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П А  К А Ш  Т У Й  Ц Е !

ХАТНЯЯ ЭНЦЫКЛАПЕДЫЯ

ЗА ПЯ КАН КА З ГАР БУ ЗА
Спат рэ біц ца: гар-

буз — 600 г, тва рог (па жа-

да на не кіс лы) — 200 г, яй-

кі — 3 шт., ман ка — 50 г, 

цу кар — да 100 г (на смак 

і ў за леж нас ці ад сор ту 

гар бу за).

Гар буз мож на на дзер-

ці на буй ной тар цы або па рэ заць на не вя лі кія ка ва лач кі. 

Кла дзём яго у каст ру лю, на лі ва ем тро хі ва ды, каб гар буз 

не пад га рэў, і ту шым да мяк ка га ста ну пад на крыў кай, з 

га то вай ма сы ро бім гар бу зо вае пю рэ.

Змеш ва ем тва рог, яй кі, ман ку і цу кар. Не вя лі кі мі пор цы-

я мі да да ём у тва рож ную ма су га ра чае гар бу зо вае пю рэ.

Атры ма ную ма су вы лі ва ем у фор му (дыя мет рам 22 см) 

і ста вім у ду хоў ку пры 200 °С пры клад на на 20—25 хві лін 

да ўтва рэн ня пры го жа га за ла ціс та га ко ле ру.

Ча ка ем, па куль за пя кан ка асты не, пас ля ча го пе ра клад-

ва ем на блю да і па да ём да ста ла.

МА РЫ НА ВА НАЯ МОЙ ВА
Спат рэ біц ца: мой ва — 500 г, ва да — 350 мл, соль — 

2 ч. л., цу кар — 1 ч. л., лаў ро вы ліст — 3 шт., гваз дзі ка — 

3 шт., чор ны пе рац — 10 га ро шын, зер не гар чы цы — 

3 ч. л., во цат 9-пра цэнт ны — 3 ч. л.

Пры га та ваць ма ры над: ва ду да вес ці да кі пен ня, да даць 

усе ін грэ ды ен ты, кі пя ціць 5 хві лін, асту дзіць да па ка ё вай 

тэм пе ра ту ры.

Ры бу пе ра браць, па-

мыць. Пе ра клас ці ў глы-

бо кую ёміс тасць. За ліць 

ма ры на дам, на крыць і 

пры няць у ха ла дзіль нік 

на 12 га дзін. Змя шаць 

змес ці ва і пры няць яшчэ 

на су ткі. Праз су ткі ры ба 

га то вая.

ТА ПАЧ КІ
Прос тая ідэя для ама та раў вя зан ня

Тап кі вя жуц ца на двух прут ках, па чы на ю чы з па дэ швы. 

Прут кі № 4. Па мер та пак 23 см па даў жы ні. Шчыль насць 

вя зан ня: 20 во чак на 20 ра доў — узор 10 х 10 см.

Па дэ шва:

На браць 26 во чак.

1 рад: вя заць усе воч кі 

вон ка вы мі, у па чат ку і ў 

кан цы да даць па ад ным 

воч ку (28 во чак).

2 рад: усе вон ка выя 

воч кі.

3—16 ра ды: паў тор ра-

доў 1 і 2 (42 воч кі).

17 рад: вя заць вон-

ка вы мі, у па чат ку і ў 

кан цы ра да пра вя заць 

2 воч кі ра зам вон ка вым 

(40 во чак).

18 рад: усе вон ка выя 

воч кі.

19—32 ра ды: паў тор ра-

доў 17 і 18 (26 во чак).

Верх:

33 рад: на браць 8 во чак 

(воч кі пят кі) і вя заць вон-

ка вы мі (34 воч кі).

34 рад: усе воч кі вон ка-

выя, у кан цы да даць 1 воч-

ка (35 во чак).

35 рад: вон ка выя воч кі.

36—48 рад: паў тор ра доў 

34 і 35 (42 воч кі).

49 рад: за крыць 24 воч кі, 

рад скон чыць вон ка вым 

(18 во чак).

50 рад: вон ка выя воч кі.

51 рад: ад ва рот ныя воч кі.

52—56 ра ды: паў тор ра-

доў 50 і 51 (18 во чак).

57 рад: на браць 24 воч кі і тыя, што бы лі вя заць вон ка вы мі 

(42 воч кі).

58 рад: вон ка выя воч кі, у кан цы пра вя заць 2 ра зам вон-

ка вым (41 воч ка).

59 рад: вон ка вы воч кі.

