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 Хто каго?

На папулярны тэатральны моладзевы форум у Магілёве ўпершыню з'явілася магчымасць забраніраваць квіткі на сайце тэатра.

«ПАДПІХНІ КРЫХУ, НАЧАЛЬНІК,
МЕЦЬМЕШ З ГЭТАГА НАВАР...»
НАВІНЫ

Ужо з раніцы ў сераду каля тэатральных кас назіралася
ажыўленне. Нягледзячы на тое, што спектаклі пройдуць
у Магілёве з 21 па 27 сакавіка, народ спяшаецца набыць
квіткі на пастаноўкі загадзя. Як сведчыць вопыт мінулых
гадоў, ужо праз тры тыдні можа нічога і не застацца.
Тэатральная афіша форуму ўражвае. У ёй заяўлены 18
спектакляў з 9 краін, якія на працягу тыдня адбудуцца на
5 пляцоўках Магілёва. Госці прыедуць з Беларусі, Расіі,
Украіны, Польшчы, Італіі, Балгарыі, Літвы, Германіі і Англіі.
Прысуд іх творчасці вынесе кампетэнтнае міжнароднае
журы. Гледачоў чакаюць розныя па жанрах пастаноўкі
— трагедыі, драмы, камедыі, пластыка, монаспектаклі,
вулічнае шоу, перфоманс, кабарэ, фантазія і нават «лекцыя» (тэатр з Санкт-Пецярбурга паставіў яе па творы Фёдара Дастаеўскага «Злачынства і пакаранне»). У рамках
форуму адбудуцца цікавыя сустрэчы, майстар-класы і
шмат чаго іншага, паведамілі падчас прэс-канферэнцыі
арганізатары фестывалю. Улічваючы, што квіткі на такое
значнае тэатральнае мерапрыемства складана набыць,
прапанавана зрабіць гэта праз інтэрнэт: на сайце драмтэатра размешчана спецыяльная спасылка.
— Мы гэта робім для таго, каб пазбегнуць ажыятажу
і чэргаў у касах па рэалізацыі білетаў, — адзначыў дырэктар тэатра Андрэй Новікаў. — Цяпер любы глядач
можа забраніраваць і выкупіць білеты, не выходзячы з
хаты. Гэта асабліва зручна для іншагародніх і замежных
гасцей».
Застаецца дадаць, што кошт білетаў складае ў сярэднім ад 100 да 250 тысяч рублёў. Даражэй за ўсё абыдуцца
квіткі на адкрыццё і закрыццё форуму.
Нэлі ЗІГУЛЯ.

КАПІТАЛЬНАЯ РАБОТА НАД ІМІДЖАМ

ПАДЗЕІ

Першы ў нашай краіне ўніверсітэцкі медыяцэнтр,
аналагаў якому няма, быў створаны ў Беларускім
дзяржаўным універсітэце.
Галоўная задача новай структуры — усебаковая інфармацыйная падтрымка і ўмацаванне іміджу Белдзяржуніверсітэта як вядучага нацыянальнага ўніверсітэта і
сучаснага інавацыйнага цэнтра сусветнага ўзроўню. Адным з важных кірункаў работы медыяцэнтра стане забеспячэнне прысутнасці БДУ ў нацыянальных і міжнародных
рэйтынгах і захаванне ў іх высокіх пазіцый.
Шматпланавую работу па прасоўванні іміджу БДУ з дапамогай мультымедыйных тэхналогій будзе ажыццяўляць
аддзел вэб-праектаў і стратэгічных камунікацый. У новую
структуру ўвайшлі таксама прэс-служба і аддзел унутрыўніверсітэцкіх камунікацый. А ўзначаліў медыяцэнтр
вопытны спецыяліст у сферы камунікацыі і грамадскіх
сувязяў, кандыдат філалагічных навук Павел Салаўёў.
Ён з'яўляецца выкладчыкам Інстытута журналістыкі БДУ
і Лонданскай школы PR, аўтарам больш за 30 навуковых
артыкулаў і публікацый.
Надзея НІКАЛАЕВА.

