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НЕ АПЛА ЧА НЫ ДОЎГ
Бы ло гэ та ў 90-я га ды мі ну ла га ста год дзя. Та-

ды, як вя до ма, быў Са юз, і ўсе яго 15 рэс пуб лік 
жы лі друж на — сяб ра ва лі па між са бой, су пра-
цоў ні ча лі.

Вось і наш саў гас аж у Ка зах стан пра да ваў пле-
мян ных ця лу шак, а там купляў кам бі кар мы.

І так мы імі за та ры лі ся: за бі лі ну ўсе скла ды, 
усе га ра жы! А вось раз лі чыц ца...

Зра біць гэ та да маў ля лі ся па бар та ры — апроч 
ця лу шак, абя ца лі «па ста віць» у Ка зах стан іль ня-
ныя мяш кі. І, вя до ма ж, «па ста ві лі» б, каб маг лі. 
Але ж не бы ло та ды гро шай! А по тым усё па хіс-
ну ла ся, раз ва ліў ся Са юз. З та го Ка зах ста на нам 
пра цяг ва лі зва ніць...

Ад туль жа не як раз пры хо дзіць тэ ле фа наг-
ра ма: на ша га ды рэк та ра вы клі ка юць у абл вы-
кан кам (усе да га во ры за клю ча лі ся на ўзроў ні 
кі раў ні коў гас па да рак, але ж з ве да ма ра ён на га 
ды аб лас но га на чаль ства). Па якім пы тан ні той, 
на пэў на, зда гад ваў ся, бо сам не па ехаў — ад-
пра віў мя не.

Я та ды пра ца ва ла га лоў ным заа тэх ні кам, ду-
ма ла, што еду (як-ні як за ды рэк та ра!) на ней кую 
на ра ду па жы вё ла га доў лі. А та му на ўся ля кі вы па-
дак ўзя ла ў бух гал тэ рыі ліч бы, пры кі ну ла вы ступ-
лен не (рап там сло ва да дуць?). Пры яз джаю.

Мя не тут жа за пра ша юць да на мес ні ка стар-
шы ні па жы вё ла га доў лі. Ён ру кі за спі ну за ла жыў, 
па ка бі не це хо дзіць і абу ра ец ца: як гэ та мож на, 
маў ляў, кар мы ўзяць, а гро шы не за пла ціць?.. 
Не пры стой на як, не пры го жа, со рам на!

Я і са ма гэ та ве даю... А што ма гу зра біць? Ся-
джу, маў чу.

По тым той на мес нік вя дзе мя не да стар шы ні, 
там, ба чу — цэ лая дэ ле га цыя — з Ка зах ста на. І 
ўсё па чы на ец ца па но вай.

Я зноў маў чу, бо што ка заць — не я ж кі раў нік 
гас па дар кі. Тут адзін з гас цей не вы трым лі вае, 
ка жа:

— Усё, бя ром гэ ту дзяў чы ну ў за клад: ад дасць 
ды рэк тар па зы ку — ад да мо і мы...

Я ў ад каз:
— Ці ка вая пра па но ва! Але ж ні чо га з яе не вый-

дзе! Бо ў нас не адзін заа тэх нік... Так што саў гас 

абы дзец ца — не бу дзе мя не вы куп ляць... А мне, 
мо жа, у вас спа да ба ец ца, дык і за ста ну ся.

Гос ці та ды доў га смя я лі ся. Але яшчэ даў жэй мы 
кар мі лі ска ці ну іх кам бі кор мам. Факт, што мяш кі ў 
Ка зах стан так і не ад пра ві лі...

Соф'я КУР ЦІН,
г.п. Лын ту пы, Па стаў скі р-н.

СА ШКА І ГУ САК
У сем га доў я пай шла ў шко лу, а на пя рэ дад ні 

пра хо дзі ла ме ды цын скі агляд. Цё тач ка ў бе лым 
ха ла це зме ра ла мой рост, ва гу, пра ве ры ла гор ла, 
ву шы, а по тым, за га даў шы пры крыць да лон ню 
ад но во ка, ста ла пы таць:

— Якая гэ та лі та ра? — і тыц ну ла ўказ кай у 
таб лі цу.

— Ба ран ка! — упэў не на ад ка за ла я.
— Пра віль на, — усміх ну ла ся ле кар ка і пе ра гля-

ну ла ся з ма ёй ма май.
— А гэ та якая?
— За га гуль ка!
— Ма лай чы на! Па мя ня ем во ка... Ну, а гэ та?..
— Граб лі!
— Цу доў на! — за ра га та ла ле кар ка.— Зда роўе 

ў па рад ку. Мож на іс ці ў шко лу і ву чыць лі та ры.
Так я ста ла ву ча ні цай.
Пер шы дзень у шко ле мне за пом ніў ся дзвю ма 

па дзея мі: у на шым кла се ака за ла ся дзяў чын ка з 
ча роў ным, не чу ва ным да гэ туль імем — Ро за. А 
дру гое — я на рэш це ўба чы ла Гу са ка.

На огул, проз ві шча ў ча ла ве ка бы ло Ле бедзь, і 
ў шко ле ён пра ца ваў... ды рэк та рам, але мае брат, 
сяст ра і ўсе су сед скія дзе ці зва лі яго толь кі Гу сак. 
(Гэ та ўжо по тым, шмат га доў пас ля, ка лі ста лі да-
рос лы мі, мы зра зу ме лі, што наш ды рэк тар быў зу-
сім не бла гі, прос та вель мі па тра ба валь ны. Та ды ж, 
у ма лен стве, мы яго ба я лі ся і не над та лю бі лі).

А гіс то рыя з ім вый шла та кая. Мой брат быў 
стра шэн ным га рэ зам. І вось за ней кія яго пра ві ны 
на шых баць коў вы клі ка лі ў шко лу. А як ім пай сці, 
ка лі яны абое на пра цы цэ лы дзень?

Ка ра цей, у ка бі нет да Ле бе дзя пай шла на ша 
ста рэнь кая ба буль ка. Ся дзіць там, бед ная, слу хае, 
што ўнук яе ду жа не па слух мя ны, ху лі га ніць, што 
ні чо га люд ска га з яго не вы рас це, і ад стра ху аж но 
ка ло ціц ца, га ла вою кі вае ды пры га вор вае:

— Доб ра, та ва рыш Гу сак... Баць ка з ім раз бя рэц-
ца, та ва рыш Гу сак... Не хва люй це ся, та ва рыш...

