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БЕЛАРУСЬ Y  СЕННЯШНІМ СВЕЦЕ
31 студзеняў зале пасяджэнйяў Вучонага саеета Беядзярзкуніеерсітэта адбы- 

лася сустрэча наеукоеай грамадскасці Б Д У з першым намеснгкам міністра замеж- 
ных спраў Беларусі Сяргеем Мікалаееічам Мартынаеыт.

РЭКТАРАТ БЕЛАРУСКАГА 
ДЗЯРЖАЎНАГА УНІВЕРСІТЭТА

На гэтую сустрэчу таксама былі запроше
ны прадстаўнікі беларускіх' і замежных срод- 
каў масавай інфармацыі, дыпламатычных, ус- 
таноў, акрэдытаваных у Рэспубліцы Беларусь. 
Падчас сустрэчы CM . Мартынаў расказаў аб 
галоўньіх напрамках. і прыярытэтах знешняй 
палітыкі рэспублікі, даў дэталёвы каментарый 
інтэграцыйным працэсам, якія адбываюцца 
паміж Беларуссю і Расіяй, адзначыў важнасць 
развіцця адносін рэспўблікі з іншымі су- 
седнімі краінамі і неабходнасць актыўнага 
ўдзелу ў рэгіянальным супрацоўніцтве і па- 
шырэнні сувязей з такімі арганізацыямі, як 
АБСЕ, Савет Еўропы, Еўрапейскі Саюз. Акра- 
мя таго, С.М. Мартынаў адказаў на пытанні 
прысутных і заклікаў навуковую грамадскасць 
да актыўнага асэнсавання тых працэсаў, што 
адбываюцца ў галіне знешняй палітыкі Бе
ларусь Відавочна, што сучаснае месца нашай 
краіны ў свеце патрабуе сур’ёзнага навуко- 
вага аналізу. Неабходна асэнсаваць, дзе мы 
сёння знаходзімся, якую ролю можа адыграць 
Беларусь у сусветных эканамічных, гандлёвых, 
інтэграцыйных працэсах на кантыненце, у 
збудаванні новай архітэктуры еўрапейскай 
бяспекі, у міграцыйных, сацыяльных, гумані- 
тарных працэсах. Як спроба знайсці.адказы 
на гэтыя пытанні, па словах прарэктара БДУ

па міжнародных сувязях Уладзіміра Аркадзь- 
евіча Астапенкі, у бліжэйшы час у Белдзярж- 
уні.версітэце плануецца стварэнне новага 
Цэнтра міжнародных даследаванняў. Гэта 
будзе першая навукова-даследчая ўстанова 
рэспублікі.'перад якой будзе стаяць задача 
падрыхтаваць кіраўніцтву краіны, міністэрству 
замежных спраў тэарэтычныя і практычныя рэ- 
камендацыі па распрацоўцы і ажыццяўленні 
знешнепапітычнай і знешнеэканамічнай па- 
літыкі Беларусь Сярод прыярытэтных наву- 
ковых тэм можна адзначыць такія, як стратэ- 
гія ўзаемаадносін Беларусі і Расіі, супрацоў- 
ніцтва з краінамі СНД, перспектывы і 
актывізацыя ўдзелу Беларусі ў рабоце еўра- 
пейскіх рэгіянальных арганізацый, у прыват- 
насці Еўрапейскага Саюза, распрацоўка кан- 
цэпцыі знешнеэканамічнай і інвестыцыйнай 
палітыкі Беларусь Перад спецыялістамі БДУ 
ставіцца задача садзейнічаць таму, каб напра- 
цоўкі Цэнтра міжнародных даследаванняў 
дапамаглі дзяржаўным органам краіны больш 
дакладна вызначаць прыярытэты знешняй 
палітыкі, падрыхтавалі пэўную тэарэтычную 
базу для больш дэталёвага вызначэння сён- 
няшняга месца Беларусі ў міжнародных ад- 
носінах, а таксама перспектывы яе развіцця.

Таиияна КУХАРЧУК

аб’яўляе конкурс 
на замяшчэнне пасад:

Загадчыкаў кафедраў: інтэлектуальных 
сістэм, прыкладной лінгвістыкі, педагогікі і праб- 
лем развіцця адукацыі, геаграфічнай экалогіі;

Прафесара кафедры лазернай фізікі і 
спектраскапіі; ■ . -

Дацэнтаў кафедраў: інфарматыкі, дыск- 
рэтнай матэматыкі і алгарытмікі, глебазнаўства 
і геалогіі, англійскай мовы, беларусазнаўства, 
тэарэтычнага і славянскага мовазнаўства;

Старшых выкладчыкаў кафедраў: 
дынамічнай геалогіі, нямецкай мовы, англій- 
скай мовы;  ̂ ‘

Выкладчыкаў кафедраў: фізічйай геа- 
графіі мацерыкоў і акіянаў і метОдыкі вык- 
ладання геаграфіі, гісторыі Беларусі. новага 
і найноўшага часу, міжнароднага права.

Тэрмін конкурсу — адзін месяц з дня 
апублікавання аб’явы.
Адрас: 220050, г. Мінск, вул. Бабруй- 
ская, 5 а, Белдзяржуніверсітэт, Упраў- 
ленне кадраў, >. 226-59-39.

НАЦЫЯНАЛЬНЫ 
HАВУКОВА-ДАСЛЕДЧЫ ЦЭНТР 
МАНІТОРЫНГУ АЗОНАСФЕРЫ 

БЕЛДЗЯРЖУН1ВЕРСІТЭТА
аб’яўляе конкурс 

на замяшчэнне пасады:
Навуковага супрацоўніка па спецыяль- 

насці: праграмнае забеспячэнне аптычнага 
прыборабудавання — 1.

Тэрмін падачы заяў — адзін месяц з дня 
апублікавання аб’яў.

Адрас: г. Мінск, вул. Курчатава, 7, па- 
кой 905 а, тэл. 278-47-00. Упраўленне 
кадраў.

РЭКТАРАТ БЕЛАРУСКАГА 
ДЗЯРЖАЎНАГА УНІВЕРСІТЭТА

аб’яўляе конкурс 
на замяшчэнне пасад:

Вядучага навуковага супрацоўніка
Навукова-даследчай лабараторыі статыстыч- 
нага аналізу і мадэліравання — 1;

Загадчыка Навукова-даследчай лабара- 
торыі геолага-экапагічных праблем — 1.

Тэрмін конкурсу — адзін месяц з дня 
апублікавання аб’явы.

Адрас: 220050, г. Мінск, Белдзярж- 
універсітэт, вул. Бабруйская, 9, Навуко
ва-даследчая частка, упраўленне кад- 
раў, пакоі 406, 407, тэл. 226-47-64.

Стыпендыі У рада Рэспублікі Беларусь
3 1 студзеня гэтага года стыпендыі Урада Рэспублікі Беларусь у памеры 10 мінімальных 

заробкаў будуць атрымліваць наступныя аспіранты нашага універсітэта: Вольга Мячкоўская 
(кафедра эканамічнай геаграфіі замежных краін), Ія Ташлыкова-Бушкевіч (кафедра фізікі 
цвёрдага цела), Дзмітрый Ушакоў (кафедра квантавай радыёфізікі і оптаэлектронікі), 
Уладзімір Фральцоў (кафедра міжнародных адносін).

Адораныя студэнты — у БДУ
Сярод лаўрэатаў I Рэспубліканскага конкурсу творчых прац навучэнцаў і студэнтаў па 

грамадскіх навуках, прысвечанага яднанню славянскіх народаў, з уручэннем дыплома спе- 
цыяльнага фонду Прэзідэнта Рэспублікі Беларусь па сацыяльнай падтрымцы адораных на- 
вучэнцаў і студэнтаў, ёсць і студэнты Белдзяржуніверсітэта. Сярод іх — Натапля Жаўняр- 
кевіч, студэнтка 4-га курса факультэта філасофіі і сацыяльных навук; Наталля Жураўлёва, 
пяцікурсніца філалагічнага факультэта; Алена Матусевіч, студэнтка 5-га курса факультэта 
філасофіі і сацыяльных навук; Алена Ільіна, другакурсніца юрыдычнага факультэта; Вікто- 
рыя Пушко, студэнтка 3-га курса юрыдычнага факультэта, Андрэй Акушка і Віктар Чара- 
ховіч, выпускнікі факультэта міжнародных адносін. Усе яны атрымаюць дыпломы і грашо- 
выя прэміі ў памеры 10 мільёнаў рублёў.

Вольга СЫРЫЧ



ЛЩЭЮ БДУ -  10 ГДЦОЎ!

