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«ПРУ ЖАН СКІ ПА ЛА ЦЫК» 
АД СВЯТ КА ВАЎ СВАЁ 20-ГОД ДЗЕ

Адзін з са мых ці ка вых му зе яў Брэст чы ны ад свят-
ка ваў свой юбі лей. 

Пом нік ар хі тэк ту ры ХІХ ста год дзя — па лац Швы коў скіх 
быў рэ стаў ра ва ны на па чат ку 1990-х. Ён стаў ад ным з 
пер шых ад ноў ле ных аб' ек таў куль тур най спад чы ны. Ця-
пер гэ та края знаў чы му зей-ся дзі ба «Пру жан скі па ла цык», 
які з'яў ля ец ца са праўд ным упры га жэн нем рай цэнт ра. Яго 
су пра цоў ні кі вя дуць вя лі кую края знаў чую і асвет ніц кую 
ра бо ту. Па вод ле іх пад лі каў, толь кі на ме ра пры ем ствах 
з на го ды 20-год дзя тут па бы ва ла ка ля 800 га ра джан і 
гас цей Пру жа наў.

Да афі цый най ве ча ры ны з на го ды юбі лею пры мер ка-
ва лі прэ зен та цыю ма на гра фіі Ле а ні да Не сцер чу ка «Бе-
ла русь у вай не 1812 го да па між На па ле о нам і Аляк санд-
рам». Аў тар шмат ці ка ва га рас ка заў пра вай ну 1812-1814 
га доў. Тым больш што мно гія па дзеі той кам па ніі ад бы лі ся 
на пру жан скай зям лі.

Са праўд най ці ка він кай свя та ста ла экс па на ван не дзвюх 
за гад ка вых кар цін. Му зей ныя ра бот ні кі іх ве да юць даў но. 
Па вод ле не ка то рых звес так, ра бо ты на ле жаць пэндз лю 
Мар ка Ша га ла. Пры ват ны ка лек цы я нер, які зга дзіў ся вы-
ста віць іх на адзін дзень, сам па жа даў за стац ца не вя-
до мым для шы ро кай пуб лі кі. Але ж і без гэ тых тво раў 
«па ла цы ку» ёсць што па ка заць. Му зей мае звыш 6 ты сяч 
экс па на таў. На прык лад, вы ра за ная з лі пы не паз ней за 
1601 год іко на «Тай ная вя чэ ра» з вёс кі Ва ра ні ла ві чы. Спе-
цы я ліс ты ка жуць, што та кіх аб ра зоў у Бе ла ру сі за ха ва ла ся 
не больш за тры. А не каль кі за лаў му зея дэ ман стру юць 
экс па на ты пад наз вай «Рэ чы з га ры шчаў».

Яна СВЕ ТА ВА.

РАС ПА ЧЫ НА ЕЦ ЦА СЕ ЗОН 
ПА ЛЯ ВАН НЯ НА ПТУШ КУ

З 10 жнiў ня ў Бе ла ру сi ад кры ва ец ца се зон па ля ван-
ня на ва да плаў ную i ба лот ную дзi чы ну, а так са ма 
на валь дшнэ па, ве хi ра, пе ра пёл ку i шы за га га лу ба. 
Вы клю чэн не скла дуць гу сi: па ля ван не на iх ад кры-
ец ца праз ме сяц — з трэ цяй су бо ты ве рас ня.

— Па ля ваць на вы шэй пе ра лi чы ных пту шы ных, згод на 
з пра вi ла мi вя дзен ня па ляў нi чай гас па дар кi i па ля ван ня, 
мож на ў свет лы час су так як збро е вым, так i бяз збро-
е вым спо са бам. Пры гэ тым да зва ля ец ца вы ка рыс тоў-
ваць глад ка стволь ную па ляў нi чую зброю i па тро ны са 
шро там, ма ла мер ныя суд ны без ру ха вi ка цi з не пра цу-
ю чым ру ха вi ком, а так са ма па ляў нi чых са бак усiх па род, 
акра мя ган ча коў i вы жлаў. Пры бяз збро е вым спо са бе 
па ля ван ня, якi мае на ўва зе вы ка ры стан не лоў чых пту-
шак, па ляў нi ча му не аб ход на мець пры са бе рэ гiст ра-
цый ныя да ку мен ты, а за меж ным гра ма дзя нам — яшчэ 
i ве тэ ры нар нае па свед чан не на жы вё лу, — на га да ла 
прэс-сак ра тар Дзяр жаў най iн спек цыi ахо вы жы вёль на га 
i рас лiн на га све ту пры Прэ зi дэн це Рэс пуб лi кi Бе ла русь 
Воль га Гра мо вiч.

