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 Побач з намі

СЯРОД ПЕРШАКУРСНІКАЎ
БДУ МІНЧАНЕ
СКЛАДАЮЦЬ ТОЛЬКІ
ТРЭЦЮЮ ЧАСТКУ
Больш за палову залічаных па агульным конкурсе на дзённую бюджэтную форму навучання ў БДУ
маюць сумарны бал сертыфікатаў і дакумента аб
адукацыі 300 і больш. Гэта 804 чалавекі з 1489 залічаных па выніках здачы трох дысцыплін на цэнтралізаваным тэсціраванні. А ўсяго ў БДУ залічана
на дзённую бюджэтную форму навучання сёлета
2050 чалавек.
Сярод будучых першакурснікаў БДУ — два лаўрэаты спецыяльнага фонду Прэзідэнта Рэспублікі
Беларусь і 127 пераможцаў міжнародных і рэспубліканскіх алімпіяд, 484 школьныя медалісты і ўладальнікі дыпломаў аб заканчэнні ССНУ з адзнакай,
што складае 24% ад агульнай колькасці залічаных.
І палову ад агульнай колькасці залічаных на першы
курс складаюць выпускнікі гімназій і ліцэяў. Без экзаменаў, па рэкамендацыях навучальных устаноў, на
педагагічныя спецыяльнасці былі залічаны 23 пераможцы абласных алімпіяд і школьныя медалісты.
Калі прааналізаваць геаграфію абітурыентаў БДУ,
то яго студэнтамі сталі сёлета 737 мінчан (36% ад
агульнай колькасці) і 147 жыхароў сельскай мясцовасці (7%). Астатнія першакурснікі прадстаўляюць
розныя рэгіёны Беларусі.

Сёлета ўзрасла папулярнасць
прыродазнаўчых спецыяльнасцяў сярод
дзяўчат: апошнія занялі 45% ад агульнай
колькасці месцаў.
Самыя высокія прахадныя балы сярод прыродазнаўчых спецыяльнасцяў былі зарэгістраваны на
«Актуарнай матэматыцы» (370 балаў), «Геалогі і разведцы радовішчаў карысных выкапняў» (351 бал) і
«Прыкладной інфарматыцы» (напрамак — праграмнае забеспячэнне камп'ютарных сістэм) — 350.
Пры гэтым самы высокі сярэдні бал залічаных
па агульным конкурсе на прыродазнаўчыя спецыяльнасці зафіксаваны на факультэце прыкладной
матэматыкі і інфарматыкі — 329 балаў. На другім
радку размясціўся хімічны факультэт — 323 балы.
А замыкае тройку біялагічны факультэт — 300 балаў. Факультэты радыёфізікі і камп'ютарных тэхналогій, механіка-матэматычны, геаграфічны і фізічны
факультэты таксама прынялі добра падрыхтаваных
абітурыентаў. Сярэднія балы залічаных на гэтыя факультэты — 276, 265, 245 і 236 балаў адпаведна.
У БДУ адзначаюць, што сёлета ўзрасла папулярнасць прыродазнаўчых спецыяльнасцяў сярод дзяўчат:
апошнія занялі 45% ад агульнай колькасці месцаў.
На сацыяльна-гуманітарным і эканамічным напрамку лідарамі па прахадных балах сталі спецыяльнасці «Сусветная эканоміка» і «Бізнес-адміністраванне» — 371 бал, «Міжнароднае права» — 369 балаў
і «Кіраванне інфармацыйнымі рэсурсамі» — 366.
Для таго, каб паступіць на спецыяльнасць «Міжнародныя адносіны», трэба было набраць не менш як
364 балы, «Лагістыка» — 363 балы, «Менеджмент у
сферы міжнароднага турызму» — 362, «Лінгвакраіназнаўства»— 361.
А ўзначаліў рэйтынг па сярэднім бале залічаных
у БДУ Інстытут бізнесу і менеджменту тэхналогій,
дзе сярэдні паказчык прынятых на «бюджэт» склаў
373 балы. Другое месца — у факультэта міжнародных адносін (369). У першую тройку трапіў таксама
эканамічны факультэт — 345 балаў.
У Інстытуце журналістыкі на спецыяльнасці «Журналістыка» (аўдыявізуальная) прахадны бал склаў
365, «Журналістыка» (менеджмент сродкаў масавай
інфармацыі) — 342 балы, «Журналістыка» (міжнародная) — 341 бал, «Журналістыка» (вэб-журналістыка) — 327 балаў, «Журналістыка» (друкаваныя
СМІ) — 311 балаў. Сярэдні бал залічаных у Інстытут
журналістыкі па агульным конкурсе — 355.
На завочную бюджэтную форму навучання БДУ
прыняў 287 абітурыентаў. Самыя высокія прахадныя
балы тут склаліся на філалагічным факультэце на
спецыяльнасці «Руская філалогія» (269) і ў Інстытуце журналістыкі на спецыяльнасці «Журналістыка»
(друкаваныя СМІ) — 225.
Надзея НІКАЛАЕВА