ГІСТОРЫЯ ЛІЦЭЯ Ў ДАТАХ I ЛІЧБАХ
1989 год. Пастанова Савета 

Міністраў БССР № 204 ад 18 
ліпеня 1989 года "Аб арганіза- 
цыі пры Б Д У  імя У .І.Л ен ін а  
Мінскай сярэдняй спецыялізава- 
най школы”.

1990 год. 10 студзеня — пер- 
шы дзень заняткаў у Мінскай 
сярэдняй спецыялізаванай шко
ле пры БДУ, якая размяшчалася 
на базе СШ № 189 па вуліцы 
Гараўца ў Серабранцы.

1991 год. Мінскай сярэдняй 
спецыялізаванай школе пры БДУ 
далі асобны будынак па вуліцы 
Маякоўскага, 96.

1993 год. Загад міністра аду- 
кацыі Рэспублікі Беларусь № 
172 ад 8 чэрвеня “Аб рэаргані- 
зацыі Мінскай сярэдняй спецыя-' 
лізаванай школы пры БД У у 
Ліцэй пры БД У” .

1994 год. Загад міністра аду- 
кацыі Рэспублікі Беларусь Ns 64 
ад 5 сакавіка “Аб атэсгацыі Ліцэя 
пры БДУ на пацвярджэнне стату
са рэспубліканскага ліцэя” .

1995 год. Пастанова калегіі 
Міністэрства адукацы іі навукі 
Рэспублікі Беларусь № 15 ад 28 
лістапада “Аб размяшчэнні Ліцэя 
БДУ у будынку па вуліцы Улья- 
наўская, 8, які вызваляецца” .

1996 год. Рашэннем Міністэр- 
ства адукацыі і навукі Рэспублікі 
Беларусь Ліцэй пры БДУ рэарга- 
нізаваны ў структурнае падраз-

дзяленне Белдзяржуніверсітэта.
1999 год. Рашэннем Мінгар- 

выканкама ад 29 снежня № 1432 
зарэгістравана навучапьна-адука- 
цыйная ўстанова “Ліцэй Бела- 
рускага дзяржаўнага універсітэ- 
та” (Пасведчанне № 0003913).

2000 год. 3-5 лютага — свят- 
каванні, прысвечаныя 10-годдзю 
Ліцэя БДУ.

Ha сённяшні дзень у Ліцэі 
плённа працуюць 95 выкладчы- 
каў, з  іх — 53 працуюць у БДУ і 
Ліцэі, кандыдатамі навук з ’яўля- 
юцца 24 выкладчыкі.

Колькасць навучэнцаў на ка- 
нец студзеня 2000 года складае 
479 чалавек. 3  іх дзяўчат — 204 
(каля 42,6 % ). Навучаецца на 
платнай аснове 61 чалавек (прык- 
ладна 12,7 % ). 3  іншых гарадоў 
і вёсак Беларусі ў Ліцэі навуча
ецца 91 чалавек (каля 19 % ).

•  • •
3  1991 па 1999 год па выш

ках удзелу ў рэспубліканскіх 
алімпіядах па беларускай мове, 
рускай мове, англійскай мове, ма- 
тэматыцы, інфарматыцы, фізіцы, 
хіміі, біялогіі, астраноміі, гісторыі 
і геаграфіі ліцэісты БДУ атрымалі 
270 дыпломаў і 66 пахвальных 
водзываў.

За ўдзел у міжнародных алім- 
піядах з  1992 па 1999 год па ма- 
тэматыцы, фізіцы, інфарматыцы, 
біяпогіі і хіміі ЛіцэйБДУ можа га- 
нарыцца 51 дыпломам і 5 пахваль- 
ньімі водзывамі (гл. 5-ю стар.).

•  • •
Сярод выпускнікоў ліцэя ўжо 

ёсць кандыдаты навук. Гэта ліцэі- 
сты першага і другога выпуску: 
Леў Цімашэнка, Сяргей Ціханаў, 
Сяргей Плашчынскі абараняліся 
на механіка-матэматычным фа- 
культэце БД У, Апяксей Харын 
абараняўся на факультэце прык- 
ладной матэматыкі і інфарматыкі 
нашага універсітэта, а Дзмітрый 
Чыгрын абараніўся ў Германіі. 
Усе яны кандыдаты фізіка-матэ- 
матычных навук. Магчыма, што 
гэты спіс далёка не поўны, бо 
выхаванцы ліцэя раз’ехаліся ў 
розныя канцы свету і паведам- 
ляць пра свае навуковыя поспехі 
іх ніхто не абавязваў. Дакладней 
кажучы, гэта пяць вядомых кан- 
дыдатаў. Спадары кандыдаты 
навук, былыя ліцэісгы, калі вы не 
знайшлі свайго імя ў пэтым спісе, 
паведаміце пра сябе ў Ліцэй 
БДУ. Вам будуць удзячныя.

•  • •
Пяцёра ліцэістаў, адвучыўшы- 

ся ў вышэйшых навучальных ус-
Д іцэісты , якія паступілі ў БД У на прафілюючыя ф акультэты (па гадах)

1991 1992 1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 Усяго
Фізічны 16 23 23 33 17 21 . 4 17 16 170
M ex-мат. 20 26 29 19 . 20 8 24 19 9 174
ФРФЭ 13 24 27 35 25 . 29 34 22 18 227
ФПМ 32 30 26 34 33 44 47 46 47 339
Філалагічны 27 28 33 17 10 12 23 12 26 188
Хімічны - — - 9 17 12 9 12 19 78
Гістарычны - - - 10 8 19 8 15 14 74
Журналістыкі - - - - 7 7 6 6 3 29

тановах, вярнуліся ў ліцэй. Але 
ўжо ў якасці выкладчыкаў. Гэта 
Наталля Вайніловіч Таццяна Mac- 
лава, Святлана Куневіч, Марыя 
Пятрашка і Вячаслаў Козараў.

З а  дзевяць год ліцэй вы- 
пусціў 1800 хлопцаў і дзяўчат. 
У  2000 годзе, апошнім годзе XX 
стагоддзя, з  дзвярэй ліцэя вый- 
дзе 2000-ы выпускнік. Калі 
н іхто не пакіне ліцэй раней 
лета, то, як падлічылі па алфа- 
вітнай кнізе, 2000-м выпускни
ком стане Дзмітрый Шапашні- 
каў з Мар’інай Горкі, які вучыц- 
ц а ў  11 класе хімікаў-біёлагаў. 
У  л іц э і л ічаць, што вельмі 
сімвалічна тое , што 2001-м 
выпускніком стане ліцэіст з 11 
класа матэматыкі і інфарматыкі 
К астусь  Ш апаш нікаў, брат- 
блізнец Дзмітрыя. Ha адной з 
вечарын ім будуць уручаны па- 
мятныя прызы.

З а  перыяд з 1991 па 1999 
год у Ліцэі БД У праходзілі на- 
вучанне 268 чалавек, што не 
пражывалі непасрэдна ў горадзе 
Мінску. Гэта 15 працэнтаў ад 
агульнай колькасці выпускнікоў. 
3  іх 160 чалавек — з Мінскай 
вобласці, 15 — 3 Брэсцкай, 30 — 
з Гродзенскай, 16 — з Магілёўс- 
кай, 13 — з Гомельскай, 32 — з 
Віцебскай. Яшчэ два чапавекі 
прыязджалі за  атрыманнем 
ліцэйскіх ведаў нават з Літвьі.

ЗАМЕЖНЫЯ ГОСЦІ
На святы ліцэя прыехалі даўнія сяб- 

ры з далёкага замежжа. Ужо трэці год 
у Беларусь па праграме “ C iv ic  educa
tion” прыязджаюць школьнікі з Флары- 
ды на чале з Джорджам Ролерам. Гэта 
п р агр ам а  н а к ір а в а н а  на д ал уч эн н е  
школьнікаў да першага сацыялагічнага 
даследавання. “ Беларускі ун івер сітэт” 
паведамляў пра іх  м інулагодн і в із іт  і 
падрабязна расказваў пра гэту прагра- 
му. Нагадаем толькі, што ў пазамінулым

годзе тэмай даследавання быў Чарно- 
быль. Але ўдзялялася ўвага не столькі 
самой катастрофе, колькі яе ўздзеянню 
на псіхалогію людзей. У  мінулым годзе 
госці ц ікавіліся нетрадыцыйнымі мета- 
дам! лячэння, цяпер амерыканцы тэсці- 
руюць студэнтаў і школьнікаў, якія ку- 
раць.

