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Проб ны гек тар за мор ска га кус тар ні ка вы са дзіў 

фі лі ял «Па ра чан ка» Гро дзен ска га мя са кам бі на та. 

Па коль кі ў Бе ла ру сі пра мыс ло вым вы рошч ван нем 

ні хто не зай маў ся, ягад ная куль ту ра па він на прай сці 

сер ты фі ка цыю.

Аб цу да-яга дах ве да юць 
мно гія. Зор кі шоу-біз не су 
рэ кла му юць іх як сро дак 
для па ху дзен ня. І са праў ды, 
ма юць мност ва ка рыс ных 
рэ чы ваў. У пер шую чар-
гу — ві та мі ны і мі не ра лы.

Яга ды го джы — гэ та 
пла ды кус тар ні ка дзе ра за звы чай ная. Іх яшчэ на зы ва юць 
воў чы мі, але яны неяда ві тыя. Рас паў сю джа на рас лі на ў Кі-
таі. Але куль ты ву юць яе і ў Еў ро пе.

Кус тоўе бал гар скай се лек цыі гро дзен цы за ку пі лі ў Поль-
шчы. Па куль па са дзі лі до след ны ўчас так пло шчай адзін гек тар. 
Пас ля та го як атры ма юць сер ты фі кат, па ме ры па шы раць.

— Ідэя за няц ца вы рошч ван нем ягад го джы прый шла пас-
ля на вед ван ня план та цыі ў поль скім Кра ка ве, — рас каз вае 
ды рэк тар фі лі яла «Па ра чан ка» Ана толь КУ ЖА ЛІ НАЎ. — 
Клі ма тыч ныя ўмо вы ў нас ад ноль ка выя, а рэн та бель насць 
куль ту ры вы со кая. Кошт го джы оп там у сы рым вы гля дзе 
да ся гае пя ці до ла раў за кі ла грам, у за ма ро жа ным — ся мі.

Па сло вах ды рэк та ра, па ля кі га то вы куп ляць яга ды ў 
за ма ро жа ным ста не. У іх ёсць спе цы яль ныя тэх на ло гіі для 
атры ман ня вы су ша най сы ра ві ны. У та кім ста не яга ды ідуць 
на рэа лі за цыю ў ап тэч ную сет ку з пэў ны мі рэ ка мен да цы я мі 
па вы ка ры стан ні. Усе пра цэ сы лі цэн за ва ны.

Але гэ та па куль перс пек ты вы. За раз у гро дзен скіх аг-
ра ры яў ста іць за да ча — мак сі маль на за ха ваць са джан цы, 
якія бы лі вы са джа ны мі ну лай вяс ной. За ста нам зі моў кі і 
ве ге та цы яй со чыць аг ра ном гас па дар кі. Для рос ту рас лін 
па трэб ны пэў ныя ўмо вы — нейт раль ная гле ба і ар га ніч ныя 
ўгна ен ні. За год мож на зняць да ся мі ўра джа яў, бо кус тар ні кі 
пла да но сяць са жніў ня да ма ра зоў.

Што да ты чыц ца ўжы ван ня, яга ды го джы мож на за лі ваць 
кіп нем і на стой ваць не каль кі хві лін, да баў ляць у гар ба ту 
аль бо прос та ес ці ў су хім вы гля дзе. Так са ма іх вы ка рыс-
тоў ва юць у якас ці да баў кі да са ла таў, кла дуць у суп аль бо 
ка шу, на прык лад у аў ся ныя шмат кі на сня да нак.

Мар га ры та УШКЕ ВІЧ.

Пра тое страш нае за бой ства 

пі са лі шмат у лю тым мі ну ла га 

го да. У тым лі ку і на ша га зе та. 

У Коб ры не ве ча рам на цём ным 

ба ку ву лі цы зла мыс нік на паў 

з на жом на ся мей ную па ру. 

Спа чат ку ён не каль кі ра зоў 

уда рыў муж чы ну, по тым стаў 

рэ заць жан чы ну, якая бы ла на 

апош ніх ме ся цах ця жар нас ці. 

І, ві даць, да біў бы аба іх, 

каб не вы пад ко вы на рад 

мі лі цыі, што пра яз джаў по бач. 

За бой ца спа ло хаў ся і ўцёк. 

Мі лі цы я не ры ста лі аказ ваць 

да па мо гу лю дзям, што сця ка лі 

кры вёю. Муж чы ну ад вез лі 

ў баль ні цу, яго ўда ло ся 

вы ра та ваць. Жан чы на 

і яе не на ро джа нае дзі ця 

за гі ну лі.