60—73 рад: паў тор ра доў 58 і 59 (34 воч кі).

Сшы ва ем і ўпры гож ва ем на свой густ!

Аў ся ная му ка су праць плям на за мшы
Саль ныя пля мы, якія ня рэд ка з'яў ля юц ца на абут ку з 

за мшу, лёг ка вы да ля юц ца з да па мо гай аў ся най му кі. Вазь-

мі це кры ху му кі і ўтры це яе ў пля му, па кі нуў шы на паў га-

дзі ны. По тым прос та пра тры це ка ва лач кам тка ні ны.

На ждач ная па пе ра су праць сліз га цен ня
Як толь кі ку пі лі туф лі з плос кай па дэ швай, на тры це іх 

на ждач най па пе рай. Та кім чы нам атрым лі ва ец ца аб ра зіў-

ны пласт, які не дасць вам па сліз нуц ца і зва ліц ца.

У М Е  Л Ы Я  Р У Ч  К І

Ні што не прад ра ка ла бя ды. 

Ста біль насць бы ла до ма і на ра-

бо це. І рап там жыц цё пе ра вяр-

ну ла ся. Без уся ля кіх па пя рэдж-

ван няў, без на мё каў на тое, што 

зла джа ная сіс тэ ма рап там дасць 

збой. Гле ба вы сліз ну ла з-пад 

ног — як та ды, двац цаць га доў 

на зад, ка лі Яня вы хо дзі ла з ма-

шы ны, што спы ні ла ся на су праць 

баць коў ска га до ма, за шы ба мі 

яко га за мест яр ка га свят ла тра-

пя таў ся язы чок све чач кі. Яе, ця-

жар ную, пад ха пі лі, за нес лі ў па кой, дзе ў тру не 

апош ня га «пра бач-бы вай» ча ка ла ма ці. Стрэс 

быў та кі моц ны, жа ло ба та кая глы бо кая, што 

той, ка го яна на сі ла пад сэр цам не вы тры маў 

ду шэў на га бо лю...

...Ця пер яна са ма за ды ха ла ся ад рос па чы, 

кі да ла ся ў роз ныя ба кі, прад чу ва ю чы не па праў-

нае, рва ла на са бе ва ла сы: як жа так, як не 

да гле дзе ла, не ад чу ла, ча му яе ма ця рын скі ін-

стынкт маў чаў?

Ах, гэ та спрад веч ная ма ця рын ская звыч ка — 

ва ўсім ві на ва ціць най перш ся бе! Дзе ці, па куль 

не ста нуць са мі баць ка мі, на ват уя віць не мо-

гуць, што, абе ра га ю чы ма туль ад хва ля ван няў і 

ха ва ю чы праў ду, толь кі яшчэ больш шко ды пры-

но сяць. Муж Мар' ян, хоць і сам учар неў ад не вя-

до мас ці, але су па кой ваў Яні ну, аб на дзей ваў. Ды 

хі ба мож на су па ко іць чу лае ма ця рын скае сэр ца? 

Яе ву лі ца з пры го жай наз вай Со неч ная ўмо мант 

пе ра тва ры ла ся ў змроч нае без аб ліч нае су та рэн-

не, якім ёй трэ бы ло іс ці на пра цу, а но гі нес лі 

не ку ды ў ін шы бок, во чы шу ка лі аб на дзей лі ва га 

зна ку. Тыя дні жан чы на жы ла толь кі ма літ ва мі. 

І Бог вяр нуў ёй ма лод ша га сы на. Рус лан знай-

шоў ся гэ так жа не ча ка на, як і пра паў.

Як час та на ад лег лас ці ча су мно гія зда-

рэн ні ўспры ма юц ца на мі зу сім без тра гіч ных 

пры ўкрас, ін шы раз на ват з гу ма рам. А та ды бы ло 

не да сме ху. Са цы яль ны пе да гог Сы ра ват кін скай 

шко лы Яні на Па шук, якая шмат га доў за пар бы-

ла «на гляд чы цай» за сем' я мі са цы яль на не бяс-

печ ны мі, а як дэ пу тат сель са ве та му сі ла ве даць 

і на дзён ныя праб ле мы свай го 

элек та ра ту, рап там усвя до мі ла, 

што са мае га лоў нае ў жыц ці — 

улас ная сям'я. Як ча ла век шчы-

ра ве ру ю чы, яна не ўкленч ва ла 

да Гос па да «За што?». Імк ну ла ся 

зра зу мець — ДЛЯ ЧА ГО?

