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А

ДНЫМ з самых распаўсюджаных захворванняў у свеце з'яўляецца артэрыяльная гiпертэнзiя. Ад павышанага цiску пакутуе каля 2,2 мiльёна беларусаў,
а гэта кожны трэцi дарослы. I распаўсюджанасць хваробы
расце. Пры гэтым толькi 9,5 % хворых пастаянна прымаюць
неабходныя прэпараты, якiя дазваляюць кантраляваць артэрыяльны цiск. А між тым артэрыяльная гiпертэнзiя выступае асноўным фактарам рызыкi ў развiццi цяжэйшых
сардэчна-сасудзiстых хвароб, якiя з'яўляюцца прычынай
смерцi насельнiцтва больш чым у палове выпадкаў. Сярод
найбольш распаўсюджаных — хранiчная iшэмiчная хвароба
сэрца i вострыя формы — iнфаркт мiякарда, iнсульт i парушэннi мазгавога кровазвароту.

«52 % насельнiцтва
не кантралюе
свой цiск»
— Хва ро бы сiс тэ мы кровазвароту займаюць першае
месца ў нашай краiне сярод
прычын смерцi. Больш за 50 %
насельнiцтва памiрае менавiта
ад iх, — расказвае загадчык
кафедры кардыялогii i рэўматалогii БелМАПА Андрэй
ПРЫСТРОМ. — Пры гэтым унёсак фактараў рызыкi ў развiццё
сардэчна-сасудзiс тых хвароб
большы за 50 %, а правiльна
па да бра най тэ рапii — значна меншы. Таму вельмi важна
быць адказным за сваё здароўе i кантраляваць фактары
рызыкi.
Артэрыяльная гiпертэнзiя —
якраз той фактар, якi можна
кантраляваць, прымаючы падабраныя доктарам прэпараты.
Праўда, не ўсе гэта робяць правiльна. А 52 % насельнiцтва ўвогуле не кантралюе свой цiск.
— У нас мае месца нiзкая
прыхiльнасць да лячэння. Хворы прымае лекi тры месяцы,
цiск нармалiзуецца, бо мы сёння валодаем эфектыўнымi гiпатэнзiўнымi прэпаратамi. А праз
тры месяцы кiдае iх прымаць,
бо цiск стаў нiжэйшы. I вяртаецца да таблетак ужо пасля чарговага гiпертанiчнага крызу.
Заўважу, што калi пацыент не
лечыцца, рызыка ўскладненняў
дасягае 43 %, калi лечыцца нерэгулярна — 37 %, — адзначае
вядучы навуковы супрацоўнiк

лабараторыi артэрыяльнай
гiпертанii РНПЦ «Кардыялогiя» Таццяна НЯЧОСАВА.
Яна падкрэслiвае, што Сусветная арганiзацыя аховы здароўя
ставiць мэту да 2025 года знiзiць
смяротнасць ад сардэчна-сасудзiстых хвароб на 25 %. Пры гэтым эксперты арганiзацыi прагназуюць, што колькасць людзей
з павышаным цiскам вырасце на
планеце да 1,5 мiльярда, гэта
значыць колькасць гiпертонiкаў
павысiцца на 60 %.

«Каля 60 % беларусаў
мае большую вагу,
чым рэкамендавана»
Iстотнымi фактарамi рызыкi
ўзнiкнення артэрыяльнай гiпертэнзii з'яўляюцца курэнне, высокi халестэрын, лiшняя вага i
атлусценне, цукровы дыябет.
— У Беларусi курыць 27 %
насельнiцтва. I гэты фак тар
рызыкi ўзнiкнення iнфаркту мiякарда пераважвае ўсе астатнiя
разам узятыя, — аргументуе
Андрэй Прыстром. — Вялiкi
працэнт насельнiцтва мае высокi халестэрын, i толькi 3,1 %
яго кантралюе. Каля 35 % беларусаў мае лiшнюю вагу, а ў
25 % увогуле атлусценне. Уявiце, каля 60 % нашага насельнiцтва мае большую вагу, чым
рэкамендавана. Сярод вядучых
фактараў рызыкi i цукровы дыябет, колькасць выпадкаў якога
ў свеце iмклiва расце.
У Канадзе i ЗША правялi даследаванне, якое красамоўна
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ЯК ЗАХАВАЦЬ СЭРЦА
I САСУДЫ ЗДАРОВЫМI
— А гэта падагра. Хто меў
хоць адзiн яе прыступ, памятаюць яго ўсё жыццё. Але ёсць
i бессiмптомнае цячэнне, што
часта сустракаецца ў моладзi.
Узровень мачавой кiслаты павышаюць пiва, iншыя алкагольныя напоi, а таксама фруктоза.
Папiлi салодкай газiроўкi — узровень мачавой кiслаты павысiўся. А ён павiнен быць нiжэйшы за 360.

