
У АП ТЭ КАХ — 
ВЫКЛЮЧНА 
ВЫ СА КА Я КАС НЫЯ 
ПРЭ ПА РА ТЫ

У цэ лым, ры нак фар ма цэў-
тыч ных срод каў у на шай кра і не, 
як і ва ўсім све це, рэ гу лю ец ца 
дзяр жа вай, бо ле кі — гэ та ўні-
каль ная пра дук цыя, якасць якой 
не мо жа аца ніць спа жы вец.

— У на шай кра і не да стат ко-
ва жорст кая сіс тэ ма рэ гу ля ван-
ня аба ра чэн ня ле ка вых срод-
каў, — па ве да мі ла Люд мі ла 
Рэ уцкая. — Яна ўклю чае ў ся бе 
лі цэн зій ную фар ма цэў тыч ную 
дзей насць, рэ гіст ра цыю ле ка-
вых срод каў, кант роль і на гляд 
за зва ро там ле ка вых срод каў, а 
так са ма мно гія ін шыя ас пек ты. 
Фак тыч на кант ра лю ец ца ўвесь 
жыц цё вы цыкл ле ка вых срод-
каў — ад пра цэ су ства рэн ня і 
да ўты лі за цыі. Гэ та зроб ле на 
для та го, каб на ры нак трап ля-
ла фар ма цэў тыч ная пра дук цыя 
толь кі са май вы со кай якас ці.

На ша кра і на, як ад зна ча юць 
спе цы я ліс ты, фак тыч на адзі-
ная ў све це, дзе іс нуе сіс тэ ма, 
пры якой кант роль якас ці ле каў 
ажыц цяў ля ец ца пры ўво зе кож-
най се рыі і кож най пар тыі. Гэ та 
з'яў ля ец ца га ран там та го, што 
на ры нак кра і ны па сту па юць 
толь кі эфек тыў ныя і якас ныя ме-
ды цын скія прэ па ра ты. У гэ тым 
го дзе, на прык лад, не прай шлі 
кант роль якас ці (гэ та зна чыць, 
бы лі за бра ка ва ны і кан фіс ка ва-
ны) 85 пар тый ім парт ных ле каў. 
У ап тэ кі яны не па тра пі лі.

ТОЛЬКІ ФАК ТЫ
• Бе ла рус кую фар ма цэў тыч-

ную га лі ну прад стаў ля юць 28 
фар ма цэў тыч ных прад пры ем-
стваў, якія ма юць лі цэн зію на 
вы твор часць ле ка вых прэ па ра-
таў. Пры гэ тым амаль 70% ле-
ка вых срод каў у кра і не вы раб-
ля ец ца на 5 прад пры ем ствах 
Дэ парт амен та фар ма цэў тыч-
най пра мыс ло вас ці Мі ніс тэр-
ства ахо вы зда роўя Бе ла ру сі.

• У на шай кра і не за рэ гіст ра-
ва на больш за 6 ты сяч ле ка вых 
срод каў, з іх больш за 300 — 
ле каў ай чын най вы твор час ці. 
168 ле ка вых срод каў з'яў ля юц-
ца ары гі наль ны мі і больш за 
1200 — ге не ры каў.

• Для вы твор час ці ле ка вых 
прэ па ра таў у рэс пуб лі цы вы ка-
рыс тоў ва ец ца 1177 фар ма цэў-
тыч ных суб стан цый, з іх 69 — 
ай чын най вы твор час ці.

• За раз на на шым рын ку 
больш за 36% фі нан са ва га 
склад ні ку — за бе ла рус кі мі ле-
ка вы мі срод ка мі. Пры гэ тым 
цэ на вы дыя па зон бе ла рус кіх 
ле каў ва га ец ца ад ад на го да 5 
до ла раў.

• Што год у на шай кра і не 
на ўсіх прад пры ем ствах фар-
ма цэў тыч най пра мыс ло вас-
ці асвой ва ец ца больш за 100 
най мен няў ле ка вых срод каў. У 
цэ лым да 2017 го да пла ну ец ца 
асво іць вы твор часць больш за 
450 най мен няў ле каў (бія тэх-
на ла гіч ных, про ці пух лін ных, 
ан ты бі ё ты каў шы ро ка га спект-
ра дзе ян ня, ан ты рэ тра ві рус ных 
ле ка вых срод каў і інш.).

Свят ла на БУСЬ КО.

ЯК ВЫ ГЛЯ ДА ЮЦЬ СІМП ТО МЫ 
АТРУЧ ВАН НЯ ЧАД НЫМ ГА ЗАМ?

«Іх пра явы за ле жаць ад та го, коль кі ча су ча ла-
век пра вёў у па мяш кан ні, дзе чад ны газ пры сут-
ні чае ў знач най кан цэнт ра цыі. Спа чат ку па чы нае 
кру жыц ца га ла ва, з'яў ля ец ца дыс кам форт, які 
хут ка змя ня ец ца сла бас цю. Ка лі ўздзе ян не атру-
ты пра цяг ва ец ца, у ча ла ве ка па чы на юц ца ва ні ты. 
Мя ня ец ца афар боў ка це ла — яно ста но віц ца яр-
ка-чыр во ным або бар во вым. Пры цяж кой сту пе ні 
атруч ван ня це ла па чы нае біц ца ў су тар гах. Страч-
ва ец ца пры том насць, і стан па гар ша ец ца аж но да 
ко мы. Ад на ча со ва з гэ тым імк лі ва пры гня та юц ца 
ды халь ны цэнтр і сар дэч на-са су дзіс тая сіс тэ ма. І 
вы нік гэ тых па кут — смерць...