Па-на стаў ніц ку пры дзір лі ва, 

аж но да прад узя тас ці, ана лі за ва-

ла кож ны свой крок. Ус па мі на ла 

пе да га гіч ныя ме та ды сва іх баць-

коў. Якія там ме та ды?! У мна-

га дзет най сям'і, дзе га да ва лі ся 

тры сяст ры і два бра ты, са мо ся лян скае жыц цё 

вы хоў ва ла і за гар тоў ва ла. Але ў Ваў ка выс кай вё-

сач цы Таль каў цы ні хто сло ва дрэн на га не ска заў 

у іх бок. Ма ла то го што пра ца ві тыя, сум лен ныя, 

доб ра зыч лі выя Свіс ту ны бы лі, дык яшчэ над-

звы чай та ле на ві тыя, здоль ныя да му зы кі і спе-

ваў. Ка лі Яня са ста рэй шым бра там за яў ля лі ся 

ў вяс ко вы клуб, чу ла ся ра дас нае: «Ого! Бу дзе 

ве се ла, бо Свіс ту ны прый шлі!» Гэ та на тхняль нае 

пры ві тан не су пра ва джа ла яе ўсё жыц цё. Ра дас-

ны мі агень чы ка мі ў ва чах яе пры ход су стра ка лі і 

пас ля та го, ка лі сваё дзя во чае проз ві шча Свіс тун 

яна па мя ня ла на Па шук, па браў шы ся шлю бам з 

пра ца ві тым ша фё рам, пры го жым гар ма ніс там з 

Сы ра ва так Мар' я нам. Пра цу ю чы ў шко лах ці ў 

дзі ця чым сад ку, Яні на боль шую част ку свай го 

ча су ад да ва ла мас тац кай са ма дзей нас ці. Ця пер 

са ма здзіў ля ец ца, як ха па ла зда роўя і сі лы па ча-

ты ры ра зы на ты дзень ла дзіць тан цы ў клу бе. Ды 

гэ та вам не ця пе раш нія дыс ка тэ кі! Гу ча ла жы вая 

му зы ка мяс цо ва га ін стру мен таль на га ан самб ля, 

Яня іг ра ла на гі та ры і на іо ні цы, якую хут ка за мя-

ніў элект ра ар ган.

У та кім да лё кім 1977 го дзе ра зам з сяб роў кай 

Вац ла вай Гіль яны пры еха лі на Смар гон шчы ну 

пас ля за кан чэн ня Гро дзен ска га му зыч на-пе да-

га гіч на га ка ле джа. Та ды, праў да, ён на зы ваў ся 

ву чы лі шчам. Яні на вы кла да ла ў шко ле вёс кі Па-

ля ны му зы ку і спе вы, пра ца ва ла пі я нер ва жа тай. 

З Вац ла вай, якая пра ца ва ла ў Жо дзіш ках, яны 

рэ гу ляр на су стра ка лі ся на рэ пе ты цы ях у Жо дзіш-

каў скім ДК. Праз ней кі час шко лу за чы ні лі, а ёй 

пра па на ва лі мес ца вы ха валь ні цы ў дзі ця чым сад-

ку. Пра ца ва ла ў Сы ра ват кін скім клу бе. По тым 

пе рай шла ў Сы ра ват кін скую СШ. Га да ва ла сва іх 

сы ноў і вы хоў ва ла чу жых дзя цей, якім ін шы раз 

удзя ля ла больш ува гі, чым сва ім... Яні на Час ла ваў-

на не цяг ну ла на сцэ ну ні Мак сі ма, ні Рус ла на. Хі ба 

што ў тых вы пад ках, ка лі без іх да па мо гі нель га 

бы ло абы сці ся. Да кон кур саў і агля даў рых та ва-

ла ін шых, сціп ла мяр ку ю чы, што сва іх пі я рыць не 

вель мі па-хрыс ці ян ску. Бян тэ жа чы ся пе рад ма ту лі-

ным аў та ры тэ там, ма лень кі Мак сім ка па га джаў ся 

спя ваць, толь кі сха ваў шы ся ў ша фу. Але ж, не-

здар ма ка жуць, што та лент у зям лю не за ка па еш, 

тым больш — у ша фу не за чы ніш. І ста рэй шы сын 

пай шоў па ма ту лі ных сля дах. Хто сён ня не ве-

дае та ле на ві та га, адо ра на га пры го жым го ла сам і 

пры ваб лі вай знеш нас цю смар гон ска га спе ва ка і 

па ста ян на га вя ду ча га шмат лі кіх ім прэз!