Не адмяняйце
прэпарат, якi прымалi
да эпiдэмii
сведчыць пра знiжэнне смяротнасцi пры ўплыве на фактары
рызыкi. З 1994 да 2005 года там
удалося скарацiць смяротнасць
ад iшэмiчнай хваробы сэрца на
30 %.
— Унёсак хiрургiчнага i тэрапеўтычнага лячэння ў гэтае
змяншэнне склаў 43 %, уплыву
на фактары рызыкi — 48 %, —
адзначае Таццяна Нячосава. —
Лячэнне вострага iнфаркту мiякарда паўплывала, напрыклад,
на 8 %, а знiжэнне ўзроўню халестэрыну — на 23 %. Лячэнне
хранiчнай iшэмiчнай хваробы
сэрца паўплывала на 17 %,
хранiчнай сардэчнай недастатковасцi — на 10 %, а знiжэнне
сiсталiчнага цiску — на 20 %.
Для кантролю свайго стану
здароўя кожны дарослы павiнен
ведаць свае бiямаркеры.
Халестэрын — меней за
5 ммоль/л.
Каэфiцыент атэрагеннасцi — меней за 4.
Лi пап ра тэ i ны нiз кай
шчыльнасцi — меней за 3.
Трыглiцэрыды — меней
за 2 ммоль/л.
Лiпапратэiны высокай
шчыльнасцi — больш за
1,1 ммоль/л у мужчын i
1,2 ммоль/л у жанчын.

Самае складанае —
фiзiчная актыўнасць
Таццяна Нячосава кажа, што
змянiць спосаб жыцця, каб праду хiлiць артэрыяльную гiпертэнзiю, не так i складана.
— У 2010 годзе ўрачы Вiцебска, Брэс та i Мiн ска пра вя лi
даследаванне, у якiм удзельнiчала 1470 пацыентаў. Iх назiралi цягам года. Акрамя падбо ру таб ле так, урачы да ва лi
памяткi i рэкамендацыi па харча ван нi i фi зiч най ак тыў насцi. У вынiку 64 % пацыентаў
дасягнулi кантролю артэрыяльнага цiску. Каля 74 % памянялi харчаванне. Складаней за
ўсё змянiць свае адносiны да
фiзiчнай ак тыўнасцi, — адзначае медык. — Для гiпертонiка
га лоў нае хадзь ба — неабавяз ко ва бе гаць ма ра фо ны
цi ў трэнажорнай зале паднiмаць штангу. Прычым i хадзiць
неабавязкова 10 тысяч крокаў
у дзень. Да стат ко ва зра бiць
нагрузку пастаяннай i выпрацаваць у сябе гэту звычку.
Спецыялiст адзначыла, што
ўсё час цей ар тэ рыя льная гiпертэнзiя сустракаецца ў падлеткаў. Бо яшчэ адзiн фак тар
рызыкi — павышаны ўзровень
мачавой кiслаты.
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Спе цы я лiс ты па куль не
ро бяць ад на знач ных ацэ нак
на конт та го, як ка ра на вi русная iнфекцыя паўплывала на
ўзро вень сар дэч на-са судзiстых хва роб. Але ўпэў не ныя,
што ў хуткiм часе колькасць
пацыентаў павялiчыцца.
— Людзi, якiх штосьцi непакоiла, заставалiся дома, бо баялiся заразiцца. I падчас пiка
ка ра на вi рус най iн фек цыi мы
назiралi змяншэнне колькасцi
пацыентаў, якiя да нас паступалi, — кажа намеснiк дырэкта ра па тэ ра пеў тыч най дапамозе РНПЦ «Кардыялогiя»
Алена КУРЛЯНСКАЯ. — Таму
мы чакаем пiка ў асеннi перыяд i не выключаем, што многiя
дацяг нуць да сардэчна-сасудзiс тай катастрофы.
— Важна прымаць прэпараты,
якiя вы прымалi раней, — дадае
Андрэй Прыстром. — У Еўропе,
напрыклад, падчас пандэмii на
15 % знiзiлася прыхiльнасць да
лячэння. Памятайце, што калi ў
вас артэрыяльная гiпертэнзiя цi
цукровы дыябет, яны павiнны
кантралявацца. Толькi ў выпадку, калi вы заразiлiся, урач можа
адмянiць некаторыя прэпараты — тут ёсць нюансы.
Тац ця на Ня чо са ва звяртае ўва гу на тое, што пуб лi-