По тым, ка лі яго за тры ма лі, вы свет-
лі ла ся, што хло пец не ве даў іх ра ней 
і не меў на ме ру за бі ваць ме на ві та іх. 
У той ве чар з ха лод най збро яй ён вый-
шаў на па ля ван не... на лю дзей. Яму 
су стрэ ла ся вось гэ тая ма ла дая па ра 
цы га ноў, якія іш лі ў гос ці да сва я коў. 
Ка лі б на шля ху за бой цы ака заў ся 
яў рэй, кі та ец, ка рэ ец, маг чы ма, яго 
спа сціг бы той жа лёс. Ён не на ві дзеў 
лю дзей па на цы я наль най і ра са вай 
пры кме це. Усё гэ та паз ней вы свет лі-
ла ся пад час след ства.

След чыя прый шлі да вы сно вы, што 
на сва ёй ста рон цы «УКан так це» пад 
вы ду ма ным імем Свя та слаў Ва я во дзін 
хло пец ад кры та пра па ган да ваў гвалт 
у ад но сі нах да прад стаў ні коў ня бе лай 
ра сы і на цы я наль ную ва ро жасць. Аб-
ві на ва чан не па лі чы ла, што ма ты вам 
на па дзен ня ста ла яго пры хіль насць 
да неа на цысц кай, фа шысц кай, ра-
сісц кай, на цы я на ліс тыч най ідэа ло гіі. 
На яго ста рон цы пе ры я дыч на міль-
га ла вы ява Гіт ле ра, па яў ля лі ся зна кі 
свас ты кі. Ад па вед ныя та ту і роў кі хло-
пец на сіў на ру цэ. У яго быў ство ра ны 
цэ лы аль бом ад па вед ных ма тэ ры я-
лаў, ві дэа ро лі каў па азна ча най тэ ме. 
З усіх гэ тых ма тэ ры я лаў па ты ха ла 
ня на віс цю.

Хто ж гэ ты за бой ца, што так ста-
ран на рых та ваў сваю чор ную спра ву, 
што доў га вы хоў ваў у са бе «мі сі я не ра 
па ачыст цы гра мад ства»? Пра апош-
няе, да рэ чы, га во рыц ца ў да ку мен це 
аб ві на ва чан ня: «Аб ві на вач ва ны ад чу-
ваў ня на вісць і не цяр пі масць да асоб 
цы ган скай на цы я наль нас ці, аб ві на вач-
ваў іх у па ра зі тыч ным ла дзе жыц ця, 
не ахай нас ці, не за кон ным уз ба га чэн ні, 
апа на ва ны мі сі яй за біць прад стаў ні коў 
гэ тай на цы я наль нас ці з мэ тай «ачы-
шчэн ня» гра мад ства, 11 лю та га 2018 
го да...» Дык вось гэ та адзін з на шых 
юна коў, 20-га до вы ўра джэ нец Пін ска, 
на ву чэ нец чац вёр та га кур са Коб рын-
ска га по лі тэх ніч на га ка ле джа. Ён ву-
чыў ся на рэз чы ка па дрэ ве. Хло пец 

доб ра ма люе. Не ку рыць, не п'е, заў-
сё ды зай маў ся спор там. «Не кан флікт-
ны, вет лі вы, дыс цып лі на ва ны, з усі мі 
меў роў ныя ад но сі ны, доб ра ву чыў ся, 
ся рэд ні бал скла дае амаль 7,5» — так 
пра яго га ва ры ла ў су дзе да пы та ная 
ў якас ці свед кі вы клад чы ца, ку ра тар 
гру пы. Яшчэ ў хо дзе след ства вы свет-
лі ла ся, што аб ві на вач ва ны ці ка віў ся 
гіс то ры яй, мно га чы таў, асаб лі ва пра 
Ста ра жыт ную Русь, у яго кні гі ад па-
вед ныя ба чы лі на тум бач цы.

...Ці ка віў ся гіс то ры яй, але трак та-
ваў па дзеі па-свой му — зга да лі ад на-
курс ні кі. Ка лі пра хо дзі лі тэ му Дру гой 
су свет най вай ны, дзе га ва ры ла ся пра 
Ха ла кост, ма са вае за бой ства лю дзей 
цы ган скай на цы я наль нас ці, Анд рэя 
пра ры ва ла, ён не ха ваў не пры яз нас-
ці да ах вяр. Але ж ма ла дыя лю дзі не 
звяр та лі на гэ та ўва гі. Ці ма ла хто 
што га во рыць? Га ва рыць мож на ўся-
ля кае, га ва рыць мо жа ўся кі. А вось 
за бі ваць...

