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На двор'еНа двор'е  
Яшчэ па грэ ем ся!

Цёп ла і даждж лі ва бу дзе на гэ тым тыд ні

У да ро зеУ да ро зе  
ІМ ГНЕН НЕ ЦА НОЙ У ЖЫЦ ЦЁ

Мі ну лыя вы хад ныя дні ў пла не да рож на га ру ху вы да лі ся цяж кія
12 жніў ня ў Іў еў скім ра ё не 

ў аў та ма біль най ава рыі па цяр-
пе лі сем ча ла век. Су тык ну лі-
ся два мік ра аў то бу сы. Ся род 
па цяр пе лых шэсць па са жы раў 
мік ра аў то бу са «Мер се дэс». 
Яны еха лі ў Поль шчу. Па цяр-
пеў так са ма 58-га до вы кі роў ца 
мік ра аў то бу са «Фоль ксва ген», 
яко га па да зра юць у тым, што 
зда ры ла ся. Па вод ле па пя рэд-
няй ін фар ма цыі, ме на ві та ён 
вы ехаў на су стрэч ную па ла су.

У той жа час у Ган ца віц кім 
ра ё не, па блі зу ад аг ра га рад ка 
Раз дзя ло ві чы, ад бы ла ся жу-
дас ная ава рыя, у якой за гі ну лі 
два ча ла ве кі. Па па пя рэд няй ін-
фар ма цыі, за ру лём «Ні са на» 
бы ла жан ча ны 1993 го да на ра-
джэн ня. Яна не спра ві ла ся з кі-
ра ван нем і з'е ха ла ў кю вет, дзе 
ма шы на пе ра ку лі ла ся ў ме лі я-
ра цый ны ка нал. З ёй у са ло не 
зна хо дзіў ся муж чы на 1994 го да 
на ра джэн ня. Абод ва не змаг лі 
вы брац ца з па гру жа на га ў ва ду 
аў та ма бі ля і за гі ну лі.

11 жніў ня ў Ла гой скім ра ё не 
ад атры ма ных у ДТЗ траў маў 
па мёр пад ле так. Ава рыя зда-
ры ла ся ноч чу. 18-га до вы жы-

хар Ла гой ска за ру лём «Та ё ты» 
не спра віў ся з кі ра ван нем на 
за круг лен ні да ро гі, з'е хаў у кю-
 вет і пе ра ку ліў ся. І кі роў ца, 
і 14-га до вы па са жыр, які зна хо-
дзіў ся на зад нім ся дзен ні, атры-
ма лі траў мы і бы лі шпі та лі за ва-
ны. Пад ле так па мёр у баль ні цы. 
Кі роў ца, да рэ чы, не быў пры-
шпі ле ны рэ ме нем бяс пе кі.

Гэ ты сум ны спіс мож на пра-
цяг ваць, але які сэнс? Га лоў-
нае, зра зу мець, з-за ча го ад-
бы ва юц ца па доб ныя зда рэн ні? 
У чым асноў ная пры чы на та го, 
што не ста рыя, зда ро выя лю дзі 
страч ва юць кі ра ван не аў та ма-
бі лем і ста но вяц ца ві ноў ні ка мі 
або ах вя ра мі ДТЗ?

Па сло вах Ган ны БА НА ДЫК, 

стар ша га ін спек та ра па асаб-

лі вых да ру чэн нях УДАІ МУС, 

га лоў ная бя да — усе той жа 
ча ла ве чы фак тар. Лю дзі, ня гле-
дзя чы на тое, што ўсё быц цам 
бы ве да юць і зу сім не жа да юць 
ні са бе, ні бліз ка му ані я ка га лі-
ха, усё роў на па ру ша юць пра ві-
лы ру ху. За сы на юць за ру лём, 
не пры шпі ля юц ца рэ ме нем 
бяс пе кі, пе ра хо дзяць да ро гу ў 
за ба ро не ным мес цы, не кант-

