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Ра бi як мыРа бi як мы
«А ПА ЗЯМ ЛI ЎСЁ 

СЦЕ ЛЮЦ ЦА ДА РО ГI...»
Ле та — цу доў ная па ра! I не толь кi ў пры ро дзе, — у на шым 

жыц цi. Ад кож ных ка нi кул я ча каю ча гось цi но ва га, на ват 

не звы чай на га: но вых ве даў, но вых ура жан няў... Тым больш

што для гэ та га ство ра ны ўсе ўмо вы: до ма — баць ка мi, 

у шко ле — на стаў нi ка мi.

Сё ле та свой вы бар я спы нiў на гурт ку «Юныя ту рыс ты». Па зна ё мiў-

ся з пра гра май, па ра да ваў ся, што зма гу больш да ве дац ца пра сваю 

ма лую ра дзi му, што па да рож нi чаць па ёй бу ду ра зам з сяб ра мi.

Але ж спа чат ку ў нас бы лi за ня ткi па пра вi лах бяс печ ных па во-

дзiн, па тэх нi цы ру ху ў ка ло не...

I вось мы ўжо ко цiм па да ро гах сва ёй Баць каў шчы ны! Шка ду ем, 

вя до ма ж, што праз пан дэ мiю аб мя жоў ва ем сваю дзей насць, але 

на ват у гэ тых умо вах цi ка ва пра во дзiм час: вы ву ча ем геа гра фiю i гiс-

то рыю на се ле ных пунк таў, ланд шаф ты сва ёй мяс цо вас цi, гiс то рыю 

iх па хо джан ня i змя нен ня — у тым лi ку пад уз дзе ян нем ча ла ве ка...

Но выя ня звык лыя ўмо вы да зва ля юць нам лепш ра зу мець адзiн ад-

на го, а гэ та не толь кi зблi жае, але i яд нае, ро бiць нас больш ад каз ны мi, 

раз вi вае па зна валь ную ак тыў насць ды самыя ста ноў чыя якас цi.

Iн шы мi сло ва мi, ад чуў шы аса ло ду ад зно сi н i пе ра ме ны мес цаў, 

ад но вых ве даў i края вi даў, я ўсiх за пра шаю ў на шы ра ды — ра ды 

па да рож нi каў i края знаў цаў.

Па вел Ган чар, ву чань Два рэц кай СШ,

Дзят лаў скi ра ён.

Пошту чытала Валянціна ДОЎНАР.

З дзя цiн ства я ўяў ля ла ся бе на-

стаў нi цай. Ста рэй шы брат Да нi ла 

на да рыў, пом ню, гу ма вых ля лек, i 

я не прос та кар мi ла ды па iла iх — 

па тра ба ва ла ся дзець роў нень ка, 

слу хаць уваж лi ва i за па мi наць...

Маці ста ра ла ся ва ўсiм пад трым-

лi ваць мя не, пад ах воч ваць да ней кiх 

цi ка вых спраў. Да гэ туль пом ню, як 

яна ву чы ла мя не раз гад ваць за гад кi. 

Ад куль яна iх ве да ла (пры чым столь-

кi) — для мя не за ста ло ся дзi вам, бо нi 

чы таць, нi пi саць, нi на ват рас пiс вац ца

ма ма не ўме ла. А вось мя не ву чы ла,

i най перш — ду маць.

У па мя цi i та та вы за дан нi. Эле мен-

тар нае: не як ён (ста ры ўжо, я ў яго 

поз няе дзi ця) па пра сiў пры нес цi ва ды. 

Я па бег ла да ка ло дзе жа, вы цяг ну ла 

яе, ху цень ка ўнес ла ў ха ту i па ста вi ла 

вяд ро на ўслон чык. Брат, якi ся дзеў 

по бач з та там, пад ха пiў ся, на браў у 

ку бак ва ды, па даў... Та та вы пiў i па-

дзя ка ваў бра ту, а мне зра бiў за ўва гу: 

маў ляў, па ча тую спра ву трэ ба заўж ды 

да во дзiць да кан ца.

Шмат па доб ных уро каў я атры ма-

ла ў дзя цiн стве. А коль кi цi ка вых ка-

зак па чу ла! У та та вай га ла ве (бы ло 

та кое ўра жан не) ге роi iх збi ра юц ца 

ра зам, кан так ту юць, а по тым па чы-

на юць но вае жыц цё — не дзе сур' ёз-

нае, а не дзе i смеш нае. Слу ха ю чы 

та ту, усе здзiў ля лi ся, што ён, так са ма 

не пiсь мен ны, мо жа так пры го жа рас-

каз ваць!

Гэ тыя ды iн шыя «да маш нiя ўро кi» 

моц на за па лi ў маю дзi ця чую ду шу i 

абяр ну лi ся тым, што ў 1952 го дзе я 

па сту пi ла на за воч нае ад дзя лен не фi-

ла ла гiч на га фа куль тэ та Ма гi лёў ска га 

пе дiнс ты ту та i ў час эк за ме ну па за-

меж най мо ве так сва бод на чы та ла i 

пе ра кла да ла на рус кую ар ты кул з ня-

мец кай га зе ты, што ка мi сiя па ра i ла 

мне звяр нуц ца ў Баб руй скi аб лас ны 

ад дзел на род най асве ты — па шу каць 

па са ду на стаў нi цы.