Пара зразумець,
што чалавек з псіхічным
захворваннем —
не той, хто будзе
бегаць па музеі
і псаваць карціны

БАІМСЯ ЧАСТА
БЕСПАДСТАЎНА
Не так даўно ў Мінску
ад быў ся ша кі ру ю чы
вы па дак. Дзяў чы на,
якая пакутавала на шызафрэнію, жыла са сваёй мамай, і калі маці памерла, у дзяўчыны з-за
моцнага стрэсу пачалося абвастрэнне захворвання. Спецыялісты кажуць, што абвастрэнні
бываюць розныя. Гэтая
дзяўчына ўпала ў ступар: сядзела на ложку і
не варушылася. І ў выніку пражыла ў кватэры з трупам
сваёй маці два тыдні, пакуль
суседзі не забілі трывогу з-за
непрыемнага паху. І не знайшлося нікога — ні чалавека, ні
арганізацыі, хто б пацікавіўся,
як у яе справы.
— ...Хіба што псіханеўралагічны
дыспансер раз на месяц абзвоньвае сваіх хворых, якія знаходзяцца
на ўліку, — кажа 38-гадовая Таццяна,
якая жыве з шызафрэніяй ужо амаль
20 гадоў. Так, увесь гэты час яна на
таблетках, і кожныя некалькі гадоў
трапляе ў бальніцу на два месяцы.
Але пры гэтым у Таццяны вышэйшая
адукацыя — яна інжынер-эканаміст
і да 2006 года працавала ў адной з
навуковых арганізацый. З 2008 года
атрымала групу інваліднасці, з тых
часоў не працуе.

Летась амбулаторную
псіхіятрычную дапамогу
атрымала 271 тысяча
беларусаў (па звестках
міжнароднага навукова-практычнага часопіса «Псіхіятрыя,
псіхатэрапія і клінічная
псіхалогія»).
Калі шчыра, калі б я не ведала пра
яе дыягназ, то ні пра што б і не здагадалася. Звычайная жанчына, спакойная, разважае разумна. Адзінае, што
крыху кідаецца ў вочы, — пры размове яна зрушвае бровы, як быццам
спрабуе больш засяродзіцца, але і
толькі — можа сысці за бяскрыўдную
звычку. Між тым Таццяна ўпэўнена,
што чалавек назіральны можа выявіць, што яна хворая. І прыкметна,
што думка аб гэтым ёй вельмі непрыемная.
— У мяне была праблема набыць
штосьці ў краме. Я баялася людзей.
Людзі са сферы абслугоўвання могуць зняважыць. Паводзяць сябе пагардліва... — кажа жанчына. — Калі
прымаеш прэпараты, то можа быць
млявасць. Аднойчы ў метро мяне
прынялі за п'яную, а я проста была
пад уздзеяннем лекаў...
У прынцыпе, я разумею, чаму Таццяна не хоча, каб навакольныя ведалі
пра яе дыягназ: мала каго людзі адштурхоўваюць ад сябе так упарта, як
псіхічна хворыя. Многія глядзяць на
іх з асцярогай і падазрэннем, цураюцца або прынамсі адчуваюць сябе

няёмка ў іх прысутнасці. Між тым, думаю, не памылюся, калі скажу, што
на самой справе ў асяроддзі амаль
кожнага чалавека ёсць людзі, якія
пакутуюць на тое ці іншае псіхічнае
расстройства, і большасць з нас нават не здагадваюцца пра гэта.
Дактары-псіхіятры кажуць, што
сёння, дзякуючы стварэнню новых
лекаў, многіх іх пацыентаў можна
вярнуць у грамадства. Але ёсць адна праблема: дасягненні фармакалогіі апярэдзілі гатоўнасць грамадства
да такога ходу падзей. Таму гэтыя
людзі працягваюць адчуваць сябе
ізгоямі і вельмі саромеюцца свайго
захворвання. Да самага апошняга
часу іх ніхто не падтрымліваў і ў сацыяльным плане, адно Міністэрства
аховы здароўя рабіла тое, што магло,
у межах сваёй кампетэнцыі...

