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Гэ тая ме ра пе ра сця ро гі па-
трэб на для та го, каб па жар не 
па чаў ся ад ву голь чы ка, які мо-
жа вы пад ко ва вы па сці. Не рас-
паль вай це агонь з да па мо гай 
лёг ка ўзга раль ных вад ка сцяў і 
не кла дзі це ў топ ку дро вы, з-за 
даў жы ні якіх дзвер цы не мо гуць 
за чы ніц ца. Па лі це ў пе чы са мі, 
не да зва ляй це ра біць гэ та дзе-
цям. За дзве га дзі ны да та го, як 
па кі нуць ха ту або лег чы спаць, 
спы няй це па лен не. І ні ў якім ра-
зе не да пус кай це маг чы мас ці 
пе ра гра ван ня пе чы. Яно мо жа 
ад быц ца не толь кі та ды, ка лі 
топ ка бу дзе пра цяг вац ца га дзі-
на мі без пе ра пын ку, але і ка лі 
печ пра цуе не на тым ві дзе па лі-
ва, для яко га яна пры зна ча на.

А па ру шэн не гэ тых ня хіт рых 
пра віл мо жа каш та ваць вель-
мі до ра га. Сё ле та ў сту дзе ні 
ра таў ні коў вы клі ка лі жы ха ры 
вёс кі Вер беж Чэ ры каў ска га 
ра ё на Ма гі лёў скай воб лас ці. 
Га рэў пры ват ны дом. Яшчэ да 
пры быц ця спе цы я ліс таў су се-
дзі да па маг лі вый сці на ву лі цу 
ка бе це і яе му жу. Пры чы най па-
жа ру ста ла трэ шчы на на ко мі не 
пе чы. На шчас це, тут абы шло ся 
без за гі ну лых. Ад нак агу лам жа 
толь кі з-за ня пра віль най экс плу-
а та цыі пяч но га аб ста ля ван ня 
сё ле та ў кра і не ад бы ло ся 676 
па жа раў. За па мыл кі за пла ці лі 
жыц цём 29 ча ла век...»

ПАД ВОД НЫ КА МЕНЬ 
«РЭ ЖЫ МУ 
ЧА КАН НЯ»

«Се зон ная пры чы на, па якой 
уз ні ка юць па жа ры ў ха лод ны час 
го ду, — гэ та па ру шэн не пра віл 
ка ры стан ня элект ра пры бо ра мі. 
Свет ла вы дзень ро біц ца зу сім 
ма лень кім, ад па вед на, элект-
рыч ныя сет кі экс плу а ту юц ца 
больш ін тэн сіў на. Да дай це да 
гэ та га ка ры стан не аба гра валь-
ні ка мі, якія энер га збе ра галь ны мі 
на зваць не вы па дае. І ад ной чы 

сет ка ака жац ца пе ра гру жа най. 
Да та го ж трэ ба ка рыс тац ца 
толь кі тым аба гра валь ні кам, які 
вы раб ле ны пра мыс ло вым спо-
са бам, сер ты фі ка ва ны на тэ ры-
то рыі Бе ла ру сі і мае ін струк цыю 
па экс плу а та цыі. Ка лі ж тэр мін 
служ бы аба гра валь ні ка скон чыў-
ся — лепш ад ня сі це яго на смет-
ні цу і на будзь це но вы. З гэ тым 
пры бо рам жар та ваць нель га. Бо 
на ступ ствы мо гуць быць і са мы-
мі цяж кі мі...

На пры кан цы сту дзе ня ў 
ад ным з ін тэр на таў у Мін ску 
ад кры тым по лы мем га рэў па-
кой на чац вёр тым па вер се. 
Гас па ды ня па спе ла вый сці з 
пек ла яшчэ да та го, як на мес-
ца па дзей пры еха лі ра таў ні кі, 
якія эва ку я ва лі двац цаць ча-
ла век. На шчас це, па жар ні-
вод на га жыц ця не за браў. Усё 
скон чы ла ся па шко джа най ма-
ё мас цю і за ку ра ным ка лі до рам 
чац вёр та га па вер ха. Як пас ля 
вы свет лі ла ся, па кой за га рэў-
ся з-за ка рот ка га за мы кан ня. 
Ад на ча со ва пра ца ва ла шмат 

элект ра пры бо раў, у тым лі ку 
і аба гра валь нік. І сет ка не вы-
тры ма ла...