Мне па шчас цi ла: я атры ма ла на кi-

ра ван не ў Вiр каў скую ся мi год ку, дзе 

ды рэк та рам быў Мi ха iл Пят ро вiч Ла па-

цiн. Ён скон чыў ду хоў ную се мi на рыю, 

ва ло даў пяц цю мо ва мi... Мя не ж «на-

гру зiў» га дзi на мi ня мец кай i ма ля ван ня 

ў 5-6-х кла сах ды клас ным кi раў нiц-

 твам у 5-м. Пры гэ тым, праў да, па шка-

да ваў, што ма ла дыя на стаў нi кi ця пер 

не за трым лi ва юц ца, iм цяж ка: вуч нi 

ў кла сах (рэ ха вай ны) вель мi роз ных 

уз рос таў. «Ва ша му Яў ге ну пят нац-

цаць, — па ве да мiў ды рэк тар. — Вы з 

iм амаль ра вес нi кi...»

З гэ тым Яў ге нам я i са праў ды на-

цяр пе ла ся: ён не толь кi не слу хаў i не 

пра ца ваў на ўро ках, а прос та зры ваў 

iх. I ад ной чы маё цяр пен не лоп ну ла: я 

ра шу ча на кi ра ва ла ся да яго — па клi ка-

ла ра зам са мною вый сцi з кла са.

Дзе цi ча ка лi, што я па вя ду Яў ге на 

да ды рэк та ра, яко га вель мi па ва жа-

лi, пры чым усе: на стаў нi кi, вуч нi, iх 

баць кi...

Зрэш ты, яны, вяс коў цы, як я ад чу-

ва ла, з па ва гай пры ня лi i мя не, бо я не 

толь кi з ах во тай да па ма га ла ва ўсiм 

гас па ды нi, у якой жы ла на ква тэ ры, 

ды iн шым адзi но кiм жан чы нам, але i 

кож ны дзень бе га ла па пяць кi ла мет-

раў...

Але ж гэ та — лю дзi да рос лыя, iн-

шая рэч — цяж кi пад ле так. Што з iм 

ра бiць?

Iдэя — i, мож на ска заць, дзi ця чая — 

на ра дзi ла ся iм гнен на.

— Ты лi чыш ся бе да рос лым? — 

спы та ла я Яў ге на. — Хо чаш быць лi-

да рам?.. А да вай на пе ра гон кi — да той 

бя ро зы i на зад. Хто пе ра мо жа, той у 

кла се i лi дар. Па ру ках?

Хло пец, амаль на га ла ву вы шэй шы 

за мя не, быў упэў не ны, што вый грае, 

ад нак ён прай граў i больш нi ко лi не 

пе ра шка джаў мне вес цi ўро кi.

За тое Шу ра... I зноў праб ле ма! 

I зноў не знай сцi па ды ход!

Але ж не як я па пра сi ла ся на ўрок

рус кай мо вы, якi вёў сам ды рэк тар. 

Мi ха iл Пят ро вiч з вi да воч ным за да валь-

 нен нем пры вёў мя не ў клас, па са дзiў 

на за дняй пар це по бач... з тым са мым 

Шу рам. Вуч нi пi са лi дык тоў ку. А гэ та ж 

у на шай бе ла рус кай мо ве як чу ец ца, 

так i пi шац ца, а ў рус кай па спра буй 

яшчэ раз бя ры ся, дзе «а» на пi саць, а 

дзе «о»! Шу ра ўвесь час «тар ма зiў». 

Я — не ўпры кмет пад каз ва ла. Спра ва 

пай шла ве ся лей, i Шу ру, ба чу, яна спа-

да ба ла ся, а вось Мi ха i лу Пят ро вi чу...

Шчы ра ка жу чы, ду ма ла, што ён бу-

дзе сва рыц ца. I як жа па мы лi ла ся!

— Вы б ба чы лi, — рас каз ваў по тым 

ды рэк тар, — якое шчас це бы ло ў Шу-

ры, ка лi ён атры маў «пя цёр ку», ка лi я 

пры ўсiх вуч нях ска заў, што най лепш з 

дык тоў кай спра вi лi ся толь кi двое — ён 

i вы дат нiк Ва ле ра Эст рын...

З та го ча су Шу ра на заў сё ды стаў ма-

iм сяб рам. А га лоў нае, ад чуў шы смак 

пе ра мо гi, узяў ся за ву чо бу, за кнi гi...

Увесь свой воль ны час я та ды пра-

во дзi ла з дзець мi. Ра зам з iмi, апроч 

iн ша га, мы рых та ва лi кан цэр ты, вы сту-

па лi пе рад вяс коў ца мi, i якiя ж удзяч-

ныя ў нас бы лi гле да чы!..

Ка ра цей, два га ды ў Вiр ка ве ўспа-

мi на юц ца мне з не звы чай най цеп-

лы нёй.

Та ды спы та е це: ча му толь кi два?