У ЛЕС, ПА... ШЫШКІ

ФАКТЫ

Лясгасы краіны вядуць нарыхтоўку лесанасеннай
сыравіны для стварэння будучых лясоў. Ужо нарыхтавана больш за 386 тон шышак звычайнай
сасны.
— Нарыхтоўка сыравіны будзе доўжыцца да сакавіка.
За гэты час плануецца сабраць больш за 540 тон сасновых шышак, з якіх плануецца атрымаць больш за 5,2
тоны насення, — паведамілі ў прэс-службе Міністэрства
лясной гаспадаркі.
Лесанасенная сыравіна збіраецца з аб'ектаў пастаяннай лесанасеннай базы Мінлясгаса і ў звычайных насаджэннях. Пасля збору накіроўваецца на перапрацоўку ў
селекцыйна-насеннегадоўчыя цэнтры. Сёлета іх пяць —
Рэспубліканскі лясны селекцыйна-насеннегадоўчы цэнтр,
а таксама лесанасенныя цэхі Івацэвіцкага, Горацкага,
Шчучынскага і Глыбоцкага доследных лясгасаў. Частка
атрыманага насення будзе выкарыстана для пасадкі сёлета ўвесну новых лясоў, астатняе змесцяць на захаванне
ў халадзільныя камеры.
Цяпер у іх знаходзіцца каля 8 тон насення звычайнай
сасны і 7 тон насення еўрапейскай елкі. Гэты запас забяспечвае патрэбы лясгасаў у пасяўным матэрыяле, а таксама дае магчымасць экспартаваць гэтую прадукцыю.
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Што праўда, тое праўда:
смех (нават сякі-такі) лепей за
добры плач! А таму...
Дыялог — ад «параднага»
пад'езда:
— Хто там?
— Адчыніце, мне трэба ў вас
нешта спытаць.
— Дык пытайцеся...
— Не магу, гэта не дамафонная размова.
— А я чужым дзвярэй не адчыняю.
— Дык я не чужы: я — ваш
участковы.
— А-а?.. Дык вы ж у нас былі... Вашага пісталета тут няма.
Усё, можна пасмяяцца, а можна і, так бы мовіць, расцягнуць
задавальненне, бо чытачы «Звязды» ў каторы раз адгукнуліся на
прапанову газеты прыдумаць подпіс да здымка і даслалі іх столькі...
«Вось чаму піхаюць гэты легкавік
(нават участковы)? — сам у сябе
спытаў спадар Анатоль Гарачоў
з в. Даўнары Іўеўскага раёна. І
сам жа адказаў: — Ну па-першае,
кіроўцу мог падвесці акумулятар,
па-другое — свечкі запальвання,
па-трэцяе — гума, па-чацвёртае
— салярка, па-пятае — сама дарога...». А ў пошце яшчэ і па-шостае, па-сёмае, па-восьмае і г.д.
Дык пачнем спачатку — са стану
машын. Прынамсі, спадарыня
Валянціна Гудачкова з Жыткавіч, усклікае:
— Ну не могуць людзі
Без бядот-прыгод:
Бач, ламачча цягнуць
І ў Новы год! —
Дзеля справядлівасці зазначым, што знешне машынка выглядае досыць прыстойна... Але
ж гэта, можа, таму, што ёй на рамонтнікаў пашчасціла? «Не так
даўно, — узгадвае спадарыня
Любоў Чыгрынава з вёскі Забалацце Вілейскага раёна, —
мне давялося назіраць, як тут, па
суседстве, у адной машыне кузаў
«варылі». Далібог не хлушу: ногі
кіроўцы (прычым абедзве!) пралазілі праз днішча».
Адгэтуль, відаць, і радкі:
Хлопцы ззаду падпіхалі:
— «Прыдушы, — раўлі, —
педалі!»
Ясь стараўся... Хоць «сандалі»
Да зямлі ўжо дасталі.
Трэба разумець, на нейкую
лепшую машынку таму Ясю грошай бракавала. А можа ён, на
думку спадара Мікалая Старых
з Гомеля, сэканоміць хацеў?
Балда на рынку пабываў,
За тры капейкі тачку ўзяў!..
Цяпер адзіны клопат мае —
На эс-тэ-а свой «лом» ганяе...
І людзям адкрывае вочы:
Хітрун таксама
плаціць двойчы.