Ад нак мо жа стац ца і так, што ма лыя до зы чад-
на га га зу ўздзей ні ча юць на ар га нізм пра цяг лы 
час. Ад бы вац ца гэ та мо жа на са май звы чай най 
кух ні ха ця б з-за не да стат ко ва га пры то ку кіс ла-
ро ду да по лы мя. Пры та кім рас кла дзе сіг на лам аб 
тым, што штось ці ідзе не так, ста но вяц ца га лаў ны 
боль, па ру шэн не зро ку і по зы вы на ва ні ты. А ка лі 
вы па кі да е це та кое па мяш кан не, вам праз пэў ны 
час ста но віц ца лепш. Яшчэ ад на пры кме та па-
ста ян ных ма лых доз ча ду ў па мяш кан ні — лю дзі, 
якія зна хо дзяц ца ра зам з ва мі, ад чу ва юць тыя ж 
сімп то мы, што і вы».

НЕ АТРУ ЦІЦ ЦА СА МО МУ 
ПРЫ ПЕР ШАЙ ДА ПА МО ЗЕ

«Трэ ба тут жа вы цяг нуць ча ла ве ка на све жае 
па вет ра. Ка лі чад ны газ толь кі па чаў сваё ўздзе-
ян не, то кроў па сту по ва ачыс ціц ца ад дур ма ну. 
Рас шпі лі це верх ні гу зік адзен ня, каб ні што не 
пе ра шка джа ла ды хан ню. Ка лі па цяр пе лы ўжо 
стра ціў пры том насць, дай це яму па ню хаць ват-
ку з на ша тыр ным спір там. Ка лі ча ла век не ды-
хае і сэр ца яго не б'ец ца, па чы най це штуч ную 
вен ты ля цыю лёг кіх і ма саж сэр ца. І аба вяз ко ва 
вы клі кай це бры га ду хут кай да па мо гі. Зва ні це ад 
су се дзяў або з ву лі цы — за хо дзіць у па мяш кан не, 
з яко га вы вы цяг ну лі ча ла ве ка, вель мі ры зы коў на 
для жыц ця.

Да та го ж трэ ба па мя таць пра ад ну не вя ліч кую 
хіт расць, каб не атру ціц ца са мо му, ро бя чы штуч-

нае ды хан не. Удых у нос ці рот па цяр пе ла га лепш 
ра біць праз віль гот ную сур вэт ку, а пры па сіў ным 
яго вы ды ху ад хі ляй це га ла ву ў бок, каб чад ны газ 
не тра піў у лёг кія ўжо са мо му ра таў ні ку».

«Як пра ві ла, се зон атруч ван няў чад ным га зам 
на сту пае ра зам з ха ла да мі. Так, сё ле та ў лю тым 
на ша дзя жур ная зме на ад пра ві ла ся ў за дым ле-
ную ква тэ ру на ву лі цы Ба чы лы ў ста ліч ным мік-
ра ра ё не Ша ба ны. Там на шы спе цы я ліс ты ака за лі 
да па мо гу не вя до ма му па цяр пе ла му. Асноў ныя 
траў мы, якія ён атры маў у по лы мі — гэ та апё кі 
га ла вы, ту ла ва, верх ніх ка неч нас цяў. Да гэ та га 
да да ло ся атруч ван не чад ным га зам цяж кай сту-
пе ні. Урач зра біў усё, каб ура та ваць не ба ра ку 
жыц цё. Пас ля мы пе рад алі па цяр пе ла га бры га дзе 
хут кай ме ды цын скай да па мо гі...»

АЎ ТА МА БІЛЬ НЫ РУ ХА ВІК МО ЖА 
ЗА БІЦЬ ЗА ПЯЦЬ ХВІ ЛІН

За бой цам мо жа стаць на ват ваш лю бі мы аў-
та ма біль.

«Га раж не аб ход на аб ста ля ваць доб рай сіс тэ-
май пры то ка ва-вы цяж ной вен ты ля цыі. Ка лі яе 
ня ма, то ха ця б рас чы ні це на сцеж дзве ры, каб у 
га раж сва бод на па сту па ла чыс тае па вет ра. Не 
ўлад коў вай це ся на нач лег у аў та ма бі лі з ру ха ві-
ком, які пра цуе — вы ры зы ку е це жыц цём, — па-
пя рэдж вае Дзміт рый Ха ме ня. — Пры ра мон це 
аў та ма бі ля ў га ра жы не тры май це ру ха вік увесь 
час уклю ча ным. А лепш ад рэ гу люй це яго так, каб 
чад на га га зу ў вы кі дах быў мі ні мум. І па мя тай це: 
ма тор ма гут нас цю ўся го 20 кон скіх сіл мо жа вы-
лу чаць да 28 літ раў чад на га га зу за хві лі ну. Уся го 
праз пяць хві лін у па вет ры з'я віц ца смя рот ная 
кан цэнт ра цыя во кі су вуг ля ро ду...»