Дзярж iн спек цыя так са ма звяр тае ўва гу па ляў нi чых 
на не аб ход насць за ха ван ня пра вi лаў пе ра сця ро гi пры 
абы хо джан нi з аг ня стрэль най па ляў нi чай збро яй, та му 
што боль шасць ня шчас ных вы пад каў пад час па ля ван-
ня ад бы ва ец ца з-за не асця рож на га з ёй абы хо джан ня 
i страль бы па ня яс ных цэ лях. Се зон па ля ван ня на ва-
да плаў ную i ба лот ную дзi чы ну бу дзе доў жыц ца ча ты ры 
ме ся цы i за кры ец ца ў дру гую ня дзе лю снеж ня.

Сяр гей РА СОЛЬ КА.

ПЕ РА ЛIК БЕЗ РЭ ЦЭП ТУР НЫХ ЛЕ КАЎ:
ЦЯ ПЕР I ПА-АНГ ЛIЙ СКУ...

У су вя зi з пра вя дзен нем чэм пi я на ту све ту па ха кеi ў 
Бе ла ру сi ў 2014 го дзе Мi нiс тэр ства ахо вы зда роўя пра-
па на ва ла ап тэ кам раз мяс цiць у ганд лё вых за лах да дат-
ко вую iн фар ма цыю для на вед валь нi каў на анг лiй скай 
мо ве. Ма ец ца на ўва зе па ста но ва Мi нiс тэр ства ахо вы 
зда роўя «Аб уста наў лен нi пе ра лi ку ле ка вых срод каў, 
якiя рэа лi зу юц ца без рэ цэп та ўра ча» (яе тэкс та вая вер сiя 
на анг лiй скай мо ве), а так са ма iн фар ма цыя аб ну ма рах 
тэ ле фо наў i ад ра сах блi жэй шых ап тэк i ам бу ла тор на-па-
лi клi нiч ных ар га нi за цый ахо вы зда роўя.

На дзея НI КА ЛА Е ВА.

УДА РЫЎ ПА ЛЯЎ НIЦ ТВАЗ НАЎ ЦУ,
АДА БРАЎ ФО ТА АПА РАТ

Ка лi ра бот нi кам Стаўб цоў скай мiж рай iнс пек цыi 
ста ла вя до ма пра не за кон нае па ля ван не на тэ ры-
то рыi Дзяр жын ска га ра ё на па блi зу вёс кi Ска ра-
ба га таў шчы на, дзярж iн спек та ры тут жа вы еха лi 
на мес ца.

Там вы свет лi ла ся, што па ляў нiц тваз наў ца Мiнск ага 
ляс га са, уба чыў шы, як двое муж чын гру зяць у аў та ма бiль 
мя хi з мя сам, сфа та гра фа ваў гэ ты пра цэс. Адзiн з не вя-
до мых уда рыў па ляў нiц тваз наў цу i ада браў фо та апа рат. 
Пас ля муж чы ны се лi ў ма шы ну, дзе iх ча ка лi жан чы на i 
двое дзя цей, i з'е ха лi.

— Пры аб сле да ван нi тэ ры то рыi, пры лег лай да мес-
ца па ля ван ня, дзярж iн спек та ры знай шлi яшчэ ча ты ры 
мя хi з мя сам, шку ру i рэшт кi ту шы ла ся. Дзяр жын скi 
РА УС за вёў кры мi наль ную спра ву. Пад час след ства 
бы ла ўста ноў ле на асо ба ад на го з па ру шаль нi каў. Iм 
ака заў ся жы хар Мiнск ага ра ё на, — рас па вя ла прэс-
сак ра тар Дзяр жаў най iн спек цыi ахо вы жы вёль на га i 
рас лiн на га све ту пры Прэ зi дэн це Рэс пуб лi кi Бе ла русь 
Воль га Гра мо вiч. — Пры во быс ку ў яго кан фiс ка ва ны 
дзве па ляў нi чыя стрэль бы, га за вы пiс та лет з бо еп ры-
па сам, а так са ма лег ка вы аў та ма бiль.

ВЫ СЕК БЯ РО ЗЫ... У ВЁС ЦЫ
Ме на вi та за та кi ўчы нак ра бот нi ка мi Жло бiн скай мiж-

рай iнс пек цыi, Бу да-Ка ша лёў ска га РА УС i ра ён най пра ку-
ра ту ры пад час ад пра цоў кi апе ра тыў най iн фар ма цыi быў 
за тры ма ны жы хар вёс кi Кле на вi цы.