А вось спадарыня Ірына Ермаковіч з вёскі Азяраўцы Браслаўскага раёна ведае, што зрабіць, каб болей «не плаціць»:
Кінь, браток, сваё «Рэно» —
Не надзейнае ж яно.
Лепш купі веласіпед
Ці хаця б матацыклет.
Іх, ну вядома ж, лягчэй будзе
«ўзагнаць» на гару, выцягнуць з
гурбы, завесці... Дарэчы, як лічыць спадар Сцяпан Нефідовіч
з Лунінеччыны:
Хутчэй заводзіцца жанчына,
Чым сапсаваная машына.
На ёй (дакладней, вядома ж,
на іх, ненадзейных) маюць рацыю сужэнцы Астроўскія з Мінска, лепш наогул не выязджаць.
Асабліва цяпер:
На ламаччы добры людцы
Узімку ездзіць не бяруцца,
Бо ад гэтакай язды
Пару крокаў да бяды.
Яно, згадзіцеся, і летам пару...
Але ж...
Анекдот у тэму: «У цябе якая
машына?» — пытае адзін мужык
у другога. — «Лада Прыора»
— «Фігня... Знайшоў што купляць...». — «Ну хто яго ведае —
табе з трамвая, можа, і відней?»
Іншымі словамі, не модна цяпер ездзіць на трамваі. А таму (на
думку спадарыні Чыгрынавай):
Дакарала дзеда баба:
— Маюць колы жук і жаба...
Страсянуў кішэні дзед —
Падагнаў ёй драндулет.
Ды цяпер, што ні кажы —
Ёсць машына ў гаражы!
Вось у ім — няхай бы і стаяла!
Дык жа не — выгналі!
Не без таго, бываюць выпадкі,
калі гэта неабходна:
У нашага ўчастковага
Тачка ёсць службовая:
Зрэдку ездзіць, больш стаіць...
Як злачынцаў палавіць?
Праблема гэта хвалюе многіх, а вось «агучыў» яе спадар
Валерый Гаўрыш з Чавусаў.
Спадарыня Марыя Грышчанка
з Дзяржынска падказала шлях
да вырашэння:
Следчых клікалі ў сяло,
Каб злавіць зладзеяў.
Ды на іхняе аўто
Марныя надзеі...
Каб змагацца з басатой,
Разганяць маліну,
Трэба «операм» купіць
Лепшую машыну.
І зараз (як піша спадар Сцяпан Нефідовіч), яны могуць гэта зрабіць: падабраць — з тых,
што... канфіскуюць:
Ушчувала жонка Ваню:
— Зноў за руль
садзішся п'яным?!
У бяду якую трапіш
Ды, крый Бог,
машыну страціш...

Ясь не чуў, на шлях падаўся,
На даішнікаў нарваўся:
— Аўто — на канфіскацыю...
Мела жонка рацыю.
Чытай — даездзіўся мужык...
А ўсё чаму? Адказ на гэта пытанне — у тым жа канверце:
От, гэта хмельнае віно!
Як часта шкодзіць нам яно:
Туманіць розум і няволіць,
А за стырном —
яно й тым болей...
Калі даходзіць да бяды,
Тады ўжо робім вывады.
Якія? Ды розныя: недзе —
прынцыповыя, недзе — па драбязе... Як заўважана: усе людзі
не ўжываюць алкаголь і прышпільваюцца рамянямі бяспекі
з думкай: «А раптам аварыя?..». І
толькі нашы з думкай: «А раптам
«мянты?»:
Папярэджвала ДАІ,
Каб ён колы замяніў.
Не паслухаў Ясь парад —
Снег пайшоў...
А ён не рад, —
піша спадар Васіль Пяшэвіч
з Жыткавіччыны.
А чаму не рад?
З горкі коціцца машына?..
Відавочная прычына:
Каб не мець зімою суму,
Замяні на колах гуму!
Заклікаюць да гэтага сябры
аб'яднання «Спроба пяра» сярэдняй школы № 3 г. Вілейкі
і спадар Аляксандр Матошка
з Расоншчыны. Яго пяру належаць радкі:
Бракуе грошай,
каб прыдбаць
Каня сабе сталёвага?
Дык хоць старога
«падкаваць»
Старайся гумай новаю.
Іншага выйсця проста няма,
бо, як лічыць спадарыня Любоў
Чыгрынава,
Па асфальце іншамарка
Пралятае птушкай шпаркай:
Ян спяваў ад тых палётаў —
Аж... да першых перамётаў.
На іх (у снежныя зімы), як і
на ямы, калюжыны, коўзанкі,
адкрытыя люкі ды іншыя пасткі
нашы дарогі багатыя: не мацюкаецца, кажуць, толькі той, хто па іх
не ездзіць. А ўжо калі выбраўся...
Трэба ведаць:
Ёсць гара ў Капылі,
Што ўсе людзі праклялі,
Бо там ямы, бо там лёд...
Толькі ўз'ехаў — і...
у палёт, —
піша спадар Уладзімір Бурак з таго самага Капыля. Ён
жа, дарэчы, заўважае, што здымак — ці не з блізкай вуліцы Працоўнай?
А зрэшты, іх, вось гэтакіх,
шмат. І таму:
Каб не стаць на снезе колам,
У свой час мяняй, брат, колы.
Ды вазі трох мужыкоў,