Ёсць і яшчэ адны госці з  Амерыкі, але 
ўжо са штата Пенсільванія. Прывёз гэ- 
тую групу настаўнік гісторыі і археалогіі

У о лт Трэмер. Тут абмену школьнікамі 
пакуль няма, ідзе толькі наладжванне 
сувязей. А ле ўсе трое маладых гасцей 
выступяць на навуковай канферэнцыі, 
прысвечанай 10-годдзю ліцэя на кафед
ры англійскай мовы.

I апошняя, самая шматлікая група з 30 
чалавек зав італа са Ш вецыі. Керстын 
Сундберг, кіраўнік, пазнаёмілася з ліцэі- 
стамі яшчэ ў 1992 годзе, а з 1993 пачаў- 
ся абмен школьнікамі. Мэта — пазнаё- 
міцца з гісторыяй Беларусі і бытам бе- 
лар усаў .

Вольга КУЛІКОВА
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Першы 
крок у  навуку

Трэцяга лютага на базе Дзяржаўнага педагагічнага універсітэта 
імя М. Танка прайшла навукова-практычная канферэнцыя школьні- 
каў “Першы крок у  навуку” . Падобныя канферэнцыі ладзяцца ў Ліцэі 
ўжо не першы год. Але гэтая была не зусім звычайная — юбилей
ная, прысвечаная 10-годдзю Ліцэя БДУ.

У дзесяці секцыях па дзесяці прадметах удзельнічалі 140 юнакоў 
і дзяўчат. Прынялі ўдзел у канферэнцыі і госці Ліцэя. Другі год за- 
пар на ёй выступілі вучні з Браслаўскай гімназіі. Што датычыцца 
гасцей з дапёкага замежжа, то яны, натуральна, амапь усе знаходзі- 
ліся на секцыі англійскай мовы.

Вольга КУЛІКОВА  
Ha фотаздымках: падчас правядзення канферэнцыі 

Фотаздымкі Аляксандра ЗАПОЛЬСКАГА

Спяшаючыся на ліцэйскія 
гульні, мы з фатогра- 
фам прыбылі ў Спорт
комплекс БДУ разам са Святла- 

най Віктараўнай Багранцавай, на- 
стаўніцай рускай мовы і літара- 
туры. Яе характэрную ўсмешку і 
слова “сюр” (ад фр. — супер), 
якое яна любіла паўтараць у маю 
бытнасць ліцэістам, запомніліся 
назаўсёды. He дарма журналісты

СПАРТЫЎНАЕ СВЯТА
“Знамени юности” змясцілі ме- 
навіта яе фота на першай паласе 
нумара з матэрыялам пра юбілей. 
“Спазнілася на тралейбус” , — 
пракаменціравала яна мімаходзь 
І паспяшалася на другі паверх, у 
спартыўную залу. Мінуўшы спецы-

яльна арганізаваны да свята бу
фет у фае другога паверха, мы 
пайшлі за ёй, каб нічога цікавага 
не прапусціць. I не прапусцілі: усё 
пабачылі на свае вочы, ад урачы- 
стага вынасу і падняцця ліцэй- 
скага сцяга да фінапьнага баскет- 
больнага матча.

Спаборнічалі тры каманды: 
каманда 10-х класаў, каманда 
11-х класаў і інтэрнацыянальная 
дружына выкладчыкаў, у склад 
якой увайшлі таксама госці з 
ЗША і Швецыі. Спецыяльна для 
іх гірамежкавыя вынікі аб’яўля- 
ліся І на англійскай мове. Журы, 
якое складалася таксама з вык- 
ладчыкаў, але больш шчаслівей- 
шых, загадкава ўсміхалася. Як 
выявілася, рыхтавапа сюрпрызы. 
Пасля першай эстафеты напе- 
радзе ішлі 10-я класы, потым — 
11-я, і затым — выкладчыкі. A 
ўжо пасля другой — каманды па- 
раўналіся, маючы па восем ач- 
коў. Вакол стаяў неверагодны 
гвалт. Дзяўчаты пішчалі, віснучы 
на поручнях. Вядучы прафесія- 
нальна рабіў сваю справу. I

тады, калі ўрачыста называў іме- 
ны знакамітых у спартыўным све- 
це ліцэістаў, і тады, калі нефар- 
мальна балбатаў з амерыканскім 
прафесарам, і тады, калі не выт- 
рымаўшы накалу пачуццяў, 
кінуўся дапамагаць дзяўчатам 
цягнуць канат (перацягванне ка- 
натаў адбылося адразу пасля за- 
канчэння эстафет).

Потым былі наладжаны кон
курсы, дзе кожны мог перамаг- 
чы індывідуальна: удары на дак- 
ладнасць па варотах, падняцце 
гіры , арм рэслінг, складаная 
гульня з вядром і шарыкамі пад 
назвай “Паспрабуй патрапіць” і 
конкурс трохачковых кідкоў па 
кальцу. I што ж? Некаторыя не- 
спрактыкаваныя ліцэісткі забівалі 
па два-тры трохачковыя. Высокі 
госць з Амерыкі, нягледзячы на 
свой сапраўды высокі рост, з 
дванаццаці мячоў ні разу не пат- 
рапіў у карзіну. Эх, Маямі, эх, 
Фларыда... Ну ды затое Джордж 
Ролер паказаў спрыт, з гора 
шпурляючы шарыкі ў вядро, — і 
увайшоў-такі ў прызавую тройку. 
Тут і я таксама вырашыў не ста- 
яць у баку і запісаўся на арм-

(Заканчэнне на 4-й стар.)
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СПАРТЫЎНАЕ СВЯТА
(Заканчэнне.
Пачатак на 3-0 стар.)

рэслінг. Першым маім саперні- 
кам аказаўся ... Генадзь Уладзі- 
міравіч Пальчык! Шанцаў у мяне 
не было. Толькі тое, што Генадзь 
Уладзіміравіч велікадушна пад- 
даўся, дазволіла мне пратрымац- 
ца тры секунды. Прайграўшы 
дзве схваткі запар, я выбыў з 
далейшых спаборніцтваў. I ўсё 
ж такі нейкім незразумелым чы- 
нам заняў другое месца сярод 
непрафесіяналаў, атрымаўшы, як 
і іншыя пераможцы, дыплом і 
ручку з ліцэйскай эмблемай — 
чатырохпольным картушам з ка- 
ранаванай літарай “Л" у цэнтры.

A  потым пасля працэдуры 
ўзнагароджвання пачаўся баскет
бол. Я пайшоў азнаёміцца з вы
шкам! конкурсаў, а наш фатог- 
раф у гэты час цікаваў ля выха- 
ду: па праграме напрыканцы 
прадугледжвапася перанесці свя
та ў басейн, і можна было б 
зрабіць цудоўныя зды м кі 
ліцэйскіх вьікладчыкаў у купаль
ных касцюмах. На жаль, басейн 
быў фактычна адменены, бо свя

та і так зацягнулася. Але, як за- 
пэўніў нас Мікалай Васільевіч 
Ярута, калі выкладчыкі He пайшлі 
ў басейн сёння, то яны абавяз- 
кова пойдуць туды пазней, бо 
ўвесь выкладчыцкі састаў вядзе 
выключна здаровы лад жыцця.

He важна, што 10-я класы 
занялі першае месца ў каманд- 
Hbix эстафетах, а выкладчыкі 
трэцяе. Важна, што ўсе сталі 
яшчэ большымі сябрамі. Сяб- 
рамі па спорце. А  за спартыў- 
нае свята ліцэістам і гасцям 
трэба яшчэ раз падзякаваць 
дырэктара Ліцэя Г .У . Пальчыка, 
загадчыка кафедры фізічнай 
культуры Ю .У. Бабра, настаўні- 
каў фізкультуры А .І. Мецеля, 
Ц .Я . Андрэева, Я .Я . Казлоў- 
скага, У.М. Янчэню, М.В. Яру- 
ту і харэографа В .І. Гусінец.

A  вось абяцаны спіс пера- 
можцаў індывідуальных конкур- 
саў з першага па трэцяе месцы:

“ Пенальці” : Дзмітрый Жыл- 
ко (10м1), Пётр Дудзін ( 10x), 
Генадзь Люцько {11 м2).

Трохачковыя кідкі: Іван Мярку- 
шын (вьіпускнік), Ягор Паўлючук 
(11м1), Сяргей Астрэйка (10м1).

Штуршок гіры (10-я класы): 
Канстанцін Іванчык (10ф1), Ан- 
дрэй Іванец ( 10x), Яўген Маці- 
еўскі (10ф2).