Гра ма дзя нiн не за кон на ссек 118 бя роз. Дрэ вы рас лi 
на тэ ры то рыi на зва на га на се ле на га пунк та. У да чы нен нi 
да па ру шаль нi ка за ве дзе на кры мi наль ная спра ва за не-
за кон ную вы сеч ку дрэў, якая па цяг ну ла на ня сен не на ва-
коль на му ася род дзю шко ды ў асаб лi ва буй ным па ме ры 
— 18,4 мiль ё на руб лёў (184 ба за выя ве лi чы нi).

Сяр гей РА СОЛЬ КА.

«ЛЕ ЖА ХО ДЫ» НА ДА РО ЗЕ
Ня даў на ў Бы хаў скiм ра ё не ад бы ло ся да рож нае 
зда рэн не, у вы нi ку яко га за гi нуў 25-га до вы пе ша-
ход. Дак лад ней яго трэ ба на зваць «ле жа хо дам», 
та му што ён спаў там жа, на да ро зе. Пры чы на, як 
вы свет лi ла ся, — ал ка голь нае ап'я нен не. Ва дзi цель 
«Аў дзi», яко му толь кi 21 год, з'е хаў з мес ца ава рыi, 
але яго за тры ма лi ў тую ж ноч, i яму да вя дзец ца 
ад каз ваць за свой учы нак.

Ад нак трэ ба ад зна чыць, што на ез ды на лю дзей, якiя 
ля жаць на да ро зе, зу сiм не адзiн ка выя. Звы чай на, рас-
каз ва юць у ДАI, та кiя вы пад кi ад бы ва юц ца ў цём ны час 
су так, а ля жа чыя лю дзi не ад зна ча ны свят ло ад бi валь ны мi 
эле мен та мi. На прык лад, ця пер след ству трэ ба ўста на-
вiць, з якой пры чы ны ў Баб руй скiм раёне па блi зу вёс кi 
Спор нае на да ро зе ля жаў са ста рэ лы муж чы на, якi за гi нуў 
у вы нi ку аў та на ез ду.

— Бес тур бот насць на да ро зе пры во дзiць да цяж кiх на-
ступ стваў, — ка мен туе iн спек тар ад дзя лен ня па агi та цыi 
i пра па ган дзе Ма гi лёў скай ДАI Тац ця на Ста ра сот нi ка ва. 
— Як пра вi ла, спiрт ныя на поi ўжы ва юц ца ў кам па нii сяб-
роў, сва я коў, зна ё мых лю дзей. У та кiх вы пад ках жыц цё ва 
важ на паў плы ваць на ча ла ве ка, каб ён не сеў за руль 
не цвя ро зым, каб не пай шоў да до му пеш шу па да ро зе i не 
па ста вiў пад па гро зу ча ла ве чае жыц цё, сваё i чу жое.

Iло на IВА НО ВА.

Зда ро ва му хар ча ван ню трэ ба 
ву чыц ца. Бу дзем ра біць 
гэ та з да па мо гай док та ра 
ме ды цын скіх на вук Эле а но ры 
КА ПІ ТО НА ВАЙ
(www.kapіtonova.іnfo).

Якую ка ры цу вы браць — 
у па раш ку ці ў па лач ках?

— Ка ры ца вя до мая лю дзям сот ні 
га доў. Быў час, ка лі за кі ла грам ка-
ры цы да ва лі кі ла грам зо ла та. Ця пер 
ка рыч не вы па ра шок мож на на быць 
у лю бым пра дук то вым ма га зі не па 
да ступ ным кош це. Мно гія гас па ды ні 
лю бяць да да ваць ка ры цу ў роз ныя 
стра вы — са лод кія, мяс ныя, у дэ-
сер ты, па сы паць ка ры цай за пе ча ныя 
фрук ты. Акра мя пі кант на га сма ку, 
ка ры ца ва ло дае шэ ра гам ка рыс ных 
вар тас цяў, што ро біць яе каш тоў ным 
для на ша га ар га ніз ма.

Каб быць пе ра ка на ным, што 
на бы ва еш ка ры цу, а не пад роб ку, 
лепш за ўсё на бы ваць ка рыч ныя па-
лач кі, а не мо ла тую ка ры цу, ку ды 
ня доб ра сум лен ныя ганд ля ры мо гуць 
пад сы паць роз ныя за мен ні кі — на-
сен не ка рыч не ва га дрэ ва, ка рыч ны 
эк стракт і інш.