Каб піхалі, калі што...
Як дарога — не дай Божа,
Толькі дружба і падможа.
Трэба разумець, яшчэ і з міліцыяй?
Не лішняй будзе (як лічыць
спадар Мікалай Кісель з Мінска) і ўсюдыісная «вадкая валюта»:
Калі ўгору на світанку
Гэта «тачка» «не ідзе»,
Дык той тройцы да сняданку
Яўна штось перападзе!
Цалкам магчыма. Хоць працуюць яны (на думку спадарыні
Марыі Грышчанкі) зусім не аднолькава:
Што не дзіва, бо ў нас
Быў калгас, і ёсць калгас:
Адзін пхне, аж жылы рве,
А другі — стаіць, раве.
Але ж ён, можа, не проста так?
Ён — кіруе... Ці камандуе? Цяпер
без крыку гэта неяк не ў модзе:
— Тры «цыліндры» ў рабоце,
Ім тут не да смеху...
Каб штурхалі ўсе чатыры,
Можа б, Ясь паехаў?

Як імі, тымі самаварамі (чытай
— багацеямі, алігархамі...), людзі
становяцца, здагадалася, паглядзеўшы на здымак, спадарыня
Раіса Васільева з Гомеля:
Бач, прыдумаў што вадзіла
(Не, эксплуататар!):
Хоча, каб яго кацілі
Аж да самай хаты.
Рухавік, бач, не заводзіць...
Не дурны — прыкіне,
Колькі можна сэканоміць,
На адным бензіне...
Цэны на яго — не вам казаць —
падвышаліся летась разоў з пяць,
трохі радзей, здаецца, квартплата,
электраэнергія ды іншае... Шчасце, як той казаў, што заробак не
расце: хоць нейкая стабільнасць.
А як вось цяпер, на святкі — дык
яшчэ і надзея, бо (з ліста спадара
Міронава з Гродна):
На Каляды люба жыць —
Шчадраваць ды варажыць:
Каму дзверы завязаць,
Каму «тачку» падагнаць —
«Вольву» ці «Феліцыю»
Заадно... з міліцыяй.

Бо
Гэтакай дружынаю,
Я вам гавару,
Запусціць машыну
Можна й пад гару! —
лічыць спадар Анатоль Гарачоў. Яго ж пяру належаць і
наступныя радкі:
Будзь профі ты альбо аматар,
Адзін кіруеш альбо з другам,
А «сеў» — не кліч эвакуатар
Куды надзейней саматугам.
Тым больш што да справы і
міліцыю можна прыцягнуць (не
ўсё ж ёй... Некага...):
— Падпіхні крыху, начальнік,
Мецьмеш з гэтага навар:
Хоць мяне і клічуць «чайнік»,
Я насамрэч — «самавар».

Што да вынікаў... У мінулы раз («Звязда», 29.11.13) чытачы прыдумлялі подпісы да здымка, на якім былі дзве прыгожыя козкі на
ганку дома. Найлепшыя радкі пра іх, на думку вялікага чытацкага
журы, склалі спадары Нефідовіч з Лунінеччыны, спадарыні Бурко
з Бярэзіншчыны, Маркушэўская з Баранавіччыны, Чыгрынава з
Вілейшчыны, Баркоўская са Самлявіччыны... «Пра коз, — піша,
напрыклад, спадар Старых, — найбольш насмяшылі словы нашага
мэтра Анатоля Гарачова: «Я пытаўся, і не раз: «Дзе ж казёл начуе?..»
Аднак трэба, каб выйгравалі і «сантымэтры»...
З гэтай думкай пагадзілася і журы маленькае рэдакцыйнае. Таму
прыз у выглядзе падпіскі на дарагую сэрцам газету «Звязда» на другі
квартал 2014 года накіроўваецца ў Вілейку, дзе жыве спадарычна
(сямікласніца СШ № 3) Кацярына Якутовіч. Спадзяёмся, яна дашле нам свой хатні адрас. Магчыма — разам з подпісамі да новага
здымка. Ён, як заўжды, дадаецца. А значыць, выйграць падпіску
можа кожны. Пішыце.
Валянціна ДОЎНАР.
Ад яе ж шчырыя прабачэнні ўсім, чыя подпісы не прайшлі на гэты
раз строгага конкурснага адбору.