«А ДЗЕ Ж САМІ
ХВОРЫЯ?»
Але калі Таццяна ляжала ў бальніцы два гады таму, псіхатэрапеўт ёй
падказала, што ў Мінску адкрыўся
клубны дом для такіх пацыентаў як
яна. Таццяна стала яго наведваць.
«Тут мы маем зносіны, па серадах у
нас — камп'ютарныя курсы, па чацвяргах гатуем: тут ёсць мультыварка.
Маецца доступ да інтэрнэту, можам
паглядзець разам фільм...» — распавядае яна.
Больш за год сюды ходзіць і
37-гадовы Андрэй: «Тут усе на роўных, ніхто не тыкае пальцам, можна
добра правесці час». Менавіта Андрэй сустрэў мяне на падыходзе: «Вы
карэспандэнт? Хадземце, я вас праводжу». І гэта было вельмі дарэчы,
таму што мне прыйшлося нямала паблукаць на ўскраіне Мінска, пакуль я
знайшла неабходны будынак. А калі
ішла за Андрэем, спрабавала зразумець: ён супрацоўнік або чалавек «з
дыягназам»? Звычайны мужчына,
хіба што вочы трохі сумныя... І толькі
фраза «Вы позна, многія з нашых ужо
пайшлі дадому» дазволіла зразумець,
да якой катэгорыі яго залічыць.
Дырэктар клубнага дома «Адкрытая душа» Вольга Рыбчынская толькі
ўсміхаецца: «Калі да нас прыходзілі
валанцёры (было пару раз), дык яны
пыталіся: а дзе ж самі хворыя? Мабыць, яны чакалі ўбачыць нешта з
фільмаў жахаў, а тут усё спакойна,
звычайныя размовы, чаяванні...».
Дарэчы, клубны дом — гэта мадэль рэабілітацыі людзей з псіхіятрыч-

абыдзецца — не будзе мяне выкупляць... А мне,
можа, у вас спадабаецца, дык і застануся.
Госці тады доўга смяяліся. Але яшчэ даўжэй мы
кармілі скаціну іх камбікормам. Факт, што мяшкі ў
Казахстан так і не адправілі...
Соф'я КУРЦІН,
г.п. Лынтупы, Пастаўскі р-н.

САШКА І ГУСАК
НЕАПЛАЧАНЫ ДОЎГ
Было гэта ў 90-я гады мінулага стагоддзя. Тады, як вядома, быў Саюз, і ўсе яго 15 рэспублік
жылі дружна — сябравалі паміж сабой, супрацоўнічалі.
Вось і наш саўгас аж у Казахстан прадаваў племянных цялушак, а там купляў камбікармы.
І так мы імі затарыліся: забілі ну ўсе склады,
усе гаражы! А вось разлічыцца...
Зрабіць гэта дамаўляліся па бартары — апроч
цялушак, абяцалі «паставіць» у Казахстан ільняныя мяшкі. І, вядома ж, «паставілі» б, каб маглі.
Але ж не было тады грошай! А потым усё пахіснулася, разваліўся Саюз. З таго Казахстана нам
працягвалі званіць...
Адтуль жа неяк раз прыходзіць тэлефанаграма: нашага дырэктара выклікаюць у аблвыканкам (усе дагаворы заключаліся на ўзроўні
кіраўнікоў гаспадарак, але ж з ведама раённага
ды абласнога начальства). Па якім пытанні той,
напэўна, здагадваўся, бо сам не паехаў — адправіў мяне.
Я тады працавала галоўным заатэхнікам, думала, што еду (як-ніяк за дырэктара!) на нейкую
нараду па жывёлагадоўлі. А таму на ўсялякі выпадак ўзяла ў бухгалтэрыі лічбы, прыкінула выступленне (раптам слова дадуць?). Прыязджаю.
Мяне тут жа запрашаюць да намесніка старшыні па жывёлагадоўлі. Ён рукі за спіну залажыў,
па кабінеце ходзіць і абураецца: як гэта можна,
маўляў, кармы ўзяць, а грошы не заплаціць?..
Непрыстойна як, непрыгожа, сорамна!
Я і сама гэта ведаю... А што магу зрабіць? Сяджу, маўчу.
Потым той намеснік вядзе мяне да старшыні,
там, бачу — цэлая дэлегацыя — з Казахстана. І
ўсё пачынаецца па новай.
Я зноў маўчу, бо што казаць — не я ж кіраўнік
гаспадаркі. Тут адзін з гасцей не вытрымлівае,
кажа:
— Усё, бяром гэту дзяўчыну ў заклад: аддасць
дырэктар пазыку — аддамо і мы...
Я ў адказ:
— Цікавая прапанова! Але ж нічога з яе не выйдзе! Бо ў нас не адзін заатэхнік... Так што саўгас