Су ха ры ба га тыя на клят чат ку?
Клят чат ка змя шча ец ца ў аба лон-

цы зер не вых куль тур. Та му і ў хле бе 
(і, ад па вед на, у су ха рах) бу дзе столь-
кі клят чат кі, коль кі яе бы ло ў му цэ, з 
якой хлеб вы пя ка лі. Менш за ўсё — у 
пша ніч ным хле бе (і су ха рах з яго), 
больш за ўсё — у жыт нім з му кі гру-
ба га па мо лу (і ў жыт ніх су ха ры ках).

Як па зба віц ца ра ніш ніх ацё каў?
Ка лі з'яў ля юц ца ацё кі, не аб ход-

на аба вяз ко ва звяр нуц ца да ўра ча, 
каб уста на віць пры чы ну іх з'яў лен-
ня. Ня рэд ка лю дзей не па ко яць ацё кі 
пад ва чы ма — тое, што на зы ва юць 
«мя ха мі». Асаб лі ва гэ та ак ту аль ная 
праб ле ма для жан чын, за не па ко е-
ных сва ёй знеш нас цю. Уз нік нен не 
«мя хоў» бы вае звя за на з роз ны мі 
пры чы на мі. І ка лі гэ тыя ацё кі стой кія, 
то на ве даць ура ча ўсё ж та кі вар-
та. Бо гэ та мо гуць быць праб ле мы 
і з ныр ка мі, і за па лен чыя змя нен ні 
ў пры дат ка вых па зу хах но са, і на яў-
насць адэ но і даў, і сар дэч на-са су дзіс-
тыя за хвор ван ні, і ін шыя пры чы ны.

Але час цей за ўсё з'яў лен не «мя-
хоў» пад ва чы ма аб умоў ле на спад-
чын ны мі асаб лі вас ця мі бу до вы мыш-
цаў, пад скур на-тлу шча вай клят чат кі, 
злу чаль най ткан кі, са су дзіс тых спля-
цен няў ва кол воч на га яб лы ка. У та-
кіх вы пад ках «мя хі» пры сут ні ча юць 
заў сё ды, толь кі пра яў лен не іх бы вае 
боль шым ці мен шым, у за леж нас ці 
ад та го, што з'еў, коль кі і ча го вы піў 
ча ла век. Са лё ная, вост рая ежа, ал-
ка голь «па тра бу юць» вя лі кай коль-
кас ці ва ды. Ча ла век п'е шмат вад ка-
сці, і як вы нік — ра ні цай у люс тэр ка 
лепш не гля дзець. Та ко га кштал ту 
ацёч насць па век і пад воч чаў мож-
на змен шыць, ка лі пра цер ці гэ тыя 
зо ны ку бі ка мі лё ду або пры клаў шы 
на 7-10 хві лін аха ло джа ныя па ке ці кі 
га та ва най гар ба ты (лепш зя лё най). 
Па доб ным дзе ян нем ва ло да юць тон-
кія лус ты све жа га гур ка ці буль бы. 
Ку бак моц най на ту раль най ка вы 

ра ні цай так са ма да па мо жа ўбраць 
«ліш нюю» ва ду, па коль кі ка фе ін ва-
ло дае ма ча гон ным эфек там. «Вы га-
ня юць» ліш нюю ва ду яб лы кі і ма лоч-
ныя пра дук ты. Ад нак леп шы спо саб 
па пя рэдж ван ня па доб ных ацё каў — 
не «гра шыць» з ежай і вы піў кай.

Як час та вар та на бы ваць 
за мест ра фі на ва на га алею 
не ра фі на ва ны?

У не ра фі на ва ных але ях змя шча-
ец ца ба га ты спектр не на сы ча ных 
тлус тых кіс лот, не аб ход ных ар га ніз-
му для нар маль на га функ цы я на ван-
ня. Але не ра фі на ва ныя алеі ма юць 
спе цы фіч ны смак і во дар, які не кож-
на му па да ба ец ца. Для хар ча ван ня 
больш ка рыс ныя не ра фі на ва ныя 
алеі, але для га та ван ня страў час та 
вы ка рыс тоў ва юць ра фі на ва ныя, без 
сма ку, каб не «пе ра кры ваць» смак 
стра вы. Лепш за ўсё спа лу чаць гэ-
тыя два ві ды але яў: для га та ван ня 
«жы вых» са ла таў — не ра фі на ва ныя, 
для сма жан ня — ачы шча ныя, ра фі-
на ва ныя. Пры гэ тым вар та па мя таць, 
што і ад ны, і дру гія па тра бу юц ца ча-
ла ве ку ў вель мі не вя лі кай коль кас ці 
— пры клад на 1 ст. л. у дзень.