Амаль ва ўсіх су час ных 
элект ра пры бо рах ёсць функ-
цыя рэ жы му ча кан ня. На пер-
шы по гляд, гэ та да во лі зруч на 
— не трэ ба кож ны раз пад клю-
чаць той жа тэ ле ві зар, мік ра-
хва ле вую печ або му зыч ны 
цэнтр. Па кі да юць лю дзі ў ра-
зет ках і за рад ныя пры ла ды ад 
ма біль ных тэ ле фо наў. Ма тыў 
гэ та га ўчын ку прос ты — на вош-
та кож ны раз шу каць пры ла ду, 
якая лёг ка губ ля ец ца? Ад нак 
ка лі вы вы хо дзі це з ха ты, дзе ў 
та кім рэ жы ме пра цу юць элект-
ра пры бо ры, то вы аў та ма тыч-
на па кі да е це іх без на зі ран ня. І 
ад ной чы гэ та мо жа скон чыц ца 
бядой.

Так, у ін тэр на це прад пры ем-
ства «Ма гі лёў хім ва лак но» за га-
рэў ся па кой. Ра таў ні кі пры бы лі 
на мес ца апе ра тыў на, по лы мя 
вя лі кай бя ды на ра біць не па-
спе ла. Пры чы най па жа ру стаў 
па кі ну ты ў рэ жы ме ча кан ня тэ-
ле ві зар...»

ЗБЕ РА ЖЫ СЯ БЕ САМ
«Каб на ша пра ца бы ла 

больш эфек тыў най, да яе пад-
клю ча юц ца ў тым лі ку ў за-

леж нас ці ад аб ста він ор га ны 
мяс цо вай вы ка наў чай ула ды, 
унут ра ных спраў і аду ка цыі. 
Ак цэнт мы ро бім на тых гра-
ма дзя нах, якія ад но сяц ца да 
гру пы ры зы кі. Гэ та адзі но кія 
лю дзі, якія час та з-за ста ну 
зда роўя або не да хо пу фі нан-
саў не мо гуць са ма стой на ад-
ра ман та ваць печ або элект ра-
пра вод ку; шмат дзет ныя сем'і 
і асо бы, якія зло ўжы ва юць 
спірт ны мі на по ямі.

У Бе ла ру сі рэа лі зу юц ца 
тры дзяр жаў ныя пра гра мы, 
скі ра ва ныя на рэ сурс нае за-
бес пя чэн не су праць па жар ных 
ме ра пры ем стваў па ра мон це 
пе чаў і элект ра пра вод кі, а так-
са ма ўста ля ван ня аў та ном ных 
па жар ных апа вя шчаль ні каў з 
маг чы мас цю вы ва ду сіг на лу на 
фа сад бу дын ка. І гэ тае тэх ніч-
нае ра шэн не мож на на зваць 
вель мі эфек тыў ным. Пры гад-
ва ец ца вы па дак, які ад быў ся ў 
Брэсц кай воб лас ці. За га рэў ся 
пры ват ны дом, у якім быў аў та-
ном ны па жар ны апа вя шчаль-
нік. Там зна хо дзі лі ся п'я ны 
баць ка і ма лое дзі ця. Сіг нал 
апа вя шчаль ні ка быў вы ве дзе-
ны на фа сад бу дын ка. Ад лік ча-
су ішоў на се кун ды. Усё маг ло 
б скон чыц ца тра гіч на, але на 
да па мо гу па спеў прый сці су-
сед, які па чуў сіг нал тры во гі. Ён 
вы біў шы бу і па спеў вы цяг нуць 
ад туль лю дзей».

Агуль на рэс пуб лі кан скую ак-
цыю па па пя рэ джан ні па жа раў і 
гі бе лі ад іх лю дзей у жыл лё вым 
фон дзе пад час асен не-зі мо ва-
га па жа ра не бяс печ на га пе ры я-
ду ра таў ні кі бу дуць пра во дзіць 
на пра ця гу ўся го каст рыч ні ка. 
А да лу чыц ца да яе мо жа кож-
ны ча ла век. Да стат ко ва толь кі 
мець або ўста ля ваць у сва ім 
жыт ле аў та ном ны па жар ны 
апа вя шчаль нік. Каш туе апа-
рат не так і до ра га: ка ля ста 
ты сяч руб лёў. Ад нак толь кі за 
сем ме ся цаў сё ле та гэ тыя пры-
бо ры ўра та ва лі 57 ча ла ве чых 
жыц цяў...