кацыi, нiбыта iнгiбiтары АПФ
(яны прызначаюцца пры сардэч на-са судзiс тых хва ро бах)
дрэнна сябе зарэкамендавалi
пры каранавiруснай iнфекцыi,
не пацверджаны маштабнымi
да сле да ван ня мi. Урач за клiкае нi ў якiм разе самастойна
не адмяняць той прэпарат, якi
вы прымалi да эпiдэмii. Менавi та та кую вы сно ву зра бi ла
су свет ная ме ды цын ская супольнасць.

Каб жыць доўга
i шчаслiва...
Тацця на Ня чоса ва зга дала
даследаванне, якое праводзiлi ў Гарвардзе цягам 70 гадоў,
калi пяць пакален няў урачоў
назiралi i перадавалi адно аднаму сваiх пацыентаў. У вынiку выйшла кнiга, дзе сфармуля ва ны асноў ныя па стула ты
шчаслiва га i здарова га жыцця. Першы з iх — хварэць можна, але нельга ад чуваць ся бе
хво рым. Да лю бой хва ро бы
трэ ба ста вiц ца як да да рожнага здарэння, але нельга яго
ўспрымаць як асноўны сцэнарый жыцця. Другi элемент —
кахан не, а шчас лi вы шлюб —
на дзей ная пры кме та даў галец ця. Трэцяя вы сно ва, якую
зра бi лi ву чо ныя, — доб рыя
лю дзi жы вуць даў жэй i шчаслi вей, чым злыя, бо ва рожы
на строй — адзiн з фак тараў
ры зыкi каранар най недастатко вас цi. Важ ным ву чоныя назвалi i клопат пра ду шу, ча му
спры я юць ёга i ме ды та цыя.
I апошнi элемент — ву чыцца
нi колi не поз на. На прык лад,
лю дзi, якiя лю бяць чы таць
кнi гi, жы вуць у ся рэд нiм на
шэсць га доў даў жэй за тых,
хто не вiтае такi за ня так. Бо
ра зу мо вая ак тыў насць станоў ча ўплывае на за хаванне
цвя ро за га ро зу му да глы бокай старас цi.

