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ХАТНЯЯ ЭНЦЫКЛАПЕДЫЯ

СА ЛА ТА «ПЯ ШЧОТ НАЯ»
Спат рэ біц ца: све жая 

пе кін ская ка пус та — 200 г, 

кан сер ва ва ная ку ку ру за — 

3 ст. л., све жы агу рок (ся-

рэд ніх па ме раў) — 1 шт., 

све жая морк ва — 1 шт., 

зуб чык час на ку, ма я нэз, 

соль — на смак.

Ка пус ту на шат ка ваць і 

па ціс каць ру ка мі. Агу рок на рэ заць тон кай са лом кай. Морк-

ву на дзер ці на бу рач най тар цы, зуб чык час на ку здраб-

ніць.

Усё змя шаць і за пра віць ма я нэ зам, па са ліць пры не-

аб ход нас ці.

КУ РЫ НЫЯ КАТ ЛЕ ТЫ З СЫ РАМ
Спат рэ біц ца: яй-

кі — 2 шт., ку ры нае фі-

ле — 2 шт.; ма я нэз — 

3 ст. л., му ка — 50 г, 

цвёр ды сыр — 150 г, 

па ру га лі нак кро пу, 

соль і пе рац на смак.

Ку ры нае фі ле на-

рэ заць не вя лі кі мі ку-

бі ка мі, змя шаць яго з 

на дзёр тым на буй ной 

тар цы сы рам і здроб не ным кро пам. Да даць да фі ле яй ка, 

ма я нэз, му ку, соль і пе рац.

Ма су, якая атры ма ла ся, па ста віць на 2—3 га дзі ны ў ха-

ла дзіль нік. Мож на на ват з ве ча ра пад рых та ваць, а ра ні цай 

сма жыць кат ле ты.

На грэць па тэль ню, да даць алей, вы клад ва ю чы лыж-

кай фарш, сма жыць кат ле ты, як алад кі, з двух ба коў да 

га тоў нас ці.

Ка лі кат ле ты га то выя, вы клас ці іх на па пя ро вы руч нік, 

каб па зба віц ца ад ліш каў тлу шчу.

Па да ваць га ра чы мі з лю бі мым гар ні рам ці со у сам.

СРО ДАК ДЛЯ ЧЫСТ КІ 
З АПЕЛЬ СІ НА ВЫХ СКУРАК

Лі ма нен, які змя-

шча ец ца ў лу пі не 

цыт ру са вых, ва ло-

дае ўлас ці вас цю 

чыс ціць. Та му да во-

лі час та гэ тае рэ чы-

ва су стра ка ец ца ў 

скла дзе на ту раль-

ных эка ла гіч ных 

срод каў для ўбор кі. Та кі сро дак мы мо жам пры га та ваць і 

са мі. Ён на зы ва ец ца апель сі на вы во цат.

Спат рэ біц ца: паў літ ро вы сло ік; лу пі на ад 2—3 вя лі кіх 

апель сі наў; бу тэль ка во ца ту.

Сло ік знут ры вы сці ла ем апель сі на вы мі скурка мі, каб 

увай шло як ма га больш. За тым за паў ня ем ёміс тасць во ца-

там, па кры ва ючы скур кі цал кам. Шчыль на за кар коў ва ем 

і ад праў ля ем сло ік у цём нае пра ха лод нае мес ца на два 

тыд ні. По тым пра цэдж ва ем.

Уні вер саль ны ачы шчаль нік га то вы! Пе рад вы ка ры стан-

нем яго раз вод зяць ва дой 50:50. Апель сі на вым во ца там 

мож на мыць усё. У спа лу чэн ні са звы чай най хар чо вай 

со дай ён доб ра чыс ціць на ват грыль і ду хоў ку.

ДО ГЛЯД ЗА ВА ЛА СА МІ ЗІ МОЙ
У зі мо вы пе ры яд ва ла сы най больш па ку ту юць ад 

час тых пе ра па даў тэм пе ра тур. Каб іх збе раг чы, 

а так са ма пад тры маць зда роўе і пры га жосць, пры-

трым лі вай це ся пра ві лаў зі мо ва га до гля ду за ва ла-

са мі.

  Вы пі вай це ў дзень 

ка ля двух літ раў ва ды для 

пад тры ман ня вод на-со ле-

ва га ба лан су.