У па мяш кан ні ж ра таў ні кі ка тэ га рыч на за ба ра-
ня юць бес кант роль на ка рыс тац ца га за вы мі плі-
та мі для аба грэ ву. Усё-та кі гэ та не аба гра валь нік 
для до ма ў каст рыч ніц кае на двор'е, пакуль ба та-
рэі цэнт раль на га ацяп лен ня ха лод ныя. Ка лі ж вы 
аба гра ва е це дом печ чу, то юш ку ды ма хо ду не аб-
ход на за чы няць толь кі пас ля поў на га пра га ран ня 
ву галь коў і ка лі вы не ба чы це сі ніх агень чы каў 
у топ цы. За будзь це і пра тое, каб па сма жыць 
штось ці смач нае на гры лі ў до ме — лепш вы не-
сі це яго на ву лі цу.

Як ба чы це, вы кон ваць усе гэ тыя ня хіт рыя пра-
ві лы зу сім не цяж ка. А ца на та му — ні мно га ні 
ма ла — ва ша жыц цё.

Ва ляр' ян ШКЛЕН НІК.
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На бе ла рус кіх аб ша рах ня-
ма ла мяс цін для ад па чын ку 
ду шой і це лам. Але, ба дай, 
най пер шая з іх — цу доў ны 
Брас лаў скі край, з яго ўні-
каль ны мі азё ра мі, пры род-
ны мі ланд шаф та мі, людзь-
мі, а так са ма аг ра ся дзі ба мі. 
У ме жах што га до ва га рэс-
пуб лі кан ска га кон кур су на 
леп шую аг ра эка ся дзі бу го-
да, што ла дзіць «Бе ла гра-
п рам банк», ка рэс пан дэнт 
«Звяз ды» ў кам па ніі экс пер-
таў на ве да ла тры ся дзі бы на 
Брас лаў шчы не.

У ГАС ЦЯХ У «КАЗ КІ»
Наш шлях ля жыць, ні мно га ні 

ма ла, у «Каз ку». Так на зы ва ец ца 
ся дзі ба ў вёс цы Куп чэ лі, на бе ра-
зе во зе ра з дзіў най ла тыш скай 
наз вай Даўб ле. «Каз кай» 
ака за лі ся два да мы для 
гас цей, якія ра зам з аль-
тан ка мі, тэ ра са мі і гас па-
дар чы мі па бу до ва мі ўтва-
ра юць за кры ты вя ноч ны 
двор. Тут нас су стра кае 
ўсмеш лі вая гас па ды ня 
Воль га Ят коў ская. «На ша 
ся дзі ба ўні каль ная тым, 
што ўсё тут зроб ле на ру-
ка мі май го му жа», — рас-
па вя дае яна і вя дзе нас 
на не вя лі кую эк скур сію 
па сва іх ула дан нях.

Па бу до вы ся дзі бы 
драў ля ныя, гас па дар 
склаў іх з цэ лых бяр вё наў 
без адзі на га цві ка, ча му 
вель мі дзі вяц ца за меж-
ныя ту рыс ты. Але ж так 
і бу да ва лі ка лісь ці на шы 
прод кі. Жы лыя па коі ся-
рэд ніх па ме раў да во лі 
ўтуль ныя, аб шы ты ша-
лёў кай і не за гру ва шча ны 
ліш ні мі прад ме та мі. Ло-
жак, ша фа, ка мо да, іль-
ня ныя фі ран кі на вок нах. 
Зрэш ты, усе не аб ход ныя ўмо вы 
цы ві лі за цыі для кам форт на га ад-
па чын ку тут ёсць: га ра чая ва да, 
ха ла дзіль нік, тэ ле ві зар, лаз ня...

Гас па да ры «Каз кі» за яві лі ся 
на кон курс у на мі на цыю «Эка ся-
дзі ба го да». Кры тэ рыі ацэн кі тут 
на ступ ныя: вы ка ры стан не эка ла-
гіч на чыс тых ма тэ ры я лаў і тра-
ды цый ных тэх на ло гій пры бу даў-
ніц тве, пад тры ман не эка ла гіч на 
чыс тай сель скай гас па дар кі, пра-
да стаў лен не эка ла гіч на чыс та га 
хар ча ван ня, вы ка ры стан не ва ды 
з пры род ных кры ніц і аль тэр на-
тыў ных кры ніц энер гіі, зя лё ныя 
марш ру ты па хо даў і эк скур сій, 
кла пат лі вае стаў лен не да пры-

ро ды і ўні каль насць па слу гі, што 

пра па ноў ва ец ца. Тут пры трым-

лі ва юц ца ўсіх не аб ход ных умоў, 

і на ват на здзіў ле ную рэ ак цыю 
гас цей, што па ба чы лі му ха бой ку, 
гас па ды ня ад зна чае: «Мы ста ра-
ем ся не вы ка рыс тоў ваць ні я кіх 
дых ла фо саў».

«Тут у нас ма лень кі са док па-
са джа ны, ня даў на буль бу вы бра-
лі», — пра цяг вае гас па ды ня, ве-

ду чы нас да во зе ра ля ўсы па най 
яб лы ка мі ўза ра най дзя лян кі.