У сем гадоў я пайшла ў школу, а напярэдадні
праходзіла медыцынскі агляд. Цётачка ў белым
халаце змерала мой рост, вагу, праверыла горла,
вушы, а потым, загадаўшы прыкрыць далонню
адно вока, стала пытаць:
— Якая гэта літара? — і тыцнула ўказкай у
табліцу.
— Баранка! — упэўнена адказала я.
— Правільна, — усміхнулася лекарка і пераглянулася з маёй мамай.
— А гэта якая?
— Загагулька!
— Малайчына! Памяняем вока... Ну, а гэта?..
— Граблі!
— Цудоўна! — зарагатала лекарка.— Здароўе
ў парадку. Можна ісці ў школу і вучыць літары.
Так я стала вучаніцай.
Першы дзень у школе мне запомніўся дзвюма
падзеямі: у нашым класе аказалася дзяўчынка з
чароўным, нечуваным дагэтуль імем — Роза. А
другое — я нарэшце ўбачыла Гусака.
Наогул, прозвішча ў чалавека было Лебедзь, і
ў школе ён працаваў... дырэктарам, але мае брат,
сястра і ўсе суседскія дзеці звалі яго толькі Гусак.
(Гэта ўжо потым, шмат гадоў пасля, калі сталі дарослымі, мы зразумелі, што наш дырэктар быў зусім не благі, проста вельмі патрабавальны. Тады ж,
у маленстве, мы яго баяліся і не надта любілі).
А гісторыя з ім выйшла такая. Мой брат быў
страшэнным гарэзам. І вось за нейкія яго правіны
нашых бацькоў выклікалі ў школу. А як ім пайсці,
калі яны абое на працы цэлы дзень?
Карацей, у кабінет да Лебедзя пайшла наша
старэнькая бабулька. Сядзіць там, бедная, слухае,
што ўнук яе дужа непаслухмяны, хуліганіць, што
нічога людскага з яго не вырасце, і ад страху ажно
калоціцца, галавою ківае ды прыгаворвае:
— Добра, таварыш Гусак... Бацька з ім разбярэцца, таварыш Гусак... Не хвалюйцеся, таварыш...
Дырэктар строга кашлянуў і прамовіў:
— Прабачце, але маё прозвішча не Гусак, а
Лебедзь!
Тут наша бабуля перапужалася яшчэ болей:
— Ды што вы кажаце?!.. Ай-яй-яй! А наш Сашка
ўсё: Гусак ды Гусак, Гусак ды Гусак! Ну, пачакай,
паршывец!..

нымі дыягназамі, якую
распрацавалі самі людзі з
псіхічнымі захворваннямі.
Гэта адбылося ў 1948 годзе ў ЗША. Спачатку гэта
была група самадапамогі,
потым туды запрасілі сацработнікаў. Цяпер у свеце каля 400 такіх клубных
дамоў.
У Бе ла ру сі пер шы
клуб ны дом «Ад крытая душа» адкрыўся ў
2011 годзе. Гэта быў сумесны праект Беларускай
асацыяцыі сацыяльных работнікаў і
саюзаў дабрачынных арганізацый
Баварыі, клубнага дома «Ластаўчына гняздо» (Мюнхен) пры фінансавай
падтрымцы фонду «Акцыя — чалавек» (Германія). Падтрымаў гэтую
ідэю і РНПЦ псіхічнага здароўя.
— Цяпер мы працуем ужо без
фінансавай падтрымкі нямецкага
фонду — з гэтага года дзякуючы
дзяржаўнаму сацыяльнаму заказу
разлічваем на фінансавую дапамогу ад дзяржавы (ужо выйгралі тэндар), — кажа Вольга Рыбчынская.
Да гэтага для людзей, хворых
на шызафрэнію, не існавала сацыяльных паслуг і рэабілітацыйных
цэнтраў. Больш за тое, шызафрэнія
з'яўляецца медыцынскім супрацьпаказаннем для таго, каб атрымліваць
дапамогу з боку тэрытарыяльнага
цэнтра сацабслугоўвання насельніцтва. Але ж такія людзі таксама
маюць патрэбу ў дапамозе з боку
грамадства!
Сёння ў клубе налічваецца каля
80 членаў: не толькі з Мінска, але
і прыгарадаў, а таксама Лагойска і
Барысава.

ДРЫМУЧЫЯ
СТЭРЭАТЫПЫ...
АДУКАВАНЫХ
ЛЮДЗЕЙ
— Мы працуем з людзьмі з шызафрэніяй, псіхозамі, псіхатычнымі
расстройствамі і з людзьмі з расстройствамі настрою (сюды адносяцца дэпрэсія, біпалярнае расстройства), — кажа Вольга. — Мы
разумеем асаблівасці такіх людзей,
спакойна ставімся, калі прыходзіць
чалавек ва ўзбуджаным стане, разумеем, што патрэбен час, каб ён
асвоіўся ў нас.
— Працаваць з імі не так складана, як здаецца на першы погляд, —
запэўнівае мяне сацработнік. — Сюды прыходзяць усё ж такі людзі з актыўнай жыццёвай пазіцыяй. Раз яны
вырашылі не сядзець дома і прыйшлі
да нас у клубны дом, значыць, настроены на пазітыўныя змены. Складаных сітуацый я і не ўзгадаю. Можа,
часам хацелася б большай актыўнасці з іх боку, але мы разумеем, што
многія прымаюць моцныя снатворныя. Таму не ўсе могуць прымусіць
сябе прыйсці да нас к 9 раніцы. Гэта
часам фізічна нерэальна пасля дозы
таблетак.