 Сіл куй це і ўма цоў вай-

це ва ла сы пры да па мо зе 

на ту раль ных ма сак у хат ніх 

умо вах. Для ўма ца ван ня мож на зра біць на ступ ную мас ку: 

на тры це на дроб най тар цы не вя лі кую морк ву, да дай це да 

яе 5—6 кро пель ры цы ны, 1 ч. л. смя та ны або вярш коў, 

а так са ма тро хі моц на га чаю. На ня сі це на ску ру га ла вы і 

ва ла сы на 40 хві лін пад плён ку і руч нік. Змый це цёп лай 

ва дой і шам пу нем для свай го ты пу ва ла соў.

 Вы ка ры стан не пра саў, фе наў, плой кі ска ра ці це да 

мі ні му му. Пад уз дзе ян нем вы со кіх тэм пе ра тур ва ла сы 

губ ля юць на ту раль ную пры га жосць, ста но вяц ца лом кі мі і 

су хі мі. Ка лі ва ла сы не па слух мя ныя, а вы не ўяў ля е це, як 

абы сці ся без да па мож ных пры бо раў, вы ка рыс тоў вай це 

эфек тыў ны баль зам ці тэр ма аба рон ны спрэй. Ад моў це ся 

на час ад за ко лак і ту гіх гу мак.

 Спе цы я ліс ты рэ ка мен ду юць мыць га ла ву па ме ры за-

брудж ван ня. Ва да па він на быць цёп лай, бо га ра чая раз бу рае 

і су шыць струк ту ру во ла са, пра ва ку ю чы яшчэ боль шае вы-

дзя лен не саль ных за лоз. Пе рад на ня сен нем баль за му, кан-

ды цы я не ра або мас кі злёг ку пра мак ні це ва ла сы руч ні ком.

 Да дай це ў сваё ме ню арэ хі, зя ле ні ва, кіс ла ма лоч ныя 

пра дук ты.

С А  Л О Н  П Р Ы  Г А  Ж О С  Ц І

Хто мы ў гэ тым шмат гран ным, 

ці ка вым, не дзе вар' яц кім, але 

та кім за хап ляль ным све це? 

Пяс чын кі ў мі ры я дзе су зор' яў і 

пла нет, тра він кі ў зя лё ным бяз-

меж жы зям лі, ра зум ныя іс то ты, 

якім трэ ба вы жыць. І не толь кі. 

Не аб ход на неш та зра біць за тое 

ка рот кае імгненне, па кі нуць пас-

ля ся бе па мят ны след. А жыц цё 

ў кож на га роз нае і скла да нае...

За ход няя Бе ла русь, 1933 год. 

У вёс цы Па ню ці чы Сноў скай гмі ны 

На ва груд ска га па ве та яшчэ поль-

ская ўла да. Дзей ні ча юць шко лы на 

чу жой мо ве, лю дзі ў вёс ках жы вуць 

ад на асоб ны мі гас па дар ка мі. На гэ-

тым здым ку зме шча ны жы ха ры 

вёс кі Па ню ці чы ка ля ха ты Ада ма 

Мі хай ла ві ча Хві ра, які ста іць зле ва. 

Да лей — яго жон ка Зі на і да Ні ка но-

раў на з ма лень кім сы нам Сла вам. 

Да рэ чы, у ма ла до сці яе парт рэт на-

ма ля ваў вя до мы мас так Мі ха іл Сеў-

рук, ця пер гэ та кар ці на зна хо дзіц ца ў 

Яра слаў лі, дзе жы ве ўнуч ка Зі на і ды. 