Я пай шла ў суд, каб па гля дзець на 
яго і па шу каць ад ка заў на пы тан не: ад-
куль бя рэц ца зло? І не здзі ві ла ся б уба-
чыў шы ў клет цы па ну ра га, за тур ка на-
га, раз губ ле на га ма ла до га ча ла ве ка. 
Зу сім не, яс ны по гляд, не па збаў ле ны 
ці каў нас ці да та го, што ад бы ва ец ца, 
не ка то рая на ват упэў не насць у са бе. 
Яна пра яў ля ла ся ў ка рот кіх ад ка зах на 
пы тан ні суд дзі. Ка лі ў яго пы та юц ца, ці 
зго дзен ён з тым ці ін шым вы каз ван-
нем, дзе ян нем, ці ня ма пы тан няў да 
све дак, ён ад каз вае хут ка, дак лад на, 
вы раз на. І зу сім не па кі дае ўра жан ня, 
што ча ла век рас кай ва ец ца ў зроб ле-
ным, хоць апош няе пра гу ча ла ў пер шы 
дзень су да.

Пад суд ны ска рыс таў сваё пра ва 
не да ваць па ка зан няў у су дзе. Але 
агу чыў зва рот, на пі са ны за га дзя: 
«Сваю ві ну я пры знаю ў поў ным аб'-
ёме і без якіх-не будзь вы клю чэн няў. 
Я поў нас цю ўсвя до міў усю цяж касць 
і гнюс насць сва іх дзе ян няў. Пры чы-
най, што па слу жы ла здзяйс нен ню 
та кіх цяж кіх зла чын стваў, з'я ві ла ся 
тое, што я тра піў пад уплыў гру пы 
лю дзей, якія рас паў сюдж ва юць у сет-
цы ін тэр нэт шкод ніц кую ін фар ма цыю, 
раз лі ча ную на яшчэ не сфар мі ра ва-
ную свя до масць і мыс лен не пад лет-
каў... Я не пра шу ва ўсіх пра ба чэн-
ня і не за клі каю да спа га ды толь кі 
з ад ной пры чы ны — я гэ та га не за-
слу гоў ваю». Не жа дан не вы сту паць 
у су дзе ён рас тлу ма чыў «вя лі кім 
со ра мам, шчы рым рас ка ян нем», а 
так са ма не жа дан нем раз драж няць 
па цяр пе лых «сва ёй пры сут нас цю і 
сва ім го ла сам». Пры го жа на пі са на, 
але ў шчы расць па ка ян ня не над та 
па ве рыў муж 31-га до вай Сня жа ны, 
якая за гі ну ла ад рук за бой цы. Яна 
ча ка ла дзі ця, у яе яшчэ за ста ла ся 
11-га до вая дач ка ад пер ша га шлю бу. 
Па цяр пе лы — гра ма дзя нін Бе ла ру сі, 
яго жон ка з Укра і ны, яна жы ла тут па 

ві дзе на жы хар ства. Іх у хо дзе след-
ства пра ве ры лі на ват на да чы нен не 
да нар каз ла чын стваў. Вы свет лі ла ся, 
што ні яны, ні чле ны іх сем' яў гэ тай 
кры мі наль най спра вай не зай ма лі ся. 
Бо па да зра ва ны ад ра зу па ве да міў 
след чым пра свае па да зрэн ні на конт 
та го, што муж з жон кай вый шлі з до-
му, каб пра даць нар ко ты кі.

Паз ней яшчэ ўста на ві лі двух цы га-
ноў, якіх ён па крыў дзіў за два ме ся цы 
да та го ў ды зель-цяг ні ку Брэст — Лу-
ні нец. 17-га до вую дзяў чы ну збіў з ног, 
а яе бра та не каль кі ра зоў уда рыў. Ён 
не пра хо дзіў мі ма лю дзей, якіх лі чыў 
гор шы мі за ся бе.

