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Ад на з пры шчэ пак, якая ўва хо дзiць 

у На цы я наль ны ка лян дар, мо жа 

змян шаць iма вер насць за ра жэн ня 

COVID-19. Та кiя звест кi, як па ве дам-

ляе ТАСС, апуб лi ка ва лi аме ры кан скiя 

эпi дэ мi ё ла гi. Ву чо ныя звяз ва юць 

роз нi цу ў хут ка сцi рас паў сю джан ня 

i ўзроў нi смя рот нас цi ад ка ра на вi ру-

са ў роз ных кра i нах з тым, як даў но 

i на коль кi шы ро ка ў iх вы ка рыс тоў ва-

ец ца вак цы на БЦЖ, якая пры зна ча на 

для ба раць бы з ту бер ку лё зам.

«Жы ха ры тых кра iн, у якiх унi вер саль-

ная вак цы на цыя з да па мо гай БЦЖ не бы-

ла пры ня та, у тым лi ку Iта лii, Нi дэр лан даў i 

ЗША, мац ней за ўсё цер пяць ад COVID-19. 

Акра мя та го, мы вы явi лi, што вак цы на цыя 

БЦЖ змен шы ла коль касць вы пад каў за ра-

жэн ня вi ру сам. Кам бi на цыя па нi жа най смя-

рот нас цi i за хва раль нас цi мо жа зра бiць гэ ту 

пры шчэп ку ад ным з га лоў ных iн стру мен таў 

у ба раць бе су праць вi ру са», — пi шуць ву-

чо ныя.

Вак цы ну БЦЖ рас пра ца ва лi ў 1921 го дзе 

фран цуз скiя бак тэ ры ё ла гi Аль бер Каль мет i 

Ка мiль Ге рэн. Яна да гэ туль за ста ец ца га лоў-

ным срод кам ба раць бы су праць ту бер ку лё-

зу. Пры гэ тым мно гiя ву чо ныя су мня ва юц ца 

ў яе эфек тыў нас цi, асаб лi ва для вак цы на цыi 

да рос ла га на сель нiц тва. Та му, у ад роз нен не 

ад Ра сii i iн шых кра iн бы ло га СССР, вак цыя -

на ван не БЦЖ у ЗША i не ка то рых кра i нах 

Еў ро пы ў ма са вым па рад ку не пра во дзi лi.

Ву чо ныя вы ра шы лi вы свет лiць, на коль кi 

БЦЖ мо жа ўплы ваць на рас паў сюдж ван-

не ка ра на вi ру са i iма вер насць гi бе лi ад яго. 

У цэ лым хут касць рас паў сюдж ван ня i смя-

рот насць ад SARS-CoV-2 за ле жа лi ад эка-

на мiч ных па каз чы каў, ад нак для не вя лi кай 

гру пы кра iн, у тым лi ку ЗША, Iра на, Iта лii, 

Бель гii, Нi дэр лан даў i шэ ра гу iн шых еў ра пей-

скiх дзяр жаў, гэ та бы ло не так. Гэ тыя кра i ны 

аб' яд ноў ва ла тое, што ў iх нi ко лi ма са ва не 

пры мя ня лi вак цы ну БЦЖ цi яе па ча лi вы-

ка рыс тоў ваць ад нос на ня даў на. У вы нi ку, 

як пi шуць ву чо ныя, ад нос ная коль касць вы-

пад каў за ра жэн ня ў та кiх кра i нах ака за ла ся 

ў ча ты ры ра зы вы шэй шая за ты по выя зна-

чэн нi для ўсёй пла не ты ў цэ лым, што бы ло 

ха рак тэр на i для ўзроў ню смя рот нас цi.

На ка рысць гэ та га свед чыць i на ступ ны 

факт: у кра i нах, дзе на зва ныя пры шчэп кi 

ро бяць па ста ян на ўся му на сель нiц тву, па-

чы на ю чы з па чат ку мi ну ла га ста год дзя, у 

пры ват нас цi ў Бра зi лii, на зi ра ец ца не звы-

чай на нiз кi ўзро вень смя рот нас цi ад ка ра-

на вi рус най iн фек цыi, не су па стаў ляль ны са 

ста нам iх эка но мi кi. На дум ку да след чы каў, 

гэ та свед чыць аб тым, што БЦЖ мо жа са-

праў ды аба ра нiць ар га нiзм ад ка ра на вi ру са 

но ва га ты пу.

У Бе ла ру сi вак цы на цыя су праць ту бер ку-

лё зу так са ма пра во дзiц ца — на 3—5-я су ткi 

пас ля на ра джэн ня. У бу ду чым на мес цы 

ўко лу — у верх няй тра цi не ле ва га пля ча — 

мо жа сфар мi ра вац ца круг лы ке ло iд ны ру-

бец.