Адным словам, уляцела Сашку ад бацькі — і
за свавольствы, і за Гусака!
Думаеце, зрабіў высновы? Ні ў якім разе!
Аднойчы ў школе нам далі заданне запісаць
у сшытак пяць прыказак пра свойскіх птушак
і жывёл. Я чатыры прыказкі ўспомніла, а вось
пятую...
Падыходзіць брат і з хітрынкамі ў вачах гаворыць:
— Пішы, я прыгадаў: «Не быць ніколі шэраму
гусаку белым лебедзем».
Варухнулася ў маёй душы нейкае падазрэнне, але думаць не хацелася. Я запісала гэтую
прыказку ў сшытак — ды гуляць...
Праз дзень раздае настаўніца сшыткі і раптам
пытае ў мяне:
— Томачка, а адкуль, з якой кніжкі ты выпісала прыказку пра гусака і лебедзя?
— Ды ні адкуль — мне брат яе падказаў.
— А, ну тады зразумела!..
Пашанцавала Сашку, што настаўніца наша
была добрая і разумная, а то дасталося б яму
яшчэ раз.
Тамара БУНТО,
г. Мінск.

ЁСЦЬ ЛОГІКА!
...Спачат 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 старо 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.
Значыць, сяджу я неяк раз у сваім кабінеце. Выдалася вольная хвілінка — баўлю яе з
гумарыс тычнай газетай «15 су так». Заходзіць
супрацоўніца.
— Што чытаеце? — пытаецца ў мяне.
— Ды во (па каз ваю) све жы ну мар га зе ты
прыйшоў. І ведаеш, іншы раз тут цікавыя афарызмы друкуюцца. Ну вось як табе гэты: «Мужчынам небяспечна наступаць на граблі. На дзіцячыя грабелькі — удвая»?
Рэакцыя каляжанкі на гэту фразу была імгненнай і такой, што я нават разгубіўся:
— Ой, дзякуй, што нагадалі, — сказала жанчына. — Мне ж трэба яек сёння купіць.
Жаночая логіка, праўда?
Анатоль ПАЛЫНСКІ,
г. Беразіно.

ВОСЬ І ЎСЯ ЛЮБОЎ
...Ах, якія цяпер вяселлі! Зборы, салоны, рэста ра ны, кар тэ жы, шы коў ныя строі, пры чос-

Яшчэ адна асаблівасць: для таго,
каб чалавек у нас адкрыўся і праявіў
сябе, трэба, каб прайшло шмат часу,
напрыклад, паўгода, год... Спачатку
яны нічога не хочуць пра сябе распавядаць. Але пасля паціху, бачачы,
што ўсе навокал настроены прыязна,
паціху раскрываюцца. Потым людзі
пачынаюць сустракацца адно з адным ужо і за межамі клубнага дома,
завязваюцца сяброўскія стасункі...
Мы ўсе разам ходзім на выставы, у музеі, тэатры. Хоць аднойчы
быў абуральны выпадак. Неяк мы
збіраліся наведаць адзін з музеяў.
Папярэдне патэлефанавалі, сказалі,
што хацела б прыйсці група людзей
з інваліднасцю. У нас спыталі, з-за
чаго інваліднасць, і мы адказалі, што
з-за псіхічнага захворвання. Супрацоўніца музея была вельмі здзіўлена
і заявіла, што яны не хочуць бачыць у
сябе ў музеі членаў нашага клубнага
дома. А мы былі ў шоку, даведаўшыся, якое ў яе ўяўленне пра такіх людзей і чаго яна чакае ад іх! Наяўнасць
такіх дрымучых стэрэатыпаў было
асабліва дзіўна назіраць у адукаванага чалавека з сферы культуры.
Даўно пара зразумець, што чалавек
з псіхічным захворваннем — не той,
хто будзе бегаць па музеі і псаваць
карціны, — з горыччу заўважыла
Вольга Рыбчынская.