Ад на ча со ва ў «Каз цы» мо гуць 
кам форт на па чу вац ца 10— 15 гас-
цей. Пры яз джа юць яны ў асноў-
ным з Бе ла ру сі, Ра сіі, ад ной чы 
за ві таў сю ды і фран цуз. На ся дзі-
бе ство ра ны ўмо вы пе ра важ на 
для спа кой на га ся мей на га ад-
па чын ку з дзець мі. Гас цям тут 
пра па ну юць ло дач ныя пра гул кі, 
ры бал ку, па хо ды ў гры бы і яга-
ды, эк скур сіі на ся дзі бу Пля тэ-
раў, што зна хо дзіц ца не па да лё-
ку. За пра жы ван не ў су ткі гос ці 
пла цяць 10—15 до ла раў, ка лі з 
хар ча ван нем — 20—25. Да рэ чы, 
стра вы Воль га тут га туе ў пе чы. 
Ох і смач ныя пон чы кі і яб лыч ны 
пі рог з ка ры цай пра па на ва ла 
нам яна! Боль шасць пра дук таў 
да ста ла — ма ла ко, мёд, яй кі, 
тва рог — гас па да ры на бы ва юць 

у вяс ко вых жы ха роў. Сва ёй гас-
па дар кі яны па куль не ма юць, 
ад нак на ле та пла ну юць за вес ці 
тру соў. А не па да лёк ад «Каз-
кі» ўла даль ні кі ся дзі бы бу ду юць 
яшчэ ад ну. Яна бу дзе скла дац ца 
з дзвюх час так, ад ну з якіх зро-
бяць без бар' ер най. Пэў на, гэ та 
адзін ка вы прык лад у Бе ла ру сі, 
дзе гас па да ры кла по цяц ца пра 
ад па чы нак лю дзей з аб ме жа ва-
ны мі маг чы мас ця мі.

АБЕД «НА ЎЗЛЕС КУ»
Пас ля па да рож жа ў «Каз ку» 

мы едзем у Брас лаў і спы ня ем ся 
тут «На ўзлес ку». Гас па ды ня ся-
дзі бы, ура джэн ка Укра і ны Ка ця-
ры на Ша кель, удзель ні чае ў кон-
кур се ў на мі на цыі «Бе ла рус кая 
тра ды цый ная кух ня» і рых ту ец ца 
час та ваць нас стра ва мі Брас-
лаў ска га рэ гі ё на. Але спа чат ку 
па каз вае нам свой ма ён так. Во-
ка ра ду юць аку рат ныя луж кі і 
кве тач кі, дзі ця чая пля цоў ка, ды 
і са мо мес ца — ся дзі ба ста іць 
са праў ды на ўзлес ку са сно ва га 
бо ру — вель мі ма ляў ні чае. Вя лі-

кі дом у два па вер хі, на кож ным 
з якіх па два пра стор ныя па коі і 
асоб ныя сан вуз лы, каб роз ныя 
гос ці, якія ад на ча со ва ад па чы-
ва юць тут, не за мі на лі ад ны ад-
ным. Дом гас па да ры ка лісь ці 

бу да ва лі для ся бе, та му 
зроб ле на тут усё якас на. 
Ка ця ры на з му жам са мі 
да гля да юць ся дзі бу і пры-
ма юць ту рыс таў. За да ча 
не з лёг кіх, але па куль усё 
атрым лі ва ец ца.

Гас па да ры ся дзі бы — 
спарт сме ны, удзель ні-
ча юць у лыж ных і ве ла-
сі пед ных спа бор ніц твах, 
да лу ча юць да гэ та га і 
сва іх па ста яль цаў. У бу-
дын ку лаз ні на ват ство-
ра ны му зей, дзе са бра ны 
ўсе ся мей ныя ўзна га-
ро ды. Апроч гэ та га, тут 
ёсць шмат ін шых ці ка вых 
рэ чаў: вя лі кія крос ны, на 
якіх ві сяць пыш ныя ду бо-
выя ве ні кі для лаз ні, і цэ-
лая ка лек цыя ста ра жыт-
ных прад ме таў по бы ту 
бе ла ру саў.

На рэш це гас па ды ня 
пра во дзіць нас на вя лі-
кую кух ню, дзе па чэс нае 
мес ца зай мае печ, у якой 
ужо «да хо дзяць» стра вы 

ў гарш ках. «Ту рыс ты про сяць 
га та ваць блі ны, сыр ні кі, дра ні кі, 
баб ку. Боршч усе лю бяць», — ад-
зна чае Ка ця ры на. Га ту юць тут 
усё з хат ніх пра дук таў, праў да, 
са мі гас па дар ку не тры ма юць, 
а куп ля юць у лю дзей. Ка ця ры на 
са ма ро біць на рых тоў кі на зі му, 
ціс не яб лыч ны сок, су шыць гры-
бы, яга ды, са да ві ну.