Та му што наш Мi ха iл Пят ро вiч меў 

не асця рож насць так рас хва лiць мя не 

на жнi вень скай на ра дзе, што на чаль-

ства зра бi ла вы сно вы — на кi ра ва ла 

мя не ды рэк та рам Бар коў скай ся мi год-

кi ў тым жа Клi чаў скiм ра ё не.

...Даў но гэ та бы ло, але ж сак рэт 

пос пе ху на стаў нi ка за стаў ся, па-мой-

му, ра ней шы: трэ ба лю бiць прад мет, 

якi вы кла да еш, лю бiць дзя цей, тры-

мац ца фор му лы Ма ка ран кi: «Як ма-

га больш па тра ба валь нас цi да вуч ня 

i як ма га больш па ва гi да яго». Ча го 

i хо чац ца па жа даць усiм, хто пра цуе 

па гэ тай пра фе сii, усiм, хто толь кi вы-

бi рае яе.

В. Д. Са зо на ва,

Мiн скi ра ён.

Пе ра жы тае — не за бы таеПе ра жы тае — не за бы тае

Ма ла па тра ба ваць, трэ ба яшчэ i па ва жаць

Гэ та ўжо тра ды цыя: што год у Па ста вах 

ад кры ва ўся Мiж на род ны фес ты валь на-

род най му зы кi «Звi няць цым ба лы i гар мо-

нiк» i ра зам з iм — Го рад май строў, дзе 

ўсе ах вот ныя маг лi па лю ба вац ца ра бо та мi 

слын най вы шы валь шчы цы Лi лii За рэ цкай. 

Вод гу кi на iх бы лi са мыя ўзнёс лыя аж да 

та го, што мно гiя тут жа да ста ва лi ка шаль-

кi — пра сi лi неш та пра даць...

У гэ тых вы пад ках май стры ха шчы ра вы ба-

ча ла ся i ад маў ля ла. Ка за ла, што ўсе вы шыў-

кi — да слоў на — «нi бы дзет кi мае: як мне з iмi 

рас стац ца?» Ад нак ка лi нех та з па тэн цый ных па-

куп нi коў (не за леж на ад та го зна ё мы цi ўпер шы ню 

ўба ча ны), чымсь цi ёй па да баў ся, без шка да ван-

ня адо рва ла. Та кiм чы нам ве лi зар ная коль касць 

ра бот вы шы валь шчы цы (толь кi па ду ша чак сот нi 

са тры) «ра зы шла ся», апроч Бе ла ру сi, па Ра сii, 

Лiт ве, Лат вii, Гер ма нii... На ват Прэ зi дэн ту кра i ны, 

ка лi той на вед ваў Па ста вы, май стры ха па да ры ла 

кар цi ну. I ўра зi ла сва iм та лен там.

Не дзi ва, што з ча сам у «сце нах» Го ра да май-

строў Лi лii Ра дзi во наў не ста ла цес на: ле тась яе

пер са наль ная вы стаўка за ня ла цэ лы па верх 

Па стаў ска га До ма ра мёст ваў, а яе ад крыц цё са-

бра ла i прад стаў нi коў ула ды, i гас цей фес ты ва-

лю, i сяб роў... Ка зач нае вы шы ва нае дзi ва за ха пi-

ла та ды ўсiх! I лю дзi, вя до ма ж, не маў ча лi...

Га ва ры ла i са ма Лi лiя Ра дзi во наў на, што ка лi 

тры мае ў ру ках iгол ку (а гэ та па 8-10 га дзiн у

су ткi, на ват на баль нiч ным лож ку) у яе заў сё ды 

доб ры на строй. «Нiт кi ста ра юся пад бi раць яр кiя, 

усiх ко ле раў вя сёл кi. Адзiн i той жа ўзор нi ко лi 

не паў та раю. Для мя не най вя лiк шае за да валь-

нен не — пры дум ваць но вы, а най вя лiк шая ра-

дасць — за вяр шаць чар го вую ра бо ту».

Трэ ба ска заць, што ся род iх ёсць са праў ды 

маш таб ныя: кар ты кра i ны i Па стаў шчы ны, «Вя-

нок паэ таў — кла сi каў Бе ла ру сi», «Дрэ ва жыц ця 

сям'i Ла па чо нак»... А коль кi аб ра зоў, кар цiн, ды-

ва ноў, сур вэ так... Праў да, рас каз ваць пра iх цi 

на ват па каз ваць на фо та здым ках не мае сэн су: 

гэ тую не паў тор ную пры га жосць трэ ба ба чыць, 

на та ляц ца яе ста ноў чай энер ге ты кай i, вя до ма ж, 

ра зу мець, што та кое ха раст во мог ства рыць

толь кi шчы ры, доб ры ча ла век.