Штуршок гіры (11-я класы): 
Дзмітрый Лейчык (11ф2), Вале- 
рый К азак  (11 м 2 ) , , Генадзь 
Люцько {11 м2).

“ Паспрабуй патрапіць” (сярод 
мужчын): М іхаіл Скурчык
(Ю гіст), Георг Ролер (3LLIA), 
Мікалай Аліменкаў (11 м2).

“Паспрабуй патрапіць” (сярод 
дзяўчат): Алена Халандырова

(11ф2), Натапля Гінёва (11філ2), 
Анастасія Вайцяхоўская (ЮфілЗ).

Армрэслінг (сярод юнакоў): 
Андрэй Іванец { 10х), Генадзь 
Люцько (11 м2), Ваперый Казак 
(1 1м2). ■

Армрэслінг (сярод дзяўчат): 
Галіна Сямейка (11x6), Алена 
Дэмбоўская (11філ2), Ірына Ян- 
чэня {11 міф).

Уладзімір СТАТКЕВІЧ
Фотаздымкі 

Аляксандра ЗАПОЛЬСКАГА

SUMMA CUM IAUDE -  ВЫШЭЙШАЯ ПАХВАЛА
A назаўтра свята завяршалася грандыёз- 

ным чатырохгадзінным прадстаўленнем у 
канцэртнай зале “ Мінск” .

Свабодных месцаў не было. А  на сцэне 
сапраўды быў “сюр” !

Ліцэісты спявалі, танцавалі, ігралі на гіта- 
рах, адпускалі жарты, “ рэпрызілі” . Кожны 
выпуск падрыхтаваў да канцэрта свой нумар. 
Спецыяльна на гэты вечар прыехала група 
“Беларускія песняры” , якая прысвяціла Ліцэю 
сваю песню “Толькі з табой". Танчылі самбу 
дзяўчаты з ліцэйскага калектыва “ Глорыя”. 
Званне Ганаровага ліцэіста атрымалі “два 
Аляксандры, два рэктары, два сябры” — 
Аляксандр Уладзіслававіч Казулін, рэктар 
БДУ, і Аляксандр Іванавіч Жук, рэктар Ака- 
дэміі паслядыпломнай адукацыі. Сарвалі ап- 
ладысменты спробы амерыканскіх і шведскіх

гасцеи распачаць гаворку на рускаи мове. 
Хвілінай пазней выявілася, што ліцэісты ўсё 
ж лепш валодаюць англійскай мовай, чым 
амерыканцы — рускай. Прамову зразумелі без 
перакладу. Жартавалі традыцыйна пра ўказ- 
ку і моцныя папьцы Дз.К. Краўцэвіча, пра 
ліцэйскія беляшы і прозвішча дырэктара. A 
таксама пра сімволіку лічбы 10. “Ну, цяпер 
ўжо ніхто не скажа, што Ліцэй — тэта нуль 
без палачкі. 3 палач кай — ды яшчэ з якой!"

Але як ні стараліся выпускнікі, як ні вых- 
вапяўся сваёй адметнасцю выпуск 1999 года, 
ліцэйскія выкладчыкі падрыхтавалі нешта 
фантастычнае. Гэта была феерычная музыч- ' 
ная пастаноўка па матывах розных казак, 
сярод якіх моцна вылучалася сюжэтная лінія 
“Церамка” . Выканаўцамі не было сказана ні 
слова — казку агучваў пранікнёны голас пра-

фесіянальнага радыёдыктара, у якім угадва- 
ліся інтанацыі загадчыка кафедры фізікі 
У .А . Багамолава. Урэшце прыйшоў мядз- 
ведзь, зялёны церамок развапіўся на кава- 
лачкі... I на сцэне з ’явіўся новы стылізаваны 
ліцэйскі будынак, у які ліцэісты нарэшце 
ўвойдуць у настугіным Годзё. ' .

Свята завяршалася. Як заўважыМ вядучыя, 
нарэшце-такі збылася мара .Карлсана. Ha 
сцэну вынеслі нё адзін торт д дзесяццю свеч- 
камі, а дзесяць тартоў з адной свечкай на 
кбжным. 3 глядзельнай залы падняліся на 
свет рампы старасты ўсіх дзесяці выпускаў і 
пад-гром апладысментаў; які працягваўся 
мінут пяць, свечкі былі задзьмуты. Хто пас- 
пеў — загадаў жаданне. A  вось хто з ’еў тыя 
тарты, для мяне так і засталося таямніцай.

Уладзімір М ІХАЙ ЛАЎ
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ПЕРАМОЖЦЫ МІЖНАРОДНЫХ АЛІМПІЯД (1992-1999 ГАДЫ)
Год пра- 
вядзення Спецыяльнасць Імя, прозвішча Клас Узнагарода Месца правядзення алімпіяды

1992 М атэматыка Сяргей Кузьміч 11м1 бронзавы медаль Расія, Масква .
1992 М атэматыка Кірыл Хвенкін 11м1 бронзавы медаль Расія, Масква
1992 Інфарматыка Уладзім ір  Белы 10ф сярэбраны медаль Германія, Бон
1993 М атэматыка Таццяна Акатава 11м1 бронзавы медаль Турцыя, Стамбул
1993 !нфарматыка Уладзім ір  Белы 11ф залаты  медаль Аргенціна
1994 М атэматыка У ладзім ір  Ляшкевіч 11м бронзавы медаль Ганконг
1994 М атэматыка Сяргей Ш арапаў 11пм1 бронзавы медаль Ганконг
1994 М атэматыка Мікалай Калош а 11фм2 пахвальны водзыў Ганконг
1994 Інфарматыка Аляксей Баулін 11пм2 бронзавы медаль Швецыя, Стакгольм
1994 Інфарматыка Максім Кузьмін 11лм1 залаты  медаль Швецыя, Стакгольм
1994 Інфарматыка Максім Пашкевіч 10фм7 бронзавы медаль Швецыя, Стакгольм
1994 Б іялогія А ксана Грычык Юф1 сярэбраны медаль Балгарыя, Саф ія
1995 М атэматыка Сяргей Ш ых 10м1 сярэбраны медаль Канада, Таронта
1995 М атэматыка Андрэй Ядранцаў 11м1 бронзавы медаль Канада, Таронта
1995 М атэматыка Максім Алейнікаў 10м1 бронзавы медаль Канада, Таронта
1995 М атэматыка Міхаіл Вронскі 1 Om 1 пахвальны водзыў Канада, Таронта
1995 Ф із іка Irap Варакса 11ф пахвальны водзыў А ўстр ал ія
1995 !нфарматыка Павел Лангер 1 Om 1 бронзавы медаль Галандыя, Эйндховен „
1995 Б іялогія А ксана Грычык 11ф бронзавы медаль Тайланд, Бангкок
1995 Б іялогія Іна Урбановіч 10 бронзавы медаль Тайланд, Бангкок
1996 М атэматыка Сяргей Ш ы х 11м1 залаты  медаль Індыя, Бамбей
1996 М атэматыка Міхаіл Вронскі 11м1 сярэбраны медаль Індыя, Бамбей
1996 М атэматыка Максім Алейнікаў 11м1 бронзавы медаль Індыя, Бамбей
1996 М атэматыка Аляксей Каранёў 10м2 бронзавы медаль Індыя, Бамбей
1996 !нфарматыка Павел Лангер 11м1 сярэбраны медаль Венгрыя
1996 !нфарматыка Іван Міхневіч 11 м2 сярэбраны медаль Венгрыя
1996 Хім ія Андрэй Бекіш 11х бронзавы медаль Расія, Масква
1996 Хім ія Канстанцін Прахарэвіч 11х бронзавы медаль Расія, Масква
1996 Б іялогія Іна Урбановіч 11х бронзавы медаль Украіна, Ялта
1996 Б іялогія Іван Гарнастай 10х сярэбраны медаль Украіна, Ялта
1997 М атэматыка Аляксей Каранёў 11 м2 сярэбраны медаль Аргенціна, Мар-дэль-Плата
1997 М атэматыка А ляксей Пагірніцкі 11 м2 сярэбраны медаль Аргенціна, Мар-дэль-Плата
1997 М атэматыка Іван Ф ам ін 11 м2 бронзавы медаль Аргенціна, Мар-дэль-Плата
1997 Ф із іка Мікалай Сабель 11ф бронзавы медаль Канада, Садберы
1997 Ф із іка Вас іль  Вяжэвіч 11рф пахвальны водзыў Канада, Садберы
1997 Б іялогія Іван Гарнастай 11х залаты  медаль Туркменістан
1997 Б іялогія Юрый Любецкі 10э бронзавы медаль Туркменістан
1998 М атэматыка Іван Л осеў 10м1 сярэбраны медаль Тайвань, Тайбэй
1998 М атэматыка Дзмітрый Бадзягін ЮмЗ бронзавы медаль Тайвань, Тайбэй
1998 Ф із іка Іван С іўцоў 11ф бронзавы медаль Ісландыя, Рэйк’явік
1998 Хім ія Святлана Мартыненка 11х сярэбраны медаль А ўстралія, Мельбурн
1998 Хім ія Антон Ш аўл ікаў 11х пахвальны водзыў А ўстралія, Мельбурн
1998 Хім ія Я ўген  Пляшэвіч 10х сярэбраны медаль А ўстралія, Мельбурн
1998 Б іялогія А ляксей  Бязручка 11э сярэбраны медаль Германія, Кіль
1998 Б іялогія Юрый Любецкі 11э сярэбраны медаль Германія, Кіль