Ці праў да, што ві та мі ны 
гру пы В пра цу юць на поў ную 
ма гут насць, толь кі ка лі 
па сту па юць у ар га нізм ра зам?

Ві та мі ны гру пы В — гэ та 20 хі-
міч ных злу чэн няў, якія су стра ка юц-
ца ў пры ро дзе толь кі ра зам, ма юць 

са ма стой нае бія ла гіч нае зна чэн не, 
але пры «вы ка нан ні аба вяз каў» у 
ар га ніз ме да паў ня юць адзін ад на-
го. Тым не менш, па роз ных пры чы-
нах мо жа на зі рац ца дэ фі цыт ад на го 
або не каль кіх ві та мі наў гэ тай гру пы. 
На прык лад, пры не да хопе ві та мі ну 
В6 мо гуць раз ві вац ца су тар гі, не-
да хопе ві та мі ну В12 — зла я кас ная 
ане мія і г.д.

«Гру па вы» ха рак тар дзей нас ці 
вы шэй зга да ных ві та мі наў цал кам 
тлу ма чыц ца бія ла гіч ны мі па зі цы я мі, 
па коль кі мно гія з удзель ні каў гэ тай 
гру пы ўза е ма за мя няль ныя, не ка то-
рыя сін тэ зу юц ца ў ар га ніз ме кі шач-
най мік ра фло рай, і та му дэ фі цыт 
ад ра зу ўсіх ві та мі наў гру пы В мо жа 
быць толь кі пры пра цяг лым аб са лют-
ным га ла дан ні. Час цей на зі ра ец ца 
не да хоп пэў ных ві та мі наў гэ тай гру-
пы, та му ў ап тэч ных по лі ві та мін ных 
прэ па ра тах мы ба чым на бор ві та мі-
наў, дэ фі цыт якіх най больш ве ра-
год ны.

Каб па збег нуць гі па ві та мі но зу В, 
зда ро ва му ча ла ве ку не аб ход на ўжы-
ваць жыт ні хлеб з вот руб' ем, зер-
не выя шмат кі, раз на стай ныя ка шы, 
яй кі, сме тан ко вае мас ла, мя са, пе-
чань, ліс це вае зя ле ні ва. Пры роз ных 
за хвор ван нях, фі зіч ных і псі хіч ных 
пе ра груз ках, стрэ сах па трэб насць 
у ві та мі нах гру пы В па вы ша ец ца, 
та му ў та кіх вы пад ках трэ ба ка рэк-
ці ра ваць хар ча ван не пры ёмам по лі-
ві та мі наў з ап тэ кі (па рэ ка мен да цыі 
ўра ча).

Свят ла на БА РЫ СЕН КА

�

Forbes пад лі чыў да хо ды
Вік то рыі Аза ран кі

Бе ла рус кая тэ ні сіст ка Вік то рыя Аза ран ка 
ўвай шла ў пя цёр ку са мых вы со ка аплат-
ных спарт сме нак све ту па вер сіі ча со пі са 
Forbes. Да ход Аза ран кі ацэнь ва ец ца ў $15,7 
млн, уклю ча ю чы $6,7 млн пры за вых і $9 млн 
ад спон са раў. Акра мя кант рак таў з буй ны мі 
спар тыў ны мі брэн да мі Nіke і Wіlson, бе ла-
рус ка з'яў ля ец ца тва рам япон скай га дзін ні-
ка вай кам па ніі Cіtіzen, вя до ма га вы твор цы 
энер ге тыч на га на пою Red Bull, фі нан са вай 
кам па ніі Amerіcan Express і ін шых за меж ных 
прад пры ем стваў.

А пер шая ў гэ тым рэй тын гу ўжо дзя вя ты год за-
пар ра сій ская тэ ні сіст ка Ма рыя Ша ра па ва. Агуль-
ны да ход спарт смен кі з чэр ве ня 2012-га па чэр вень 
2013-га склаў $29 млн, з якіх $6 млн яна атры ма ла 
ў якас ці пры за вых (у тым лі ку прад стаў ніц кія вы-
пла ты за ўдзел у ка мер цый ных ме ра пры ем ствах 
і ін шыя бо ну сы), а $23 млн скла лі вы пла ты па 
спон сар скіх кант рак тах. Акра мя гэ та га, уз га да-
ем, ле тась Ша ра па ва за пус ці ла ўлас ны цу ке рач-
ны брэнд, які з па пу ляр нас цю гуч най блан дзін кі 
абя цае пры но сіць знач ныя ды ві дэн ды. Уся го ж за 
сваю кар' е ру на рэ клам ных па гад нен нях Ма рыя 
за ра бі ла $180 млн, а су ма яе пры за вых на блі жа-
ец ца да $27 млн. Гэ та трэ ці вы нік у гіс то рыі тэ ні са: 
спар тыў ныя да сяг нен ні больш уз ба га ці лі толь кі 
аме ры кан скіх сяс цёр Се рэ ну і Ве нус Уіль ямс.