Ва ляр' ян ШКЛЕН НІК

�

Ха ла ды без тра ге дыі

На ду маў шы ўзяць шлюб, 
пер шае, што мы з жа ні-
хом зра бі лі пас ля зай-
ман ня чар гі ў ЗА ГСе, — 
гэ та знай шлі ка вяр ню для 
пра вя дзен ня вя сель на га 
бан ке та. Не люб лю ад кла-
даць важ ныя спра вы на 
апош ні мо мант: лепш вы-
ра шыць пы тан не за га дзя, 
чым не вы ра шыць яго 
ўво гу ле ды яшчэ і атры-
маць праб ле мы. Але, як 
да вя ло ся пе ра ка нац ца на 
ўлас ным во пы це, на ват 
пе ра стра хоў ка не га ран-
туе іх ад сут нас ці.

РА НА ЎЗРА ДА ВА ЛІ СЯ
По шу кі па ча лі ледзь не за год 

да ўра чыс тас ці, а за 9 ме ся цаў 
да яе ўжо вы зна чы лі ся. Адзін 
са ста ліч ных рэ ста ра наў-біст-
ро, які з го на рам за яў ляе пра 
на яў насць страў «са праўд най 
бе ла рус кай кух ні», ад па вя даў 
усім на шым па жа дан ням: пры-
го жыя ін тэр' еры, пры маль ныя 
цэ ны, зруч нае раз мя шчэн не. 
Вет лі вая ад мі ніст ра тар па ка за-
ла нам за лу, узя ла ну ма ры на-
шых тэ ле фо наў і ска за ла ні пра 
што не тур ба вац ца і пры хо дзіць 
за два тыд ні да вя сел ля, каб 
склас ці ме ню.

«А як жа пе рад апла та? Мо-
жа быць, вар та за клю чыць да-
га вор?» — здзі ві лі ся мы, бо раз-
ліч ва лі па кі нуць гра шо вы за да-
так, каб за ма ца ваць бронь. «Мы 
дзяр жаў ная ўста но ва і не ма ем 
пра ва браць з лю дзей гро шы, не 
ака заў шы ім па слуг, — па тлу ма-
чы лі нам і за пэў ні лі: — Будзь це 
спа кой ныя, ва ша мес ца ўжо ні-
хто не зой ме».

Мы рас сла бі лі ся: ад на з са-
мых важ ных спраў вы ра ша ная. 
І па ча лі «зма гац ца» на ін шых 
вя сель ных «фран тах». А га лаў-
но га бо лю ў ма ла дых ня ма ла: 
знай сці вя ду ча га, па да браць 
строі, на быць пярс цён кі, уз гад-
ніць пра гра му, зра біць за пра-
шэн ні, пра ду маць афарм лен не 
ін тэр' ера...

Ме на ві та для та го, каб аб-
мер ка ваць дэ та лі афарм лен ня 
бан кет най за лы, за ме сяц да 
да ты вя сел ля я вы ра шы ла на-
ве даць ка вяр ню. І тут зда ры ла ся 
тое, пра што я на ват па ду маць 
не маг ла. Спа чат ку ад мі ніст ра-
тар (якую я да гэ туль не ба чы ла) 
ска за ла, што ў ка вяр ні ня ма за-
лы, раз лі ча най на 75 ча ла век. 
«Як жа ня ма, ка лі мы яе бра ні-
ра ва лі?» — пы та ю ся. «Ёсць на 
68, мак сі мум — на 70». — «Вы-

дат на, — ад каз ваю, — нам яна 
па ды хо дзіць».