Ды рэк тар стро га каш ля нуў і пра мо віў:
— Пра бач це, але маё проз ві шча не Гу сак, а 

Ле бедзь!
Тут на ша ба бу ля пе ра пу жа ла ся яшчэ бо лей:
— Ды што вы ка жа це?!.. Ай-яй-яй! А наш Са шка 

ўсё: Гу сак ды Гу сак, Гу сак ды Гу сак! Ну, па ча кай, 
пар шы вец!..

Ад ным сло вам, уля це ла Са шку ад баць кі — і 
за сва воль ствы, і за Гу са ка!

Ду ма е це, зра біў вы сно вы? Ні ў якім ра зе!
Ад ной чы ў шко ле нам да лі за дан не за пі саць 

у сшы так пяць пры ка зак пра свой скіх пту шак 
і жы вёл. Я ча ты ры пры каз кі ўспом ні ла, а вось 
пя тую...

Па ды хо дзіць брат і з хіт рын ка мі ў ва чах га-
во рыць:

— Пі шы, я пры га даў: «Не быць ні ко лі шэ ра му 
гу са ку бе лым ле бе дзем».

Ва рух ну ла ся ў ма ёй ду шы ней кае па да зрэн-
не, але ду маць не ха це ла ся. Я за пі са ла гэ тую 
пры каз ку ў сшы так — ды гу ляць...

Праз дзень раз дае на стаў ні ца сшыт кі і рап там 
пы тае ў мя не:

— То мач ка, а ад куль, з якой кніж кі ты вы пі са-
ла пры каз ку пра гу са ка і ле бе дзя?

— Ды ні ад куль — мне брат яе пад ка заў.
— А, ну та ды зра зу ме ла!..
Па шан ца ва ла Са шку, што на стаў ні ца на ша 

бы ла доб рая і ра зум ная, а то да ста ло ся б яму 
яшчэ раз.

Та ма ра БУН ТО,
г. Мінск.

ЁСЦЬ ЛО ГІ КА!
...Спа чат ку анек дот. На ста ле дзве кні гі 

ля жаць. Пер шая з іх ста ро нак на 250-300. 
На зы ва ец ца «Ло гі ка». По бач — фа лі янт ста-
ро нак на 600: «Жа но чая ло гі ка. Том пер шы». 
Вось пра яе, пра жа но чую ло гі ку, і пой дзе 
га вор ка.

Зна чыць, ся джу я не як раз у сва ім ка бі не-
це. Вы да ла ся воль ная хві лін ка — баў лю яе з 
гу ма рыс тыч най га зе тай «15 су так». За хо дзіць 
су пра цоў ні ца.

— Што чы та е це? — пы та ец ца ў мя не.
— Ды во (па каз ваю) све жы ну мар га зе ты 

прый шоў. І ве да еш, ін шы раз тут ці ка выя афа-
рыз мы дру ку юц ца. Ну вось як та бе гэ ты: «Муж-
чы нам не бяс печ на на сту паць на граб лі. На дзі-
ця чыя гра бель кі — удвая»?

Рэ ак цыя ка ля жан кі на гэ ту фра зу бы ла ім-
гнен най і та кой, што я на ват раз гу біў ся:

— Ой, дзя куй, што на га да лі, — ска за ла жан-
чы на. — Мне ж трэ ба яек сён ня ку піць.

Жа но чая ло гі ка, праў да?
Ана толь ПА ЛЫН СКІ,

г. Бе ра зі но.

ВОСЬ І ЎСЯ ЛЮ БОЎ
...Ах, якія ця пер вя сел лі! Збо ры, са ло ны, рэ-

ста ра ны, кар тэ жы, шы коў ныя строі, пры чос-

кі, ма кі я жы, бу ке ты... І ўсё гэ та — пры чым тут 
жа — у ін тэр нэт. На ват вя сель ныя па да рож жы, 
на ват ін тым! А што — хай лю дзі ба чаць. Ні я кіх 
та ям ніц...

Дык вось. Зна ё мыя ка бе ты на гля дзе лі ся не-
як на чу жыя вя сел лі — на дзі ві лі ся, на пля ва лі ся 
ды ста лі ўспа мі наць свае. Цёт ка Ма ня апош няй 
«сло ва ўзя ла». Ска за ла:

— Ат, дзеў кі, так, як у мя не, ні ў ко га з вас 
не бы ло!..

І ўжо по тым, ця жань ка ўздых нуў шы, да да-
ла:

— Вы ж ве да е це — Кос цік мой сім па тыч ны 
быў, на ўсе ру кі май стар... Вось і ўтрэс ка ла ся. 
Ве да ма — дур ні ца, дзі ця, толь кі ва сям нац цаць 
стук ну ла. Баць кі па ве ча рах яшчэ з ха ты не заў-
сё ды вы пус ка лі — у клуб, на ся ло, а мы ўжо з ім 
па жа ніц ца са бра лі ся. Ён не як ве ча рам ка жа:

— Заўт ра я жы та бу ду жаць пад Аль хоў ца мі, 
дык ты прый дзі. Я ад лу чу ся — схо дзім у сель-
са вет рас пі шам ся.

Не ве даю, як тую ноч пе ра но чы ла — ра ні цою 
збі ра ю ся... На до ечы но вую су кен ку са ма па шы-
ла. А як адзець? Баць кам жа ска за ла, што ў 
гры бы іду. Зла жы ла аб но ву ў клу нак, сха ва ла ў 
ко шык, вый шла з ха ты — сэр ца з гру дзей...

Шчас це, што да ро га праз лес — не ба чыць 
ні хто, су стрэч ных ня ма — мож на і под бе гам, бо 
хва лю ю ся ж, бо спя ша ю ся — ба ю ся спаз ніц ца!

У мі гі да ля це ла: па блі зу ўжо тая вёс ка, ды і 
по ле па він на... Але кам бай на ча мусь ці не чу ваць. 
Це шу ся, дур ні ца: гэ та ж мой Кос цік за ча каў ся 
ўжо, ма тор за глу шыў, усе во чы пра гле дзеў...