Дык хто ж гэ ты хлоп чык пры ваб най 
знеш нас ці з пра віль ны мі ры са мі тва-
ру, яко га по тым на за вуць не ая зыч ні-
кам? Яго су стрэў бы на ву лі цы, не тое 
што спу жаў ся б, на ад ва рот, звяр нуў ся 
па да па мо гу, ка лі б яна спат рэ бі ла ся. 
Ён на вы гляд звы чай ны і ча ла веч ны. 
Тады хто і ка лі так вы еў яго ма ла дую 
ду шу і за поў ніў пус тое мес ца ня на-
віс цю? Мо жа, праб ле ма ў сям'і? Але 
на суд пад тры маць яго не з'яві лі ся ні 
род ныя, ні бліз кія. А мо жа, сям'я зу сім 
ні пры чым.

Прад стаў нік пра ку ра ту ры доў га вы-
свят ля ла ў вы клад чы цы, якую вы ха-
ваў чую ра бо ту тая пра во дзі ла і якое 
па ка ран не па нес ла за гэ ты вы па дак. 
Ку ра тар ка гру пы раз губ ле на да во дзі-
ла, што яна бо лей ува гі ўдзя ля ла тым, 
хто дрэн на ву чыў ся, меў праб ле мы з 
па во дзі на мі. У гэ та га ж са праў ды ўсё 
бы ло доб ра, амаль узор ны на ву чэ нец. 
Яе ра бо ту па вы ха ван ні пры зна лі не-
зда валь ня ю чай і аб' яві лі вы мо ву. Ну 
і са праў ды, каб яна за вез ла гру пу на 
эк скур сію ў Брэсц кую крэ пасць, не 
ад бы ло ся б тра ге дыі? Тут усё глы бей 
і ця жэй. Ка лі ён дыс цып лі на ва ны ву-
чань, ён па ехаў бы на ўсе эк скур сіі: і ў 
крэ пасць, і ў мін скую «Яму», а по тым 
пры ехаў бы і пад вы гля дам Свя та сла-
ва Ва я во дзі на за клі каў бы за бі ваць. 
Тут трэ ба ду маць, як у гла баль ным 
сэн се да во дзіць да свя до мас ці юна га 
па ка лен ня, што га лоў ная каш тоў насць 
на све це ча ла век і яго жыц цё. З ма-
лых дзён да во дзіць. Як зра біць так, 
каб ма ла дыя гля дзе лі «Спі сак Шынд-
ле ра» Спіл бер га і чы та лі, на прык лад, 
«Два бра ты» Бе на Эл та на, а не ўся-
ля кую эк стрэ місц кую і чар на со цен ную 
лух ту? Вя до ма, трэ ба га ва рыць пра 
гэ тыя і па доб ныя тво ры най перш у 
сям'і, по тым у шко ле.

Гэ та за бой ства, не су мнен на, ста-
ла шо кам для ўся го гра мад ства. Як 
ад зна ча ла дзяр жаў ны аб ві на ваў ца 
на су дзе, ра ней за бой стваў па та кіх 
ма ты вах у нас не бы ло. Гэ та на огул 
не ха рак тэр на для Бе ла ру сі. І су ро вы 
пры суд па ві нен стаць уро кам для пры-
хіль ні каў ра сісц кай ідэа ло гіі. А для нас 
усіх па пя рэ джан нем: нель га страч ваць 
піль насць.

Свят ла на ЯС КЕ ВІЧ.

Мер ка ван неМер ка ван не

У кан цы мі ну ла га 

тыд ня ў Ві цеб ску 

па ча лі пра да ваць 

бі ле ты на кан цэр ты 

са ма га вя до ма га 

на пост са вец кай 

пра сто ры 

фес ты ва лю. 

А з 25 лю та га бі ле ты 

да ступ ныя на сай тах 

і ў ка сах бі лет ных 

апе ра та раў kvіtkі.bу 

і tісkеtрrо.bу. Мы па ці ка ві лі ся цэ на мі ві до ві шчаў.

На га да ем, што ХХVІІІ Між на род ны фес ты валь мас тац-
тваў «Сла вян скі ба зар у Ві цеб ску» сё ле та прой дзе з 8 да 
17 лі пе ня.

На цы ры мо нію ад крыц ця, 11 лі пе ня, мож на на быць бі лет 
ад 65 да 195 руб лёў. Ся род зо рак: Ва ле рый Ля вонць еў, 
Та ма ра Гверд цы тэ лі, Стас Мі хай лаў, Тац ця на Бу ла на ва, 
Аляк сандр Па на ётаў, ВІА «Са ма цве ты», «Ары эль», Яд ві га 
Па плаў ская, Ана толь Яр мо лен ка, Іры на Да ра фе е ва, Алё на 
Лан ская ды ін шыя.