Па гар таў шы на тат нік з за пі са-
мі, жан чы на рап тоў на па ці ка ві ла-
ся: «Вы Крыс ці на?» — «Не, я Дзі-
я на». Па чы наю су мня вац ца ці то 
ў цвя ро зас ці ўлас най свя до мас ці, 
ці то ў цвя ро зас ці свя до мас ці ад-
мі ніст ра та ра. І тут вы свят ля ец ца, 
што ў дзень на ша га свя та за ла, 
якую мы вы бра лі, за бра ні ра ва-
на... ін шы мі людзь мі. За зі раю ў 
на тат нік і ба чу: імя і ну мар тэ ле-
фо на май го жа ні ха за пі са ны ма ла 
та го што алоў кам і з па мыл кай, 
дык на су праць яшчэ па зна ча на і 
ін шая, у два ра зы мен шая за ла! 
Як так атры ма ла ся, мне па тлу ма-
чыць не змаг лі, бо за піс ва ла нас 
«дзяў чы на, якая тут ужо не пра-
цуе». А мая су раз моў ца рэ гіст-
ра ва ла лю дзей пас ля та го, як яе 
па пя рэд ні ца зволь ні ла ся. Да лей 
сі ту а цыя ста но віц ца яшчэ больш 
ка міч най (ха ця та ды яна ўспры-
ма ла ся як аб сурд ная): ад мі ніст-
ра тар ка тэ ле фа нуе лю дзям, якія 
за бра ні ра ва лі на шу за лу; за мест 
та го, каб усё па тлу ма чыць, пры-
нес ці пра ба чэн ні і пра па на ваць 
у якас ці кам пен са цыі ней кае 
ра шэн не, яна пы та ец ца, ці ўсё ў 
іх за ста ец ца ў сі ле і... пра па нуе 
пад' ехаць склас ці ме ню. А мне 
ад каз вае: «Ну не мо жам жа мы 
ад мо віць лю дзям толь кі з-за та го, 
што атры ма ла ся на клад ка!» Вы-
дат нае абы хо джан не з клі ен та мі! 
На якой пад ста ве ад маў ля юць 
нам, якія знай шлі гэ тае мес ца на-
шмат ра ней? Толь кі з пры чы ны 
не пра фе сі я на ліз му пер са на лу ў 
ар га ні за цыі? Та ды ад каз насць 
за сва іх слу жа чых па він на нес ці 
са ма ар га ні за цыя, і гэ та ні я кім 
чы нам не па ві нен быць га лаў ным 
бо лем за каз чы каў!

«І што нам ця пер ра біць, ка лі 
да вя сел ля за стаў ся ме сяц, усе 
мес цы на се зон ужо за ня тыя, 
пра гра ма спла на ва на з улі кам 
бан ке та, а за пра шэн ні з ад ра-
сам ка вяр ні ўжо ра за сла ны гас-

цям, у тым лі ку ін ша га род нім?» 
— пы та ю ся, яшчэ не ве ра чы, 
што на шы пла ны зруй на ва ныя 
ўшчэнт. «Не ве даю, — абы яка ва 
ад каз вае ад мі ніст ра тар. — Ма-
гу толь кі па-фі ла соф ску пе ра-
ка наць вас у тым, што ўсё, што 
ро біц ца, — да леп ша га...»

Праў да, апроч фі ла соф ства-
ван няў, мне пра па на ва лі на 
вы бар дзве ін шыя за лы: ад ну 
ў той жа ка вяр ні, дру гую — у 
су сед няй. Ад нак абод ва ва ры-
ян ты мя не не за да во лі лі, ды і 
ўся ля кае жа дан не ад зна чаць 
свя та на ра джэн ня на шай сям'і 
ў гэ тай уста но ве пас ля ін цы дэн-
ту знік ла...

ДАЙ ЦЕ 
КНІ ГУ СКАР ГАЎ!

Вы ра шыў шы не па кі даць 
спра ву на са ма цёк, на ступ ны 
раз мы з жа ні хом пры еха лі ў 
ка вяр ню, каб па раз маў ляць з 
ды рэк та рам. Кі ра ва ла на мі жа-
дан не атры маць хоць ней кія ра-
зум ныя тлу ма чэн ні, а так са ма 
зра біць што-не будзь для та го, 
каб па доб ных вы пад каў больш 
не зда ры ла ся. Пры ехаў шы на 
мес ца ў час пры ёму гра ма дзян 
(як бы ло па зна ча на на сай це), 
мы звяр ну лі ся да ахоў ні ка. Ма-
гут на га вы гля ду ма ла ды ча ла-
век спа чат ку пра па на ваў нам 
па раз маў ляць з ад мі ніст ра та-

рам, пас ля па ра цыі за пы таў ся 
ў не ка га, ці на мес цы ды рэк-
тар. Да лей, ні чо га не тлу ма ча-
чы, па пра сіў па ча каць. На рэш-
це, на бе гаў шы ся з за лы ў за лу, 
ахоў нік пра мо віў: ды рэк та ра на 
мес цы ня ма, яе ку дысь ці ад вез-
лі, а ма шы на вяр ну ла ся сю ды. 
(Ці ка ва, ча му ды рэк тар дзесь ці 
раз' яз джае ў час пры ёму гра-
ма дзян?)