Сапраўды, стэрэатыпаў у дачыненні да гэтых людзей усё яшчэ
шмат. Так, некаторыя лічаць, што
людзі з псіхічнымі захворваннямі маюць нізкі інтэлект, прасцей кажучы,
дурні, — распавядае Вольга. — І адпаведна ставяцца да іх. Але інтэлект і
псіхічнае захворванне звычайна ніяк
не звязаны паміж сабой. Сярод такіх
людзей, як і сярод здаровых, ёсць
больш разумныя і менш.
І ўзровень агрэсіўнасці ў такіх людзей такі ж, як і сярод здаровых. І
калі выпадкі агрэсіўнасці ўсё ж бываюць, то гэта, як правіла, не таму,
што чалавек з псіхічным захворваннем агрэсіўны, а таму, што на яго
няправільна рэагуюць і ён пачынае
абараняцца. І часцяком абараняецца
мацней, чым таго патрабуе сітуацыя,
таму што ён і так «на мяжы».
Дарэчы, спецыялістамі даказана, што самую сур'ёзную небяспеку
ў грамадстве ўяўляе малады псіхічна
здаровы беспрацоўны мужчына ва
ўзросце ад 18 да 25 гадоў, асабліва калі ён знаходзіцца пад уплывам
алкаголю або наркотыкаў. Псіхічна
хворыя (калі выключыць хворых на
алкагалізм і наркаманію) здзяйсняюць менш за 2% з усіх гвалтоўных
злачынстваў.
Р.S. Калі ішла праца над гэтым
артыкулам, мы даведаліся, што з
мінулага года ў Мінску працуе яшчэ
адна ўстанова для людзей з псіхічнымі захворваннямі — Цэнтр «Адкрыты
дом», створаны Беларускім таварыствам Чырвонага Крыжа пры падтрымцы Чырвонага Крыжа Ісландыі.
Святлана БУСЬКО

кі, макіяжы, букеты... І ўсё гэта — прычым тут
жа — у інтэрнэт. Нават вясельныя падарожжы,
нават інтым! А што — хай людзі бачаць. Ніякіх
таямніц...
Дык вось. Знаёмыя кабеты наглядзеліся неяк на чу жыя вяселлі — надзівіліся, напляваліся
ды сталі ўспамінаць свае. Цётка Маня апошняй
«слова ўзяла». Сказала:
— Ат, дзеўкі, так, як у мяне, ні ў кога з вас
не было!..
І ўжо потым, цяжанька ўздыхнуўшы, дадала:
— Вы ж ведаеце — Косцік мой сімпатычны
быў, на ўсе рукі майстар... Вось і ўтрэскалася.
Ведама — дурніца, дзіця, толькі васямнаццаць
стукнула. Бацькі па вечарах яшчэ з хаты не заўсёды выпускалі — у клуб, на сяло, а мы ўжо з ім
пажаніцца сабраліся. Ён неяк вечарам кажа:
— Заўтра я жыта буду жаць пад Альхоўцамі,
дык ты прыйдзі. Я адлучуся — сходзім у сельсавет распішамся.
Не ведаю, як тую ноч пераночыла — раніцою
збіраюся... Надоечы новую сукенку сама пашыла. А як адзець? Бацькам жа сказала, што ў
грыбы іду. Злажыла абнову ў клунак, схавала ў
кошык, выйшла з хаты — сэрца з грудзей...
Шчасце, што дарога праз лес — не бачыць
ніхто, сустрэчных няма — можна і подбегам, бо
хвалююся ж, бо спяшаюся — баюся спазніцца!
У мігі даляцела: паблізу ўжо тая вёска, ды і
поле павінна... Але камбайна чамусьці не чуваць.
Цешуся, дурніца: гэта ж мой Косцік зачакаўся
ўжо, матор заглушыў, усе вочы прагледзеў...
Ага!.. Як жа! Падышла бліжэй, бачу — ён пад
камбайнам ляжыць.
Я давай яго клікаць:
— Косцік, каток, я прыйшла...
А ён, бачу, ву хам не вядзе — корпаецца там
у нечым.
— ...Ты ж клікаў, казаў мы распішамся?
Ён тады з-пад камбайна (мурзаты — з галавы
да ног, а ўжо злосны...) — і ў наступ: якія, маўляў, тут роспісы, якая жаніцьба?! Не бачыш — у
мяне камбайн паламаўся! Каменне гэта чортава!..
Я, вядома ж, у крыўду, у слёзы...
Толькі тады ён крыху пацішэў, прытуліў мяне,
прылашчыў... Ён гэта ўмеў!.. А потым і кажа:
— Ну добра, сёння не атрымалася ў нас, тады заўт ра пры ходзь. Можа, кам байн не зломіцца...
Кахала я ду жа, таму і прыйшла. Схадзілі мы
ў сельсавет, распісаліся. Вось і ўсё.
Любоў ЧЫГРЫНАВА,
в. Забалацце, Вілейскі раён.
Рубрыку вядзе Валянціна ДОЎНАР.
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ЛУЧНІКІ ЗАВАЁЎВАЮЦЬ
УЗНАГАРОДЫ
Матчы кубка краіны па футболе, паражэнне хакейнага «Дынама» і сярэбраная ўзнагарода беларуса на кантынентальным
чэмпіянаце па стральбе з лука. «Звязда» падводзіць вынікі
спартыўных падзей, якія адбыліся на гэтых выхадных.