У гэтым, згадзіцеся, нешта
ёсць? Як і ў радках спадарыні
Любові Чыгрынавай:
Выхваляўся дзед Максім:
— Во матор — сто сорак сіл!
Колам сталі, як адна...
Падагнаў бы хто... каня!
А ўжо ён... Прыгожая жывёліна, праўда? Да таго ж разумная,
дужая...
Будзем спадзявацца, выцягне, вывезе не толькі гэту машыну, а ўсё, што буксуе, што недзе
захрасла...
Пра наш звяздоўскі конкурс на
лепшы подпіс да здымка такое,
здаецца, не скажаш. Ён — жыве,
губляе, на жаль, адных аўтараў,
прываблівае іншых, а галоўнае
— прымушае думаць... «Добрая
гэта справа, — піша спадарыня
Васільева з Гомеля, — бо і сам
ад душы насмяешся і людзям настрой падымеш». А таму — (заклік ад спадарыні Гудачковай)
«Хай не спыняюцца гады для
роднай мовы, для «Звязды»!
І насамрэч — хай!

Фота Анатоля КЛЕШЧУКА.

Суд Лепельскага раёна вынес прысуд у дачыненні
двух жыхароў Віцебска, затрыманых два месяцы
таму на возеры Какісіна, якія палявалі на ракаў
падчас забароны на іх лоўлю.
Пры дапамозе акваланга і спецыяльнага рыштунку
маладыя людзі незаконна здабылі 350 асобін вузкапалага
рака агульнай вагой 19 кілаграмаў. За гэта браканьерам
прызначана пакаранне ў выглядзе штрафу ў памеры 200
базавых велічынь (26 мільёнаў рублёў) кожнаму з канфіскацыяй лодкі і двух камплектаў рыштунку для падводнага
палявання. Акрамя таго, яшчэ да суда парушальнікам
давялося пакрыць нанесеную навакольнаму асяроддзю
шкоду ў памеры 68 мільёнаў рублёў.

НАВІНЫ

РАКІ АБЫШЛІСЯ ВЕЛЬМІ ДОРАГА

ЗА «ЛІПАВЫЯ» БАЛЬНІЧНЫЯ —
СПРАВЫ КРЫМІНАЛЬНЫЯ

— Як высветлілася, патрэбную прапанову маладыя
людзі адшукалі ў інтэрнэце, кошт яе аказаўся для іх даволі прымальным — ад 120 да 200 тысяч рублёў. Галоўным матывам студэнтаў было жаданне не страціць
стыпендыю, якой можна было пазбавіцца, калі не было
апраўдання прапушчаным заняткам, — паведаміла прэсафіцэр Партызанскага РУУС г. Мінска Ганна Чыж-Літаш.
— Грошы прадаўцу перадаваліся выключна праз электронны кашалёк, а самі бюлетэні прыходзілі заказчыкам
поштай. У бланках прысутнічалі нумар і пячатка, заставалася запоўніць толькі радкі з персанальнымі данымі.
У дэканаце не сумняваліся ў арыгінальнасці дакументаў
ажно да з'яўлення супрацоўнікаў міліцыі. Цяпер у дачыненні да студэнтаў заведзена шэсць крымінальных спраў,
яшчэ па трох эпізодах заканчваецца праверка. Акрамя
таго, на адпаведную экспертызу праваахоўнікі накіравалі
яшчэ каля сотні падазроных бальнічных лісткоў. Прадаўцу
бюлетэняў таксама пагражае крымінальная адказнасць.
Зараз праводзіцца яго вышук.

ПАДЗЕІ

Супрацоўнікі аддзела крымінальнага вышуку Партызанскага РУУС сталіцы падчас праверкі выявілі
шэраг махінацый з бальнічнымі лісткамі ў адной
з ВНУ. Каб закрыць прагулы, студэнты набывалі
даведкі аб часовай непрацаздольнасці.