Як раз та кой Лi лiю Ра дзi во наў ну i ве да юць, 

хоць лi ха яна ха пi ла на поў нi цу: 35 га доў пра-

ца ва ла да яр кай, ра на аў да ве ла, ад на вы ве ла ў 

лю дзi ча ты рох да чу шак i сы на, якiя ста лi яе ра-

дас цю, на дзе яй i апо рай, мае 10 уну каў i 7 праў-

ну каў... Уся го на дрэ ве жыц ця яе ро ду вы шы та 

аж но 118 лiс цей каў-iм ён, больш за 30 — са мых 

род ных яе! I коль касць iх кож ны год пры баў ля-

ец ца. Та ды аб чым яшчэ мож на ма рыць i ча го 

ха цець?!

Ад нак жа дан не ў май стры хi бы ло: ад крыць му-

зей вы шы ван кi, са браць ра зам свае ра бо ты, каб 

за ста лi ся спад чы най не толь кi дзе цям, уну кам ды 

праў ну кам, але ўсiм доб рым лю дзям. I вось...

Ма ры са праў ды збы ва юц ца: та кi му зей ад-

крыў ся ў ад ным з па ко яў мяс цо вай шко лы, за што 

май стры ха асаб лi ва ўдзяч ная на мес нi ку стар-

шы нi рай вы кан ка ма Юрыю Кi ся лё ву, стар шы нi 

На ва сёл каў ска га сель ска га Са ве та Кан стан цi ну 

Мядз ве дзе ву, ды рэк та ру мяс цо вай шко лы Ва-

лян цi не Пят ке вiч i яе му жу Ге на дзю, ра бот нi кам 

Ста ра двор ска га ляс нiц тва...

Пер шы мi на вед валь нi ка мi му зея ад на го твор цы 

ста лi вуч нi шко лы. Але ён, без су мне ння, пры цяг не 

ўва гу i да рос лых: аг ра га ра док На ва сёл кi-1, дзе жы-

ве май стры ха, зна хо дзiц ца на ту рыс тыч ным марш-

ру це. А му зе яў та кiх у кра i не, вi даць, ня шмат?

Фа i на Ка сат кi на,

г. Паставы.Лi лiя ЗА РЭ ЦКАЯ з гер ба мi па стаў скiх га ра доў-па бра цi маў.
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КА ЛI Ў РУ КАХ IГОЛ КА — НА ДУШЫ СПА КОЙ
Ве дай на шых!Ве дай на шых!

У КУ МЫ 
НЕ ПРА ПАД ЗЕ...

Лю дзi ка жуць, што лю боў пры хо дзiць i сы хо дзiць, а ес цi 

хо чац ца ўвесь час.

I са праў ды, у кра му на род сы шоў ся, ка ля мяс ных па лiц «за тар ма-

зiў» — стаў угля дац ца, вы бi раць, а по тым пра сiць уз ва жыць для ся бе хто 

мя са i да ра гой каў бас кi, хто «док тар скай» цi лi вер кi. Пры чым у апошнім 

вы пад ку кож ны ча мусь цi тлу ма чыў, што куп ляе для са бач кi цi ка та.

...Дзядзь ка Мi ко ла так са ма лi вер ку браў. I так са ма ка заў, што 

гэ та — для... ко за чак.

Так ён сва iх «дзяў чат» на зы вае — жон ку з унуч ка мi. Але ж не 

ўсе гэ та ве да юць, та му праз па ру дзён мая зна ё мая пы та ец ца:

— А ты цi чу ла, што Мi ко ла коз раз вёў, што ён iх лi вер кай кор-

мiць?

...Праў ду ка жуць: у ку мы не пра пад зе, не па чуе, — пры кла дзе.

С. Я. Атрох ава,

Слуц кi ра ён.

Смех сме хамСмех сме хам

Спы тай це пра ра дзiн наеСпы тай це пра ра дзiн нае

ЯК ДАЎ НЕЙ 
ДОЖДЖ 

ВЫ КЛI КА ЛI?
«Я са ма з Го мель шчы ны, але ўжо доў гi час жы ву пад Мiнск-

ам. З дзя цiн ства па мя таю: як толь кi доў гi час не бы ло даж-

джу, на шы ба бу лi ўме лi ра бiць не ка то рыя за ха ды i вы клi каць 

яго...» — пi ша-апа вя дае на ша чы тач ка На дзея Мi ка ла еў на 

са Сма ля вiч.

У ад па вед нас цi з на род ны мi ўяў лен ня мi пра цяг лая лет няя за су ха 

маг ла быць вы нi кам роз ных па ру шэн няў, якiя да ты чы лi ся нор маў 

тра ды цый на га звы ча ё ва га пра ва. Ад ным з та кiх пра вiл з'яў ля ла-

ся за ба ро на «ча паць зям лю» (ка паць ямы для слу поў ага ро джы, 

убi ваць у зям лю ка лы, рас па чы наць бу даў нiц тва ха ты, за клад ваць 

ка мя нi пад вуг лы зру ба i г. д.) да Ра даў нi цы або да Даб ра ве шчан ня 

(ка лi Ра даў нi ца бы ла поз няя). Тыя ж са мыя за ба ро ны да ты чы лi ся i 

па во дзiн лю дзей на Гра ным (вось мым пас ля Вя лi ка дня) тыд нi. Ка лi 

доў га не бы ло даж джу, то вяс ко выя муж чы ны збi ра лi ся гур там i 

раз бу ра лi (прос та ва лi лi на зям лю) той плот, якi быў уз ве дзе ны ў 

час дзе ян ня агуль на вя до мых за ба рон.