. 1999 ф із ік а Андрэй Малашэвіч 11ф залаты медаль Італія, Падуя
1999 Ф із іка Леанід Клімовіч 11ф сярэбраны медаль Італія, Падуя
1999 Ф із іка Дзмітрый Ш ырокі 11ф сярэбраны медаль Італія, Падуя
1999 М атэматыка Іван Л осеў 11м1 залаты  медаль Румынія, Бухарэст
1999 М атэматыка Дзмітрый Бадзягін 11 м3 сярэбраны медаль Румынія, Бухарэст
1999 М атэматыка Траф ім  Ласы 11 м2 сярэбраны медаль Румынія, Бухарэст
1999 М атэматыка А ляксандр  Усніч 10м1 сярэбраны медаль Румынія, Бухарэст
1999 Хім ія Яўген  Пляшэвіч 11х сярэбраны медаль Тайланд, Бангкок
1999 Х ім ія Юрый Галаўко 11х сярэбраны медаль Тайланд, Бангкок
1999 Хім ія Павел Паляшчук 11х бронзавы медаль Тайланд, Бангкок ,
1999 Б іялогія Канстанцін Катл інск і 11эк бронзавы медаль Швецыя, Унсала
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ПАЕЗДКА Ў  ШВЕЙЦАРЫЮ - РЭАЛЬНАСЦЬ
Цэнтр еўрапейскай дакументацыі і  інфармацыі Бел- 

дзяржуніверсітэта інфармуе абм агчы м асці ўдзеяу ў  чацвёр- 
тай Праграме навуковага супрацоўніцтва патіж краінамі 
Усходняй Еўропы і Швейцарыяй на 2000—2003 гады (Scientific 
co-operation between Eastern Europe and Switzerland, SCOPES 
-2000-2003). Штогадовае фінансаванне праграмы складае 3,5  
міяьёна швейцарскіх франкаў (I  еўра складае прыкладна 1,6 
швейцарскіх франкаў).

Праграма SCOPES ахопяівае розныя навуковыя дысцып- 
ліны і прадугледжеае некалькі тыпаў грантаў:

1. ГРАН ТЫ  HA ЎД ЗЕЛ  У  
М ІЖ Н А Р О Д Н Ы Х  Е Ў Р А -  
П Е Й С К ІХ  К А Н Ф ЕР Э Н Ц Ы -  
Я Х , ЯКІЯ  П РАВОД ЗЯЦ Ц А Ў  
Ш В ЕЙ Ц А Р Ы !.

Фінансаванне на адну кан- 
ф ер эн ц ы ю  с к л а д а е  10000 
швейцарскіх ф ранкаў, у тым 
ліку 2000 швейцарскіх фран- 
каў  на адн аго  ў д зе л ь н ік а . 
Просьба аб падтрымцы ўдзе- 

т іу  ў канферэнцыі падаецца ў 
аргкам ітэт канферэнцыі, які 
далей  нак ір о ўвае  за я ў к і ў 
S C O P E S . Апошні тэрмін па- 
дачы заявак — два месяцы да 
пачатку канф ерэнцы і — да  
01.09.2003 года.

2 . Г Р А Н Т Ы  Н А  П А Д -  
Р Ы Х Т О Ў К У  П Р А ЕК ТА Ў .

Гэты грант даецца для са-

дзейнічання ў распрацоўцы 
заявак на сумесны даследчы 
праект альбо на ўдзел у ак- 
цыі “ Інстытуцыйнае партнёр
ства” . Апошні тэрмін падачы 
заявак, якія прадстаўляюцца 
каар ды натар ам  праекта са  
швейцарскага боку, — 1 сака- 
віка 2000 года (на падрыхтоў- 
ку даследчага праекта) і 15 
красавіка 2000 года (на пад- 
ры хтоўку праекта ў рамках 
інстытуцыйнага партнёрства). 
Памер гранта — 3000 швей- 
ц а р с к іх  ф р а н к а ў  на д в а  
ўдзельнік і (аплата праезду І 
к а м а н д з ір о в а ч н ы х  вы дат- 
каў).

3. С УМ ЕСН Ы  Д А СЛ ЕД 
ЧЫ П Р А ЕК Т.

У  сумесным праекце павін-

ны ўдзельнічаць як  мінімум 
па адной даследчыцкай тру
пе са  Ш вейцарыі і краіны- 
партнёра. Працягласць пра
екта — ад 18 да 36 месяцаў. 
Максімальны аб ’ём ф інанса- 
вання на 36 месяцаў — 60000 
ш вейцарскіх ф р ан каў . Пры 
гэтым удзельнікі з  краін-парт- 
нёраў атрымліваюць не менш 
за  80 %  выдаткаванай на пра
ект сумы. Апошні тэрмін па
дачы заявак  — 15 сакав іка  
2000 года.

4 . ІН С Т Ы Т У Ц Ы Й Н А Е  
П А Р Т Н Ё Р С Т В А .

Ф ін ан саван н е  па дадзе - 
ным раздзеле прадугледжвае 
развіццё і мадэрнізацыю ВНУ 
і а к а д э м іч н ы х  ін с ты ту та ў . 
Пры гэтым фінансавая падт- 
рымка даецца арганізацы й- 
ным і кіраўніцкім структурам 
ВН У . На ж аль, удзел у так іх 
п р а е к та х  п р а д у гл е д ж а н ы  
толькі для пяці краін — Бал- 
гарыі, Босн іі і Герцагавіны, 
Расіі, Румыніі і Украіны.

Пакет дакум ен таў , неаб- 
ходны х для запаўнення зая
вак на гранты, можна атры- 
м аць на W E B -ста р о н ц ь і

Швейцарскага нацыянальнага 
навуковага фонду па адрасе: 
h t tp :/ /w w w .s n f .c h  (раздзел 
i n t e r n a t i o n a l  /  E a s t e r n  
European Countries), а  такса
ма па пошце, ф аксу альбо па 
электроннай пошце:

S w is s  N a tio n a l S c ie n c e  
Foundation 

S C O P E S  
P .O .B o x  8232 
CH-3001 Berne 
Sw itze rland  
Fax:+41-31-301-30-09 
e-m ail:scopes@ snf.ch

3  усімі матэрыяламі, а так
сам а ca  сп ісам  н авуковы х 
дысцыплін, якія ахопліваюць 
гэтую праграму, можна пазна- 
ёміцца ў Цэнтры еўрапейскай 
дакум ентацы і і інф арм ацы і 
Б е л д з я р ж у н ів е р с іт э та , я к і 
размешчаны па адрасе: прас- 
пект Ф . Скарыны, 4, пакой 112, 
т э л ./ф а к с  (375)(17)220-65-38, 
e-m ail:yri@ org .bsu .un ibel.by

Цэнтр еўр а п ейска й  
дакументацыі 
і  інф армацыі 

Белдзяржуніверсітэта

Да стаматодага -  з радасцю
Дрэннае харчаванне і галоўным чы- 

нам “ зубр ож ка” неспрыяльна ўплыва- 
юць на студэнцкія зубы. Д а таго ж  сту- 
дэнты  тольк і пачынаюць выбірацца з 
таго самага крытычнага ўзросту, калі, як 
лічаць стаматолагі, карыес развіваецца 
найбольш моцна'. Кал і цяпер знайсці 
трошкі часу сярод сваіх шматлікіх інта- 
рэсаў, хобі і забаў, каб комплексна вы- 
лечыць увесь свой мапады яшчэ і моц- 
ны рад зубоў, то высокая верагоднасць 
захаваць прыгожую ўсмеш ку яшчэ на- 
д о ў га . С там ато лагі пераканаўча на- 
стойваюць, што 90 працэнтаў здароўя 
зуб о ў  залеж ы ць ад д о гл я д у  поласц і 
рота, і дабаўляюць пры гэтым, што звы- 
чайнай штодзённай працэдуры з  зубной 
шчоткай не дастаткова. Вельмі важнай 
часткай гігіены з ’яўляецца прафесійная 
стаматалагічная апрацоўка поласці рота, 
паверхні зубоў і асабліва зубны х пра- 
межкаў, якая заключаецца ў знішчэнні 
налёту і зубнога каменя з  дапамогай 
спецыяльных інструментаў і паст. Гэтую 
апрацоўку трэба праводзіць адзін  раз 
у паўгода, тады верагоднасць захворван- 
няў зубоў будзе зведзена да мінімуму.