Прыгожыя i дагледжаныя рукi — вiзiтоўка любой жанчыны.
Акуратны манiкюр характарызуе яго ўладальнiцу толькi са
станоўчага боку. Але як зрабiць так, каб гэтая рэгулярная
працэдура была бяспечная: аддаваць перавагу толькi майстру ў салоне, або можна рабiць яго ў дамашнiх умовах? Як
не атрымаць небяспечныя iнфекцыi, сярод якiх гепатыт В
i С, ВIЧ, грыбок i герпес? Пры гэта расказала памочнiк урача-гiгiенiста Мiнскага абласнога цэнтра гiгiены, эпiдэмiялогii
i грамадскага здароўя Таццяна ЛЯШКЕВIЧ.
— Калi вам падабаецца ваш майстар, да якога вы прыходзiце
дадому, можаце карыстацца яго паслугамi. Але важна памятаць,
што спецыялiст павiнен прытрымлiвацца ўсiх правiл бяспекi, — адзначае медык.
Ёсць некалькi рэчаў, на якiя варта звярнуць увагу, перад тым
як даверыцца майстру. Спецыялiст па манiкюры абавязаны мець
даведку аб стане здароўя з адзнакай аб праходжаннi гiгiенiчнага навучання, якую павiнен прад'явiць па вашым патрабаваннi. Звярнiце
ўвагу на тое, што працаваць ён мусiць у аднаразовых пальчатках
i масцы. Перад тым як пачаць рабiць манiкюр, майстар павiнен
апрацаваць вашы рукi антысептыкам. Спецыялiсту трэба мець у
наяўнасцi некалькi камплектаў iнструментаў, бо апрацоўка кожнага з iх (калi яна адбываецца па ўсiх правiлах) займае не менш за
дзве гадзiны. Перад пачаткам працэдуры майстар павiнен у вашай
прысутнасцi адкрываць iнструмент у спецыяльных крафт-пакетах
са стыкерамi, на якiх пазначаны час i дата стэрылiзацыi.

Важна памятаць, што калi падчас працэдуры была пашкоджана
цэласнасць скурных покрываў, неабходны дэзынфекцыйныя i стэрылiзацыйныя мерапрыемствы. А iнструмент абавязкова павiнен
прайсцi ўсе этапы апрацоўкi ў строгай паслядоўнасцi. Па-першае,
гэта дэзынфекцыя. Яна знiшчае грыбы, бактэрыi, вiрусы i iншыя
мiкраарганiзмы. Калi яе прапусцiць, яны могуць трапiць на iншыя
прадметы з усiмi наступствамi. Па-другое, ачыстка, што дазваляе
змыць часцiнкi скуры, крывi, рэшткi касметычных сродкаў, пыл, якiя
не ўдалося выдалiць падчас дэзынфекцыi. Супраць рэшткаў куцiкулы цi старога лаку бяссiльная нават стэрылiзацыйная апрацоўка.
Ачыстка праводзiцца спецыяльнымi растворамi цi вiбрацыйнымi
шчоткамі-абразiвамi. Апошнi этап — стэрылiзацыя — тэрмiчнае
знiшчэнне спор патагеннай мiкрафлоры. Для гэтай працэдуры
выкарыстоўваецца абсталяванне, якое дапамагае дасягнуць звышвысокiх тэмператур.
Звяртайце ўвагу на гэтыя важныя моманты i памятайце, што
ваша здароўе залежыць у тым лiку ад бяспечных паводзiн навакольных.
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Весткi з месцаў

«I БРАМЫ
ПЯКЕЛЬНЫЯ
НЕ ПЕРАМОГУЦЬ
ЯГО...»
Парафiя ў Мядзведзiчах адна
з найстарэйшых у Беларусi. Першы касцёл тут з'явiўся ў далёкiм
1483 годзе, аднак яго то руйнавалi татары, то зачынялi царскiя
ўлады, i, дарэчы, вяскоўцы тады
дайшлi да самога цара...
Нягледзячы на гэта, вярнуць
свой храм iм удалося толькi праз
20 гадоў — i тады ж зразумець,
што замест старога, драўлянага
будынка трэба ўзводзiць новы.
Для гэ та га пры ха джа не ах вяНавуковы кiраўнiк рамонту аргана Аляксандр БУРДЗЯЛЁЎ:
равалi 60 тысяч рублёў (на той «Iнструмент пабудаваны з некаторым запасам, з большымi здольнасцямi,
чым патрэбна святой iмшы, што, несумненна, дае iнструменту вялiкi
час — прос та велiзарныя гроканцэртны патэнцыял».
шы!).
Як пашчасцiла iх сабраць? Ды, можна сказаць,
Хадзiць да касцёла лiчылася за ганаровае правiпрос та, бо гэта цяпер Мядзведзiчы — сцiплая ла, а калi ў 1912 годзе там з'явiўся арган, то ўжо i за
вёска на 80 падворкаў. А на пачатку мiнулага свята, бо паглядзець i паслухаць iнструмент (на двух
стагоддзя, як кажуць старажылы, «тут было ўсё паверхах 924 трубы ад некалькiх сантыметраў да пясваё: паны, яўрэi, крамы, пякарня, аптэка i нават цi метраў), зроблены адным з найлепшых майстроў
рэстаран».
Пётрам Вайцяховiчам з Вiльнi, хацелася кожнаму.
...«Пры камунiс тах» на касцёл, а дакладней, на яго памяшканне, былi iншыя
планы. Тут збiралiся зрабiць склад альбо
клуб, з чым нiяк не пагаджалiся вернiкi!
Мясцовыя жанчыны цэлымi днямi i нават
начамi па чарзе хадзiлi ў храм — вартавалi сваю святыню. «Я з бабай Свiрэпiхай
часта начавала, — успамiнае Бранiслава
ЦЯРПIЦКАЯ. — Яна пасцеле нейкага кажуха, сядзе на iм i як быццам спакойна сядзiць,
а я дык баюся-баюся. Дрэвы побач вялiкiя,
вецер у iх шумiць, а мне здаецца, што нехта
iдзе ўжо, у дзверы ляпае... Колькi разоў вось
гэтак дзяжурылi».
Прычым — не толькi жанчыны. Мужчыны, бывала, таксама часта «прыбiралiся»
ў спаднiцы — хадзiлi разам з жонкамi. I мелi рацыю: тая ж Ядвiга СВIРЭПА згадвае,