— Як вя до ма, хва ро бу ляг чэй 

пра ду хi лiць, чым ля чыць, i гэ та ак-

сi ё ма. Але ў на ша «пра су ну тае» ста-

год дзе зна хо дзяц ца лю дзi, якiя скеп-

тыч на ста вяц ца да iму нi за цыi. Пра 

гэ та свед чыць i пэў ная коль касць 

баць коў, якiя ад маў ля юц ца ад пра-

вя дзен ня пра фi лак тыч ных пры шчэ-

пак сва iм дзе цям. Iнакш як дрэн най 

iн фар ма ва нас цю, а так са ма бес кла-

пот нас цю гэ та рас тлу ма чыць не маг-

чы ма, — ка жа Люд мi ла Iва наў на. — 

Бо iму нi за цыя дае кож на му дзi ця цi 

шанц на зда ро вае жыц цё з пер шых 

дзён да ста ла га ве ку.

У на шай кра i не, як i ў мно гiх 

iн шых, пла на вая iму нi за цыя пра-

во дзiц ца згод на з На цы я наль ным 

ка лен да ром пра фi лак тыч ных пры-

шчэ пак (апош няя рэ дак цыя — па-

ста но ва Мi нiс тэр ства ахо вы зда-

роўя ад 17.05.2018 г. № 42 «Аб пра-

фi лак тыч ных пры шчэп ках»). У яго 

ўклю ча на вак цы на цыя ад асноў ных 

iн фек цый ных хва роб, якiя з'яў ля-

юц ца най больш не бяс печ ны мi для 

ча ла ве ка.

— Ка лi ў ся рэ дзi не мi ну ла га 

ста год дзя дзе цi па мi ра лi цi ста на-

вi лi ся iн ва лi да мi пас ля пе ра не се-

на га по лi ямi э лi ту, то ў ця пе раш нi 

час у на шай кра i не дзя ку ю чы iму-

нi за цыi рэ гiст ру юц ца адзiн ка выя 

за воз ныя вы пад кi гэ тай iн фек цыi. 

А та кiя гроз ныя хва ро бы, як слуп-

няк i дыф тэ рыя, апош нiя га ды ўво-

гу ле ў нас не су стра ка юц ца, — на-

гад вае ўрач-пе ды ятр. — Дзя ку ю чы 

iму нi за цыi рэз ка ска ра цi ла ся за-

хва раль насць на ге па ты ты А i В.

Люд мi ла Кiп цэ вiч ка жа, што бы-

ло б вы дат на, ка лi б з'я вi лi ся вак-

цы ны су праць ВIЧ i ге па ты ту С — 

яны ста лi б за ме най доў гай тэ ра пii 

i змаг лi б аба ра нiць ча ла ве ка ад 

гэ тых смя рот на не бяс печ ных за-

хвор ван няў. Ад нак у су вя зi з вы со-

кай му та цы яй (змен лi вас цю) гэ тых 

вi ру саў пра фi лак тыч ных пры шчэ-

пак ад iх па куль ня ма.

— Сён ня ўжо не ста iць пы тан не, 

цi вар та пры шчап ляц ца ад ад ру, бо 

усё рас ста вi ла на мес цы ня даў няя 

эпi дэ мiя гэ тай iн фек цыi ў Еў ро пе i 

блiж нiм за меж жы, у пры ват нас цi 

ва Укра i не, — ка жа ўрач.

На га да ем, што на ад зёр у 

2018 го дзе па ўсiм све це за хва рэ ла 

353 ты ся чы ча ла век, а ў 2019-м — 

429 ты сяч. У на шай кра i не за хва-

рэў уся го 201 ча ла век, i ме ды кi 

тлу ма чаць та кую лiч бу вы со кiм 

ахо пам пры шчэп ка мi су праць ад-

ру. Для дзi ця ча га на сель нiц тва ён 

скла дае 97 %.

— На ват та кiя iн фек цыi, як крас-

ну ха i эпi дэ мiч ны па ра тыт, якiя не 

заў сё ды пра ця ка юць цяж ка, мо гуць 

пры во дзiць да цяж кiх не зва рот ных 

на ступ стваў. Пры за хвор ван нi на 

крас ну ху ця жар най жан чы ны вель-

мi вы со кая ры зы ка вы род лi вас цi цi 

мёрт ва на ро джан ня пло ду. А хлоп-

чык, якi пе ра нёс эпi дэ мiч ны па ра-

тыт, мо жа на заў сё ды за стац ца бяс-

плод ны, — звяр тае ўва гу Люд мi ла 

Кiп цэ вiч.

Ця пер баць кi мо гуць пры шча-

пiць сва iх дзя цей ад асноў ных 

уз бу джаль нi каў, якiя вы клi ка юць 

пнеў ма нiю, а так са ма су праць та-

кой не бяс печ най iн фек цыi, як ме-

нiн га ко ка вы ме нiн гiт.