Сён ня ж нас ча кае ме ню з 
пя ці страў, не лі ча чы на по яў. 
Мяр куй це са мі: у якас ці пер шай 
нам па да юць гус ты грыб ны суп 
«Ра ман», які за праў ля юць смя-
та най, але і без яе ён смач ны. 
Доў га га да лі, што на да ло стра-
ве та кую кан сіс тэн цыю: му ка? 
кру пы? «У рэ цэп це па зна ча-
на — ка ва ла чак хле ба, раз мо-
ча ны ў сы ро ват цы», — вы да ла 
сваю та ям ні цу гас па ды ня пас ля 
на шых мар ных мер ка ван няў. 
На ступ ная стра ва — гуль біш-
ні кі. Га ту юц ца яны так: буль ба 
ва рыц ца ў мун дзі рах, пас ля абі-
ра ец ца, таў чэц ца, з яе ле пяц ца 
ка мяч кі, уся рэ дзі ну якіх кла дуць 

на чын ку з аб сма жа ных гры боў 
і цы бу лі. Усё пад смаж ва ец ца, 
за тым склад ва ец ца ў гар шчок 
і звер ху за лі ва ец ца смя та най ці 
ка нап ля ным але ем ды ад праў-
ля ец ца ў печ. Сма ка та! Да лей 
гас па ды ня па да ла на стол два 
ві ды га луб цоў: вя до мыя нам 
сён ня кла січ ныя, пры га та ва ныя 
ў печ цы, і бе ла рус кія. Чым ці ка-
выя апош нія? На шы вяс ко выя 
прод кі не ве да лі ры су, ды і ча-
су за горт ваць на чын ку ў кож ны 
ка пус ны ліст у іх не бы ло. Та му 
ліс ты прос та ад вар ва лі ся, і ў іх 
кож на му пар цы ён на на клад ва лі 
пры га та ва ную са сквар ка мі яч-
не вую ка шу. Ня гле дзя чы на ўсю 
пра ста ту, стра ва вель мі смач ная 
і сыт ная. А на дэ серт нас ча ка лі 
за пе ча ныя яб лы кі і жу ра ві на вы 
кі сель, так са ма зва ра ны гас па-
ды няй. І ў ка го пас ля гэт ка га 
ста ла язык па вер нец ца ска заць, 
што ўся бе ла рус кая кух ня — гэ-
та буль ба ды дра ні кі з яе?..

СУ СТРЭ ЧА З ВІ КІН ГАМ
Мы на кі роў ва ем ся на апош-

нюю кон курс ную ся дзі бу, што 
мес ціц ца ў вёс цы Вус це. На 
пад вор ку «У Ба ры са ві ча» нас 
су стра кае пры га жу ня з хле бам-
сол лю і... уз бро е ны ві кінг! Але ён 
ака заў ся не та кім гроз ным, як 
вы гля даў, і лас ка ва ві таў нас ды 
час та ваў смач ным хле бам, спе-
ча ным гас па ды няй ся дзі бы. Пас-
ля та кой ура чыс тай ані ма цый най 
су стрэ чы ві кінг пе ра ўтва рыў ся ў 
Юрыя Жар ко, сы на гас па да ра 
ма ёнт ка Ула дзі мі ра Ба ры са ві ча, і 
за пра сіў нас на эк скур сію па бяз-
меж ных брас лаў скіх пра сто рах. 
Ды не прос та так, а... на квад ра-
цык ле. Хоць бы ло страш на, але 
не ска рыс тац ца гэ тым бы ло не-

маг чы ма. Апра нуў шы вя ліз ную 
цёп лую курт ку і шлем і ўча піў-
шы ся за руч кі на квад ра цык ле, 
ра зам з гас па да ром я па не сла ся 
па без да рож ных уз гор ках. І я ўжо 
не я, а сва бод ная птуш ка, што 
ля ціць, ад даў шы ся вет ру і хут ка-
сці, за хоп ле ная пры га жос цю ча-
роў ных азёр і ляс ных аб ша раў... 
Ад чу ван не не ве ра год нае і ні з 
чым не па раў наль нае! А пас ля 
па шан ца ва ла і са мой па кі ра ваць 
квад ра цык лам, што так са ма да-
да ло ад рэ на лі ну.

Апроч па езд кі, нас ча ка ла не-
вя лі кая пе шая эк скур сія, якую 
гас па дар пра во дзіць для ту рыс-
таў сам. Да рэ чы, апроч эк скур-
сій, ла дзяць ула даль ні кі ся дзі бы 
і ры бал ку, і па хо ды ў гры бы-яга-
ды, і вод ныя пра гул кі «Брас лаў-
ская кру га свет ка».

Па лю ба ваў шы ся края ві да мі 
Мас ка віц ка га га ра дзі шча, ад куль 
ар хе о ла гі зда бы лі са мыя знач ныя 
зна ход кі куль ту ры ста ра швед скіх 
ві кін гаў па-за тэ ры то ры яй Скан-
ды на віі; азё ра мі Дзяр бо, Не дра-
ва, Не спіш і Вой са, на збі раў шы 
шам пінь ё наў і мас ля коў, якіх тут 
рас це проць ма, мы вы праў ля ем-
ся на зад на ся дзі бу. Тут нас зноў 
ча кае на кры ты стол: ад на з на мі-
на цый, у якой удзель ні чае ся дзі ба 
«У Ба ры са ві ча», — «Бе ла рус кая 
тра ды цый ная кух ня». І тут ёсць 
свая спе цы фі ка: гас па да ры — 
ама та ры ры бал кі, і та му нас не 
аб мі ну ла дэ гус та цыя стра ваў з 
да роў Брас лаў скіх азёр. Юш ка з 
рыб на га асар ці, кат ле ты са шчу-
па ка, сма жа ны су дак, вэн джа ныя 
лі ні... Апроч та го, ся дзі ба «У Ба-
ры са ві ча» ўдзель ні чае яшчэ і ў 
на мі на цыі «Леп шы старт». За 
не каль кі га доў іс на ван ня яе за-
сна валь ні кі ўжо ня ма ла зра бі лі, 
пры чым на та кім год ным уз роў ні, 
што хо чац ца ўсім па жа даць та кіх 
стар таў.