Знач нае мес ца ў ры ту а ле вы клi кан ня даж джу зай ма ла аб лi ван-

не ва дой. Ма гiч ная функ цыя аб ра ду аба пi ра ла ся на сi лу за моў на-

га сло ва i дзе ян не, у асно ве яко га ля жаў прын цып па да бен ства. 

Лi чы ла ся: як ты аб лi ва еш ся ва дой, так i зям ля хут ка «аба льец ца» 

даж джом. Час цей за ўсё ве ры лi, што дождж пой дзе хут ка, ка лi пры 

на бы тай да моў ле нас цi аб лiць ця жар ную жан чы ну або тую, што кар-

мi ла дзi ця, жан чы ну, якая доў га не пра ца ва ла з-за хва ро бы, але 

па пра вi ла ся i вый шла на ра бо ту, а так са ма па сту ха.

На Бе ла рус кiм i Укра iн скiм Па лес сi з мэ тай вы клi кан ня даж джу 

вы кон ва лi i та кiя спе цы фiч ныя дзе ян нi, як пе ра вор ван не вы сах ла-

га рэ чы шча ра кi, да ро гi, аб вор ван не вёс кi або толь кi кры жа, якi 

ста яў на скры жа ван нi да рог; акра мя та го, прос та на да ро зе маг лi 

вы ка паць дзе вяць ямак цi ўво гу ле ла па тай пе ра ка паць да ро гу 

ўпо пе рак.

Мi фа ла гiч ным клю чом да ра зу мен ня зга да ных ры ту аль ных дзе-

ян няў з'яў ля ец ца звы чай «ад чы няць» кры нi цы на дне ра кi, гэ та зна-

чыць «ад чы няць» зям лю, вы зва ля ю чы пад зем ныя во ды з мэ тай 

уз дзе ян ня на ва ду «ня бес ную».

Акра мя та го, iс на ваў звы чай ад коп ваць кры нi цы на дне вы сах лай 

ра кi. Гэ ты звы чай цал кам пе ра клi ка ец ца з iн шым — ка паць ямы на 

да ро зе. Утва ра ец ца цi ка вая сiм ва лiч ная па ра лель па мiж шля хам, 

пра кла дзе ным ча ла ве кам, i ра кой — да ро гай, ство ра най Бо гам.

На Па лес сi i ў су сед нiх ра ё нах Бе лару сi i Ра сii для та го, каб вы-

клi каць дождж, жан чы ны (толь кi ўдо вы) або толь кi дзяў чы ны ара лi 

або ба ра на ва лi вы сах лае рэ чы шча ра кi. Та кi аб рад маг лi вы кон ваць 

i на мел ка вод дзi.

А. Мак сi маў па ве дам ляе, як у 1889 го дзе ў мяс тэч ку Ру са ко вi чы 

Iгу мен ска га па ве та вы кон ваў ся адзiн з та кiх аб ра даў: «Пра цяг лая 

за су ха стра шэн на не па ко i ла на шых зем ля ро баў, i вось яны вы ра-

шы лi на ступ ным чы нам пра ду хi лiць не мi ну чую бя ду. Па па ра дзе ста-

рэй шы ны бы ло на ла джа на «ўз ор ван не» ра кi, яго выкапалі на ступ ным 

чы нам: не каль кi жан чын за прэг лi ся ў са ху i пад кi раў нiц твам са май 

ду жай у вёс цы ба бы ва ла чы лi ся па ра цэ, уз ор ва ю чы яе дно».

Ак са на КА ТО ВIЧ, Ян ка КРУК.

Да сы лай це свае пы тан нi пра ка ра нi i пры ста са ва насць да су час-

на га жыц ця ка лян дар ных i ся мей на-по бы та вых на род ных тра ды цый 

ды аб ра даў на паш то вы або элект рон ны ад рас рэ дак цыi з па зна кай 

«Пра ра дзiн нае».

(Заканчэнне. 

Пачатак на 1-й стар.)

— Як нi дзiў на, згод на са ста тыс ты кай, коль-

касць смя рот ных вы нi каў ад уку саў джа ла нос-

ных на ся ко мых у тры ра зы боль шая за коль-

касць смер цяў ад яда вi тых змей, — рас каз вае 

афi цый ны прад стаў нiк Мiнск ага га рад ско-

га ўпраў лен ня па над звы чай ных сi ту а цы ях 

Ма ры на ЗЯМ ЧО НАК. — Ад роз нiць iх па мiж са-

бой не спе цы я лiс ту да во лi скла да на, та му трэ ба 

ары ен та вац ца на па мер: аса боль шая за пча лу 

i мае кры ху iн шую рас фар боў ку. Шэр шань, у 

сваю чар гу, па доб ны на асу, але боль шы за яе 

пры клад на ўдвая. Ад па вед на, i до за яду ў яго 

бу дзе ку ды вы шэй шая. Пры чым у па во дзi нах 

пчол ёсць адзiн цi ка вы мо мант — яны не лю-

бяць цёп лае на двор'е з вы со кай вiль гот нас цю. 