З 2012 го да ў На цы я наль ны ка-

лян дар пра фi лак тыч ных пры шчэ-

пак уклю ча на вак цы на цыя су праць 

гры пу, якi ад но сiц ца да най больш 

рас паў сю джа ных i не бяс печ ных 

сва i мi ўсклад нен ня мi iн фек цый. 

У нас у кра i не за рэ гiст ра ва ны 

i пры сут нi чае ў ап тэч най сет цы 

толь кi адзiн прэ па рат для ля чэн ня 

яго цяж кiх фор маў — асель та мi вiр. 

Пры чым пры маць яго вар та не паз-

ней чым праз 72 га дзi ны ад па чат ку 

хва ро бы, а яшчэ лепш — у пер шыя 

су ткi. Да лей яго эфек тыў насць знi-

жа ец ца. А ўсклад нен нi гры пу ча сам 

вы клi ка юць на ват смерць — да-

стат ко ва зга даць пан дэ мiю гры пу 

2009 го да.

— З той па ры, да рэ чы, пры хiль-

нi каў вак цы на цыi су праць гры пу з 

кож ным го дам ста но вiц ца больш. 

У дзi ця чых ка лек ты вах — шко лах 

i сад ках — коль касць пры шчэп-

ле ных ця пер да ся гае 50—60 %. 

Эфек тыў насць вак цы на цыi скла-

да на пе ра аца нiць: амаль усе 

вы пад кi за хвор ван няў на грып у 

апош нiя га ды — у не пры шчэп-

ле ных, i толь кi ў iх раз вi ва юц ца 

пост гры поз ныя ўсклад нен нi, — 

пры во дзiць звест кi Люд мi ла Кiп-

цэ вiч. — Та му ка лi мы хо чам, каб 

на шы дзе цi рас лi ў бяс пе цы i бы лi 

зда ро выя, па ра да ад на — пры-

шчап ляц ца.

Увес ну, ка лi ак тыў насць на шай iмун-

най сiс тэ мы знi жа на з-за пра цяг лай 

ба раць бы з вi ру са мi, ад сут нас цi не-

аб ход най коль кас цi вi та мi наў i со-

неч ных дзён, лёг ка за хва рэць. Тут 

вар та ўспом нiць аб пра вiль ным, ра-

цы я наль ным хар ча ван нi, якое дае 

маг чы масць пад тры маць i ўма ца-

ваць сваё зда роўе i па вы сiць ахоў-

ныя сi лы ар га нiз ма.

З ежай мы па вiн ны 

атрым лi ваць да стат-

ко вую коль касць 

бял коў, тлу шчаў 

i вуг ля во даў — 

у су ад но сi нах 

1:1:4, важ ныя 

м i  н е  р а л ь  н ы я 

рэ чы вы (мак ра- i 

мiк ра эле мен ты), 

комп лекс вi та мi-

наў i, вя до ма ж, 

ва ду. А ра цы я наль-

ны рэ жым хар ча ван-

ня пра ду гледж вае 4-5-

ра зо вы пры ём ежы на 

пра ця гу су так з iн тэр ва лам 

3-4 га дзi ны i вя чэ ру не паз ней, 

чым за 2-3 га дзi ны да сну. Сня да нак па-

вi нен скла даць ка ля 25 % су тач на га ра-

цы ё ну, абед — 35 %, пад вя чо рак — ка ля 

15 %, а вя чэ ра — ас тат нiя 25 %. Важ на, 

каб хар ча ван не бы ло энер ге тыч на адэ-

кват нае — коль кi атры ма лi, столь кi i па-

тра цi лi.

— У што дзён ны ра цы ён трэ ба ўклю-

чаць ага род нi ну i са да вi ну, асаб лi ва тую, 

што ўтрым лi вае вi та мi ны А, В1, С, Е, 

све жую зе ля нi ну, ба га тую на вi та мi ны 

гру пы В, — ка жа ўрач-гi гi е нiст Мiнск-

ага аб лас но га цэнт ра гi гi е ны, эпi дэ мi-

я ло гii i гра мад ска га зда роўя Воль га 

ФIН СКАЯ. — Як вя до ма, да па чат ку 

вяс ны ў ага род нi не i са да вi не, са бра ных 

во сен ню, як i ў за ма ро жа ных, вi та мi наў 

знач на менш, ад нак яны ба га тыя на клят-

чат ку, якая да па ма гае ра бо це кi шэч нi ка, 

у тым лi ку ачы шчэн ню ар га нiз ма ад так-

сi наў. Та му ка рысць ад iх пры ёму аба-

вяз ко ва бу дзе. Вар та зга даць i пра та кую 

ага род нi ну, як ка пус та, морк ва, бу ра кi, 

цы бу ля, якiя да вяс ны не тра цяць сва iх 

ка рыс ных улас цi вас цяў.