Улічваючы гэтыя асаблівасці, стама- 
талагічны кабінет фірмы Jonathan пра- 
пануе праграму, распрацаваную спецы- 
яльна для студэнтаў і накіраваную на 
комплекснае лячэнне зубоў у маладым 
узросце. Спецыялісты Jonathan лічаць, 
што ад праблем з зубамі трэба пазбаў- 
ляцца як мага раней, пакуль іх  яшчэ 
можна паправіць.

Потым цяжэй лячыць запушчаныя хва- 
робы, пламбіраваць каналы і рабіць да- 
рагое пратэзіраванне.

Улічваючы крытычную сітуацыю ме- 
н а в іта  з гэ та й  ч а стка й  п ац ы е н та ў , 
Jonathan галоўным чынам заглядвае ме- 
навіта ў студэнцкія раты, і, супрацоўні- 
чаючы з Беларускім  дзяржаўным уні- 
версітэтам , распрацоўвае спецыяльную 
сістэму, якая прадугледжвае скідкі для 
ўсіх студэнтаў БД У і праграму комплек- 
сн ага  лячэння зубоў “ O ral — h ea lth ” 
(Здаровы рот).

Гэтая праграма распрацавана з улі- 
кам вопыту заходняй стаматалогіі.

Малады чалавек, які вырашыў выле- 
чыць свае зубы , атрымоўвае спецыяль
ную картку, якая ўтрымлівае неабходныя

даныя аб ім. Збіраецца кансіліум, на якім 
урачы аналізуюць ход  лячэння і потым 
паступова вырашаюць усе без выключэн- 
ня праблемы пацыента. У  выніку, акрамя 
ідэальна саніраванага рота, удзельнік  
прагр ам ы  ста н о в іц ц а  членам  свое- 
асаблівага клуба “ Oral — health” і трап- 
ляе пад пастаяннае назіранне ўрачоў 
Jonathan, якія сочаць за здароўем зубоў 
і рэгулярна праводзяць карэкцыю гіг іе - . 
ны поласці рота. Калі ўзнікае новая праб- 
л е м а , ян а  л ё гк а  вы р аш аец ц а , бо 
выяўляецца ў самым пачатку. Ha ўсе 
вылечаныя зубы існуе пяцігадовая гаран- 
тыя. Калі, дзякуючы правільнаму догля
ду, усе зубы застаюцца ў поўным парадку, 
пацыент атрымлівае што-небудзь у пада- 
рунак ад сваіх урачоў. У  будучым плану- 
ецца праводзіць забаўляльныя вечарыны 
д л я  ў д зе л ь н ік а ў  п рагр ам ы  “ O ra l — 
health” , а таксама прапанаваць сваю да- 
памогу студэнтам іншых ВНУ.

Зразумела, што такое задавальненне 
каштуе грошай, але, калі вы ўсё ж  такі вы- 
рашылі звярнуцца ў платную клініку, зна- 
чыць, у вас з ’явілася магчымасць выб- 
раць менавіта тое , што больш за  ўсё 
падыходзіць, і атрымаць прафесійную  
стаматалагічную дапамогу, якая адпавя- 
дае сусветным стандартам.

Аліса  БІЗЯЕВА
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Нават калі ты не закаханы, 
стань ім хоць бы на адзін дзень

Дзень святога Валянціна. Гэ- 
тае свята шырока вядома ў Еўро- 
пе і Амерыцы. Яно не мае пад 
сабой глыбокай рэлігійнай асно- 
вы, нягледзячы на тое, што ката- 
ліцкая царква ўшаноўвае памяць 
чатырнаццаці Валянцінаў і трох 
Валянцін. Вытокі ж яго можна 
знайсці ў шматлікіх легендах.

Па адной з іх, у гэты дзень у 
дахрысціянскія часы было свята ў 
гонар бога зямлі і ўрадлівасці 
Дзіяніса. Пасля рытуальных пля- 
сак і гульняў яго ўдзельнікі — 
спрытныя і прыгожыя юнакі — 
вымалі з кошыка запіскі з імем 
дзяўчыны. Па павер’і, гэтая дзяў- 
чына магла стаць жонкай у гэтым 
годзе. A  ў Старажытным Рыме на 
15 лютага прыпадала свята Лупер- 
каліі. Абрады іх павінны былі аба- 
раніць г-чраджак ад ваўкоў. Напч- 
рэдадні Луперкалій ладзілася свя
та ўрадлівасці, падчас якога 
заахвочваліся легкадумства ў ад- 
носінах з супрацьлеглым полам.

Магчыма, свята звязана з ра- 
зуменнем слова “VALENTINE” як 
скажонага старафранцузкага “га
лантны” . А  элемент гульні і не- 
чаканасці падчас “дня галантных 
учынкаў” надаваў атмассреры свя
та шарм і пікантнасць, спрыяў 
лірычнаму выказванню сваіх па- 
чуццяў, а таксама быў выдатнай 
падставай для падарункаў. Потым, 
у V ll—Vlll стагоддзях гэта свята* 
атрымала апякунства святога Вгь-tf 
лянціна і ператварылася ў свята^ 
закаханых.

У Сярэднявеччы таксама лічы- 
лася, што 14 лютага птушкі выбі- 
раюць сабе пару на наступны год. 
Пасля гэтая думка стала вытокам 
дня святога Валянціна, апекуном 
закаханых.

Аднак найбольш часта трады- 
цы! дня закаханых звязваюць з 
легендай пра хрысціянскага свя
тога Валянціна. Пра яго вядома 
няшмат. Лічыцца, што ён нара- 
дзіўся ў горадзе Церні Рымскай 
імперыі дзесьці напачатку III ста- 
годдзя н. э. Епіскап Церні вельмі 
прыхільна ставіўся да закаханых. 
Ён дарыў ім кветкі, мірыў пасва- 
рыўшыхся і нават насуперак за- 
гаду імператара Юлія Клаўдзія II, 
які быў выдадзены ў 200 годзе
H. э., тайна вянчаў легіянераў. За 
гэтыя “антыдзяржаўныя дзеянні” 
ён быў кінуты ў турму, дзе пака- 
хаў сляпую дачку свайго турэм- 
шчыка (па іншай версіі — ката). 
За абяцанне нікога больш не 
вянчаць імператар прапанаваў 
Валянціну жыццё, але епіскап 
адмовіўся. Яго пакаралі 14 лю
тага 270 года н. э ., аднак перад 
смерцю ён паспеў напісаць ліст

сваёй каханай, які падпісаў “твой 
Валянцін” . Выконваючы апош- 
нюю волю асуджанага, кат пера- 
даў запіску дзяўчыне, якая, дзяку- 
ючы лісту, пачала бачыць. Прах 
епіскапа Церні быў пахаваны ў 
царкве Святога Праксідзіяна ў 
Рыме, а вароты храма пачапі на- 

„зываць*“ Варотамі Валянціна”.
Аднак рэлігійныя даследчыкі 

лічаць, што Валянцінаў было 
двое, бо калі глядзець па датах, 
што захавала гісторыя, то мож
на знайсці шмат супярэчнасцей. 
Гэты і іншыя факты даюць лад- 
ставы лічыць, што ў Рыме паха
ваны не епіскап Церні, а рымскі 
пакутнік Валянцін, які жыў прык- 
ладна ў гзты ж час і таксама за 
сваё стаўленне да закаханых быу 
пакараны смерцю.

Але як бы там ні было, у 496 
годзе папа Гелазій I кананізаваў 
Валянціна. а яго перадсмяротная 
запіска ператварылася ў “валян- 
цінку” — сімвал вечнай прыхіль- 
насці і вернасці.