Мен шы, Рус лан, не асме ліў ся «кан ку ры ра ваць» 

і аб раў свой шлях — за кон чыў Ма ла дзе чан скі по-

лі тэх ніч ны ка ледж. У па раў на нні з Мак сі мам ён 

ці шэй шы, спа кай ней шы, ад ным сло вам — не пуб-

ліч ная асо ба. Але толь кі ад на клас ні кі ды са мыя 

бліз кія лю дзі ве да юць пра яго вя лі кае і доб рае 

сэр ца. Мо жа та му, яго інакш, як Рус лік, не на зы ва-

юць. Ці не праз сваю праз мер ную да бры ню і бо язь 

па ру шыць ма ту лін спа кой не ка лі на іў на вы ра шыў 

ма лод шы сын спра віц ца сам-на сам з сі ту а цы яй, 

якую трэ ба бы ло вы ра шаць усім ра зам? Што ж, 

як ка жа Яні на Час ла ваў на, усё да леп ша га, праз 

па мыл кі на ву ка да ец ца больш грун тоў ная...

Ці ве да е це вы най леп шы сро дак па збаў лен ня 

ад стрэ су? На са мрэч, гэ та твор часць. І не важ на, у 

якой га лі не мас тац тва ці ра мяст ва пра яў ляць сваю 

ін ды ві ду аль насць, сваё ба чан не, сваё ад чу ван не 

пры га жос ці. Му зы ка, спе вы да па ма га юць, як ні што 

ін шае, ад на віць гар мо нію ў ду шы. А ду ша, прай-

шоў шы праз вы пра ба ван ні, ін шы раз на ра джае 

са праўд ныя тво ры мас тац тва... Му зы ка Яні ны да 

школь на га гім на атры ма ла ся шчы ра-со неч най. А 

кры ху паз ней мяс цо вы кам па зі тар да ве да ла ся, 

што яе сын Мак сім так са ма пі ша пес ні — і вер шы 

ды му зы ку да іх. Не дзе ля сла вы — дзе ля ду шы і 

ўдзяч нас ці Та му, хто на дзя ліў та лен там.

Ала КЛЕ МЯ НОК.

Му зы ка ў яе ду шы ППа ра ды бы ва лыха ра ды бы ва лых

АБ ЛЯ ПІ ХА 
ПАД АКНОМ — 

ЗДА РОЎЕ 
Ў ХА ЦЕ

Ка лі ў нас за сох ла гэ тае 

дрэў ца, я — шчы ра ска-

жу — пла ка ла, так мне 

шко да бы ло.

Наз ву яно атры ма ла та му, 

што яго пла ды гус та аб ляп ля-

юць кан цы га лі нак.

Аб ля пі ха шы ро ка рас паў сю-

джа на ў мно гіх кра і нах, у нас, у Бе-

ла ру сі, яе лепш за ўсё вы са джваць 

на схі лах, там, дзе вы па дае больш 

віль га ці. Каб дрэў ца вы рас ла ўра-

джай ным, пры па са дцы трэ ба па-

клас ці пад ка ра ні з вя дзер ца пе-

ра гною, дзве-тры ста ло выя лыж кі 

ка лій на-фос фар на га ўгна ен ня. І 

па лі ваць два ра зы на ты дзень, па-

куль яно не на бя рэ сі лу.

Аб ля пі ха вель мі ба га тая на 

аскар бі на вую і фо лі е вую кіс ла-

ту, на ві та мі ны. У га лін ках яе 

вы яў ле на вы со кае ўтры ман не 

ду біль на га рэ чы ва.

Цві це аб ля пі ха ў кра са ві ку—

маі, пла ды па спя ва юць у ве рас-

ні—каст рыч ні ку. Іх мож на за хоў-

ваць у за ма ро жа ным вы гля дзе, 

га та ваць ва рэн не, джэ мы, со кі, 

кам по ты... Са све жых пла доў га-

ту юць аб ля пі ха вы алей. Ён са-

дзей ні чае за гой ван ню ран, су ці-

шае боль, вы ка рыс тоў ва ец ца ў 

якас ці пра фі лак тыч на га срод ку 

пры пра мя нё вых і ін шых па шко-

джан нях ску ры, апё ках, про леж-

нях і г. д. Ін шы мі сло ва мі, аб ля-

пі ха аб ляг чае і пад аў жае жыц цё 

ча ла ве ка. А най леп шы тэр мін 

для яе па сад кі — ліс та пад.

Ве ра Са зо на ва,

г. Мінск.