Ага!.. Як жа! Па ды шла блі жэй, ба чу — ён пад 
кам бай нам ля жыць.

Я да вай яго клі каць:
— Кос цік, ка ток, я прый шла...
А ён, ба чу, ву хам не вя дзе — кор па ец ца там 

у не чым.
— ...Ты ж клі каў, ка заў мы рас пі шам ся?
Ён та ды з-пад кам бай на (мур за ты — з га ла вы 

да ног, а ўжо злос ны...) — і ў на ступ: якія, маў-
ляў, тут рос пі сы, якая жа ніць ба?! Не ба чыш — у 
мя не кам байн па ла маў ся! Ка мен не гэ та чор та-
ва!..

Я, вя до ма ж, у крыў ду, у слё зы...
Толь кі та ды ён кры ху па ці шэў, пры ту ліў мя не, 

пры ла шчыў... Ён гэ та ўмеў!.. А по тым і ка жа:
— Ну доб ра, сён ня не атры ма ла ся ў нас, та-

ды заўт ра пры ходзь. Мо жа, кам байн не зло-
міц ца...

Ка ха ла я ду жа, та му і прый шла. Сха дзі лі мы 
ў сель са вет, рас пі са лі ся. Вось і ўсё.

Лю боў ЧЫГ РЫ НА ВА,
в. За ба лац це, Ві лей скі ра ён.

Руб ры ку вя дзе Ва лян ці на ДОЎ НАР.

Спорт-таймСпорт-тайм  ��

ЛУЧ НІ КІ ЗА ВА ЁЎ ВА ЮЦЬ 
УЗ НА ГА РО ДЫ

Мат чы куб ка кра і ны па фут бо ле, па ра жэн не ха кей на га «Ды-
на ма» і ся рэб ра ная ўзна га ро да бе ла ру са на кан ты нен таль ным 
чэм пі я на це па страль бе з лу ка. «Звяз да» пад во дзіць вы ні кі 
спар тыў ных па дзей, якія ад бы лі ся на гэ тых вы хад ных.

1. Ха кей нае «Ды на ма», якое рых ту ец ца да чар го ва га се зо на ў 
кан ты нен таль най ха кей най лі зе, са сту пі ла ў пер шым спа рын гу ў 
пад рых тоў цы да чэм пі я на ту. На «Мінск-Арэ не» ста ліч ная ля до вая дру-
жы на са сту пі ла пі цер ска му СКА 0:3. Вы нік, без умоў на, не са мы леп шы, 
але гэ та толь кі пер шы матч у між се зон ні. «Я не ма гу па скар дзіц ца на 
ад сут насць на строю ў на шых хлоп цаў, — рэ зю ма ваў па яды нак Лю ба мір 
ПО КА ВІЧ, га лоў ны трэ нер «Ды на ма». — Хі ба што кры ху «пад се лі» 
пас ля дру гой шай бы. Так, свіс ток суд дзі пра гу чаў, але мы ву чым гуль-
цоў, каб яны аб васт ра лі аб ста ноў ку да апош ня га. Але гэ та, без умоў на, 
не апраў дан не. Са пер ні кі вы ка рыс та лі свае шан цы, а мы — не». На га-
да ем, што «зуб ры» вый шлі з ад па чын ку 11 лі пе ня, а ў ня дзе лю ад пра-
ві лі ся на двух тыд нё выя збо ры ў чэш скае мяс тэч ка Кра варж. За гэ ты 
час мін ча не му сяць пра вес ці тры трэ ні ро вач ныя мат чы: з бра ціс лаў скім 
«Сло ва нам», тршы нец кім «Оцэ лар жы» і «Ала моў цам».

2. Пе ра хо дзім ад ха кея да ай чын на га фут бо ла. На вы хад ных 
ад бы лі ся па ядын кі 1/16 куб ка кра і ны. Не абы шло ся і без сен са-
цый. Пер ша лі га вая «Га ра дзея» па пе наль ці (5:4) пе ра маг ла жо дзін скі 
«Тар пе да-Бе лАЗ», а «Зор ка-БДУ» бы ла мац ней шай за «Мінск» (1:0). 
Ас тат нія мат чы пры нес лі на ступ ныя вы ні кі: «Лі да» — «Слуцк» — 0:1, 
«Хі мік» (Свет ла горск) — «Го мель» — 1:2, «Ба ра на ві чы» — «Ды на ма» 
(Брэст) — 1:2, «Хва ля» (Пінск) — «Іс лач (Мін скі ра ён) — 2:4, «Жда-
но ві чы» (Мін скі ра ён) — «Наф тан» (На ва по лацк) — 0:4, «Го мель-
чы гунт ранс» — «Сла вія» (Ма зыр) — 2:1, «Смар гонь» — «Дняп ро» 
(Ма гі лёў) — 0:2, ФСК «Гро дзен скі» — «Бел шы на» (Баб руйск) — 1:4, 
«Гра ніт» (Мі ка шэ ві чы) — «Рэ чы ца-2014» — 1:0, «Пар ты зан-2002» 
(Мінск) — «Ві цебск» — 1:3.

3. Бе ла рус кі луч нік Ан тон Пры ле паў за ва я ваў ся рэб ра ныя ўзна-
га ро ды на чэм пі я на це Еў ро пы, які прай шоў у ар мян скім Эч мі я дзі-
не. У фі наль ным па ядын ку бе ла рус са сту піў ня мец ка му спарт сме ну 
Фла ры я ну Ках лун ду. Акра мя та го, Ан тон па клаў у сваю скар бон ку яшчэ 
і брон за вую ўзна га ро ду. Трэ цяе мес ца ў зме ша ных спа бор ніц твах ён 
за няў ра зам з Але най Тол кач.

4. Хут чэй за ўсё, у но вым се зо не за жа но чую збор ную Бе ла ру сі 
па бія тло не бу дзе вы сту паць ра сі ян ка Уль я на Дзя ні са ва. Яна ўжо 
па спе ла прай сці збор з на шай ка ман дай і трэ не ра мі ця пер за ста ло ся 
пры няць кан чат ко вае ра шэн не.