Для пад тры ман ня iму нi тэ ту i ахоў ных 

функ цый ар га нiз ма нам па трэб ны кру пы, 

арэ хi i су ха фрук ты — яны ўтрым лi ва юць 

не аб ход ныя вi та мi ны гру пы В i вi та мiн Е, 

жа ле за, се лен, цынк.

— Па коль кi ар га нiзм не мо жа на за па-

сiць па жыў ныя рэ чы вы на пра цяг лы час, 

iх па ступ лен не па вiн на быць рэ гу ляр нае 

i што дзён нае, — на гад вае ўрач.

У ра цы ён аба вяз ко ва вар та ўклю чыць 

паў на вар тас ны бя лок (а гэ та мя са i тва-

рог), якi з'яў ля ец ца бу даў нi чым ма тэ рыя -

лам на ша га ар га нiз ма i ўдзель нi чае ў 

сiн тэ зе iму наг ла бу лi наў. Акра мя 

та го, для ра бо ты iмун най 

сiс тэ мы па трэб ныя i тлу-

шчы, бо гэ та не толь кi 

кры нi ца энер гii, але 

i бу даў нi чы ма тэ-

ры ял для кле так. 

Стра вы з мя са i 

ры бы ўтрым лi-

ва юць вя лi кую 

коль касць не за-

мен ных амi на-

кiс лот, вi та мi наў i 

мiк ра эле мен таў, а 

так са ма эн зi мы, якiя 

ак ты вi зу юць стра-

ва ван не. Нель га вы-

клю чаць з ра цы ё ну яй кi 

i ма лоч ныя пра дук ты, — 

рэ ка мен дуе су раз моў ца.

Спры яль на на сiс тэ му стра ва ван ня i 

iму нi тэт уплы ва юць спе цыi, асаб лi ва iм-

бiр, ка лянд ра, кар да мон i ку мiн.

— Што да ты чыц ца спо са бу га та ван-

ня, то больш ка рыс ная бу дзе ад вар ная, 

ту ша ная i за пе ча ная ежа, а ад сма жа най 

i вэн джа най лепш ад мо вiц ца. Мi нi маль на 

не аб ход ная тэр мiч ная апра цоў ка да зво-

лiць за ха ваць мак сi мум ка рыс ных рэ чы-

ваў, — ка жа Воль га Фiн ская.

Не менш важ на ўжы ваць да стат ко вую 

коль касць вад ка сцi. Лепш за ўсё, ка лi гэ-

та бу дзе чыс тая не га зi ра ва ная ва да. Яна 

да па ма гае ра бо це кi шэч нi ка, за бяс печ-

вае дэ так сi ка цыю ар га нiз ма. На да юць 

сiл, ад наў ля юць ба дзё расць i за бяс печ-

ва юць вi та мi на мi све жа вы цiс ну тыя со кi з 

ага род нi ны i са да вi ны, а так са ма мор сы i 

кам по ты з за ма ро жа ных ягад.

— Пра вiль нае хар ча ван не з'яў ля ец ца 

пра фi лак ты кай роз ных не iн фек цый ных 

хва роб: стра ва валь най сiс тэ мы (гаст ры-

ты, яз вы, панк рэ а тыт), сар дэч на-са су дзiс-

тай сiс тэ мы, гi пер та нii, дыя бе ту, па ру шэн-

няў аб ме ну рэ чы ваў, атлус цен ня. Акра мя 

та го, яно спры яе за ха ван ню пры га жос цi, 

за па воль вае пра цэ сы ста рэн ня ар га нiз-

ма, а так са ма да па ма гае пад трым лi ваць 

на на леж ным уз роў нi ак тыў насць iмун най 

сiс тэ мы, — рэ зю муе ўрач.

БОЛЬШ СА ДА ВI НЫ 
I АГА РОД НI НЫ, 
СПЕ ЦЫЙ I КРУП

Як хар ча вац ца, каб вяс ной не за хва рэць?

Доб рая на вi наДоб рая на вi на КОЛЬ КАСЦЬ 
«СУ ПРАЦЬ ПРЫ ШЧЭ ПАЧ НI КАЎ» 

ЗМЯН ША ЕЦ ЦА,
бо вак цы ны да каз ва юць сваю эфек тыў насць

Пры шчэп ка БЦЖ Пры шчэп ка БЦЖ 
за ма рудж вае рас паў сю джван не COVID-19?за ма рудж вае рас паў сю джван не COVID-19?