Іс ці мы не збі ра лі ся, та му спа-
чат ку да нас вый шла ўжо зна ё-
мая мне ад мі ніст ра тар ка, якая 
не маг ла ўця міць: ча му ж нам 
не па ды шлі ін шыя за лы, якія яна 
пра па на ва ла? Пас ля да нас усё 
ж вый шаў на мес нік ды рэк та ра і 
па тлу ма чыў, што ды рэк тар за-
раз з на мі раз маў ляць не мо жа, 
бо ў яе на пры ёме ча ла век. Ад-
нак! Дык дзе ж усё-та кі зна хо-
дзі ла ся та ям ні чая кі раў ні ца?.. 
Зрэш ты, уба чыць яе нам так і 
не да вя ло ся.

Слу ха ю чы на шу вер сію па-
дзей, на мес нік ды рэк та ра скруш-
на кі ваў га ла вой: маў ляў, у нас 
та кое ўпер шы ню, і мы бу дзем са-
чыць, каб больш па доб ных сі ту а-
цый не паў та ры ла ся. «Гэ та га мы 
і хо чам!» — уз ра да ва лі ся мы і... 
пра па на ва лі за нес ці свае за ўва гі і 
па жа дан ні ў кні гу скар гаў і пра па-
ноў. Бо на сло вах па абя цаць мож-
на што за ўгод на і за быц ца пра 
гэ та, а на пі са нае, як той ка заў, 
за ста ец ца. А ча сам і мае плён, бо 
на за пі сы ў кні гах скар гаў па він ны 
ад каз ваць, да та го ж іх пра вя ра-
юць. «Ка лі вы і на пі ша це, то мы 
не ад ка жам вам ні чо га но ва га, 
— спра ба ваў па збег нуць пісь мо-
ва га зва ро ту на мес нік ды рэк та ра. 
— Тое ж са мае, што ка жу вам 
за раз». Ад нак мы на стой ва лі, і 
доў га су пра ціў ляц ца прад стаў нік 
ад мі ніст ра цыі не мог: да во лі хут-
ка кні гу нам пры нес лі. Раз гар нуў-
шы яе, ад зна чы ла, што апош ні 
за піс быў зроб ле ны лі та раль на 
ўчо ра. Мы ўнес лі свае пра па но-
вы: пад бі раць кам пе тэнт ны пер-
са нал, рэ гу ляр на пра во дзіць з ім 
ін струк таж, за клю чаць да га во ры 
з клі ен та мі... Мы ж не са скар га мі 
і аб ві на вач ван ня мі. Мы — з кан-
крэ ты кай і па-доб ра му.

«А ды рэк тар — на мес цы...» 
— не ма ве да ма для ча го паў та-
рыў на раз ві тан не наш су раз-
моў ца і па бег па сва іх спра вах. 
Нам жа за ста ло ся ча каць ад-
ка зу...

Зрэш ты, ён прый шоў у ад па-
вед ны тэр мін, і ў ім, апроч вы-
каз ван ня спа чу ван няў, па ве дам-
ля ла ся, што на шы пра па но вы 
пры ня ты да ўва гі.

Дзі я на СЕ РА ДЗЮК

�

Спра вы жыц цё выяСпра вы жыц цё выя  ��

ХТО АД КА ЖА ЗА БАН КЕТ?

На мес нік ды рэк та ра 
скруш на кі ваў 
га ла вой: маў ляў, 
у нас та кое 
ўпер шы ню, 
і мы бу дзем са чыць, 
каб больш па доб ных 
сі ту а цый 
не паў та ры ла ся.

З вы шы ні ар бі ты кас міч на га спа да рож ні ка 
Зям лі вёс ка Вя лі кая Сва рот ва Ба ра на віц ка га 
ра ё на зда ец ца зу сім не вя ліч кай. Ся род зя лё-
ных ша пак дрэў, квад ра ці каў да хаў вы раз на 
пра сту пае аб не се ны пло там трох кут ны бу ды-
нак — мес ца, на якое ці ка ва па гля дзець і з 
кос ма су, і з зям лі.

Гэ ты фо та зды мак я ад шу каў у ін тэр нэ-
таў скай ка лек цыі не звы чай ных куль та вых 
па бу доў. Трох кут ная царк ва Свя той Тро і цы 
ў Вя лі кай Сва рот ве лі чыц ца ў Еў ро пе ўні-
каль най.