Ме на вi та яно i на зi ра ла ся ў нас не раз у чэр ве-

нi, ка лi пас ля даж джу слу пок тэр мо мет ра зноў 

ся гаў пад трыц ца цi гра дус ную ад зна ку. Пчо лы 

па чы на юць ра iц ца i ася да юць на вя лi кiм па па-

ме рах прад ме це. У сель скай мяс цо вас цi гэ та не 

так вi даць, бо там яны вы бi ра юць ад но са шмат-

лi кiх дрэў. Iн шая рэч — у го ра дзе. Не ад ной чы 

нам тэ ле фа на ва лi лю дзi, якiя ба чы лi рой на ся-

ко мых на дзi ця чых пля цоў ках, на пры пын ках 

гра мад ска га транс пар ту. Мы ў та кiх вы пад ках 

ста ра ем ся дзей нi чаць ра цы я наль ным спо са-

бам. У нас ёсць кан так ты пча ля роў. Ка лi яны 

згод ны апе ра тыў на пад' ехаць i за браць рой, 

то мы гэ та му нi я кiм чы нам пе ра шка джаць не 

бу дзем. Усё-та кi, пчо лы — на ся ко мыя не толь кi 

па гроз лi выя, але i вель мi ка рыс ныя, i на вош та iх 

знi шчаць, ка лi мож на зра бiць iнакш? Га лоў нае, 

каб на ся ко мыя не на шко дзi лi iн шым лю дзям.

Як жа за сце раг чы ся ад атак? Стап ра цэнт-

най га ран тыi, на жаль, не iс нуе, але не ка то рыя 

за ха ды зра бiць мож на i са мо му.

— Мы рэ ка мен ду ем не вы ка рыс тоў ваць ду-

хi, та му што на ся ко мыя зда лёк чу юць моц ныя 

па хi i та му пра яў ля юць да ча ла ве ка боль шую 

ўва гу, — ра iць Ма ры на Зям чо нак. — Яр касць 

адзен ня так са ма пра ва куе iх на цікавасць, та му 

ка лi, на прык лад, вы iдзя це на пра гул ку ў лес, 

то не на дзя вай це рэ чы з крык лi вай афар боў-

кай. Вы бi рай це мес цы для ад па чын ку як ма га 

да лей ад смец це вых кан тэй не раў. Гэ та ўлю-

бё нае мес ца для вос, та му што яны лю бяць 

шу каць лёг кую зда бы чу. Так са ма не трэ ба ес цi 

на ву лi цы са да вi ну цi пiць са лод кiя на поi. Во сы 

на столь кi лю бяць са лод кае, што на ват кра дуць 

мёд у пчол. На ту раль на, што яны за цi ка вяц ца 

яб лы кам цi гру шай у ва шай ру цэ...

Так са ма не па жа да на ха дзiць па зям лi ба са-

нож. Спра ва ў тым, што на «ну ля вым уз роў нi» 

во сы i шэрш нi лю бяць улад коў ваць свае гнёз ды. 

Ка лi вы не зна рок на сту пi це на iх гняз до цi на iх 

са мiх — яны рас цэ няць гэ та як на пад i пач нуць 

ата ка ваць. Гэ та мо жа ад быц ца i та ды, ка лi вы 

пач ня це ад мах вац ца ад за лiш не на да куч лi вай 

асы. У па мяш кан нях не бу дзе лiш нiм па ве сiць 

мас кiт ныя сет кi. Ка лi на ся ко мае трап ляе ў за м-

кну тае па мяш кан не — яно ўспры мае гэ та як

паст ку i ста но вiц ца больш агрэ сiў ным.

Але што ж зра бiць, ка лi ата кi пча лы цi асы 

па збег нуць усё ж не ўда ло ся? Смя рот ныя вы-

пад кi звя за ны з тры ма фак та ра мi. Гэ та коль-

касць уку саў, якая ўплы вае на до зу атру ты, 

мес ца, ку ды прый шла ся ата ка, i ад чу валь насць 

ар га нiз ма да яду.

— Вель мi не бяс печ ныя мес цы — твар i 

шыя, — ак цэн туе ўва гу Ма ры на Зям чо нак. — 

Не за леж на ад та го, ёсць у вас алер гiя цi не, 

трэ ба тут жа вы ка рыс таць ан ты гiс та мiн ны сро-

дак. Ка лi ў iн шых мес цах це ла чыр вань i ацёч-

насць пра хо дзяць праз два-пяць дзён, то тут 

трэ ба амаль паў та ра тыд ня. Тым больш ка лi 

ўку сы бы лi шмат лi кiя. До за яду, уве дзе на га 

ў ар га нiзм, у гэ тым вы пад ку вель мi вы со кая. 

Па вы ша ец ца тэм пе ра ту ра це ла, уз нi ка юць за-

дыш ка, ва нi ты, га лаў ны боль, мож на стра цiць 

пры том насць. Але са мы мi гор шы мi лi чац ца 

ўку сы ў пад ня бен не. Гэ та зда ра ец ца, ка лi ча-

ла век еў ней кi фрукт i не за ўва жыў асу, якая 

на яго се ла. Ацёк мо жа пры вес цi на ват да 

ас фiк сii.