С
У СВЕТ НЫ ты дзень iму нi за цыi сё ле та прой дзе з 24 да 30 кра-

са вi ка пад ло зун гам #Vaccines Work for AN# — «За агуль ны 

до ступ да эфек тыў ных вак цын». Урач-пе ды ятр, за гад чык 

3-га пе ды ят рыч на га ад дзя лен ня 3-й га рад ской дзi ця чай клi нiч най 

па лi клi нi кi Мiн ска Люд мi ла КIП ЦЭ ВIЧ рас ка за ла, ча му iму нi за цыя 

да гэ туль за ста ец ца са май па спя хо вай ме рай ахо вы зда роўя, якая 

вы ра тоў вае мiль ё ны жыц цяў.

Гi по тэ заГi по тэ за

Смех сме хам...Смех сме хам...

Най леп шы бу дзiль нiк
У вёс ках шмат хто мае мя нуш кi. Май го дзе да зва лi, на прык-

лад, Цвiк (бо ху ды i роў нень кi), яго сяб ру коў-су се дзяў — Ман-

гол (за вуз кiя во чы, вi даць) i Зэ даль (за пры са дзiс тасць).

Дык вось ад ной чы гэ тая трой ца з'ез дзi ла на ка нi на ба зар, 

усё, што трэ ба, ку пi ла, а да ро гай да моў за вi та ла да Ман го-

ла вай (То лi ка вай) сва яч кi — да цёт кi Ма ры сi. Тая i на кар мi ла 

iх блi на мi ды ка пус тай, i на па iла вiш нё вай на лiў кай... Пас ля 

та ко га па час тун ка Зэ даль аж за снуў за ста лом.

— I што гэ та нам ра бiць? — тро хi паз ней спы таў дзя ду ля 

То лi ка. — Мы да моў да бя ром ся. А Зэ даль як? Не да е дзе ж?

— А на вош та ж вам яго браць? — не зра зу ме ла гас па-

ды ня. — Ён у гэ тай ха це сто га доў ка ля пе чы ста iць. Нi ко лi 

нi ку ды не ез дзiў!

Гос цi з гэ тых слоў так ра га та лi, што Зэ даль... пра чнуў ся, 

устаў i на сва iх два iх дай шоў да во за.

Тац ця на Мар цэ вiч, аг. Ёд кi, Лiд скi ра ён.

Ся род 
доб рых лю дзей
...Баць ку гэ та га дзі ця ці лёс не шка да ваў. Трое 

яго ма лых за гі ну лі ў час вай ны ад рук фа шыс-

таў, не па шчас ці ла і чац вёр тай: трох ме сяч ная 

дач ка, пас ля та го як па мер ла ма ці, апы ну ла ся 

ў до ме ма лют кі.

Грэх бы ло скар дзіц ца: дзяў чын ку і кар мі лі там, 

і аб мы ва лі, і ня нек як быц цам ха па ла. «Да гле джа нае 

дзі ця, — што раз ка заў баць ка, на ве даў шы ма лую. — 

А якое ж ра зум нае! Усё чуе, усё ра зу мее, праў да, не 

га во рыць...»

З гэ тым бо лем і кло па там ён не як жыў, пра ца ваў, 

пе ра ехаў у вёс ку Пад гай Мінск ага ра ё на, з ча сам 

су стрэў жан чы ну. У гэ тай яго но вай сям'і на ра дзіў ся 

хлоп чык. І та ды... «До та бе рваць ду шу, — ска за ла 

жон ка. — Дзе ад но дзі ця, там і двое. Едзь — за бі рай 

да чуш ку. Бу дзем са мі га да ваць».

Вось так Га ля апы ну ла ся ў но вым мес цы, у кла-

пат лі вай сям'і. «Ха ро шае дзі цят ка, — пры зна ва лі вяс-

коў цы, — але ж ча му не га во рыць? Ці хры шчо нае 

яно?» — «Не», — му сі лі пры знац ца баць кі ды па вя лі 

дзі ця ў царк ву. А пас ля гэ та прос та дзі ву да цца: ад-

куль толь кі што ўзя ло ся?! Дзяў чын ка па ча ла не прос та 

га ва рыць, а на ват ла па таць, ні бы вы плюх ваць з ся бе 

ўсё слоў нае ба гац це, якое на за па сі ла за свае ча ты-

ры гад кі...

У ма лен стве яна вель мі лю бі ла жы вёл, ме ды цы ну, 

маг ла пай сці ў ве тэ ры на ры, ад нак лёс рас па ра дзіў ся 

іна чай: ста ла тэх но ла гам, пра ца ва ла ў лі цей ным 

цэ ху, па ра лель на (няхай бу дзе, за пля чы ма на сіць 

не трэ ба) — скон чы ла кур сы крой кі і шыц ця. І та ды ж, 

ра зам з ін шы мі «га рад скі мі», тра пі ла на так зва ныя 

сель гас ра бо ты ў кал гас «Са юз» Бя рэ зін ска га ра ё на, 

за па ла ў ду шу мяс цо ва му хлоп цу, не ўза ба ве ста ла 

жон кай...