У 1747 го дзе «скар ба вы» пі сар Мі ка лай 
Аў ся ны па бу да ваў трох кут ную царк ву на дзі-
ва ўсім месці чам. Не вя до ма, чым ён кі ра ваў-
ся, вы бі ра ю чы та кую не ка на ніч ную фор му 
хра ма.

Але ка лі за зір нуць у да лё кае мі ну лае, то 
там пра та ты пам хрыс ці ян скай царк вы мож на 
ўба чыць скі нію (з грэ час кай мо вы — бу дан, 
ша цёр). Не вы клю ча на, што куль та выя шат-
ры на шых да лё кіх прод каў бы лі трох кут ны мі. 
Як не вы клю ча на і тое, што ў ва сям нац ца тым 
ста год дзі зем ля кі з Вя лі кай Сва рот вы ўз вя лі 
бу ды нак-трох кут нік дзе ля зго ды трох мяс-
цо вых кан фе сій. Маў ляў, ува ходзь це з трох 
роз ных ба коў, але збі рай це ся да ад на го ал-
та ра! Вель мі ак ту аль ны па ды ход і ў наш час. 
А мо жа, фор ма царк вы за клі ка на паў та рыць 
ідэю Свя той Тро і цы?

У бу дын ка гэ тай царк вы, на зва най у го-
нар Свя той Тро і цы, — ба га тая гіс то рыя. У 
не да лё кім мі ну лым яго знеш ні вы гляд вы-
клі каў хут чэй спа чу ван не, чым за хап лен не. 
Сён ня на знеш няй сця не царк вы ўста ля ва на 
па мят ная дош ка, дзе за свед ча на: «Ад ноў-
ле на «Элект ра буд За ход няй Сі бі ры» (г. Ніж-
ня вар таўск, Ра сія), па іні цы я ты ве а. Ге ор гія 
(Са пу на) пры фі нан са вай пад трым цы Ра і сы 
Мель нік (Мінск), Ва ле рыя Жу ка (Ба ра на ві чы), 
Анд рэя Ко па ча (Ба ра на ві чы)». Ця пер ад ноў-
ле ны храм ахоў ва ец ца дзяр жа вай.

Ба чыц ца, што царк ва Свя той Тро і цы мае 
перс пек ты ву не толь кі як цэнтр ду хоў на га і 
рэ лі гій на га вы ха ван ня. Ва кол яе не ка лі рас-
па сці ра ла ся пры го жая ся дзі ба і парк, якія на-
ле жа лі ро ду Не за бы тоў скіх. Не да лё ка — ма-
ляў ні чая тэ ра са ра кі Сва рот вы, адзі най, што 
бя рэ па ча так у свет лых во дах во зе ра Сві-
цязь. У на шы дні пра бы лую рас ко шу ся дзі-
бы на гад ва юць толь кі му ры ды алея ста рых 
ду боў... Але хі ба ж не ўпры го жаць гэ тыя гіс-
та рыч ныя мяс ці ны марш ру ты ту рыс таў? Усё 
тут ча кае та ко га ж ад наў лен ня, як храм.

Ад наў лен ня ў жыц ця дай най зго дзе. Па-
доб най да той, якая, па ад ной з вер сій, не ка лі 
да ла жыц цё ўні каль на му трох кут на му бу дын-
ку ў ма лень кай вёс цы Вя лі кая Сва рот ва.

Яў ген ПЯ СЕЦ КІ, фо та аў та ра.
Ба ра на віц кі ра ён

�

На здым ках: так вы гля дае царк ва на 
здым ку з кос ма су; ад па вед на трох кут най 
фор ме, дах над жы ран до ляй увен ча ны не тра-
ды цый ным круг лым ку па лам, а трох кут ным 
пра ёмам; стро гую фор му хра ма пад крэс лі вае 
ўні каль ная ка мен ная клад ка сцен; адзін з трох 
кут коў хра ма ўпры гож вае іка на стас.

Шля хам ве ры і ду хоў нас ціШля хам ве ры і ду хоў нас ці  ��

З чар го вай ванд роў кі па сла-
ву тых і ма ла вя до мых мяс ці нах 
вяр ну ла ся між на род ная на ву-
ко ва-асвет ніц кая экс пе ды цыя 
«Да ро га да свя ты няў» з Даб ра-
дат ным аг нём ад Гро ба Гас под-
ня га. Сён ня «Звяз да» па чы нае 
зна ё міць чы та чоў з фо та за ма-
лёў ка мі свай го ста ла га прад-
стаў ні ка ў экс пе ды цыі Яў ге на 
ПЯ СЕЦ КА ГА.