У трой цы лі да раў так са ма раз мяс ці лі ся тэ ні-
сіст кі — Се рэ на Уіль ямс з да хо дам у $20,5 млн, 
уклю ча ю чы $8,5 млн пры за вых і $12 млн ад спон-
са раў, і кі та ян ка На Лі з да хо дам у $18,2 млн 
($3,2 млн. пры за вых і $15 млн спон сар скіх вы-
плат). Акра мя гэ тых спарт сме нак, у пер шай 
дзя сят цы пры сут ні ча юць яшчэ тры тэ ні сіст кі 
— дат чан ка Ка ра лін Ваз няц кі, поль ка Агнеш ка 
Рад вань ска і серб ка Ана Іва на віч — і толь кі тры 
прад стаў ні цы ін шых ві даў спор ту (аме ры кан ская 
аў та гон шчы ца Да ні ка Па трык, паўд нё ва к арэй-
ская фі гу рыст ка Кім Ю На і аме ры кан ская галь-
фіст ка По ла Кры мер).

Да ры на ЗА ПОЛЬ СКАЯ.

Зда ро вае хар ча ван неЗда ро вае хар ча ван не  ��

З АГУР КА МІ НА ВА ЧАХ

Хто пры ду маў тыя ко лы —
Каб яму без гро шай жыць!
Хтось ці ў шу бе, хтось ці го лы,
Хтось ці едзе, хтось бя жыць...
На бы ва юць не да рэм на
«Мер се дэс», ве ла сі пед,
Але ж над та не пры ем на
У спя ко ту бег чы ўслед.
Гра ма дзя не, дай це сло ва,
Шчы ра вам ска жу, як свой:
— За пра грэс на ўсё га то вы,
Але — каб не пе ха той!

(Заканчэнне.
Пачатак на 1-й стар.)

— Усё як у лю дзей, — смя-
ец ца Лi дзiя Iва наў на. — Дзе цi 
вя лi кiя, ля таць уме юць, а баць кi 
кор мяць. Ка лi ўсе ў збо ры i мес-
ца ў гняз дзе ма ла ва та, ста рыя 
бус лы пе ра ля та юць на су сед нi 
хлеў па ся дзець, а пе ра ва га на 
жылп ло шчу — у мо ла дзi. Цi ка ва 
за iмi на зi раць.

На нiж нiх «па вер хах» бус-
лян кi пры су се дзi лi ся ве раб'i. Iх 
тут жы ве мно га. У iх на огул не 
жыц цё, а каз ка. Пе ра ха пiць ежы 
заў сё ды мож на з ку ры ных аль-
бо гу сi ных кар му шак Асi пу коў. 
Жыт ло вы со ка, нi я кi кот не да-
бя рэц ца. За ўсiм гэ тым пту шы-
ным ка га лам лю бiць на зi раць 
унук гас па да роў Лё ша, якi лет-
нiя ка нi ку лы час цей пра во дзiць 
у ба бу лi з дзе дам.

Вiк тар Асi пук па мя няў Брэст 
на род ную вёс ку даў но. Ка лi ў 
1990-я га ды ста ла раз валь-
вац ца буй ная вы твор часць аб-
лас но га цэнт ра (у пры ват нас-
цi, за вод «Цве тат рон», дзе ён 
пра ца ваў), вы ра шыў вяр нуц ца 
ў баць коў скi дом. Тым больш 
што ма цi за ста ла ся ад на, па ча-
ла хва рэць. Пра ца ваць пай шоў 
у мяс цо вы кал гас, зай маў ся i 

сва ёй гас па дар кай. Жон ка, ад-
на з пе ра да вых ра бот нiц пан-
чош на га кам бi на та, ез дзi ла ў 
вёс ку на вы хад ныя, а пас ля 
вы ха ду на пен сiю пе ра бра ла-
ся кан чат ко ва. Ця пер у Лi дзii 
Iва наў ны i Вiк та ра Мi ка ла е вi ча 
вя лi кi ага род, свой трак тар, на 
пад вор ку мно га роз най жыў-
нас цi. Ку ры, гу сi, кач кi жы вуць 
ў доб рым су сед стве з па ляў-
нi чы мi са ба ка мi, якiх у валь е-
рах пяць, ды пад рас тае шос ты 
шча ню чок.