У падсобным памяшканні аднаго з ЖЭСаў Ленінскага раёна сталіцы адбылася бойка, падчас якой
быў паранены адзін з работнікаў.
Калі на месца здарэння па вуліцы Пляханава прыбыў
нарад міліцыі асаблівага прызначэння ГУУС Мінгарвыканкама, байцы АМАПа знайшлі мужчыну з нажавым
раненнем і выпадковага сведку. Яны патлумачылі, што
ўдар нанёс калега пацярпелага, калі паміж мужчынамі
ўзнікла бойка. Паранены работнік ЖЭСа і яго таварыш далі апісанне нападаўшага. Супрацоўнікі міліцыі
да прыезду медыкаў аказалі пацярпеламу першую дапамогу, пасля прыступілі да пошуку віноўніка здарэння.
Яго знайшлі ў суседнім квартале: 32-гадовы мужчына
хаваўся за рагом аднаго з дамоў, дзе і быў затрыманы
байцамі атрада, якія звярнулі ўвагу на плямы крыві на
адзенні незнаёмца.
Сяргей РАСОЛЬКА.

ФАКТЫ

РАБОТНІК ЖЭСА
ЎДАРЫЎ КАЛЕГУ НАЖОМ

 Дзённік настаўніка

 Інфарм-укол

ПАНІЧНАЯ АТАКА:
КАЛІ РОБІШ НЕШТА НЕ ТОЕ

ЯК КУРЫЦА
ЛАПАЙ...
Кажуць, што існуе тры тыпы почыркаў:
першы — сам разумееш, людзі разумеюць;
другі — сам разумееш, людзі не разумеюць;
трэці — ні сам, ні людзі...
Калі зыходзіць з гэтай класіфікацыі, то ў
мяне — менавіта другі тып почырка. Сам я
заўсёды яго разбяру (дакладней, амаль заўсёды), для другіх жа гэта можа стаць істотнай
праблемай.
А вось што датычыцца трэцяга тыпу...
Былі ў мяне такія вучні. Глядзіш у сшытак — а там суцэльная «кітайская грамата»,
ані слоўца не прачытаць. Вучня да сябе выклікаеш, каб расшыфраваў... і што б вы думалі? Таксама з цяжкасцю і толькі асобныя
словы...
Ды мне што! Біялогія і хімія — там вусных
адказаў ніяк не менш, чым пісьмовых. А як
жа з такімі вучнямі мучыліся (менавіта мучыліся!) настаўнікі, што выкладалі ў школе беларускую альбо рускую мову! Ну як, скажыце,
можна выправіць памылкі ў сачыненні і наогул
прааналізаваць яго змест, калі нават не ведаеш, пра што яно, гэтае сачыненне?
І што дзіўна? Многія з такіх «майстроў тайнапісу» нядрэнна вучыліся і вусна адказвалі
нават на васьмёркі-дзявяткі. Толькі пісьмовыя
работы іх падводзілі, не дазваляючы стаць
круглымі выдатнікамі. А вось у некаторых іх
аднакласнікаў, якія ў вусных адказах і двух
слоў звязаць не маглі, быў прыгожы разборлівы почырк...
Дык ці так ужо важна вучню мець добры
почырк? І ці варта папракаць школьніка, калі
ён піша, нібыта «курыца лапай»? І наогул, ці
можна гэта хоць неяк выправіць?
Прызнаюся, калі я аднёс свой почырк да
другога тыпу, то крыху пакрывіў душой. Я
магу пісаць і зразумелым для ўсіх і нават прыгожым почыркам. Гэта ў мяне засталося яшчэ
з тых далёкіх часоў, калі ў першым класе
старанна выводзіў літары, мачаючы ручку са
сталёвым пяром у чарнільніцу-невылівайку.
Як там нас вучылі: націск-валасок, націскваласок...
Сучасныя школьнікі нават не зразумеюць,
аб чым гэта я. Бо цяпер пішуць шарыкавымі
ручкамі ажно з першага класа, і які там націск
з валаском! Мая першая настаўніца, якая мне
траякі выводзіла за тое толькі, што кляксы ў
сшытку любіў пакідаць і літары часам змазваў, калі прамакаткай карыстаўся (вось і яшчэ
незразумелыя для сённяшніх вучняў словы!),