5. Вік то рыя Аза ран ка па-ра ней ша му зай мае 10-ы ра док у Жа-
но чай тэ ніс най аса цы я цыі. У аб ноў ле ным спі се лі дзі руе Се рэ на 
Уіль ямс, на дру гім мес цы зна хо дзіц ца кі та ян ка Лі На, а на трэ цім рад-
ку — ру мын ка Сі мо на Ха леп.

Та рас ШЧЫ РЫ

�

Се зон ная праб ле маСе зон ная праб ле ма  ��

ВЫ НЕ АД НЫ 
Ў ХМЫЗ НЯ КУ

Кля шчы мо гуць су стра кац ца паў сюль, дзе ба га та рас лін нас ці — 
у ле се, пар ку, скве ры. Асаб лі ва ў не пра ход ным гу шча ры, дзе 
шмат ніз ка рос ла га хмыз ня ку. Па коль кі кля шчы мо гуць быць 
кры ні цай ба рэ лі ё зу, лепш за ўсё па збя гаць су стрэ чы з гэ ты мі 
на ся ко мы мі. Гру па ін фек цый ных за хвор ван няў, якія вы клі ка-
юць ба рэ ліі (ік со да выя кле шча выя ба рэ лі ё зы), пра яў ля ец ца 
па шко джан нем ску ры, нер во вай сіс тэ мы, апор на-ру халь на га 
апа ра ту і сэр ца, за сце ра гае ўчаст ко вы тэ ра пеўт 11-й га рад ской 
па лі клі ні кі г. Мін ска Тац ця на ПА РХО МЕН КА.

Час цей за ўсё кля шчы ма цу юц ца да адзен ня ў ле се, за но сяц ца з 
бу ке та мі кве так, дро ва мі і на це ле жы вёл (са бак). Мож на за ра зіц ца 
лай мба рэ лі ё зам і пад час ужы ван ня не га та ва на га (пе ра важ на ка зі на га) 
ма ла ка. Хва ро ба Лай ма ў боль шас ці вы пад каў пра яў ля ец ца па сту по ва. 
На мес цы пра нік нен ня кля шча ўзні кае ма ку ла або па пу ла, якая праз не-
каль кі дзён пе ра тва ра ец ца ў па чыр ва нен не дыя мет рам ад 3 да 70 см. 
Яно мо жа смы лець ці па кол ваць. Ра зам з гэ тым хво ры мо жа ад зна чаць 
па вя лі ча ныя лім фа вуз лы, сла басць, боль у мыш цах, су ста вах, га рач ку 
(да 37-39 гра ду саў), га лаў ны боль, млосць, ва ні ты. На зі ра ец ца па шко-
джан не нер во вай сіс тэ мы (амаль да рас строй стваў свя до мас ці, эпі леп сіі, 
ін фарк ту моз га; па ку ту юць так са ма сэр ца, су ста вы, пе чань, во чы).

Чым ра ней па чаць ан ты бак тэ ры яль нае ля чэн не, тым боль шая ве-
ра год насць спы ніць за хвор ван не яшчэ ў пер ша сным ску ра ным ача гу. 
Аба вяз ко ва звяр ні це ся да ўра ча пры пер шых па да зрэн нях.

Свят ла на БА РЫ СЕН КА

�

Наш фар матНаш фар мат  ��

3 МІЛЬ ЯР ДЫ ЗА 3 ГА ДЫ
3 міль яр ды бе ла рус кіх руб лёў — та кую план ку ах вя ра ван няў 
пе ра сяг нуў ня даў на даб ра чын ны ін тэр нэт-аўкцы ён су стрэч 
«Ма е Сэнс».

За сна ва ны на пры кан цы 2011 го да бе ла рус кі мі сту дэн та мі-пра-
гра міс та мі Дзя ні сам Кан дра то ві чам і Мі ха сём Кар піц кім, са цы яль ны 
ін тэр нэт-пра ект прад ста віў но вы і вель мі дзейс ны па ды ход да даб ра-
чын нас ці. Ма ла дыя лю дзі (а на сай це www.maesens.by за рэ гіст ра ва на 
ўжо больш як 60 ты сяч ча ла век з роз ных кут коў кра і ны) вы стаў ля юць 
на аў кцы ён у якас ці ло та... са міх ся бе — свой час, ве ды, за хап лен ні і ці-
ка вы во пыт, якім яны га то вы аб мя няц ца з ін шы мі. Ах вот на да лу ча юц ца 
да пра ек та і вя до мыя пер со ны — свае кан ды да ту ры для экс клю зіў ных 
су стрэч пра па ноў ва лі ар тыс ты Аляк сандр Са ла ду ха і Ла ры са Гры ба-
лё ва, му зыч ныя гур ты «Без бі ле та» і «Топ лес», алім пій ская ві цэ-чэм пі-
ён ка Аляк санд ра Ге ра сі ме ня, тэ ле вя ду чыя Дзя ніс Кур' ян і Алесь Му хін, 
біз нес ме ны Юрый Зі сер, Аляк сандр Кны ро віч і мно гія ін шыя. Та кім 
чы нам у скар бон ку ўдзель ні каў пра ек та трап ля юць но выя зна ём ствы, 
а на даб ра чын ныя ра хун кі — гра шо выя срод кі, якія што ме сяц ідуць 
на да па мо гу дзі ця чым да мам, са цы яль ным пры тул кам, даб ра чын ным 
фон дам і ар га ні за цы ям, ме ды цын скім уста но вам і кан крэт ным дзе цям, 
якія ма юць па трэ бу ў апе ра тыў ным ля чэн ні і рэ абі лі та цыі, і г.д. Пры 
тым кож ны ка рыс таль нік, які іні цы юе су стрэ чу, сам мо жа вы бі раць, на 
які ад рас пой дуць гро шы ад яго «про да жу».

Дзя ку ю чы та ко му крэ а тыў на му па ды хо ду ін тэр нэт-аў кцы ён су стрэч 
«Ма е Сэнс» пе ра лі чыў на даб ра чын насць ужо больш як 3 міль яр ды 
бе ла рус кіх руб лёў. І гэ та, за пэў ні ва юць ства раль ні кі пра ек та, да лё-
ка не мя жа: «Пад трым ка ін шых лю дзей у цяж кія ча сы — гэ та са мае 
важ нае. Але мы мо жам яшчэ больш і не бу дзем спы няц ца, бо гэ та 
са праў ды мае сэнс!».