Першая “валянцінка” , датава- 
ная пачаткам XV стагоддзя, уяўля- 
ла сабой узор разьбы па дрэвс. 
Яна мела выяву рыцара, якому 
дама дорьіць букет кветак. Пас
ля “ валянцінка" трансфармава- 
лася ў паштоўку. Яе сталі ўгры- 
гожваць ажурнай ьышыўкай. 
стухкамі, залатой мішурой, рас- 
пісвалі ў пастэльных танах і ма- 
лявалі знутры сэрца ружовага 
колеру з залатым абадком. Ця- 
пер такія “ валянцінкі” можна 
пабачыць толькі ў музеях: звы- 
чайна яны належалі вядсмым 
гістарычным асобам.

Серыйны выпуск “ валянці- 
нак” пачалі амерьіканцы і за- 
рабілі на гэтым вялікія грошы. 
Так, Эстэр Хоўланд, аўтар адной 
з першых тыражных валянцінак, 
зарабіў у 1840 годзе 5000 до- 
лараў — значныя па тых часах 
грошы.

Класічнай эмблемай дня свя
тога Валянціна лічыцца чырво- 
ная ружа. Згодна з  антычнай 
легендай, яна з ’явілася дзякую- 
чы Афрадыце, багіні кахання і 
прыгажосці. Спяшаючыся да 
Адоніса, свайго параненага каха- 
нага, яна наступіла на куст белых 
руж, пракапола шыпамі нагу, і яе 
боская кроў зрабіла ружы пун- 
совымі. A  ўпершыню чырвоныя 
ружы 14 лютага былі падораны 
М арыі-Антуанеце Людовікам 
XVI.

Разам з “ валянцінкамі” , на 
якіх традыцыйна пішуцца вершы, 
пажаданні, прызнанні ў каханні, 
прынята дарыць невялікія пада- 
рункі. Гэта могуць быць кветкі

ці якія-небудзь прыемньія дро- 
бяз і. Выдатным падарункам 
лічацца шакаладкі, якія пачалі 
дарыць дамам англічане ў XVI 
стагоддзі. Менавіта ў гэты час 
яны разам з іспанцамі прывезлі 
ў Еўропу першыя партыі какава- 
бабоў.

Што датычыцца традыцыі 
адзначаць дзень святога Валян- 
ціна, то першы ўспамін пра гэта 
сустракаецца ў “ Кентэрбе- 
рыйскіх апавяданнях” Джэфры 
Фостэра. У Англн ек афіцыйна 
адзначаецца з 1532 года, калі 
кароль Генры Vlll выдаў спецы- 
яльны дэкрэт, які надаў дню свя
тога Валянціна статус дзяржаў- 
н.ага свята. ЗШ А святкуе дзень 
святога Валянціна з 1777 года.

Але як з цягам часу, так і ў 
залсжнасці ад краіны традыцыі 
сзятказання дня закаханы х 
вельмі вар'іравалі. У Сярэднявеч
чы да гэтага свята было прынята 
складаць серэнады, што ўслаў- 
лялі годнасць каханай. 3 часам 
творы сталі больш іранічнымі, 
сентьіментальнымі, а потым і 
злымі. А  эпоха Адраджэння на- 
огул знішчыла гэтую традыцыю.

Сёння 14 лютага лічыцца ад- 
ным з самых лірычньіх свят ва ўсім 
свеце. На шчокі наклейваюць 
сэрцы I зорачкі, без усялякага 
ссраму тэлефануюць любімым 
выкладчыкам і настаўнікам, хо- 
дзяць у абдымку, абменьваюцца 
пацалункамі І, наогул, вядуць сябс 
гарэзліва.

Акрамя гэтага, у ЗША штогод 
перасылаецца каля 1 мільярда 
паштовак з віншаваннямі. Прыбы- 
так пошты складае больш за 1 
мільярд долараў. Прадаўпы кве
так рэалізуюць 60-70 мільёнаў 
пунсовых руж, ці 22-24 тысячы 
кветак у хвіліну. Колькасць элек
тронных пасланняў у Інтэрнэт 14 
лютага ідзе на мільёны.

У  Англіі значная колькасць 
“ валянцінак” ананімная: не мае 
зваротнага адраса, напісана спра
ва налева ці левай рукой. Так 
прынята, каб надаць загадкавасць. 
Таму пасля 14 лютага прыватных 
дэтэктываў літарапьна засыпаюць 
заказамі на выяўленне асобы 
адпраўшчыка.

Рым падчас Сан-Валянціна 
прапануе забавы на любы густ. 
Танцы пад музыку для закаханых, 
піца, імша ў храме Святога Валян- 
ціна, сустрэчы са знакамітасцямі 
— усё гэта спецыяльна для зака
ханых. Уся атмасфера Вечнага 
горада быццам бы кажа: “Нават 
калі ты не закаханы, стань ім хоць 
бы на адзін дзень” .

Важным атрыбутам іспанскіх

традыцый з’яўляюцца падарункі. 
Гэта могуць быць кветкі (па боль
шей частцы гваздзікі), цукеркі, 
гіростыя ювелірныя ўпрыго- 
жанні. Дораць у асноўным муж- 
чыны; прадстаўніцам прыгожага 
полу таксама не забараняецца 
дарыць што-небудзь, але гэта не- 
абавязкова. Калі жанчына до- 
рыць што-небудзь у адказ, то 
гэтым дэманструе прыязныя ад- 
носіны да паклонніка.

Японцы наогул падышлі да 14 
лютага звышарыгінальна, перат- 
варыўшы яго ў “8 сакавіка для 
мужчын”. Падарункі тут атрымл- 
івае моцны пол.

Традыцыі святкавання дня 
закаханых Расійскай імперыі пад
час СССР былі страчаныя, а на 
Беларусі гэтае свята пачалі адз
начаць толькі ў 90-я гады, як і па 
ўсім СНД. Але ёсць станоўчыя 
зрухі: дзякуючы мінулагодняму 
шоу на самы масавы пацалунак, 
што адбыўся ў Мінску ў спорт
комплексе “ Уручча” , пра гэта 
любімае ў Еўропе свята даведа- 
лася шмат нашых землякоў. Сё- 
лета нічога такога глабальнага, 
здаецца, не плануецца, але калі вы 
ўсё ж вырашыце адзкачыць яго, 
то гульня прызначэння Валян- 
ціна і Балянціны будзе дарэчы.
. У два капелюшы складваюц- 

ца паасобку запіскі з імёнамі ўсіх 
прьісутных жанчын І мужчын, 
уключаючы дзяцей і немаўлят. 
Потым адначасова выцягваюць па 
паперцы з розных капелюшоў, І 
асобы. трапіўшыя ў пару, абвяш- 
чаюцца да наступнага свята Ba- 
лянцінай і Валянцінам — закаха- 
нымі.1 Даволі часта ўзнікаюць 
розныя недарэчнасці і кур’ёзы, 
але выклікаюць яны толькі смех 
і станоўчыя эмоцыі. Тым не менш 
Валянцін усё роўна павінен 
быць галантным са сваёй Валян- 
цінай і што-небудзь ёый пада- 
рыць.

Канешне, можна многа чуць і 
ведаць нават пра самае прыгожае 
свята. Але лепш паспрабаваць 
яго адзначыць. I не важна, якія 
традыцыі вы возьмеце за аснову 
ці прыдумаеце свой спосаб свят
кавання. Галоўнае — гэта тыя 
станоўчыя эмоцыі, якія вы атры- 
маеце ад гэтага, бо дзень свято
га Валянціна не менш спрыяль- 
ны для такіх эмоцый, чым іншыя 
святочныя дні.

Вадзім ЗУБРЫЦКІ, 
студэнт геоф ака. 

Спецыяльна для 
"Беларускага універсітэта"
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Ц ІВЕДАЕЦЕ ВЫ ПС1ХАЛ0ПЮ 
ЖАНЧЫНЫ I МУЖЧЫНЫ?

УСЯГО 30 МЕСЯЦАЎ
Прафесар Сіндзі Нэйзен (ЗШ А) правяла 

апытанне, у якім удзельнічалі 5 тысяч муж
чын І жанчын з 37 краін свету. Яна прыйш- 
ла да высновы: палкае каханне (страсць) 
доўжыцца не больш за 30 месяцаў. Пасля 
эйфарычнай стадыі закаханыя або пачына- 
юць сумеснае жыццё, або развітваюцца.

Акрамя таго, прафесар Нэйзен вызначы- 
ла, што мужчыны больш улюблівыя. Затое 
жанчыны больш рашуча пакідаюць сваіх 
партнёраў.