Але кон курс пра цяг ва ец ца, і 
мы па кі да ем вя сё лых і гас цін ных 
гас па да роў і рых ту ем ся на ве даць 
но выя ся дзі бы.

Дзі я на СЕ РА ДЗЮК.
Фо та аў та ра.

Брас лаў скі ра ён
�

Та кі кір маш ужо не каль кі 
га доў ня змен на пра хо дзіць на 
скры жа ван ні ву ліц Су во ра ва і 
Вал га град скай у брэсц кім мік ра-
ра ё не Ка ва лё ва. Вось і ў мі ну лую 
ня дзе лю, якая вы да ла ся со неч-
най і да во лі цёп лай, тут са бра-
ла ся шмат ганд ля роў сель гас-
пра дук цы яй. Ма шын з буль бай 
бы ло больш за дзя ся так.

— Па гля дзі це, якая буль бач ка! 
Чыс тая, пры го жая, — на хваль ва-
ла сваю пра дук цыю ма ла джа вая 
гас па ды ня. — Да та го ж смач ная, 
раз вар ва ец ца доб ра!

Буль ба і са праў ды вы гля да-
ла пры ваб на, та му ка ля гэ тай 
ма шы ны спы ня ла ся шмат па-
куп ні коў.

— Над та ж яна ў ця бе пры го-
жая, — пры дзір лі ва агля даў мя хі-
сет кі ху дар ля вы дзядзь ка. — Ма-
быць, не шка да ва ла мі не раль-
ных угна ен няў, ніт ра таў?

Але дас ціп ная ганд ляр ка за-
пэў ні ва ла ці каў ных, што пры мя-
ня юць яны з му жам даў но толь кі 
спрад веч ную ар га ні ку, а ін шых 
угна ен няў уно сіц ца аб са лют ны 
мі ні мум. Хоць ве рыц ца ў гэ та з 
цяж кас цю, бо без хі міі сён ня вы-
рошч ва юць хі ба толь кі паў сот кі 
буль бы на ўлас ных ага ро дах. Але 
ж буль бач ку, як пра ві ла, на кір ма-
шы куп ля юць тую, якая най больш 
пры ваб на вы гля дае. Вось і ад 
гэ та га мік ра аў то бу са га вар лі вай 
ма ла рыц кай гас па ды ні раз-по раз 
нес лі мя шок, а то і два, у ба гаж-
ні кі аў то, а не ка то рыя ўлад коў-
ва лі па куп кі на ця леж кі. Тым, хто 
браў больш за тры мя хі буль бы, 
гас па да ры абя ца лі да стаў ку да 
пад' ез да — у ме жах гэ та га мік-
ра ра ё на, вя до ма.

Ганд ля роў ка пус тай на гэ ты 
раз бы ло не мно га, але цэ ны 
на яе не ўзні ма лі ся вы шэй за 
ча ты ры ты ся чы. Пры вет лі вая 
гас па ды ня «ка пус най» па лат-
кі рас пыт ва ла, для якіх па трэб 
ага род ні на. Ка лі для за квас кі 
і доў га га за ха ван ня, то пра па-
ноў ваў ся адзін га ту нак, а на га-
луб цы, для са ла ты мож на бы ло 
ўзяць мяк чэй шыя ка ча ны. Я не 
пры слу ха ла ся да па ра ды, узя ла 
цвёр дую ка пус ту, а по тым, ка лі 
ва ры ла боршч, па шка да ва ла, 
бо яе са праў ды бы ло цяж ка рэ-
заць. Та кая, ві да воч на, доў га 
пра ля жыць на бал ко не.

Іду да лей і ка ля ра да з па мі-
до ра мі і морк вай чую спа чат ку 
зна ё мы го лас, а по тым за ўва-
жаю зна ё мую по стаць: су сед-
ка па бы лой ква тэ ры, з якой не 

ба чы лі ся га доў пяць. Дзіў на яе 
су стрэць тут: ве даю, што Ва лян-
ці на Пят роў на мае вя лі кі ага род 
на да чы, вы рошч вае да во лі шмат 
сва ёй пра дук цыі. Аказ ва ец ца, 
яна прый шла пе ра важ на па гля-
дзець на цэ ны, на тое, як сё ле та 
ўра дзі ла тая ці ін шая куль ту ра, 
па раў наць са сва ім дач ным ура-
джа ем. А за ад но гэ та цу доў ная 
на го да для пра гул кі з Анд рэ ем 
Мі ка ла е ві чам. Су жэн цаў На ско-
ві чаў ве даю даў но, яны ўзор ныя 
са да во ды і ага род ні кі. Але гас-
па дар сё ле та за кла по ча ны тым, 
што ў са дзе бы ло вель мі мно га 
гні лых яб лык, не ка то рыя па чы-
на лі за гні ваць прос та на дрэ ве, 
та му вы ра шыў рас пы таць тых, 
хто зай ма ец ца вы рошч ван нем 
пла доў на про даж. Ганд ля ры яб-
лы ка мі па цвер дзі лі, што сё лет ні 
год вы даў ся не са мы леп шы для 
ўра джаю, лет няя спё ка паў плы-
ва ла на не да хоп віль га ці, а яб лы-
ні гэ та га не лю бяць. Вось у мно гіх 
і вы рас лі не тры ва лыя пла ды.