Па ля ван не — хо бi гас па-
да ра. Вiк тар Мi ка ла е вiч мо жа 
га дзi на мi рас каз ваць роз ныя 
па ляў нi чыя гiс то рыi, а так са-
ма пра асаб лi вас цi па во дзiн 
лi са, ка ба на, зай ца ў роз ную 
па ру го да. I ста но вiц ца зра-
зу ме ла, што па ля ван не — не 
толь кi за да валь нен не ама та-
ра i мiг уда чы пры зда бы ван нi 
тра фея, а што дзён ная кар пат-
лi вая пра ца. Са бак да гля даць, 
па-пер шае, каш туе гро шай. А 
па-дру гое, iх не аб ход на па ста-
ян на дрэ сi ра ваць. Кож ны дзень 
трэ ба ўста ваць у пяць га дзiн 
i ар га нi зоў ваць пра беж ку для 
сва iх га да ван цаў. Дрэ сi роў ка 
ж па ляў нi ча га са ба кi — так-
са ма цэ лая на ву ка, якую ён 

спа сцi гае ця гам жыц ця. Лi дзiя 
Iва наў на за хап лен не му жа так-
тоў на пад трым лi вае, рэ гу ляр-
на куп ляе свi ныя но гi ды iн шыя 

суб пра дук ты для са-
бак, га туе корм. Тым 
больш што баць ка ва 
хо бi пе рад ало ся сы-
нам. Ста рэй шы жы ве 
ў Брэс це, ма лод шы 
— у су сед нiм го ра дзе 
Вы со кае. А зi мо выя 
вы ез ды на па ля ван-
не ста но вяц ца свое-
асаб лi вым свя там 
для ўсёй сям'i. Ле там 
ма цi ма ры нуе шчаўе, 
со лiць агур кi, ро бiць 
пры па сы ўся го, што 
асаб лi  ва лю бяць 
хлоп цы пас ля па ля-
ван ня. Ця пер ба бу лi 
ў яе ку хон ных кло па-
тах да па ма гае 10-га-
до вы ўнук Аляк сей. 
Асаб лi вай ра дас цю 
для яго бы вае, ка лi 

дзед да зва ляе па ся дзець на 
трак та ры.

Праз дзве ха ты ад Асi пу коў 
жы ве На стас ся Бас, якая тры 

дзе ся цi год дзi та му пе ра еха ла 
сю ды са Сто лiн ска га ра ё на. I да 
пе ра ез ду, i пас ля пра ца ва ла да-
яр кай — больш за со рак га доў. 
«На фер ме спраў ля ла ся, яшчэ i 
дзял кi бу ра коў заў сё ды бра ла», 
— згад вае жан чы на. Як пры вык-
ла пра ца ваць з цям на да цям на, 
так i ця пер жы ве, хоць га ды не 
тыя i зда роўе не тое. Рас каз вае, 
што ста рэй шы сын з ня вест кай 
заў сё ды ўшчу ва юць ма цi: «На-
вош та та бе столь кi ага ро даў, та-
кая гас па дар ка? Трэ ба i пра ся бе 
па кла па цiц ца». А ў яе ўсё спра-
вы: то шкло па ке ты за мест ста-
рых вок наў трэ ба бы ло па ста вiць, 
то пе чы пе ра ра бiць, за раз вось i 
ка мiн у до ме з'я вiў ся. То фар ба-
ваць-кле iць трэ ба на ноў, як яна 
ка жа, усё ж гро шы ро бяць.

Ста рэй шым сы нам Аляк-
санд рам На стас ся Ула дзi мi ра-

ўна асаб лi ва га на-
рыц ца. Сва ёй пра-
цай, на стой лi вас цю, 
здоль нас ця мi вы бiў ся 
ў лю дзi. У шко ле ён 
ста ран на ву чыў ся. З 
дзя цiн ства за хап ляў-
ся вай ско вай ра ман-
ты кай, але баць кi на 
гэ та асаб лi ва не зва-
жа лi. I ка лi 17-га до вы 
хло пец рап там за явiў, 

што едзе ў Ча ля бiнск па сту паць 
у ва ен нае ву чы лi шча, для па-
лес кiх вяс коў цаў на вi на ста ла 
шо кам: «Дзе той Ча ля бiнск?» 
А як ма цi за еха ла да сы на на 
пры ся гу, то са слязь мi ста ла 
пра сiць: «Па е дзем да до му!», 
бо знай шла яго ху до га, змо ра-
на га трэ нi роў ка мi, са сцёр ты мi 
да кры вi сту па ка мi. Толь кi сын 
на ват слу хаць не ха цеў: ён жа 
быў на шля ху да сва ёй ма ры! 
Ён i ця пер, пал коў нiк, ка ман-
дзiр ды вi зii, сва iм дзе цям ня-
рэд ка ка жа: «Ка лi ча ла век не-
ча га вель мi за хо ча — усё бу дзе 
пад сi лу». I ужо сын Аляк санд ра 
Iва на вi ча, унук На стас сi Бас, 
не спу жаў ся вай ско вых цяж-
кас цяў, зра бiў вы бар бу ду чай 
пра фе сii.