напэўна б, карвалол глытала, убачыўшы каракулі многіх сённяшніх першаклашак!
Так што я магу пісаць разборліва, але...
вельмі павольна. А пісьменніку павольна пісаць нельга, трэба паспяваць на паперу хуценька выкласці ўсё тое, што ў галаве ў гэтае
імгненне прамільгнула. Вось так — напісаннем
мастацкіх твораў — і сапсаваў сабе почырк!
І ўсё ж, чаму так шмат неразборлівых почыркаў у сённяшніх дзяцей? Ці адна толькі
шарыкавая ручка таму віной?
Напэўна ж, не, бо шмат вучняў і сёння маюць прыгожы разборлівы почырк. Ды і раней
почыркі розных людзей істотна адрозніваліся,
яшчэ калі яны пёрамі гусінымі пісалі. Навука
нават такая існуе, графалогія, якая сцвярджае,
што почырк — гэта штосьці прыроджанае і па
почырку вельмі шмат пра канкрэтнага чалавека даведацца можна. Напрыклад, калі почырк
нейкага чалавека, мякка кажучы, далёкі ад
стандартаў школьных пропісяў, то гэта, часцей
за ўсё, даволі неардынарная асоба! І ў якасці
доказу графолагі прыводзяць прыклады многіх
сусветна вядомых вучоных альбо пісьменнікаў,
почыркі якіх былі вельмі неразборлівымі...
Больш за тое, графолагі нават сцвярджаюць, што, штучна змяняючы почырк чалавека, можна змяніць у лепшы бок і яго характар
(так званая графатэрапія).
Але хопіць пра графалогію, тым больш што
асабіста я не надта ў яе веру. Пагаворым
лепш пра тое, ці варта бацькам хвалявацца,
калі ў іх дзяцей не вельмі разборлівы почырк?
І ці трэба спрабаваць гэты почырк хоць неяк
выправіць?
Бацькі заўсёды хвалююцца за дзяцей, такая ўжо іх бацькоўская доля. А вось наконт
выпраўлення дрэннага почырку...
Крыху палепшыць яго, напэўна ж, магчыма, а вось цалкам выправіць — наўрад! І ці
варта гэта нязначнае паляпшэнне слёз вучня
і нерваў бацькоў, якія прымушаюць гэтае гаротнае дзіця зноў і зноў перапісваць хатняе
заданне (а яно з кожным перапісваннем толькі горшым робіцца)? Тым больш сёння, у век
камп'ютарных тэхналогій? Я сам даўно ўжо
не пішу свае творы на паперы. Клавіятура і
манітор для гэтага куды больш зручныя... ды
і літаркі на экране такімі прыгожанькімі выходзяць. Прычым, ва ўсіх, нават у тых, чый
почырк, як той казаў, «ні сабе, ні людзям»...
Генадзь АЎЛАСЕНКА



Шэраг спецыялістаў выстаўляюць самыя розныя дыягназы:
вегета-сасудзістая або нейра цыр куля тор ная дыс та нія,
параксізмальная тахікардыя,
дыэнцэфальны сіндром, лабірынтыт, пралапс мітральнага клапана, гіпервентылярны
сіндром, гіпаглікемія, суправентрыкулярная тахікардыя,
сін дром раз драж нё на га кішэчніка, перадменструальны
сіндром. Абследаванне зацягваецца, «цялеснае» лячэнне
не прыносіць ніякага выніку.
А ўсё таму, што хворы пакутуе ад панічнага расстройства.
Такі дыягназ псіхатэрапеўты
пачалі выстаўляць не так даўно.
Паніка — гэта страх, моцная
трывога, дыскамфорт. Можна гаварыць аб перажыванні панічнай
атакі, калі адчуваеш хаця б чатыры
з пералічаных сімптомаў:
— моцнае сэрцабіццё
— патлівасць
— дрыжанне
— нястача паветра
— удушша
— боль у грудзях
— млоснасць або непрыемныя
адчуванні ў жываце
— галавакружэнне
— аняменне ці паколванне
— дрыжыкі або прылівы крыві
да твару
— адчуванне нерэальнасці навакольных аб'ектаў або сябе самога
(рукі нібы чужыя)
— страх страціць кантроль або
звар'яцець
— страх смерці.
Сімптомы хутка ўзнікаюць, дасягаюць піку за 10 хвілін і на працягу
гадзіны згасаюць.
Паводле слоў урача-псіхатэрапеўта Мінскага гарадскога псіханеўралагічнага дыспансера Наталлі НІКІЦІНАЙ, хоць бы аднойчы
прыступ панікі перажывае на працягу жыцця большасць людзей.
Аднак на пачатку 1990-х айчынныя
псіхіятры пачалі ўлічваць замежны
досвед і ставіць дыягназ «панічнае