Вік то рыя ЗА ХА РА ВА

�

НА ДЗЕНЬ НА РА ДЖЭН НЯ — 
500 Л СА МА ГОН КІ!

Леп шы па да ру нак — той, які зроб ле ны сва і мі ру ка мі. Ма быць, 
так раз ва жаў мін ча нін, які пад рых та ваў да свай го дня на ра-
джэн ня 500 л са ма гон кі.

Вар та вым па рад ку па сту пі ла ін фар ма цыя аб тым, што ў ад ным з 
пры ват ных да моў на ву лі цы Ма лой за хоў ва ец ца спір таз мя шчаль ная пра-
дук цыя. Ту ды для пра вер кі пры бы лі су пра цоў ні кі ад дзе ла ахо вы пра ва-
па рад ку і пра фі лак ты кі РУ УС. На мес цы знай шлі дзве боч кі са ма гон кі па 
250 л кож ная. Гас па дар жыл ля за явіў, што так пад рых та ваў ся спраў ляць 
свой дзень на ра джэн ня. Ад нак мі лі цы ян еры яму не па ве ры лі — са ма гон ку 
кан фіс ка ва лі і зні шчы лі. А гас па да ру до ма ця пер прый дзец ца за пла ціць 
штраф 1,5 млн руб лёў. Яшчэ 650 л са ма гон най бра гі вы яві лі ў за кі ну тым 
до ме на ву лі цы Пят роў шчы на.

«Мінск — На ві ны».

Не так даў но ў Мін ску 
ад быў ся ша кі ру ю чы 
вы па дак. Дзяў чы на, 
якая па ку та ва ла на шы-
за фрэ нію, жы ла са сва-
ёй ма май, і ка лі ма ці па-
мер ла, у дзяў чы ны з-за 
моц на га стрэ су па ча ло-
ся аб васт рэн не за хвор-
ван ня. Спе цы я ліс ты ка-
жуць, што аб васт рэн ні 
бы ва юць роз ныя. Гэ тая 
дзяў чы на ўпа ла ў сту-
пар: ся дзе ла на лож ку і 
не ва ру шы ла ся. І ў вы ні-
ку пра жы ла ў ква тэ ры з тру пам 
сва ёй ма ці два тыд ні, па куль 
су се дзі не за бі лі тры во гу з-за 
не пры ем на га па ху. І не знай-
шло ся ні ко га — ні ча ла ве ка, ні 
ар га ні за цыі, хто б па ці ка віў ся, 
як у яе спра вы.

— ...Хі ба што псі ха не ўра ла гіч ны 
дыс пан сер раз на ме сяц аб звонь-
вае сва іх хво рых, якія зна хо дзяц ца 
на ўлі ку, — ка жа 38-га до вая Тац ця на, 
якая жы ве з шы за фрэ ні яй ужо амаль 
20 га доў. Так, увесь гэ ты час яна на 
таб лет ках, і кож ныя не каль кі га доў 
трап ляе ў баль ні цу на два ме ся цы. 
Але пры гэ тым у Тац ця ны вы шэй шая 
аду ка цыя — яна ін жы нер-эка на міст 
і да 2006 го да пра ца ва ла ў ад ной з 
на ву ко вых ар га ні за цый. З 2008 го да 
атры ма ла гру пу ін ва лід нас ці, з тых 
ча соў не пра цуе.

Ка лі шчы ра, ка лі б я не ве да ла пра 
яе ды яг наз, то ні пра што б і не зда га-
да ла ся. Звы чай ная жан чы на, спа кой-
ная, раз ва жае ра зум на. Адзі нае, што 
кры ху кі да ец ца ў во чы, — пры раз-
мо ве яна зруш вае бро вы, як быц цам 
спра буе больш за ся ро дзіц ца, але і 
толь кі — мо жа сыс ці за бяс крыўд ную 
звыч ку. Між тым Тац ця на ўпэў не на, 
што ча ла век на зі раль ны мо жа вы-
явіць, што яна хво рая. І пры кмет на, 
што дум ка аб гэ тым ёй вель мі не-
пры ем ная.

— У мя не бы ла праб ле ма на быць 
штось ці ў кра ме. Я ба я ла ся лю дзей. 
Лю дзі са сфе ры аб слу гоў ван ня мо-
гуць зня ва жыць. Па вод зяць ся бе па-
гард лі ва... — ка жа жан чы на. — Ка лі 
пры ма еш прэ па ра ты, то мо жа быць 
мля васць. Ад ной чы ў мет ро мя не 
пры ня лі за п'я ную, а я прос та бы ла 
пад уз дзе ян нем ле каў...

У прын цы пе, я ра зу мею, ча му Тац-
ця на не хо ча, каб на ва коль ныя ве да лі 
пра яе ды яг наз: ма ла ка го лю дзі ад-
штур хоў ва юць ад ся бе так упар та, як 
псі хіч на хво рыя. Мно гія гля дзяць на 
іх з асця ро гай і па да зрэн нем, цу ра-
юц ца або пры нам сі ад чу ва юць ся бе 

ня ём ка ў іх пры сут нас ці. Між тым, ду-
маю, не па мы лю ся, ка лі ска жу, што 
на са мой спра ве ў ася род дзі амаль 
кож на га ча ла ве ка ёсць лю дзі, якія 
па ку ту юць на тое ці ін шае псі хіч нае 
рас строй ства, і боль шасць з нас на-
ват не зда гад ва юц ца пра гэ та.

Дак та ры-псі хі ят ры ка жуць, што 
сён ня, дзя ку ю чы ства рэн ню но вых 
ле каў, мно гіх іх па цы ен таў мож на 
вяр нуць у гра мад ства. Але ёсць ад-
на праб ле ма: да сяг нен ні фар ма ка ло-
гіі апя рэ дзі лі га тоў насць гра мад ства 
да та ко га хо ду па дзей. Та му гэ тыя 
лю дзі пра цяг ва юць ад чу ваць ся бе 
із го я мі і вель мі са ро ме юц ца свай го 
за хвор ван ня. Да са ма га апош ня га 
ча су іх ні хто не пад трым лі ваў і ў са-
цы яль ным пла не, ад но Мі ніс тэр ства 
ахо вы зда роўя ра бі ла тое, што маг ло, 
у ме жах сва ёй кам пе тэн цыі...