Па куль муж дзя ліў ся сва і мі 
раз ва жан ня мі пра ня яб лыч ны 
год, яго жон ка куп ля ла буй ныя 
зя лё ныя пер цы. По тым па тлу-
ма чы ла, што пер цы ў яе рас-
туць дрэн на. Для на рых то вак 
яна даў но пры звы ча і ла ся куп-
ляць іх ва ўкра ін скім За ба лац-
ці: там, па яе сло вах, і тан ней, 
і вель мі смач ныя пра да юць. А 
гэ тай во сен ню ў су вя зі з вя до-
мы мі па дзея мі ехаць за мя жу 
не ад ва жы ла ся і вы ра шы ла ку-
піць па трэб ную пра дук цыю на 
кір ма шы. Яе фір мен ныя ма ры-
на ва ныя пер цы вель мі лю бяць 
дзе ці і ўну кі. «Доб рая гас па ды-
ня ўжо сён ня ду мае пра на ва-
год ні стол», — пад хва ліў сваю 

«па ла ві ну» Анд рэй Мі ка ла е віч 
і рас ка заў, што су стрэў тут не-
каль кі сва іх зна ё мых. «Каб не 
праб ле мы з сэр цам і не стро-
гае ве та, на кла дзе нае Ва лян ці-
най Пят роў най на лю бы на пой, 
мац ней шы за гар ба ту, пэў на, 
зай шлі б з хлоп ца мі ў ка вяр ню 
на су праць. Яны за пра ша лі да-
лу чыц ца. Вель мі ж дзень пры-
го жы і на строй доб ры», — за-
смя яў ся бы лы су сед і за браў у 
жон кі па ке ты з жоў та-зя лё ны мі 
пер ца мі.

На фо не гэ тай пры го жай ся-
мей най па ры амаль што кант-
рас там вы гля да ла ма ла дая па-
ра. Яны рап там за спра ча лі ся і 
звяр ну лі на ся бе ўва гу мно гіх. 
Ма ла ды, ві даць, муж да во-
дзіў, што трэ ба ку піць ча ты ры 
мя хі буль бы ад ра зу, каб ха пі-
ла на зі му, за ад но і пад вя зуць 
да са ма га до ма. А яго спа да-
рож ні ца пя рэ чы ла, што буль бу 
за хоў ваць ня ма дзе. Маў ляў, 
ка лі ўвесь бал кон за ста віш, не 
прай сці бу дзе, не тое, што ка-
ляс ку з ма лым па ста віць ін шы 
раз. Та му, на яе дум ку, хо піць 
ад на го мяш ка. Ма лое ў ка ляс цы 
за пла ка ла, і яны ады шлі, на час 
ад клаў шы вы ра шэн не пы тан ня 
пра на рых тоў ку буль бы.

А маю ўва гу пры цяг ну ла па-
жы лая пен сі я нер ка са стра ка-
тым па ке там чыр во на-аран жа-
вай ага род ні ны, якая да во дзі ла 
дру гой ба буль цы, што са мае 
га лоў нае, каб не бы ло вай ны, а 
на зям лі ў нас усё рас це і гас па-
да роў ха пае, ка лі столь кі ўся го 
пра да юць.

Свят ла на ЯС КЕ ВІЧ
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Гас цін насць на вёс цыГас цін насць на вёс цы  ��

Ад па чы нак са зна кам якас ці
Чым брас лаў скія аг ра ся дзі бы пры ваб лі ва юць ту рыс таў

Во сень скаеВо сень скае  ��

ФАР БЫ І ГУ КІ 
БРЭСЦКАГА 
КІР МА ШУ

Сяб ры, у мі ну лым ну ма ры 
«Звяз ды» мы пад вя лі вы-
нік края знаў ча га кон кур су 
«Мяс ці ны, зні та ва ныя з ду-
шой», які мно гім з вас па-
лю біў ся. Кон курс скон ча ны, 
ад нак за мест яго, су мес на з 
РГА «Бе лая Русь», мы рас-
па чы на ем но вую ак цыю пад 
наз вай «Край, дзе я жы ву». 
Та му за клі ка ем вас пра цяг-
ваць свае края знаў чыя да-
сле да ван ні і да сы лай це ў 
рэ дак цыю.

Прэс-сак ра тар РГА «Бе лая 
Русь» Яў ген БЕ ЛА ВУ САЎ рас-
ка заў пра агуль ную ідэю ак цыі 
«Край, дзе я жы ву»:

— Гэ ты пра ект бу дзе доў-
жыц ца не менш за год і рас пач-
нец ца, маг чы ма, з но ва га го да. 
Пер ша па чат ко ва мы пла на ва лі 
ства рыць пэў ны ін тэр нэт-рэ-
сурс, які б да па ма гаў нам пра-
ца ваць з рэ гі я наль ны мі ад дзя-
лен ня мі «Бе лай Ру сі» (раз мя-
шчаць там ад ра сы, тэ ле фо ны 
мяс цо вых ад дзя лен няў). Ад нак 
уво гу ле гэ та бу дзе неш та на-
кшталт бе ла рус кай Ві кі пе дыі (ін-
тэр нэт-эн цык ла пе дыі. — Аўт.). 
Пла ну ем раз мяс ціць у се ці ве 
кар ту: на ціс ка ем на пэў нае мес-
ца на ёй — ад кры ец ца кан крэт-
ны на се ле ны пункт з дэ та лё вай 
ін фар ма цы яй аб ім. На прык лад, 