Мой род ны 
трэ ці кут

Як ка рэс пан дэнт «Звяз ды» ледзь не за ста ла ся без ка вяр ні 
на ўлас ным вя сел лі

Не га тыў ны ўплыў ку рэн ня мо жа пра явіц ца ўжо на эта пе 
за чац ця — яно зні жае ве ра год насць па спя хо ва га аплад-
нен ня ў жан чын, якія пла ну юць ця жар насць. Ты тунь пе-
ра шка джае вы пра цоў цы пра гес тэ ро ну, які рых туе мат ку 
да пры няц ця аплод не най яй цак лет кі. А ка лі ў ар га ніз ме 
жан чын не да стат ко ва пра гес тэ ро ну, за ро дак не за ма цу-
ец ца. Ні ка ці на вае атру чэн не ад бі ва ец ца так са ма на якас ці 
і коль кас ці спер мы. Праў да, ку рэн не не вар та за ліч ваць у 
спо са бы па пя рэдж ван ня ця жар нас ці. Та кім па рам уда ец ца 
за ця жа раць, ад нак яны ча сам і не ўяў ля юць, як шко дзяць 
бу ду ча му дзі ця ці сва ёй за леж нас цю.

Па вод ле слоў за гад чы цы ла-
ба ра то рыі 11-й га рад ской па лі-
клі ні кі г. Мін ска Алы РА ДЗЮК, 
вель мі важ на раз ві тац ца з ні ка-
ці нам на ран нім тэр мі не ця жар-
нас ці, ка лі плод па чы нае ак тыў на 
рас ці, і рэ гу ляр нае па ступ лен не 
ні ка ці ну бу дзе пра ва ка ваць стра-
ту ва гі і за трым ку раз віц ця.

Ву чо ныя ўжо дак лад на ўста-
на ві лі, што ў жан чын-кур цоў...

...вы шэй шая ры зы ка раз віц ця 
па за ма тач най ця жар нас ці (у 4 ра зы);

...час цей раз ві ва ец ца ран ні так сі коз, ва ры коз, га ла ва кру жэн ні, 
за по ры і гес тоз;

...зні жа ец ца іму ні тэт, што не на ка рысць і пло ду, і са мой жан-
чы не;

...на зі ра ец ца дэ фі цыт ві та мі ну С, што ў сваю чар гу, зноў жа, зні жае 
іму ні тэт, пе ра шка джае за сва ен ню бял коў, па ру шае аб мен рэ чы ваў, 
вы клі кае дэ прэ сію і сан лі васць;

...на ды хо дзіць кіс ла род нае га ла дан не, што спры яе ві рус ным, бак-
тэ ры яль ным, бран хі яль ным, лё гач ным за хвор ван ням у бу ду ча га 
дзі ця ці;

...па гар ша ец ца вы пра цоў ка гар мо наў, што мо жа вы клі каць ран ні 
раз рыў плод на га пу зы ра і з'яў лен не на свет не да но ша на га дзі ця ці;

...не маў ля ты па ку ту юць ад «ні ка ці на ва га го ла ду» — час та пла-
чуць, дрэн на спяць, на ват сі не юць і за ды ха юц ца;

...вы шэй шая ры зы ка ўзнік нен ня сін дро му рап тоў най дзі ця чай 
смер ці;

...дзе ці пас ля час цей і ра ней за ра вес ні каў па чы на юць ку рыць.
З па сіў ным ку рэн нем (а та кім мож на на зваць на ват ку рэн не баць-

коў на бал ко не, лес віч най пля цоў цы, па коль кі мік ра час цін кі ды му 
за ста юц ца на адзен ні, усіх на ва коль ных прад ме тах) спе цы я ліс ты 
звяз ва юць раз віц цё ў дзя цей алер гіі, бран хі яль най астмы, ін фек цый 
унут ра на га ву ха, пнеў ма ніі, бран хі ту, цяж кіх пра студ, лей ке міі.