ра лю юць сваё са ма дчу ван не і 
г. д. Су пра цоў ні кі ДАІ вя дуць з 
на сель ніц твам па ста ян ную ра-
бо ту па па вы шэнні ад каз насці на 
да ро зе. Акра мя та го, ін спек та-
ры ДАІ ары ен та ва ны на тое, каб 
аказ ваць усе ба ко вую да па мо гу 
лю дзям. Асаб лі ва за раз, ка лі на 
ву лі цы ста іць спя ко та. Ка лі нех та 
ад чу вае ся бе дрэн на, яго па ві нен 
агле дзець спе цы я ліст, а спат рэ-
біц ца, вы клі чуць «хут кую». Лю-
дзей па пя рэдж ва юць, каб са чы-
лі за пе ра па да мі ціс ку, каб не 
са дзі лі ся за руль хво ры мі, каб 
звяр та лі ўва гу на усе маг чы мыя 
ры зы кі. Без пе ра больш ван ня, 
ро біц ца ўсё, каб вы ра та ваць лю-
дзей і па мен шыць, а то і звес ці 
да ну ля коль касць ДТЗ у кра і не. 
Але, на жаль, яны зда ра юц ца, і 
па куль гэ та бяз ра дас ны факт.

Та му ліш ні раз хо чац ца ска-
заць аб тым, як важ на быць 
піль ным на да ро зе. Бо час ця-
ком ад но ім гнен не ад дзя ляе 
шчас лі вае жыц цё ад страш на-
га кан ца, і толь кі ў на шых сі лах 
зра біць так, каб гэ та га ім гнен ня 
не зда ры ла ся.

Сяр гей КУ ЛА КОЎ



Сыр з цвіл лю, цы буль ны мар-
ме лад, хруст кая бул ка... Не, 
гэ та не дэ гус та цыя ў фран-
цуз скай пра він цыі, а су час ная 
бе ла рус кая кух ня, якая спа лу-
чае тра ды цыі і на ва тар ства. 

Па каш та ваць пра дук ты ад бе-

ла рус кіх фер ме раў і стан чыць 

«Ля во ні ху» ў гэ тыя вы хад ныя 

мож на бы ло ў дво ры ку На-

цы я наль на га гіс та рыч на га 

му зея, дзе пра хо дзі ла свя та 

род най ежы «Усё сваё».

Па ча ло ся свя та з са праўд на га 
вя сел ля. Ма ла дых Ма рыю і Аляк-
сея ў на род ных кас цю мах су стра-
ка лі ка ра ва ем і жы вой му зы кай. 
Нам по тым рас ка жуць, што, каб
знай сці па ру, якая па га дзі ла ся б 
па брац ца шлю бам на ва чах у 
шмат лі кіх га ра джан, спат рэ бі ла ся 
два ме ся цы. Яшчэ б: сме лы ўчы-

нак. За тое ўра жан няў — на ўсё 
жыц цё.

— Ця пер у Бе ла ру сі раз во даў 
больш, чым шлю баў, дзя цей на ра-
джа ец ца ўсё ме ней, та му мы та кім 
чы нам хо чам зра біць уклад у па ве-
лі чэн не коль кас ці шчас лі вых сем' -
яў, па ка заць, што вя сел ле — гэ та 
не страш на. У нас ба яц ца за пра-

шаць шмат гас цей, пра вод зяць 
вя сел ле на 10 ча ла век, а мы да-
каз ва ем, што зра біць гэ та свя та 
маг чы ма і на сот ні, — тлу ма чыць 
ідэю ар га ні за тар ме ра пры ем-

ства, фуд-коўч Ксе нія ВЯЦ КАЯ.

У дво ры ку му зея сваю пра дук-
цыю пра па ноў ва лі бе ла рус кія фер-
ме ры. Сма жа ных пе ра пё лак ра за-
бра лі, на пэў на, за га дзі ну! Вя лі кія 
чэр гі вы строй ва лі ся за да маш ні мі 
сы ра мі. Гас па да ры ху та ра Кра па-
чы пры вез лі ка зі ныя сы ры з він най 
і кань яч най ска рын кай, з бе лай 
цвіл лю, сыр ныя ша ры кі, за гор ну-
тыя ў кра пі ву. Сы рам з жу ра ві на мі 
і мя тай, ады гей скім з ку ра гой і ра-
зы нка мі, плаў ле ным з па пры кай і 
час на ком час та ва ла ма лоч ная гас-
па дар ка «За ла тая ка роў ка».

— Учо ра пры га та ва лі, сён ня пра-
да ём. Мы вы тры ма ных сы роў не 
ро бім. А гэ тыя мо гуць за хоў вац ца 
мак сі мум ча ты ры дні ў ха ла дзіль-
ні ку, у «ды ха ю чай» упа коў цы, — 
рас каз ва юць фер ме ры.