Муж, Мі ка лай Лі ха дзі еў скі, пра ца ваў кі роў цам 

сель гас тэх ні кі, са ма ўлад ка ва ла ся швач кай на мяс-

цо вую фаб ры ку і ад ра зу ж па ка за ла ся бе з най-

леп ша га бо ку: ар га ні за ва ла хор, ста ла стар шы нёй 

пра фка ма, атры ма ла жыл лё — па ло ву няхай не да-

бу да ва на га, але ж до ма, — у якім з ча сам за гу ча лі 

га ла сы дзя цей...

По тым бы лі га ды пе ра бу до вы. Іх швей ная фаб ры ка, 

не вы тры маў шы кан ку рэн цыі, спы ні ла сваю ра бо ту, 

кад ры па ра зы хо дзі лі ся хто ку ды. Га лі на Пят роў на 

ўлад ка ва ла ся на ра ён ны ву зел элект ра су вя зі, да пра-

ца ва ла да пен сіі. Але, як той ка заў, не ўга ма ні ла ся: па-

ра ней ша му ар га ні зоў вае па езд кі па му зе ях і тэ ат рах, 

ад стой вае ін та рэ сы лю дзей. Каб за ха ваць кра му на 

ву лі цы Мульт ана, сха дзі ла на пры ём да стар шы ні рай-

вы кан ка ма, каб на вес ці па ра дак у ка вяр ні, звяр ну ла ся 

да ка му наль ні каў, каб аб ста ля ваць пры пы нак — да 

кі раў ні коў да рож ных служ баў... Гэ та — кло пат пра жы-

вых. Ся род аба вяз каў — і апош ні шлях па мер лых...

Та кое вось не спа кой нае жыц цё ў ве тэ ра на, поў нае 

лю бо ві да лю дзей, ся род якіх не ка лі рас ла, ся род якіх 

жы ве.

Ні на Бур ко, Бя рэ зін скі ра ён.

Коль кi ча су мi ну ла, але ве тэ ра ны 

да сён ня па мя та юць па жа ры, свiст 

куль, раз ры вы бом баў, трас ку чыя 

ма ра зы i вог нi шчы ка ля пар ты зан-

скiх зям ля нак... Праў да, све дак гэ-

тых па дзей усё менш i менш. У на-

шай вёс цы, на прык лад, толь кi ад-

на — Нi на Ры го раў на Ба ры се вiч.

На ра дзi ла ся яна ў шмат дзет най 

пра ца вi тай сям'i ў вёс цы За гал ле. 

Баць ка яе быў уме лым шаў цом, ма цi 

пы нi ла гас па дар ку. Сва ёй улас най 

зям лi сям'я не ме ла, а та му больш-

менш спа кой нае жыц цё скон чы ла ся, 

як толь кi па мёр гас па дар... Нi не на 

той час бы ло пяць га доў, i яе ста лi 

га да ваць ба бу ля з дзе дам. Ад iх Нi на 

ха дзi ла ў па чат ко вую шко лу, по тым 

у вась мi год ку, якую скон чы ла пе рад 

са май вай ной.

Дзень 22 чэр ве ня 1941-га жан-

чы на па мя тае нi бы ўча раш нi, бо як-

раз у тую ня дзель ку ў За гал лi бы ло 

вя сел ле, на якiм гу ля лi амаль усе 

вяс коў цы i амаль усю тую ка рот кую 

ноч. А ра нi цай на ва кол ле ска ла ну ла 

страш ная вест ка — вай на!

З па чат ку яе ў За гал лi бы ла 

сфар мi ра ва на пар ты зан ская гру па, 

у склад якой увай шла i Нi на. Ра зам 

з сяб ра мi яна збi ра ла iн фар ма цыю 

пра нем цаў i здрад нi каў, пра iх уз-

бра ен не. Для гэ та га ча сам бе га лi 

аж но ў Слаў ка вi чы. На цяр пе лi ся 

стра ху: ад ной чы iх зла вiў па лi-

цай i за мкнуў у чу жым ха лод ным 

скле пе...

Да та го ж хлоп цы рас паў сюдж-

ва лi лiс тоў кi, дзяў ча ты вя за лi шкар-

пэт кi i ру ка вi цы з дву ма «паль ца-

мi», каб у iх зруч ней бы ло тры маць 

зброю.

Па сту по ва вёс ка За гал ле ста на-

вi ла ся моц най пар ты зан скай ба зай, 

ад нак жыц цё там спа кой ным не бы-

ло: нем цы бам бi лi час та. А не як ува-

рва лi ся ў вёс ку, ста лi па лiць ха ты, 

а жы ха роў зга няць у хлеў... За па-

лiць яго не па спе лi. Пры ехаў ней кi 

афi цэр i за га даў вы пус цiць лю дзей, 

бо пар ты зан, маў ляў, па блi зу ня ма. 