«А ДЗЕ Ж СА МІ 
ХВО РЫЯ?»

Але ка лі Тац ця на ля жа ла ў баль-
ні цы два га ды та му, псі ха тэ ра пеўт ёй 
пад ка за ла, што ў Мін ску ад крыў ся 
клуб ны дом для та кіх па цы ен таў як 
яна. Тац ця на ста ла яго на вед ваць. 
«Тут мы ма ем зно сі ны, па се ра дах у 
нас — кам п'ю тар ныя кур сы, па чац-
вяр гах га ту ем: тут ёсць муль ты вар ка. 
Ма ец ца до ступ да ін тэр нэ ту, мо жам 
па гля дзець ра зам фільм...» — рас-
па вя дае яна.

Больш за год сю ды хо дзіць і 
37-га до вы Анд рэй: «Тут усе на роў-
ных, ні хто не ты кае паль цам, мож на 
доб ра пра вес ці час». Ме на ві та Анд-
рэй су стрэў мя не на па ды хо дзе: «Вы 
ка рэс пан дэнт? Ха дзем це, я вас пра-
вод жу». І гэ та бы ло вель мі да рэ чы, 
та му што мне прый шло ся ня ма ла па-
блу каць на ўскра і не Мін ска, па куль я 
знай шла не аб ход ны бу ды нак. А ка лі 
іш ла за Анд рэ ем, спра ба ва ла зра зу-
мець: ён су пра цоў нік або ча ла век «з 
ды яг на зам»? Звы чай ны муж чы на, 
хі ба што во чы тро хі сум ныя... І толь кі 
фра за «Вы поз на, мно гія з на шых ужо 
пай шлі да до му» да зво лі ла зра зу мець, 
да якой ка тэ го рыі яго за лі чыць.

Ды рэк тар клуб на га до ма «Ад кры-
тая ду ша» Воль га Рыб чын ская толь кі 
ўсміхаецца: «Ка лі да нас пры хо дзі лі 
ва лан цё ры (бы ло па ру раз), дык яны 
пы та лі ся: а дзе ж са мі хво рыя? Ма-
быць, яны ча ка лі ўба чыць неш та з 
філь маў жа хаў, а тут усё спа кой на, 
звы чай ныя раз мо вы, ча я ван ні...».

Да рэ чы, клуб ны дом — гэ та ма-
дэль рэ абі лі та цыі лю дзей з псі хі ят рыч-

ны мі ды яг на за мі, якую 
рас пра ца ва лі са мі лю дзі з 
псі хіч ны мі за хвор ван ня мі. 
Гэ та ад бы ло ся ў 1948 го-
дзе ў ЗША. Спа чат ку гэ та 
бы ла гру па са ма да па мо гі, 
по тым ту ды за пра сі лі сац-
ра бот ні каў. Ця пер у све-
це ка ля 400 та кіх клуб ных 
да моў.

У Бе ла ру сі пер шы 
клуб ны дом «Ад кры-
тая ду ша» ад крыў ся ў 
2011 го дзе. Гэ та быў су-
мес ны пра ект Бе ла рус кай 

аса цы я цыі са цы яль ных ра бот ні каў і 
са юзаў даб ра чын ных ар га ні за цый 
Ба ва рыі, клуб на га до ма «Лас таў чы-
на гняз до» (Мюн хен) пры фі нан са вай 
пад трым цы фон ду «Ак цыя — ча ла-
век» (Гер ма нія). Пад тры маў гэ тую 
ідэю і РНПЦ псі хіч на га зда роўя.

— Ця пер мы пра цу ем ужо без 
фі нан са вай пад трым кі ня мец ка га 
фон ду — з гэ та га го да дзя ку ю чы 
дзяр жаў на му са цы яль на му за ка зу 
раз ліч ва ем на фі нан са вую да па мо-
гу ад дзяр жа вы (ужо вый гра лі тэн-
дар), — ка жа Воль га Рыб чын ская.

Да гэ та га для лю дзей, хво рых 
на шы за фрэ нію, не іс на ва ла са цы-
яль ных па слуг і рэ абі лі та цый ных 
цэнт раў. Больш за тое, шы за фрэ нія 
з'яў ля ец ца ме ды цын скім су праць па-
ка зан нем для та го, каб атрым лі ваць 
да па мо гу з бо ку тэ ры та ры яль на га 
цэнт ра са цабс лу гоў ван ня на сель-
ніц тва. Але ж та кія лю дзі так са ма 
ма юць па трэ бу ў да па мо зе з бо ку 
гра мад ства!

Сён ня ў клу бе на ліч ва ец ца ка ля 
80 чле наў: не толь кі з Мін ска, але 
і пры га ра даў, а так са ма Ла гой ска і 
Ба ры са ва.

ДРЫ МУ ЧЫЯ 
СТЭ РЭА ТЫ ПЫ... 
АДУ КА ВА НЫХ 
ЛЮ ДЗЕЙ

— Мы пра цу ем з людзь мі з шы-
за фрэ ні яй, псі хо за мі, псі ха тыч ны мі 
рас строй ства мі і з людзь мі з рас-
строй ства мі на строю (сю ды ад но-
сяц ца дэ прэ сія, бі па ляр нае рас-
строй ства), — ка жа Воль га. — Мы 
ра зу ме ем асаб лі вас ці та кіх лю дзей, 
спа кой на ста вім ся, ка лі пры хо дзіць 
ча ла век ва ўзбу джа ным ста не, ра-
зу ме ем, што па трэ бен час, каб ён 
асво іў ся ў нас.

— Пра ца ваць з імі не так скла да-
на, як зда ец ца на пер шы по гляд, — 
за пэў ні вае мя не сац ра бот нік. — Сю-
ды пры хо дзяць усё ж та кі лю дзі з ак-
тыў най жыц цё вай па зі цы яй. Раз яны 
вы ра шы лі не ся дзець до ма і прый шлі 
да нас у клуб ны дом, зна чыць, на-
стро е ны на па зі тыў ныя зме ны. Скла-
да ных сі ту а цый я і не ўзга даю. Мо жа, 
ча сам ха це ла ся б боль шай ак тыў нас-
ці з іх бо ку, але мы ра зу ме ем, што 
мно гія пры ма юць моц ныя снат вор-
ныя. Та му не ўсе мо гуць пры му сіць 
ся бе прый сці да нас к 9 ра ні цы. Гэ та 
ча сам фі зіч на не рэ аль на пас ля до зы 
таб ле так.