расстройства», калі размова заходзіць пра чатыры і болей прыступаў
на працягу месяца.
Пры паўтарэнні прыступаў развіваецца трывога прадчування. Само чаканне новай атакі пачынае
вельмі перашкаджаць штодзённым
справам. Паступова хворы звязвае
ўзнікненне панікі з пэўнымі сітуацыямі — знаходжаннем у натоўпе,
наведваннем магазіна, паездкай у
метро, ліфце, чаканнем у дарожным
заторы — і ўсяляк імкнецца гэтага
пазбягаць: рэдка выбіраецца ў магазін, раскашэльваецца на таксі, ходзіць пешшу. З цягам часу сітуацыя
набліжаецца да «хатняга арышту»
— немагчыма самастойна схадзіць у
краму, дабрацца да працы, выгуляць
сабаку. Страх псуе ўвесь жыццёвы
расклад і робіць чалавека бездапаможным і прыгнечаным. І гэта ўжо
шостая стадыя другаснай дэпрэсіі.
Найчасцей захворванне пачынаецца да 30 гадоў, нават у падлеткавым узросце.
Жанчыны пакутуюць у 2-3 разы часцей.
У сем'ях пацыентаў з панічным расстройствам захворванне
сустракаецца ў 3-6 разоў часцей,
чым у агульнай масе сем'яў. Дзіця
той матулі, якая пакутавала на панічнае расстройства, у далейшым
мае больш шансаў захварэць. Генетычны фактар не скідваецца з
рахунку.
Існуе шэраг станаў і захворванняў, якія могуць выклікаць сімптомы, падобныя да панічнай атакі,
але гэта не з'яўляецца панічным
расстройствам.
Панічныя сімптомы часта выклікаюць вялікая колькасць кавы,
наркатычныя рэчывы, алкаголь.
Псіхатэрапеўт здольны своечасова паставіць правільны дыягназ,
прызначыць эфектыўнае лячэнне і
знізіць цяжар сімптомаў.

Філасофскі погляд
Панічная атака — гэта не пачатак захворвання, а хутчэй вынік
пэўнага ладу жыцця, так бы мовіць,
сігнал аб тым, што чалавек жыве
няправільна, робіць нешта не тое.

— Жыццё любога з нас можна ўмоўна падзяліць на некалькі
сфер, — тлумачыць Наталля Нікіціна. — Наша цела мае патрэбу ў правільным харчаванні, дазаваных фізічных нагрузках, адпачынку і клопаце. Псіхалагічны
складнік — гэта сям'я, атмасфера
ў ёй, асаблівасці ўзаемаадносін з
блізкімі. Сацыяльны — кола знаёмых, супрацоўнікаў, калег па працы плюс дзяржаўны лад. Духоўная
фарміруе сэнс нашага жыцця, мэты і задачы, для якіх мы жывём.
Энер ге тыч ны за кра нае спо саб
атрымання і расходавання жыццёвай энергіі. Неўладкаванасць у
любой з гэтых галін уплывае на
наш агульны стан. Такое ўяўленне адкрывае шырокія гарызонты
для нефармакалагічнага лячэння
любога захворвання наогул, у тым
ліку і панічнага расстройства.
Правілы паводзін падчас прыступу:
1. Заставайцеся на месцы, не
мітусіцеся. Прыступ не пагражае
жыццю і пройдзе сам па сабе праз
10-20 хвілін.
2. Дыхайце як мага павольней
(да 10 удыхаў у хвіліну). Пачашчанае дыханне ўзмацняе трывогу.
3. Пажадана, каб навакольныя
таксама не мітусіліся і дазволілі
чалавеку наладзіць павольнае дыханне.
4. Хоць панічнае расстройства —
гэта захворванне, аднак паміж прыступамі чалавек не вызваляецца ад
адказнасці за сваю паспяховасць у
розных галінах і выканання паўсядзённых абавязкаў.
Р.S. У Мінску псіхатэрапеўтычную дапамогу можна атрымаць у
гарадскім Цэнтры памежных станаў
(вул. Мендзялеева, 4). Тэлефон папярэдняга запісу: 245 61 74.
Святлана БАРЫСЕНКА