Мо ла дзi ха це ла ся да ка заць, што 

ёсць. У За гал лi i Жы ву нi бы лi ство-

ра ны кам са моль скiя пад поль ныя 

ар га нi за цыi.

З вяс ны 1942 го да над мяс цо вас-

цю ста лi з'яў ляц ца на шы са ма лё ты. 

Яны скiд ва лi зброю, бо еп ры па сы, 

га зе ты i лiс тоў кi. Каб пры маць iх, 

трэ ба бы ло мець свой аэ ра дром. 

Рых та ваць пля цоў ку пад яго, кар-

ча ваць лес, за сы паць ямы ста ла 

мо ладзь. I ўжо ў ве рас нi 1942 го да 

са ма лё ты маг лi са дзiц ца на вост-

ра ве Зыс лаў. Там жа зна хо дзi лi ся 

Мiн скi аб кам пар тыi, ка ман да ван-

не пар ты зан ска га злу чэн ня, вы хо-

дзi лi га зе ты «Звяз да», «Чыр во ная 

зме на». У За гал лi пра ца ва ла пар-

ты зан ская шко ла, у якой на стаў нi-

ча лi кам са мол кi Ма рыя Дзяш ко вiч, 

Аляк санд ра Бе дзiк, Ан та нi на Кор-

бут i Аляк санд ра Ком лiк.

...Поз няй во сен ню ў За гал ле 

пры еха лi пар ты за ны з Рэд ка вiч. 

Адзiн з iх, Адам, пры гля нуў ся Нi не. 

Не як, вы кон ва ю чы ба я вое за дан не, 

яны ра зам з iн шы мi на тра пi лi на ва-

ро жую за са ду, за вя заў ся бой, пас ля 

яко га хло пец ска заў: «Не жа но чая 

гэ та спра ва — ха дзiць з вiн тоў кай i 

ў цяж кiх сал дац кiх бо тах. Жан чы на 

па вiн на га да ваць дзя цей».

За пя рэ чыць та ды Нi на не маг-

ла, бо яе ка ла цi ла га рач ка. Адам 

пры вёз док та ра, той па ста вiў дыя-

г наз — тыф.

Вы жыць ёй уда ло ся цу дам... I цi 

не гэ та хва ро ба, хiст касць жыц ця 

па ско ры ла на ме ры ма ла дых па-

брац ца шлю бам. Вя сел ле спраў ля лi 

ў глу хiм за галь скiм ле се.

— А му зы ка ж цi бы ла? — спы-

та ла я жан чы ну.

— А як жа! I му зы ка, i пес нi, 

i ваў кi, — за смя я ла ся яна.

Пас ля вя сел ля Адам пра па на-

ваў жон цы па ехаць у Рэд ка вi чы. 

Так яны апы ну лi ся ў атра дзе iмя 

А. Тру цi ка ва, дзе ка ман дзi рам быў 

Ва сiль Стат ке вiч. Жон ку яго зва лi 

Ма ры яй. Ча сам жан чы ны так са ма 

ха дзi лi на ба я выя за дан нi на роў нi 

з муж чы на мi. Ад нак асноў ным за-

ня ткам у Нi ны быў до гляд хво рых i 

па ра не ных. Ма рыя га та ва ла ежу.

Пар ты зан скi атрад ста яў у ляс-

ным ма сi ве «Сма лян ка». Нi не Ры-

го раў не ў па мя цi, як двое бай цоў 

за хва рэ лi на тыф. Адзiн з iх вель мi 

пра сiў жу ра вiн. Адам не пус каў жон-

ку па яга ды — кру гом бы лi нем цы 

ды па лi цаi. Але Нi на ўпер шы ню не 

па слу ха ла яго: ра нi цай упо тай вы-

бег ла з зям лян кi, даб ра ла ся да ба-

ло та i на збi ра ла жу ра вiн. Па цы ент 

пас ля па праў кi рас каз ваў усiм, што 

ўра та ва лi яго ме на вi та яга ды.

...Шмат што да вя ло ся пе ра-

жыць. Нi на Ры го раў на нi ко лi не 

за бу дзе, як у атрад пры вез лi ра-

не на га раз вед чы ка Iва на. Хло пец 

зга саў на ва чах: на га па чар не ла i 

рас пух ла, па чы на ла ся ганг рэ на. 

«Бу дзем рэ заць... Звы чай най пi-

лой, — ска заў Нi не док тар. — Iн-

ша га iн стру мен та ў нас ня ма, а 

ма ру дзiць нель га».

Каб хоць тро хi пры ту пiць боль, 

ра не на му да лi га рэл кi, i раз вед чык 

той вы тры маў — пе ра нёс цяж кую 

апе ра цыю.