Яшчэ ад на асаб лі васць: для та го, 
каб ча ла век у нас ад крыў ся і пра явіў 
ся бе, трэ ба, каб прай шло шмат ча су, 
на прык лад, паў го да, год... Спа чат ку 
яны ні чо га не хо чуць пра ся бе рас-
па вя даць. Але пас ля па ці ху, ба ча чы, 
што ўсе на во кал на стро е ны пры яз на, 
па ці ху рас кры ва юц ца. По тым лю дзі 
па чы на юць су стра кац ца ад но з ад-
ным ужо і за ме жа мі клуб на га до ма, 
за вяз ва юц ца сяб роў скія ста сун кі...

Мы ўсе ра зам хо дзім на вы ста-
вы, у му зеі, тэ ат ры. Хоць ад ной чы 
быў абу раль ны вы па дак. Не як мы 
збі ра лі ся на ве даць адзін з му зе яў. 
Па пя рэд не па тэ ле фа на ва лі, ска за лі, 
што ха це ла б прый сці гру па лю дзей 
з ін ва лід нас цю. У нас спы та лі, з-за 
ча го ін ва лід насць, і мы ад ка за лі, што 
з-за псі хіч на га за хвор ван ня. Су пра-
цоў ні ца му зея бы ла вель мі здзіў ле на 
і за яві ла, што яны не хо чуць ба чыць у 
ся бе ў му зеі чле наў на ша га клуб на га 
до ма. А мы бы лі ў шо ку, да ве даў шы-
ся, якое ў яе ўяў лен не пра та кіх лю-
дзей і ча го яна ча кае ад іх! На яў насць 
та кіх дры му чых стэ рэа ты паў бы ло 
асаб лі ва дзіў на на зі раць у аду ка ва-
на га ча ла ве ка з сфе ры куль ту ры. 
Даў но па ра зра зу мець, што ча ла век 
з псі хіч ным за хвор ван нем — не той, 
хто бу дзе бе гаць па му зеі і пса ваць 
кар ці ны, — з го рыч чу за ўва жы ла 
Воль га Рыб чын ская.

� � �
Са праў ды, стэ рэа ты паў у да чы-

нен ні да гэ тых лю дзей усё яшчэ 
шмат. Так, не ка то рыя лі чаць, што 
лю дзі з псі хіч ны мі за хвор ван ня мі ма-
юць ніз кі ін тэ лект, пра сцей ка жу чы, 
дур ні, — рас па вя дае Воль га. — І ад-
па вед на ста вяц ца да іх. Але ін тэ лект і 
псі хіч нае за хвор ван не звы чай на ні як 
не звя за ны па між са бой. Ся род та кіх 
лю дзей, як і ся род зда ро вых, ёсць 
больш ра зум ныя і менш.

І ўзро вень агрэ сіў нас ці ў та кіх лю-
дзей та кі ж, як і ся род зда ро вых. І 
ка лі вы пад кі агрэ сіў нас ці ўсё ж бы-
ва юць, то гэ та, як пра ві ла, не та му, 
што ча ла век з псі хіч ным за хвор ван-
нем агрэ сіў ны, а та му, што на яго 
ня пра віль на рэ агу юць і ён па чы нае 
аба ра няц ца. І час ця ком аба ра ня ец ца 
мац ней, чым та го па тра буе сі ту а цыя, 
та му што ён і так «на мя жы».

Да рэ чы, спе цы я ліс та мі да ка за-
на, што са мую сур' ёз ную не бяс пе ку 
ў гра мад стве ўяў ляе ма ла ды псі хіч на 
зда ро вы бес пра цоў ны муж чы на ва 
ўзрос це ад 18 да 25 га доў, асаб лі-
ва ка лі ён зна хо дзіц ца пад уплы вам 
ал ка го лю або нар ко ты каў. Псі хіч на 
хво рыя (ка лі вы клю чыць хво рых на 
ал ка га лізм і нар ка ма нію) здзяйс ня-
юць менш за 2% з усіх гвал тоў ных 
зла чын стваў.

Р.S. Ка лі іш ла пра ца над гэ тым 
ар ты ку лам, мы да ве да лі ся, што з 
мі ну ла га го да ў Мін ску пра цуе яшчэ 
ад на ўста но ва для лю дзей з псі хіч ны-
мі за хвор ван ня мі — Цэнтр «Ад кры ты 
дом», ство ра ны Бе ла рус кім та ва рыст-
вам Чыр во на га Кры жа пры пад трым-
цы Чыр во на га Кры жа Іс лан дыі.

Свят ла на БУСЬ КО
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По бач з на міПо бач з на мі  ��

БА ІМ СЯ ЧАС ТА 
БЕС ПАД СТАЎ НА

Абі ту ры ент-2014Абі ту ры ент-2014  ��

СЯ РОД ПЕР ША КУРС НІ КАЎ 
БДУ МІН ЧА НЕ 
СКЛА ДА ЮЦЬ ТОЛЬ КІ 
ТРЭ ЦЮЮ ЧАСТ КУ

Больш за па ло ву за лі ча ных па агуль ным кон кур-
се на дзён ную бюд жэт ную фор му на ву чан ня ў БДУ 
ма юць су мар ны бал сер ты фі ка таў і да ку мен та аб 
аду ка цыі 300 і больш. Гэ та 804 ча ла ве кі з 1489 за-
лі ча ных па вы ні ках зда чы трох дыс цып лін на цэнт-
ра лі за ва ным тэс ці ра ван ні. А ўся го ў БДУ за лі ча на 
на дзён ную бюд жэт ную фор му на ву чан ня сё ле та 
2050 ча ла век.