Уз ба дзё рыц ца мож на бы ло тра-
вя ны мі збо ра мі на асно ве скры-

пе ню. Гэ тая рас лі на ўтрым лі вае 
ан ты ак сі дан ты і ві та мін С, а та му 
дае энер гію. За вар ваць та кую 
фер мен та ва ную гар ба ту мож на 
тры-ча ты ры ра зы: зёл кі бу дуць 
рас кры ва цца і да ваць смак.

— Тра вы збі раю ў Ла гой скім 
ра ё не, пра цяг ваю ся мей ныя тра-
ды цыі, — дзе ліц ца Ка ця ры на 
Жыз неў ская. — Пер шы збор, які 
пра па на ва ла ўсім бліз кім, на зы-
ваў ся «Сяб рам і сяб роў кам» — ён 
са скры пе ню і ме лі сы. У гар ба ту 
«Ма ту лі на пя шчо та» да скры пе ню 
да да ла лі па вы цвет і ча бор, атры-
маў ся мяк кі во дар. А наз ва та кая, 
бо мя не ма ма ў дзя цін стве па іла 
па доб ным збо рам.

Ары гі наль ныя сі ро пы да га ра-
чых на по яў — на прык лад, з хва ё -
вых шы шак — пра па ноў ва ла 
май стэр ня сма ку «Зёл ка-Пчол ка». 
Гас па ды ня дзе ліц ца сак рэ там пры-
га та ван ня:

— Спа чат ку ва рыц ца сі роп з 
цук ру. По тым у яго ўкі да юц ца 
шыш кі, усё да во дзіц ца да кі пен ня 
і раз лі ва ец ца па сло іч ках. Доб ра 
ўжы ваць пры пра студ ных за хвор-
ван нях.

Тут жа час та ва лі і аў ся ным кі-
ся лём — жу рам — кла сі кай бе ла-
рус кай кух ні.

Тым, хто не па спеў на зі му 
зра біць на рых тоў кі, як раз вы паў 
шанц за па сці ся ва рэн нем. Дзьму-
хаў цо вым, з ча ром хі, з чыр во ных 
і чор ных па рэ чак... Гур ма нам пра-
па ноў ва лі цы буль ны мар ме лад, та-
мат ны джэм, ва рэн не з са лод кай 
па пры кі і пер цу чы лі.

— Гэ та хут чэй да асноў ных 
страў, а не на дэ серт. Для ку лі нар-
ных экс пе ры мен таў, — па пя рэдж-
вае Да р'я Сіт ні ка ва, аў тар пра ек та 
«Тры мор каў кі».

Ва рыць джэ мы дзяў чы на па-
ча ла, ка лі за ста ла ся без пра цы. 
Ха це ла, каб яе дзей насць бы ла 
звя за на з ежай і прад стаў ля ла 
не тра ды цый ны кі ру нак бе ла рус-
кай кух ні. Та му пра цуе ў фар ма це 
«ф'южн», але з вы ка ры стан нем 
мяс цо вых пра дук таў.

Ама та рам зда ро вай ежы мож на 
бы ло па каш та ваць «жы вы» хлеб, 
які га ту ец ца на за квас цы. Ка жуць,
та кі доў га вы пя ка ец ца, амаль су т-
кі. За тое лепш за свой ва ец ца ар-
га ніз мам.

Свя та род най ежы «Усё сваё» 
сё ле та пра во дзіц ца трэ ці раз. 
«Ідэя бы ла на па верх ні, бо нам 
усім не ха пае ве даў аб бе ла рус кіх 
пра дук тах. Я зай ма ю ся кан суль та-
ван нем па хар ча ван ні пяць га доў і 
ба чу, што на ша кра і на да во лі ўні-
каль ная ў пы тан ні ежы. Рэ сур саў 
ха пае, фер ме раў шмат, але лю дзі 
пра цяг ва юць ес ці ава ка да, ман га і 
са сіс кі, — за ўва жае Ксе нія Вяц кая. — 
Вы твор цы зай ма юць у нас чар гу
на ўдзел на не каль кі свят на пе-
рад. Лю дзей спра вы так шмат, што
нам не ўда ец ца іх за раз са браць — 
а гэ та толь кі Мін ская воб ласць.
На та кіх ме ра пры ем ствах мож на 
на ла дзіць кан так ты для та го, каб 
ваш пра дук то вы ко шык цал кам за-
паў ня ўся».