бу дуць па зна ча ны яго ка ар ды-
на ты, бо на ват у gps-на ві га та-
рах ёсць не ўсе бе ла рус кія на-
се ле ныя пунк ты. Ха це ла ся б, 
каб і ма лень кія вё сач кі мож на 
бы ло знай сці з да па мо гай по-
шу ка вай сіс тэ мы. Бу дзе раз мя-
шчац ца ін фар ма цыя пра са мі 
на се ле ныя пунк ты — коль касць 
жы ха роў, эт ніч ны склад, рэ лі гій-
ныя асаб лі вас ці. Да та го ж і ста-
тус на се ле на га пунк та — гэ та 
аг ра га ра док, вёс ка ці штось ці 
яшчэ. І, вя до ма, пла ну ем аку му-
ля ваць ін фар ма цыю пра са міх 
лю дзей: ка лі там за ста ло ся, на-
прык лад, два ча ла ве кі, то ча му 

б пра іх не рас па вес ці? Бо ка лі 
не ста не гэ тых лю дзей, то і са ма 
вёс ка, лі чы, знік не... Пра на се-
ле ныя пунк ты боль ша га па ме ру 
мож на рас каз ваць праз іх вы-
біт ных жы ха роў. Па мят ныя мяс-
ці ны, гіс та рыч ныя каш тоў нас ці 
так са ма вар тыя та го, каб пра іх 
на пі саць. Да та го ж доб ра бу дзе 
па зна чыць на яў насць атэ ляў, 
аг ра ся дзіб, рэ ста ра наў — тых 
мес цаў, дзе ванд роў ні кі мо гуць 
спы ніц ца, за ві таў шы сю ды. Трэ-
ба па зна чаць і куль тур ны ад па-
чы нак, ка лі ён пра ду гле джа ны 
ў гэ тым на се ле ным пунк це... 
Пад рас тае ма ла дое па ка лен не, 
і яму хо чац ца ве даць штось ці 
пра тыя мяс ці ны, дзе жы лі ба-
бу лі, дзя ду лі, ве даць гіс то рыю 
род най зям лі.

Афі цый ны па ча так ак цыі гэ-
та га гра мад ска га аб' яд нан ня бу-
дзе да дат ко ва аб ве шча ны. Мы 
ж, звяз доў цы, ра зам з не раў на-
душ ны мі чы та ча мі стар ту ем ужо 
за раз. Да сы лай це нам свае 
ма тэ ры я лы пра гіс то рыю род-
най зям лі, ад мет ныя мес цы, пра 
вы біт ных асоб ці прос та доў га-
жы ха роў, якія ста лі свед ка мі ці-
ка вых гіс та рыч ных па дзей. Ча-
ка ем ва шы ар ты ку лы па ад ра се: 
220013, Мінск, вул. Б. Хмяль ніц-
ка га, 10 а, га зе та «Звяз да», з па-
зна кай «Край, дзе я жы ву» або 
іnfo@zvyazda.mіnsk.by.

Смя рот ны чад
Да лу чай це ся!Да лу чай це ся!  ��

(Заканчэнне. 
Пачатак на 1-й стар.)

(Заканчэнне. 
Пачатак на 1-й стар.)

АД ВА ШЫХ 
АР ТЫ КУ ЛАЎ — 

ДА БЕ ЛА РУС КАЙ 
ВІ КІ ПЕ ДЫІ
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Ва ўсіх рэ гі я наль ных га зе тах, на мяс цо вых 
сай тах апуб лі ка ва ны гра фі кі пра вя дзен ня 
маш таб ных во сень скіх кір ма шоў, дзе збі ра-
ец ца шмат сель гас вы твор цаў, а па куп ні коў 
там звы чай на столь кі, што ка ля асоб ных 
ма шын на ват чэр гі вы строй ва юц ца. Та кія 
ме ра пры ем ствы, ар га ні за ва ныя аб лспа-
жыў са ю зам і ін шы мі ганд лё вы мі ар га ні за-

цы я мі, па чы на юц ца з пер шых вы хад ных 
каст рыч ні ка ў цэнт раль най част цы го ра да. 
Але мне больш да спа до бы не вя лі кія кір ма-
шы, якія пра вод зяц ца ў спаль ных ра ё нах. 
Яны пры ваб ныя тым, што бліз ка, не трэ ба 
буль бу ці ка пус ту вез ці праз паў го ра да. А 
ку піць на іх мож на фак тыч на ўсё, што і на 
вя лі кіх пля цоў ках.
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Прэс-сак ра тар «Бе лай Ру сі» Яў ген 
Бе ла ву саў ма рыць ства рыць 
ана лаг бе ла рус кай Ві кі пе дыі.

Кірмаш у Кастрычніцкім раёне Мінска.

ФАР МА ЦЭЎ ТЫЧ НЫЯ 
ЗА ВО ДЫ РЫХ ТУ ЮЦ ЦА...

На шы вяс ко выя прод кі 
не ве да лі ры су. Та му ў 
капусныя ліс ты на клад ва лі 
пры га та ва ную са сквар ка мі 
яч не вую ка шу.