1. Хакейнае «Дынама», якое рыхтуецца да чарговага сезона ў
кантынентальнай хакейнай лізе, саступіла ў першым спарынгу ў
падрыхтоўцы да чэмпіянату. На «Мінск-Арэне» сталічная лядовая дружына саступіла піцерскаму СКА 0:3. Вынік, безумоўна, не самы лепшы,
але гэта толькі першы матч у міжсезонні. «Я не магу паскардзіцца на
адсутнасць настрою ў нашых хлопцаў, — рэзюмаваў паядынак Любамір
ПОКАВІЧ, галоўны трэнер «Дынама». — Хіба што крыху «падселі»
пасля другой шайбы. Так, свісток суддзі прагучаў, але мы вучым гульцоў, каб яны абвастралі абстаноўку да апошняга. Але гэта, безумоўна,
не апраўданне. Сапернікі выкарысталі свае шанцы, а мы — не». Нагадаем, што «зубры» выйшлі з адпачынку 11 ліпеня, а ў нядзелю адправіліся на двухтыднёвыя зборы ў чэшскае мястэчка Краварж. За гэты
час мінчане мусяць правесці тры трэніровачныя матчы: з браціслаўскім
«Слованам», тршынецкім «Оцэларжы» і «Аламоўцам».
2. Пераходзім ад хакея да айчыннага футбола. На выхадных
адбыліся паядынкі 1/16 кубка краіны. Не абышлося і без сенсацый. Першалігавая «Гарадзея» па пенальці (5:4) перамагла жодзінскі
«Тарпеда-БелАЗ», а «Зорка-БДУ» была мацнейшай за «Мінск» (1:0).
Астатнія матчы прынеслі наступныя вынікі: «Ліда» — «Слуцк» — 0:1,
«Хімік» (Светлагорск) — «Гомель» — 1:2, «Баранавічы» — «Дынама»
(Брэст) — 1:2, «Хваля» (Пінск) — «Іслач (Мінскі раён) — 2:4, «Ждановічы» (Мінскі раён) — «Нафтан» (Наваполацк) — 0:4, «Гомельчыгунтранс» — «Славія» (Мазыр) — 2:1, «Смаргонь» — «Дняпро»
(Магілёў) — 0:2, ФСК «Гродзенскі» — «Белшына» (Бабруйск) — 1:4,
«Граніт» (Мікашэвічы) — «Рэчыца-2014» — 1:0, «Партызан-2002»
(Мінск) — «Віцебск» — 1:3.
3. Беларускі лучнік Антон Прылепаў заваяваў сярэбраныя ўзнагароды на чэмпіянаце Еўропы, які прайшоў у армянскім Эчміядзіне. У фінальным паядынку беларус саступіў нямецкаму спартсмену
Фларыяну Кахлунду. Акрамя таго, Антон паклаў у сваю скарбонку яшчэ
і бронзавую ўзнагароду. Трэцяе месца ў змешаных спаборніцтвах ён
заняў разам з Аленай Толкач.
4. Хутчэй за ўсё, у новым сезоне за жаночую зборную Беларусі
па біятлоне будзе выступаць расіянка Ульяна Дзянісава. Яна ўжо
паспела прайсці збор з нашай камандай і трэнерамі цяпер засталося
прыняць канчатковае рашэнне.
5. Вікторыя Азаранка па-ранейшаму займае 10-ы радок у Жаночай тэніснай асацыяцыі. У абноўленым спісе лідзіруе Серэна
Уільямс, на другім месцы знаходзіцца кітаянка Лі На, а на трэцім радку — румынка Сімона Халеп.
Тарас ШЧЫРЫ