Свят ла на БА РЫ СЕН КА
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Ін фарм-уколІн фарм-укол  �� Твор часць юныхТвор часць юных  ��

МА МА, 
НЕ КУ РЫ! У кра і не з 8 па 16 ве рас ня ла дзіц ца ты дзень да дат ко вай аду-

ка цыі дзя цей і мо ла дзі. Да гэ тай па дзеі кар пат лі ва рых ту юц ца 
і на Мін шчы не. Цэнт ры твор час ці пра па ну юць усім ах вот ным 
кір ма шы, вы ста вы ме та дыч най лі та ра ту ры і дэ ка ра тыў на-пры-
клад но га мас тац тва, эк скур сіі, прэ зен та цыі, твор чыя ла ба ра-
то рыі, тэ ат ра лі за ва ныя па ка зы, кан цэрт ныя, за баў ляль ныя і 
фіз куль тур на-спар тыў ныя пра гра мы.

На він кай Цэнт ра твор час ці дзя цей і мо ла дзі Са лі гор ска га ра ё на 
ста не пра вя дзен не ак цыі «Но вае жыц цё ста рых рэ чаў». Пе да го гі і 
на ву чэн цы па ка жуць, як з дру гас най сы ра ві ны і не па трэб ных рэ чаў, 
ін ша га мож на зра біць неш та ка рыс нае. Ці ка вай ча ка ец ца і ак цыя 
«Ува га, по шук!» Пад час яе юныя пар ла мен цё ры бу дуць шу каць мэ та-
на кі ра ва ных, энер гіч ных, крэ а тыў ных ма ла дых лю дзей, якія імк нуц ца 
ву чыц ца, іс ці на пе рад і зра біць свой го рад і жыц цё мо ла дзі леп шы мі. 
А для на ву чэн цаў 6-7 кла саў пра па ну ец ца злёт у фор ме гуль ні па 
стан цы ях «На ту рысц кай сця жы не», фес ты валь тэх ніч най твор час ці 
«І бу дзе май стэр ства за пра цу ўзна га ро дай».

У Ста ра да рож скім цэнт ры дзі ця чай твор час ці «Свят лі ца» імя Ста-
се ві ча прой дзе дзень ад чы не ных дзвя рэй. Мяр ку ец ца, што цэнтр 
на ве да юць ка ля 200 на ву чэн цаў уста ноў аду ка цыі го ра да і ра ё на. 
Гос ці змо гуць па пра ца ваць у твор чых май стэр нях «Вя сё лыя вы ра бы», 
«Леп ка з глі ны», «Мяк кая цац ка», «Ма лю нак па шкле», «Мас тац кая 
пра ца». А на цэнт раль най пло шчы го ра да ад бу дзец ца рэ клам ная ак-
цыя «За пра ша ем ў свет твор час ці».

У Ма ла дзе чан скім цэнт ры твор час ці дзя цей і мо ла дзі ар га ні зу ец ца 
ак цыя «Алё, мы шу ка ем та лен ты!» пры пад трым цы кам па ніі «Ма біль-
ныя тэ ле сіс тэ мы». Удзель ні кі біз нес-кам па ніі «Пос пех» бу дуць пра-
да ваць вы ра бы і су ве ні ры аса біс тай вы твор час ці. У га рад скім пар ку 
мож на па гля дзець па ка заль ныя вы ступ лен ні су да ма дэ ліс таў «Пад 
вет ра зем ма ры». А для пе да го гаў уста ноў аду ка цыі пра вя дуць май-
стар-кла сы па ва лен ні, скрап бу кін гу, ра бо це са ску рай.

Цэнтр твор час ці дзя цей і мо ла дзі Ба ры са ва за пра шае на дзень ад-
чы не ных дзвя рэй у дзі ця чых па ко ях па мес цы жы хар ства «А ў нас у 
два ры», а так са ма на твор чую су стрэ чу з мас тач кай Воль гай Га лаў ко, 
та ва рыс кую су стрэ чу па мі ні-фут бо ле ФК «Га ры зонт-ЦТДіМ» з ка ман-
дай ся рэд няй шко лы № 18.

Тац ця на ЛАЗОЎСКАЯ
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ПАД ВЕТ РА ЗЕМ 
МА РЫ

На па ча так ве рас ня 
ў кра і не ад бы ло ся 
4505 па жа раў, у якіх 
за гі ну лі 420 ча ла век.

Віншуем шаноўную каляжанку 
Таццяну Іванаўну АНДРЫЕВІЧ 

з юбілеем!
Зычым здароўя, спакою, 

дабрабыту, радасцяў жыцця, 
сямейнага ладу. 

Няхай “звяздоўская” пошта 
прыносіць вам толькі добрыя словы!

Звяздоўцы.