А На стас ся Ула дзi мi ра ўна 
жы ве з ма лод шым сы нам, трак-
та рыс там мяс цо вай гас па дар кi, 
i яго сям' ёй. Ня рэд ка яна за бя-
гае да су сед кi Над зеi Мак сi маў-
ны Кi ры люк, якая мi ну лы год зi-
ма ва ла ў дзя цей у го ра дзе, а 
вяс ной зноў вяр ну ла ся ў род ны 
дом. Не ка лi На дзея Мак сi маў на 
бы ла пе ра да вой да яр кай i пра-
цай сва ёй пра сла вi ла ся на ўсю 
ва ко лi цу. Ця пер зда роўе пад во-
дзiць. Але све жае па вет ра i род-
ныя сце ны ле чаць. У яе цi не са-
мы пры го жы, да гле джа ны дом i 
пад во рак на ўсёй ву лi цы: дзе цi 
ста ра юц ца. Гас па ды нi, вя до ма, 

пры ем на тут жыць i ча каць, ка лi 
ў ха ту за вi та юць род ныя.

— У вы хад ныя днi па куп нi коў 
бы вае больш, — ка жа пра да вец 
мяс цо вай кра мы Iна Яфi ма ва. 
Кра ма — гэ та адзi ны гра мад-
скi i са цы яль ны аб' ект на ўсё 
Ко лад на. Спрад ве ку яна бы ла 
на гэ тай ву лi цы, у бы лых Ма лых 
Ка мар нi ках. Пра цуе ганд лё вае 
прад пры ем ства праз дзень. Але 
лю дзi за да во ле ны, усё не аб ход-
нае пры во зяць, i вяс коў цам ёсць 
ку ды зай сцi, пе ра мо вiц ца сло-
вам. Асаб лi ва зi мой, асаб лi ва 
адзi но кiм. Та кiм, як, на прык лад, 
78-га до вы ху та ра нiн, якi за ехаў 
па хлеб. Па ма цаў кi шэ нi: гро-
шы за быў ся. «То я за пi шу бо хан 
хле ба, iн шым ра зам ад дас це», 
— га во рыць пра да вец. «Не, я 
па еду, пры вя зу», — кро чыць да 
ве ла сi пе да дзя ду ля. Яму, вi да-
воч на, лепш два ра зы зай сцi ў 
ма га зiн, чым адзiн.

Iна Яфi ма ва пра цуе даў но, 
усiх ве дае. Па ста ян на ў яе аб-
слу гоў ва юц ца ча ла век 60, ле-
там — больш. Вя до ма, у та кой 
кра ме за ро бак не вя лi кi, але 
пры вык ла ўжо да гэ тых лю-
дзей. Трэ ба ж не ка му i тут пра-
ца ваць.

Свят ла на ЯС КЕ ВIЧ.
Фо та аў та ра.

Ка мя нец кi ра ён

�

ЖЫ ВУЦЬ
МА ЛЫЯ КА МАР НI КI

Кроп ка на кар цеКроп ка на кар це  ��

Са мы юны жы хар бы лыхСа мы юны жы хар бы лых
Ма лых Ка мар нi каў Ар цём Бас.Ма лых Ка мар нi каў Ар цём Бас.

Пра да вец Iна Яфi ма ва.Пра да вец Iна Яфi ма ва.

На стас ся Бас.На стас ся Бас.

Вiк тар Асi пук па мя няў Брэст на род ную вёс ку 
даў но. Ка лi ў 1990-я га ды ста ла раз валь вац ца 
буй ная вы твор часць аб лас но га цэнт ра 
(у пры ват нас цi, за вод «Цве тат рон», дзе ён 
пра ца ваў), вы ра шыў вяр нуц ца ў баць коў скi дом. 

У яе цi не са мы пры го жы, да гле джа ны дом 
i пад во рак на ўсёй ву лi цы: дзе цi ста ра юц ца. 
Гас па ды нi, вя до ма, пры ем на тут жыць i ча каць, 
ка лi ў ха ту за вi та юць род ныя.