...Наш Лю бан скi ра ён быў вы-

зва ле ны 30 чэр ве ня, а не ўза ба ве 

сва бод ная ста ла i ўся Бе ла русь. 

У Мiн ску пас ля мi тын гу ад быў ся 

па рад Пе ра мо гi, у якiм удзель нi чаў 

i Адам Ба ры се вiч.

А да лей па ча лi ся буд нi: ха та яго 

(як, да рэ чы, амаль усе ў вёс цы Рэд-

ка вi чы) бы ла спа ле на — да вя ло ся 

ўзвес цi но вую, леп шую. У ёй на ра-

дзi ла ся пя цё ра дзя цей, у ёй без ма-

ло га шэсць дзя сят га доў су жэн цы 

пра жы лi ра зам.

I нi ко лi не маг лi змi рыц ца з тым, 

коль кi лю дзей — ма ла дых, пры го-

жых — у га ды вай ны па ляг ло, коль кi 

па кут пе ра не се на.

Ма рыя СЛI ВЕЦ, бiб лi я тэ кар,

Лю бан скi ра ён.

P.S. На вя лi кi жаль, пус це юць 

вяс ко выя ха ты. Не да жы ла да гэ-

та га дня Пе ра мо гi i Нi на Ры го раў-

на: аба рваў ся яе жыц цё вы шлях. 

Але зем ля кi бу дуць пом нiць яе, як i 

юныя ўдзель нi кi дзi ця ча га ама тар-

ска га аб' яд нан ня «Сi няя зор ка», 

якiя (на здым ку) час та слу ха лi яе 

ўспа мi ны.

«Не жа но чая гэ та спра ва — 
ха дзiць з вiн тоў кай...»

КАБ ПА РА ДА ВАЦЬ 
БЛIЗ КIХ...

Вя лiк дзень — най вя лiк шае свя та, i рых та вац ца да яго 

трэ ба за га дзя. Мно гiя, вi даць, ку пi лi ўжо фар ба валь нi кi 

для яек, iх шмат ця пер у про да жы, ад нак я лi чу, што 

най леп шыя — усё ж на ту раль ныя, ство ра ныя са мой 

пры ро дай. А спо са баў афар боў кi шмат. Што вар та 

ве даць?

Каб у час вар кi яй кi не па трэс ка лi ся, трэ ба да стаць iх з ха-

ла дзiль нi ка i на не каль кi га дзiн па кi нуць у цяп ле. Пе рад фар-

ба ван нем ста ран на вы мыць з мы лам цi со дай (абяс тлу шчыць), 

пра цер цi ват кай, змо ча най у во ца це або ў лi мон ным со ку.

Рас твор для фар ба ван ня я раб лю за га дзя. Кла ду, на прык-

лад, шмат цы буль на га ша лу пiн ня, за лi ваю ва дой, ва ру хвi лiн 

30, ця гам су так даю на ста яц ца i пра цэдж ваю. За тым да вод жу 

да кi пен ня, сып лю ста ло вую лыж ку со лi, апус каю яй кi i, па ва-

рыў шы хвi лiн 10—15, вы маю — ужо чыр во ныя.

Для атры ман ня iн шых ад цен няў гэ та га ко ле ру вы ка рыс-

тоў ваю бу рач ны ад вар, ка ру вiш нi. Ка ра ду ба ро бiць яй кi 

«брон за вы мi», ад вар ма ла дой зе ля нi ны азi мых, кра пi вы, 

лiс тоў бя ро зы — зя лё ны мi, ад вар морк вы — жоў ты мi.

Мож на, пры клас цi да яй ка лiс точ кi дрэў, пят руш кi, па па-

ра цi, кра пi вы, шчыль на аб вя заць мар ляй... Мож на мок рыя 

яй кi аб ка чаць у су хiм ры се (цi ў iн шых кру пах), за гар нуць у 

ка ва лач кi кап ро на вых кал гот i га та ваць у цы буль ным ша лу-

пiн нi. Атрым лi ва юц ца сiм па тыч ныя кра пiн кi.

Па фар ба ва ныя яй кi я вель мi люб лю раз ма лёў ваць аква-

рэль ны мi фар ба мi тон кiм пэнд злем або зу ба чыст кай. Узо ры 

мо гуць быць са мыя роз ныя: кры жы кi, кру жоч кi, смай лi кi, 

кве тач кi, со ней кi. Яй кi атрым лi ва юц ца вель мi не звы чай ныя. 

Та кiя пры ем на па да рыць блiз кiм.

Соф'я Ка ба ры ха,

в. Па ла неч ка, Ба ра на вiц кi ра ён.

Ча ла век — ча ла ве куЧа ла век — ча ла ве ку На пя рэ дад нiНа пя рэ дад нiБы ла вай наБы ла вай на

Пошту чытала Валянціна ДОЎНАР.