На тал ля ЛУБ НЕЎ СКАЯ.

Фо та Ган ны ЗА НКА ВІЧ



Тра ды цыіТра ды цыі   УСЁ СВАЁ, УСЁ СВАЁ, 
ДА МАШ НЯЕДА МАШ НЯЕ
Чым час та ва лі на свя це род най ежыЧым час та ва лі на свя це род най ежы

У аў то рак, 14 жніў ня, у дру гой па ло ве 
дня па вет ра пра грэ ец ца да 24—29 гра-
ду саў, у паў днё вых ра ё нах — да плюс 
30—32 гра ду саў. Тэм пе ра тур ны фон на 
3-7 гра ду саў пе ра вы сіць клі ма тыч ную 
нор му, па ве да мі лі ў Рэс пуб лі кан скім 
цэнт ры па гід ра ме тэа ра ло гіі, кант ро лі 
ра дые ак тыў на га за брудж ван ня і ма ні-
то рын гу на ва коль на га ася род дзя Мін-
п ры ро ды. Днём пе ра важ на па паў ноч-
ным за ха дзе прой дуць ка рот ка ча со выя 
даж джы, у асоб ных ра ё нах пра гры мяць 
на валь ні цы. 

У се ра ду, 15 жніў ня, на боль шай част-
цы тэ ры то рыі кра і ны прой дуць ка рот-
ка ча со выя даж джы, мес ца мі маг чы мы 
моц ныя. У асоб ных ра ё нах пра гры мяць 

на валь ні цы. Ве цер пры на валь ні цах бу-
дзе па ры віс ты. Тэм пе ра ту ра па вет ра 
ўна чы ад 15 да 20 гра ду саў вы шэй за 
нуль, днём — плюс 22—28 гра ду саў, па 
край нім паў днё вым ус хо дзе — да 29—32 
гра ду саў.

Ка рот ка ча со выя даж джы праг на зу юц-
ца ў асоб ных ра ё нах і ў чац вер 16 жніў-
ня, маг чы мы на валь ні цы. Тэм пе ра ту ра 
па вет ра ноч чу — плюс 11—17 гра ду саў, 
днём — ад 19 да 26 гра ду саў цяп ла.

Згод на з па пя рэд нім пра гно зам, у 
кан цы тыд ня і ў вы хад ныя бу дзе цёп ла. 
Тэм пе ра ту ра па вет ра днём скла дзе плюс 
23—28 гра ду саў, мес ца мі прой дуць ка-
рот кія даж джы, маг чы мы на валь ні цы



Гэ та кры ні ца ў Слаў га рад скім ра ё не 
з языч ніц кіх ча соў з'яў ля ец ца мес цам 
па лом ніц тва і на ват пас ля ава рыі на 
Чар но быль скай АЭС ка рыс та ец ца па-
пу ляр нас цю ў пра ва слаў ных вер ні каў. 
Ці не цуд, ка лі ва кол за хоў ва ец ца па-
вы ша ны ра ды я цый ны фон, а ў ра ды у се 
не каль кіх дзя сят каў мет раў ад не вя-
ліч ка га ва да ёма ён у нор ме. Сён ня, 
14 жніў ня, тут пра хо дзіць дру гі дзень 
чар го ва га ра ён на га фес ты ва лю «Ма-
ка вей». Пад час свя та ар га ні за ва ны 
бо га слу жэн ні, асвя ча ец ца ва да ў кры-

ніч цы, а так са ма морк ва, га ю чыя тра вы 
і мёд. Бо Ма ка вей у на ро дзе на зы ва-
юць яшчэ і мя до вым Спа сам. Да рэ чы, 
на быць гэ ты ка рыс ны ле ка вы пра дукт 
мож на на мес цы. Ёсць маг чы масць па-
каш та ваць вы ра бы ту тэй шых сы ра ва-
раў. Ама та ры ве да юць, на коль кі гэ та 
смач ны пра дукт. Сён ня на Бла кіт най 
кры ні цы ад бу дзец ца пя ты рэ гі я наль ны 
кон курс «Спас — уся му час» з удзе лам 
твор чых ка лек ты ваў Ма гі лёў скай і ін-
шых аб лас цей. 

Нэ лі ЗІ ГУ ЛЯ.

«Ма ка вей» на Бла кіт най кры ні цы