Трэ ба ве даць, што пад час ата кi аса джа ла 

не па кi дае, у ад роз нен не ад пча лы. Та му трэ ба 

асця рож на па гля дзець, цi за ста ло ся штось цi 

ў ра не, i толь кi пас ля гэ та га вы маць джа ла. 

Для гэ та га лепш за ўсё па ды дзе пiн цэт. Пры 

лю бым па гар шэн нi ста ну трэ ба тут жа тэ ле-

фа на ваць у хут кую да па мо гу, каб не па спеў 

раз вiц ца ана фi лак тыч ны шок, якi кан ча ец ца 

ля таль ным вы нi кам.

Ка лi ж не бяс печ ныя гос цi па ся лi лi ся ў вас 

до ма, то па зба вiц ца ад iх не скла да на. Апе ра-

цыю трэ ба па чы наць у нач ны час, ка лi во сы 

спяць i не пра яў ля юць ак тыў нас цi. На ўсяля кi 

вы па дак трэ ба апра нуц ца ў кас цюм, якi не па-

кi дае ад кры тых участ каў це ла. Пад стаў ля е це 

мя шок, вост рым на жом зра за е це гняз до — i 

да лей мож на яго або за ка паць, або ўта пiць, 

або спа лiць (вя до ма ж, з за ха ван нем усiх про-

цi па жар ных нор маў!) Але ка лi вы не ўпэў не ны 

ў сва iх сi лах, то лепш звяр нуц ца па да па мо гу 

да спе цы я лiс таў.

На чаль нiк ка ра ву ла па жар най ава рый на-

вы ра та валь най час цi № 28 Ле нiн ска га ра ё-

на Мiн ска Вiк тар БУ НIЧ мае ў сва iм ак ты ве 

ўжо не адзiн дзя ся так абяс шко джа ных не бяс-

печ ных гнёз даў. Ён ра iць гас па да рам да моў 

уваж лi ва са чыць за ста нам сва iх бал ко наў або 

гас па дар чых па бу доў — у за леж нас цi ад та го, 

у якiм до ме, шмат па вяр хо вым цi пры ват ным, 

вы жы вя це.

— З аса бiс та га до све ду: пры клад на ча ты ры 

з кож ных пя цi лiк вi да цый гнёз даў не бяс печ ных 

на ся ко мых звя за ны з тым, што да во дзiц ца раз-

бi раць ледзь ве не па ло ву бал ко на, каб да iх 

да брац ца. Мы не раз зды ма лi на вяс ную столь 

або ўздзi ра лi пад ло гу, бо iнакш пад лез цi ту ды 

прос та не маг чы ма. Бы ва лi на ват вы пад кi, ка лi 

во сы ся лi лi ся па мiж цаг лi на мi ў глу хiх тар цах да-

моў або ў сты ках па мiж па нэ ля мi ў шмат па вяр-

хо вi ках цi на га ры шчах, ка лi там ёсць воль ны 

до ступ на ву лi цу. Тут з iмi ва я ваць скла да ней. 

Мiж iн шым, мы пры кме цi лi, што больш ах вот на 

во сы ў шмат па вяр хо вай за бу до ве се ляц ца там, 

дзе ёсць двух схiль ныя шы фер ныя да хi. Гэ та 

да ты чыц ца ста ро га жы ло га фон ду — двух па-

вяр хо вi каў або так зва ных «хру шчо вак». А ў 

пры ват ных да мах на ся ко мыя ўлад коў ва юц ца 

пад да хам гас па дар чых па бу доў. Пiк вы ез даў

на ды хо дзiць у жнiў нi-ве рас нi. Мен шы ўсплёск 

ак тыў нас цi пры па дае на пе ры яд кан ца мая — 

па чат ку чэр ве ня.

— У якой жа экi пi роў цы вы яз джа юць ра та-

валь нi кi?

— У нас ёсць спе цы яль ныя кас цю мы, якiх 

не мо гуць пра ку сiць джа ла нос ныя на ся ко мыя. 

Так са ма вы ка рыс тоў ва ем ахоў ныя паль чат-

кi i вя лi кiя ка пе лю шы з сет ка мi. Ана ла гiч ны мi 

ка рыс та юц ца пча ля ры. На вы езд аба вяз ко ва 

бя ром з са бой спе цы яль ныя пы ла со сы. Яны 

ўцяг ва юць у ся бе рой на ся ко мых i здраб ня юць 

iх. Пас ля ў мя шок збi ра ец ца тое, што ад iх за-

ста ло ся...

Вiк тар Бу нiч згад вае па ка заль ны вы па дак, 

якi ад быў ся ле тась. Ра та валь нi кам па сту пi ла 

прось ба лiк вi да ваць на бал ко не гняз до вос. 