РАЎНАЦЭННЫ АБМЕН
Сёння людзі схільны цалаваць адзін адна- 

го часцей, чым рабілі гэта ў далёкім мінулым. 
Да такой высновы прыйшлі спецыялісты тава- 
рыства рацыянальнай псіхалогіі ў Мюнхене, 
апытаўшы больш за 2000 мужчын і жанчын 
ва ўзросце ад 16 да 60 гадоў. Чалавек цапуец- 
ца за жыццё 86000 разоў — у сярэднім, канеш- 
не. Гэтыя даныя навукова абфунтаваны. 3 пункту 
гледжання фізіялогіі пацалунак уяўляе сабой 
даволі складанўю з’яву: пульс чалавека пачаш- 
чаецца амаль удвая, павышаецца крывяны ціск, 
акгывізуецца дзейнасць шчытападобнай зано
зы. Адбываецца і ўзаемны абмен вялікай коль- 
касцю бактэрый. 3 аднаго боку, ты набываеш 
пэўную колькасць бактэрый у дадатак да сваіх, 
а з другога — ад столькіх жа і пазбаўляешся. 
Так што цапуйцеся!

ПЁТР I ЗАБАРАНГУ 
ДУРНЯМ ЖАНІЦЦА

У  1724 годзе Пётр I выдаў указ, які заба- 
раняў шлюбы па прымусе.

Відаць, гэта быў вынік мінулых памылак 
Пятра I, бо ён двойчы спрабаваў сілком 
ажа.ніць свайго сына Аляксея. Прыкладна ў 
тэты ж час гасудар падпісаў шэраг законаў, 
прысвечаных сямейным адносінам. Гэтыя за
коны змякчалі дамастроеўскія догмы, якія 
панавалі на Русі доўгія гады. Цяпер мапа- 
дыя людзі мелі поўнае права выбіраць сабе 
пасію для законнага сумеснага пражывання. 
Нельга сказаць, што загад цара выконваўся 
паўсюль, але ўсё ж ...

Пётр I таксама адмяніў абавязковыя зару- 
чыны і пазбавіў юрыдычнай сілы шлюбныя 
няўстойкі, так званыя “зарады”. I нават даз- 
воліў змешаныя шлюбы паміж рознымі на- 
цыянапьнасцямі. Праўда, усе гэтыя ўступкі не 
перашкодзілі Пятру выкарыстоўваць шлюб- 
нае заканадаўства на карысць сабе, г. зн. для 
палітычных мэт. У  прыватнасці, ён забараніў 
шлюбы "дурняў” і непісьменных дваран, каб 
адукаваць тых, хто воляй лёсу быў да яго 
набліжаны. He сакрэт, што многія баяры 
ўвогуле не ўмелі пісаць, выкарыстоўваючы 
для гэтых “ няхітрых” мэт царкоўных служ- 
каў або простых пісараў.

Увогуле, Пётр I заклаў аснову для сучас- 
нага шлюбнага заканадаўства. А  для таго часу 
гэта быў амаль рэвапіоцыйны крок.

Калі вы згодны з ніжэйпададзенымі сцвяр- 
джэннямі, то пастаўце сабе плюс, а капі не 
згодны — мінус.
1. Жанчына горшы кіраўнік.
2. Мужчына менш схільны да захворвання 
на бранхіт.
3. Жанчына больш імкнецца разнастаіць 
сваё жыццё.
4. Мозг мужчыны па аб’ёме і вазе большы 
за мозг жанчыны.
5. Жанчыны больш схільны прымаць усё 
на сябе.
6. У  мужчын значна лягчэй, чым у жанчын, 
пахіснуць упэўненасць у сабе.
7. Мужчына надае забабонам менш увагі.
8. У  жанчын часцей бывае язва страўніка.
9. Мужчына сваім справам надае большую 
грамадскую значнасць.
10. Мужчына больш прамы і адкрыты,
11. Мужчынам для ўнутрага спакою больш, 
чым жанчынам, патрэбна страхаванне (жыц- 
ця, маёмасці).
12. Мужчын лягчэй загіпнатызаваць.
13. Па статыстыцы жанчыны часцей, чым муж
чыны, здзясняюць самагубствы.
14. Сярод мужчын менш тых, хто заікаец- 
ца. :
15. Сярод геніяў больш мужчын.
16. Мужчыны ў цэлым спяць лепш.
17. Мужчыны па-іншаму разумеюць гумар.
18. Мужчына значна горш пераносіць боль.
19. Мужчыны радзей за жанчын свядома 
ўвязваюцца ў вострыя канфлікты са сваімі 
роднымі і блізкімі. .
20. У  скпаданых сітуацыях, якія патрабуюць 
хуткай рэакцыі, мужчыны рэагуюць хутчэй за 
жанчын.
21. Мужчынам цяжэй прытрымлівацца дые- 
ты. . . . .
22. Мужчыны — большыя эгаісты, чым жан
чыны.
23. Мужчыны дасягаюць большых жыццё- 
вых поспехаў.
24. Мужчыны больш за ўсё цэняць у жан- 
чыне натуральнасць. -
25. Калготкі больш жаноцкія, чым панчохі.
26. Мужчынам больш падабаюцца хударля- 
выя жанчыны, чым поўныя.
27. У  жаночым сілуэце мужчыны ў першую 
чаргу звяртаюць увагу на верхнюю частку 
фігуры, а ўжо потым на ногі.
28. Мужчыны больш, чым жанчыны, схільныя 
да здрады.
29.' Для мужчын характерны чуллівасць і 
эмацыянальнасць, для жанчын — халоднасць 
і разважлівасць. . ,
30. Жанчынам уласціва інтуіцыя, мужчынам — 
рацыянальнасць і аналітычнасць розуму.
31. Мужчыны больш імпульсіўныя, неабач-

лівыя І легкадумныя, жанчыны — сабраныя І 
прадбачлівыя.
32. Мужчыны часцей праяўляюць умение 
ўнікаць у сутнасць справы, жанчыны — больш 
павярхоўныя.
33. Жанчыны больш напорыстыя і рашучыя, 
мужчыны часцей праяўляюць асцярожнасць 
і разважлівасць.
34. Для жанчын уласцівы непастаянства і 
пераменлівасць, для мужчын — настойлівасць.
35. Мужчыны больш самаўпэўненыя.
36. У  жанчын актыўнасць пераважае над па- 
сіўнасцю, а ў мужчын — наадварот.
37. Мужчыны часцей праяўляюць эгаізм, 
схільнасць да камфорту, жанчыны — самас- 
тойнасць, гатоўнасць да самаахвяравання.
38. Жанчыны больш велікадушныя, мужчы
ны ж — зайздросныя. .
39. Мужчыны часцей праяўляюць цікаўнасць, 
жанчыны — абыякавасць. ,
40. Жанчыны больш прывязаныя да дома, 
мужчыны больш захоплены справамі, рабо
тай, стварэннем шырокага кола грамадскіх су- 
вязей.

А  цяпер праверце сябе. За кожнае супа- 
дзенне з ніжэйпададзенымі адказамі налічыце 
сабе адзін бал. г

1. Так. 2. He. 3. He. 4. Так. 5. Так. 6. 
Так. 7. He. 8. He. 9. Так. 10. Так. 11. He. 12. 
He. 13. He. 14. He. 15. Так. 16. Так. 17. Так.
18. He. 19. Так. 20. Так. 21. He. 22. Так. 23. 
Так. 24. Так. 25. He. 26. He. 27. Так. 28. Так.
29. He. 30. Так. 31. He. 32. Так. 33. He. 34. 
Так. 35. Так. 36. He. 37. Так. 38. He. 39. He. 
40. Так. . .

Падлічыце суму балаў. Калі ў вас атры- 
малася ў суме да 12 балаў, для вас мужчы
на альбо жанчына з ’яўляецца загадкай, вы- 
вучайце правільныя адказы. ,

Сума балаў ад 12 да 20 — нешта пра 
мужчын альбо жанчын вы ведаёце, але яшчэ 
не ўсё. Пастарайцеся вывучыць іх больш 
рэалістычна (І на рабоце, І дома, і ў эмацыя- 
нальным жыцці).

Калі ў суме атрымалася ад 21 да 32 ба- 
лаў, то вы больш-менш разбіраецеся ў гэ- 
тым пытанні. Яшчэ крыху, І вы будзеце бес- 
памылкова разгадваць душу мужчыны аль
бо жанчыны.

Kani ж ў вас ад 33 да 40 балау, вы — 
эксперт па мужчынскіх і жаночых пытаннях. 
Ацэньваеце мужчын і жанчын беспамылко- 

. ва.. Такое разумение мужчынскай і жаночай 
псіхалогіі вызначае шчасце ў сямейным 
жыцці.

Матэрыялы паласы падрыхгавала 
. . . Вольга СЫРЫЧ
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