За імі ся дзяць стры еч ны брат Зі ны 

Ана толь Сер жан і яго жон ка, уні зе 

дзе ці на зва ных лю дзей. Спра ва ся-

дзіць Аляк санд ра Лят ніц кая з дач кой 

Лё дзяй. Ля іх ста іць муж і баць ка Ян 

Ула дзі слаў Лят ніц кі, па ляк. Да рэ чы, 

вель мі ці ка вы быў ча ла век: ма ля ваў 

пры го жыя кар ці ны, якія вы стаў ля лі ся 

не толь кі ў Поль шчы, але і ў ін шых 

кра і нах Еў ро пы. Ён ажа ніў ся з Шу-

рай, і жы лі яны да вай ны хо ра ша і ў 

ла дзе. Гроз ныя га ды Вя лі кай Ай чын-

най сва ім чор ным кры лом пе ра крэс-

лі лі мір нае жыц цё вяс коў цаў. У жніў ні 

1941 го да па вёс цы прай шла чут ка, 

што нем цы ха па юць муж чын. Па ву-

лі цы іш лі фа шыс ты з аў та ма та мі на-

пе ра вес і з эмб ле ма мі ча ра поў на 

кас ках. Яны вы піх ва лі з хат ма ла дых 

муж чын, якія ака за лі ся «не на дзей ны-

мі» і па да но се мяс цо ва га здрад ні ка 

тра пі лі ў ру кі аку пан таў. Ся род схоп-

ле ных бы лі бра ты Адам Мі хай ла віч і 

Ан тон Мі хай ла віч Хві ры. Нем цы па-

гна лі дзе сяць ча ла век у ка нец ву лі цы 

і па гру зі лі ў ма шы ну. Уся вёс ка бы ла 

ў шо ку, кры ча лі і пла ка лі жан чы ны, 

дзе ці. За хоп ле ных ад вез лі ў Ба ра на-

ві чы, жан кі по тым ез дзі лі ту ды, але ні-

чо га не да бі лі ся. Дзе за гі ну лі сме лыя 

вяс коў цы, не вя до ма і да гэ туль. Лю дзі 

вы каз ва лі мер ка ван не, што іх ад вез-

лі ў ла гер Кал ды чэ ва, ад куль амаль 

ні хто не вы бі раў ся жы вым. Тра гіч ны 

лёс на пат каў і Яна Ула дзі сла ва Лят-

ніц ка га, яко га паз ней фа шыс ты рас-

стра ля лі ў ле се па блі зу Сно ва.

Тры сям'і, ад люст ра ва ныя на 

здым ку, бы лі мір ныя і па-свой му 

шчас лі выя. Хі ба яны маг лі ве даць, 

што іх ча кае на пе ра дзе гроз ная на ва-

ла... Фа та гра фія бліз кіх мне лю дзей 

за хоў ва ла ся ў аль бо ме ма ёй шва гер-

кі з Мін ска, дач ка якой пе ра сла ла мне 

гэ ты ці ка вы гіс та рыч ны да ку мент. 

Шка да толь кі, што за стаў ся не вя до-

мым аў тар здым ка. Але жы ве па мяць 

пра тых муж ных лю дзей.

Ра і са ХВІР, 

г. Ня свіж.

Ма ма, па чы тай!Ма ма, па чы тай!

Лё ля БАГ ДА НО ВІЧ

КУ ХАР КА 
ЗОСЬ КА 

(Каз ка)
Даў но гэ та бы ло. Жы ла ў ад ной вёс цы сі рот ка Зось ка. 

І рысамі тва ру пры го жая, і по стац цю строй ная. І ду шою ба га-

тая, і сэр цам пя шчот ная. Ні вод на га ча ла ве ка не бы ло ў вёс цы, 

яко му б яна не да па маг ла. Ка му вя дзер ца ва ды пры ня се. Ка му 

пус та зел ле па рве на гра дах. Ка му ву лі цу пад мя це. Лю бі лі дзяў-

чын ку ад на вяс коў цы, і кож ны жа даў ёй доб рай до лі.

Ад на го ра зу ся род но чы па да ло ся Зось цы, што нех та клі ча яе:

— Слу хай, дзі цят ка, што я та бе за раз ска жу! — рас плю-

шчы ла яна воч кі, а пе рад ёю жан чы на ней кая ста іць. — Не 

бой ся мя не, — га во рыць. — За ла тая ду ша ў ця бе. Та му і ха чу 

ўзна га ро дзіць за ўчын кі твае доб рыя. Заўт ра ра нень ка ўстань, 

па кла дзі ў тор бач ку морк ву, ма лач ка бу тэль ку, хле ба лус тач-

ку і люс тэр ка мат чы на ма лень кае, што на па лі цы ля жыць, ды 

ад праў ляй ся ў су сед нюю вёс ку да цёт кі Тэк лі. 

— А дзе яна жы ве? — ледзь чут на пра шап та ла дзяў чо.

— Спы та еш у лю бо га. Яе там і ста рыя, і ма лыя ве да юць. 