Спяр ша ў раз вед ку ад пра вiў ся iн спек тар ра ён-

на га ад дзе ла па над звы чай ных сi ту а цы ях, каб 

аца нiць аб ста ноў ку на мес цы. Ён па цвер дзiў 

iн фар ма цыю пра тое, што на ся ко мыя са праў ды 

ёсць, а вось гняз да не вi даць. Уве ча ры пры еха лi 

ра та валь нi кi i па ча лi апе ра цыю па лiк вi да цыi. 

Яны пры ўзня лi на цяж ную столь i ўба чы лi... ве лi-

зар нае гняз до шэрш няў. Яно бы ло пры леп ле на 

да бе тон най плi ты. Да вя ло ся апра цоў ваць яго 

яда хi мi ка та мi не каль кi ра зоў, перш чым зняць i 

вы граб цi шэрш няў. Гэ та за ня ло пры блiз на паў-

та ры га дзi ны.

Ва ляр' ян ШКЛЕН НIК.

За гэ ты год у ста лi цы ра та валь нi кi 
вы яз джа лi на лiк вi да цыю не бяс печ ных 
гнёз даў 38 ра зоў. Ся род iх — 24 асiн ыя, 
12 пча лi ных, яшчэ ў двух вы пад ках 
да вя ло ся су тык нуц ца з шэрш ня мi.

АСА АТА КУЕ РАП ТОЎ НА
Iна ва цыiIна ва цыi

«РА ЗУМ НЫЯ 
ВОК НЫ» 

АБА РО НЯЦЬ 
АД СОН ЦА

Шмат функ цы я наль ны прад мет iн тэр' ера 
рас пра ца ва лi на ву коў цы БДУ

Аў та ра мi вы сту пi лi су пра цоў нi кi ла ба ра то рыi 

оп ты кi кан дэ нсу е мых ася род дзяў НДI пры-

клад ных фi зiч ных праб лем iмя А. М. Сеў чан кi 

БДУ пад кi раў нiц твам за гад чы ка Ва ле рыя 

Ла па нi ка.

На ва цыя не мае ана ла гаў на пост са вец кай пра-

сто ры. Па доб ная тэх на ло гiя пры мя ня ец ца толь кi 

ў КНР, але там яна да ра жэй шая i са сту пае бе ла-

рус ка му ўзо ру па на дзей нас цi i доў га тэр мi но вас цi 

вы ка ры стан ня.

Вы на ход ства ўяў ляе са бой вад ка крыш та лiч ныя 

па нэ лi, якiя ў за леж нас цi ад знеш нiх фак та раў з 

праз рыс тых пе ра ўтва ра юц ца ў ма та выя i на ад-

ва рот, але свят ло пра пу шчаль насць за хоў ва ец ца 

ў лю бым ста не. Кi ру юц ца «ра зум ныя вок ны» пе-

ра мен ным элект рыч ным по лем, што генерыру-

ецца ад мыс ло вым бло кам. Ён па дае не аб ход ны 

сiг нал для пе ра клю чэн ня па нэ лi з ад на го рэжыму 

ў iн шы.

«Ра зум ныя вок ны» мож на вы ка рыс тоў ваць як 

аль тэр на ты ву звы чай ным шы бам. Iна ва цый ная 

рас пра цоў ка аба ра няе па мяш кан не ад со неч на га 

свят ла: яна не дапускае пра нiк нен ня ўльтра фi я ле-

та ва га вы пра мень ван ня i част ко ва бла кi руе iнф ра-

чыр во нае. Гэ та да зва ляе ка рыс таль нi ку ад мо вiц ца 

ад штор i жа лю зi.

На ва цыя ву чо ных БДУ мож а служыць iн фар ма-

цый ным таб ло, якое заменіць па пя ро выя цэн нi кi ў 

ганд лё вых цэнт рах. Ёсць маг чы масць дыс тан цый на 

змя няць ца ну i най мен не та ва ру па ўсiм ганд лё-

вым пунк це з цэнт ра лi за ва на га бло ка кi ра ван ня 

на кам п'ю та ры.

Так са ма спе цы фi ка «ра зум ных вок наў» да зва-

ляе пры мя няць iх у якас цi аў та ма бiль на га сон ца-

ахоў на га бры ля i таб ло на па нэ лi кi ра ван ня. Пры 

па пад ан нi со неч на га свят ла ад бы ва ец ца аў та ма-

тыч нае за цям нен не мес ца на бры лi, ку ды на кi ра-

 ва ны по гляд кi роў цы. Гэ та функ цыя пад трым лi ва е-

 цца за кошт элект ро нi кi, якая со чыць за ва чы ма,

i пра грам на га бло ка кi ра ван ня.

Кан ку рэнт ны мi ха рак та рыс ты ка мi вок наў з'яў-

ля юц ца так са ма тэр мiн служ бы больш за дзе сяць 

га доў, маг чы масць вы ра бу на гнут кiх пад клад ках, 

па вы ша ная ўстой лi васць да пе ра па даў тэм пе ра тур, 

эка ном нае спа жы ван не элект рыч нас цi.

Га лi на пры мя нен ня «ра зум ных вок наў» мо жа 

быць па шы ра на за кошт вы ка ры стан ня iх унут ры 

офiс ных па мяш кан няў, у са ма лё тах i г. д.

На дзея НI КА ЛА Е ВА.