Ся род бу ду чых пер ша курс ні каў БДУ — два лаў-
рэ а ты спе цы яль на га фон ду Прэ зі дэн та Рэс пуб лі кі 
Бе ла русь і 127 пе ра мож цаў між на род ных і рэс пуб-
лі кан скіх алім пі яд, 484 школь ныя ме да ліс ты і ўла-
даль ні кі дып ло маў аб за кан чэн ні ССНУ з ад зна кай, 
што скла дае 24% ад агуль най коль кас ці за лі ча ных. 
І па ло ву ад агуль най коль кас ці за лі ча ных на пер шы 
курс скла да юць вы пуск ні кі гім на зій і лі цэ яў. Без эк-
за ме наў, па рэ ка мен да цы ях на ву чаль ных уста ноў, на 
пе да га гіч ныя спе цы яль нас ці бы лі за лі ча ны 23 пе ра-
мож цы аб лас ных алім пі яд і школь ныя ме да ліс ты.

Ка лі пра ана лі за ваць геа гра фію абі ту ры ен таў БДУ, 
то яго сту дэн та мі ста лі сё ле та 737 мін чан (36% ад 
агуль най коль кас ці) і 147 жы ха роў сель скай мяс цо-
вас ці (7%). Ас тат нія пер ша курс ні кі прад стаў ля юць 
роз ныя рэ гі ё ны Бе ла ру сі.

Са мыя вы со кія пра хад ныя ба лы ся род пры ро-
да знаў чых спе цы яль нас цяў бы лі за рэ гіст ра ва ны на 
«Ак ту ар най ма тэ ма ты цы» (370 ба лаў), «Геа ло гі і раз-
вед цы ра до ві шчаў ка рыс ных вы кап няў» (351 бал) і 
«Пры клад ной ін фар ма ты цы» (на пра мак — пра грам-
нае за бес пя чэн не кам п'ю тар ных сіс тэм) — 350.

Пры гэ тым са мы вы со кі ся рэд ні бал за лі ча ных 
па агуль ным кон кур се на пры ро да знаў чыя спе цы-
яль нас ці за фік са ва ны на фа куль тэ це пры клад ной 
ма тэ ма ты кі і ін фар ма ты кі — 329 ба лаў. На дру гім 
рад ку раз мяс ціў ся хі міч ны фа куль тэт — 323 ба лы. 
А за мы кае трой ку бія ла гіч ны фа куль тэт — 300 ба-
лаў. Фа куль тэ ты ра дыё фі зі кі і кам п'ю тар ных тэх на-
ло гій, ме ха ні ка-ма тэ ма тыч ны, геа гра фіч ны і фі зіч ны 
фа куль тэ ты так са ма пры ня лі доб ра пад рых та ва ных 
абі ту ры ен таў. Ся рэд нія ба лы за лі ча ных на гэ тыя фа-
куль тэ ты — 276, 265, 245 і 236 ба лаў ад па вед на.

У БДУ ад зна ча юць, што сё ле та ўзрас ла па пу ляр-
насць пры ро да знаў чых спе цы яль нас цяў ся род дзяў чат: 
апош нія за ня лі 45% ад агуль най коль кас ці мес цаў.

На са цы яль на-гу ма ні тар ным і эка на міч ным на-
прам ку лі да ра мі па пра хад ных ба лах ста лі спе цы яль-
нас ці «Су свет ная эка но мі ка» і «Біз нес-ад мі ніст ра ван-
не» — 371 бал, «Між на род нае пра ва» — 369 ба лаў 
і «Кі ра ван не ін фар ма цый нымі рэ сур са мі» — 366. 
Для та го, каб па сту піць на спе цы яль насць «Між на-
род ныя ад но сі ны», трэ ба бы ло на браць не менш як 
364 ба лы, «Ла гіс ты ка» — 363 ба лы, «Ме недж мент у 
сфе ры між на род на га ту рыз му» — 362, «Лінг вак ра і-
наз наў ства»— 361.

А ўзна ча ліў рэй тынг па ся рэд нім ба ле за лі ча ных 
у БДУ Ін сты тут біз не су і ме недж мен ту тэх на ло гій, 
дзе ся рэд ні па каз чык пры ня тых на «бюд жэт» склаў 
373 ба лы. Дру гое мес ца — у фа куль тэ та між на род-
ных ад но сін (369). У пер шую трой ку тра піў так са ма 
эка на міч ны фа куль тэт — 345 ба лаў.

У Ін сты ту це жур на ліс ты кі на спе цы яль нас ці «Жур-
на ліс ты ка» (аў ды я ві зу аль ная) пра хад ны бал склаў 
365, «Жур на ліс ты ка» (ме недж мент срод каў ма са вай 
ін фар ма цыі) — 342 ба лы, «Жур на ліс ты ка» (між на-
род ная) — 341 бал, «Жур на ліс ты ка» (вэб-жур на ліс-
ты ка) — 327 ба лаў, «Жур на ліс ты ка» (дру ка ва ныя 
СМІ) — 311 ба лаў. Ся рэд ні бал за лі ча ных у Ін сты тут 
жур на ліс ты кі па агуль ным кон кур се — 355.

На за воч ную бюд жэт ную фор му на ву чан ня БДУ 
пры няў 287 абі ту ры ен таў. Са мыя вы со кія пра хад ныя 
ба лы тут скла лі ся на фі ла ла гіч ным фа куль тэ це на 
спе цы яль нас ці «Рус кая фі ла ло гія» (269) і ў Ін сты ту-
це жур на ліс ты кі на спе цы яль нас ці «Жур на ліс ты ка» 
(дру ка ва ныя СМІ) — 225.

На дзея НІ КА ЛА Е ВА
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Па ра зра зу мець, 
што ча ла век з псі хіч ным 

за хвор ван нем — 
не той, хто бу дзе 

бе гаць па му зеі 
і пса ваць кар ці ны

Сё ле та ўзрас ла па пу ляр насць 
пры ро да знаў чых спе цы яль нас цяў ся род 
дзяў чат: апош нія за ня лі 45% ад агуль най 
коль кас ці месцаў.

Ле тась ам бу ла тор ную 
псі хі ят рыч ную да па мо гу 
атры ма ла 271 ты ся ча 
бе ла ру саў (па звест ках 
між на род на га на ву ко ва-прак-
тыч на га ча со пі са «Псі хі ят рыя, 
псі ха тэ ра пія і клі ніч ная 
псі ха ло гія»).