На ўсю вако лі цу най вы дат ней шая ку хар ка. Ад да сі ёй вось гэ ту 

сту жач ку чыр во ную. Яна ця бе і на ву чыць по вар скім пра муд рас-

цям. У жыц ці спат рэ біц ца. Як бу дзеш праз лес іс ці, вы ска чыць 

зай чык з-за кус та. Ад да сі яму морк вач ку. Во жыч ка ма лач ком 

па час туй. Люс тэр ка ва вё рач цы ад дай. Ой, і лю біць яна пе рад 

ім кру ціц ца! Яны та бе да ро гу і па ка жуць.

Ска за ла так жан чы на і пра па ла. Лы пае спра сон ку воч ка-

мі Зось ка — ці то пры сні ла ся ёй, ці на са май спра ве бы ло? 

Ад нак не раз від не ла яшчэ, а яна ўжо ў да ро зе. Бя жыць праз 

лес, а на су страч ёй зай чык. На кар мі ла яго Зось ка морк вай 

ды па бег ла ў той бок, ку ды ён па ка заў. Ад куль ні вазь мі ся во-

жы чак вы ка ціў ся. На лі ла дзяў чын ка яму ма лач ка ў спо да чак, 

па ста я ла не каль кі хві лі нак ды па імча ла ў па трэб ны бок. А тут 

ва вё рач ка. Са ско чы ла з ел кі з арэш кам, а Зось ка ёй люс тэр ка 

ўза мен. Па ска ка ла ры жань кая па пе ра дзе. Дзяў чын ка за ёю. 

На рэш це прый шла ў вёс ку. Знай шла цёт ку Тэк лю і с ту жач ку 

ад да ла. Па ча ла ву чыць яе Тэк ля ўся му, што са ма ведала. 

А дзяў чын ка на дзі ва здоль ная ака за ла ся. Праз якія ме ся цы 

тры яна ўжо не толь кі су пы і ка шы га та ва ла, а і ве ра шча ку, 

зра зы, біт кі, по лі ўку, юш ку, за цір ку, сту дзень, ма чан ку, дра-

ні кі. Ад ным сло вам, усе стра вы бе ла рус кай кух ні. І пай шла 

сла ва пра ку хар ку Зось ку да лё ка за ме жы вёс кі. Пра чуў пра 

яе ма ла ды па ніч. Пры ехаў, каб узяць на служ бу. Ды, уба чыў шы 

пры га жу ню, ад ра зу ж за ка хаў ся. Згу ля лі яны вя сел ле. І за жы лі 

друж на і ве се ла. Вось так, мае ма лень кія, дзя ку ю чы да бры ні і 

ста ран ню ўда ла склаў ся лёс сі ра цін кі Зось кі.

А памяць жыве...
Фо та зды мак з гіс то рыяйФо та зды мак з гіс то рыяй

Ма лод шыя дзе ці з сяб ра мі пры дум ля лі роз ныя рэ бу сы. 

Су сед ская дзяў чын ка на ма ля ва ла на аркушы тры дрэ вы, 

ней кі муд ра ге ліс ты ла бі рынт і су пра ва дзі ла ўсё над пі сам: 

«знай дзі чац вёр тае дрэ ва».

Уваж лі ва пры гле дзеў ся да кар цін кі, да ла бі рын та, але 

ні я ка га чац вёр та га дрэ ва не знай шоў. І рап там мя не ася-

ні ла, і я пе ра вяр нуў ліс ток і па гля дзеў з ад ва рот на га бо ку. 

Але за мест ча ка на га дрэ ва там быў над піс: «ты ду рань».

І я па ду маў, як ма ла ча сам ад дзя ляе тры умф ад гань бы...

* * *
По ля:
— Ка лі я бы ла ма лень кая і ўда ра ла ся паль ца мі на на-

зе, я по тым заў сё ды пе ра ліч ва ла паль цы.
— На вош та?
— Ба я ла ся, што адзін ад ва ліц ца.
Гу чыць смеш на, але я дня мі так трэс нуў ся ме зен цам 

аб ка сяк, што мне за ха це ла ся не толь кі паль цы, а яшчэ 

і зу бы пе ра лі чыць.

Па вел ХО ЛАД.

На тат кі шмат дзет на га тат кіНа тат кі шмат дзет на га тат кі