Кан цэрт ура чыс та га за крыц ця 15 лі пе ня мож на ўба чыць 
за 45—110 руб лёў. Хто вый дзе на сцэ ну, яшчэ не вя до ма, у 
ды рэк цыі ад зна чы лі, што спіс вы сту поў цаў бу дзе да ступ ны 
ў ся рэ дзі не са ка ві ка.

10 лі пе ня ў Лет нім ам фі тэ ат ры спяе Стас Мі хай лаў. Кошт 
бі ле таў — ад 30 да 70 руб лёў.

13 лі пе ня ў ві цеб скім Ля до вым па ла цы за 10—48 руб лёў 
мож на ўба чыць вы ступ лен ні дзяр жаў на га ба ле та на лё дзе 
з Санкт-Пе цяр бур га. У той жа дзень у Лет нім ам фі тэ ат ры — 
«КВЗ-кан цэрт чэм пі ё наў і фі на ліс таў вы шэй шай лі гі Між на-
род на га са ю за КВЗ». Кошт бі ле таў — ад 20 да 45 руб лёў.

Так са ма 13 лі пе ня ў 22.00 стар туе ХХVІІІ Між на род ны кон-
курс вы ка наў цаў эст рад най пес ні «Ві цебск-2019». У пер шы 
дзень вы пра ба ван няў — «Сла вян скі хіт». Гле да чом мож на 
стаць уся го за 15—45 руб лёў.

Па тра ды цыі на пра ек ты Між на род на га фес ты ва лю мас-
тац тваў «Сла вян скі ба зар у Ві цеб ску» мож на на быць па-
да рун ка вы сер ты фі кат, які паз ней аб мя няць на бі ле ты на 
анан са ва ныя кан цэр ты, а так са ма на тыя, што ста нуць вя-
до мыя паз ней.

Аляк сандр ПУК ШАН СКІ.

Фіт нес-яга ды 
на кал гас ных па лет ках

У Гро дзен скім ра ё не за ня лі ся 
вы рошч ван нем ягад го джы
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Гэ та зда ры ла ся ў Бя рэ зін скім ра ё не. Як мяр ку ец ца, 

маг чы мым ма ты вам для за бой ства быў кан флікт 

больш чым трох га до вай даў ні ны.

На па чат ку ў Бя рэ зін скі РА УС па сту пі ла па ве дам лен не 
ад бры га ды хут кай да па мо гі: у ад ным з да моў у вёс цы 
Га ру ні бы лі зной дзе ны тру пы муж чы ны і жан чы ны. На 
мес ца вы еха лі апе ра тыў ні кі. Вы свет лі ла ся, што за бі тыя — 
ся мей ная па ра пен сі я не раў. Жан чы на бы ла 1952 го да 
на ра джэн ня, муж чы на — 1950-га.

Ад пра цоў ва ю чы маг чы мыя вер сіі зда рэн ня, мі лі цы я-
не ры асаб лі вую ўва гу ад да ва лі кан так там і су вя зям за гі-
ну лых, іх укла ду жыц ця. Пад па да зрэн не тра пі лі не каль кі 

ча ла век, ад нак пас ля пра вер кі іх да тыч насць да двай но га 
за бой ства не па цвер дзі ла ся. Але ў пра ва ахоў ні каў усё ж 
з'я ві ла ся за чэп ка: ін фар ма цыя пра кан флікт пен сі я не раў 
з ад ным ко ліш нім вяс коў цам. Ён ад быў ся больш чым тры 
га ды та му. Тым не менш бы ла ад пра ца ва на і гэ тая вер сія, 
якая пры нес ла свой плён. Па цвер дзі ла ся да тыч насць да 
за бой ства 37-га до ва га жы ха ра Ба ры саў ска га ра ё на. Як 
па ве дам ляе УУС Мінск ага абл вы кан ка ма, уста ноў ле на і 
мер ка ва ная пры чы на зла чын ства — ста рая крыў да, якая 
ўсплы ла на фо не ап'я нен ня. Па да зра ва ны за тры ма ны, 
за ве дзе на кры мі наль ная спра ва за за бой ства.

Сяр гей РА СОЛЬ КА.

За бі лі двух пен сі я не раў

КСЕНАФОБІЯ —
ГЭТА НЕ ПА-НАШАМУ

Брэсц кі аб лас ны суд аб вяс ціў ра шэн не: 
24 га ды па збаў лен ня во лі не ая зыч ні ку, які за біў ця жар ную жан чы ну