 Сезонная праблема

ВЫ НЕ АДНЫ
Ў ХМЫЗНЯКУ
Кляшчы могуць сустракацца паўсюль, дзе багата расліннасці —
у лесе, парку, скверы. Асабліва ў непраходным гушчары, дзе
шмат нізкарослага хмызняку. Паколькі кляшчы могуць быць
крыніцай барэліёзу, лепш за ўсё пазбягаць сустрэчы з гэтымі
насякомымі. Група інфекцыйных захворванняў, якія выклікаюць барэліі (іксодавыя клешчавыя барэліёзы), праяўляецца
пашкоджаннем скуры, нервовай сістэмы, апорна-рухальнага
апарату і сэрца, засцерагае ўчастковы тэрапеўт 11-й гарадской
паліклінікі г. Мінска Таццяна ПАРХОМЕНКА.
Часцей за ўсё кляшчы мацуюцца да адзення ў лесе, заносяцца з
букетамі кветак, дровамі і на целе жывёл (сабак). Можна заразіцца
лаймбарэліёзам і падчас ужывання негатаванага (пераважна казінага)
малака. Хвароба Лайма ў большасці выпадкаў праяўляецца паступова.
На месцы пранікнення кляшча ўзнікае макула або папула, якая праз некалькі дзён ператвараецца ў пачырваненне дыяметрам ад 3 да 70 см.
Яно можа смылець ці паколваць. Разам з гэтым хворы можа адзначаць
павялічаныя лімфавузлы, слабасць, боль у мышцах, суставах, гарачку
(да 37-39 градусаў), галаўны боль, млосць, ваніты. Назіраецца пашкоджанне нервовай сістэмы (амаль да расстройстваў свядомасці, эпілепсіі,
інфаркту мозга; пакутуюць таксама сэрца, суставы, печань, вочы).
Чым раней пачаць антыбактэрыяльнае лячэнне, тым большая верагоднасць спыніць захворванне яшчэ ў першасным скураным ачагу.
Абавязкова звярніцеся да ўрача пры першых падазрэннях.
Святлана БАРЫСЕНКА





НА ДЗЕНЬ НАРАДЖЭННЯ —
500 Л САМАГОНКІ!
Лепшы падарунак — той, які зроблены сваімі рукамі. Мабыць,
так разважаў мінчанін, які падрыхтаваў да свайго дня нараджэння 500 л самагонкі.
Вартавым парадку паступіла інфармацыя аб тым, што ў адным з
прыватных дамоў на вуліцы Малой захоўваецца спіртазмяшчальная прадукцыя. Туды для праверкі прыбылі супрацоўнікі аддзела аховы правапарадку і прафілактыкі РУУС. На месцы знайшлі дзве бочкі самагонкі па
250 л кожная. Гаспадар жылля заявіў, што так падрыхтаваўся спраўляць
свой дзень нараджэння. Аднак міліцыянеры яму не паверылі — самагонку
канфіскавалі і знішчылі. А гаспадару дома цяпер прыйдзецца заплаціць
штраф 1,5 млн рублёў. Яшчэ 650 л самагоннай брагі выявілі ў закінутым
доме на вуліцы Пятроўшчына.
«Мінск — Навіны».

 Наш фармат

3 МІЛЬЯРДЫ ЗА 3 ГАДЫ
3 мільярды беларускіх рублёў — такую планку ахвяраванняў
перасягнуў нядаўна дабрачынны інтэрнэт-аўкцыён сустрэч
«МаеСэнс».
Заснаваны напрыканцы 2011 года беларускімі студэнтамі-праграмістамі Дзянісам Кандратовічам і Міхасём Карпіцкім, сацыяльны
інтэрнэт-праект прадставіў новы і вельмі дзейсны падыход да дабрачыннасці. Маладыя людзі (а на сайце www.maesens.by зарэгістравана
ўжо больш як 60 тысяч чалавек з розных куткоў краіны) выстаўляюць
на аўкцыён у якасці лота... саміх сябе — свой час, веды, захапленні і цікавы вопыт, якім яны гатовы абмяняцца з іншымі. Ахвотна далучаюцца
да праекта і вядомыя персоны — свае кандыдатуры для эксклюзіўных
сустрэч прапаноўвалі артысты Аляксандр Саладуха і Ларыса Грыбалёва, музычныя гурты «Без білета» і «Топлес», алімпійская віцэ-чэмпіёнка Аляксандра Герасіменя, тэлевядучыя Дзяніс Кур'ян і Алесь Мухін,
бізнесмены Юрый Зісер, Аляксандр Кныровіч і многія іншыя. Такім
чынам у скарбонку ўдзельнікаў праекта трапляюць новыя знаёмствы,
а на дабрачынныя рахункі — грашовыя сродкі, якія штомесяц ідуць
на дапамогу дзіцячым дамам, сацыяльным прытулкам, дабрачынным
фондам і арганізацыям, медыцынскім установам і канкрэтным дзецям,
якія маюць патрэбу ў аператыўным лячэнні і рэабілітацыі, і г.д. Пры
тым кожны карыстальнік, які ініцыюе сустрэчу, сам можа выбіраць, на
які адрас пойдуць грошы ад яго «продажу».
Дзякуючы такому крэатыўнаму падыходу інтэрнэт-аўкцыён сустрэч
«МаеСэнс» пералічыў на дабрачыннасць ужо больш як 3 мільярды
беларускіх рублёў. І гэта, запэўніваюць стваральнікі праекта, далёка не мяжа: «Падтрымка іншых людзей у цяжкія часы — гэта самае
важнае. Але мы можам яшчэ больш і не будзем спыняцца, бо гэта
сапраўды мае сэнс!».
Вікторыя ЗАХАРАВА