Свой погляд

Для таго,
каб выхаваць
патрыётаў...
У 2013 годзе рашэннем Мiнгарвыканкама нашай школе было нададзена iмя Героя Савецкага Саюза Аляксея Сямёнавiча Бурдзейнага, i тады ж пачалiся работы па стварэннi музейнай экспазiцыi.
Настаўнiкi разам з вучнямi ды iх бацькамi збiралi дакументы, фотаздымкi, успамiны ветэранаў, рэчы, якiя характарызавалi жыццё
i побыт людзей у гады Вялiкай Айчыннай вайны. Тады ж школа
наладзiла сувязi з сынам героя Юрыем Аляксеевiчам Бурдзейным, саратаўскiм лiцэем № 62, дзе знаходзiцца музей Тацынскай
танкавай брыгады, з пошукавым батальёнам в/ч 3213...

У вёсцы Мядзведзiчы Ляхавiцкага раёна цягам дзесяцi
месяцаў iшоў рамонт аргана з больш чым стагадовай
гiсторыяй. I вось нарэшце ў
касцёле святых апосталаў
Пятра i Паўла адбыўся доўгачаканы святочны канцэрт.

Так выглядаў касцёл у 1886 годзе.

У салоне цi ў дамашнiх умовах?

ШТО ЛЮДЗІ ПІШУЦЬ

Добрыя навiны

Касцёл святых апосталаў Пятра i Паўла.

як аднойчы прыехалi камунiсты, каб з касцёла
нешта забраць, дык яе бабуля Сарафiна з iмi так
ваявала, што на пару месяцаў трапiла ў турму!
...Такiм чынам касцёл перажыў абедзве сусветныя вайны, не закрыўся ў пару бязбожнiцтва ды атэiстычных ганенняў. З часам хiба арган тут замоўк.
Магчымасць адрамантаваць яго з'явiлася летась, i ўжо сёлета, калi б не пандэмiя, у Мядзведзiчах адбыўся б першы Мiжнародны фестываль
арганнай музыкi. Чакалася, што прыедуць на яго
найлепшыя арганiсты Расii, Польшчы, Германii,
нават Нiдэрландаў... «Сыграць на iнструменце
1912 года — гонар для любога арганiста. Гэта як
дакрануцца да былога, як пабываць у мiнулым цi
нават у пазамiнулым стагоддзi, — тлумачыць iх
намеры намеснiк старшынi Ляхавiцкага райвыканкама Святлана ЮРЛЕВIЧ.
Адзiн з такiх запрошаных гасцей, народны артыст Беларусi Iгар АЛОЎНIКАЎ кажа, што ўжо на
першай рэпетыцыi зразумеў, наколькi незвычайны
гэты iнструмент: «У нас у Беларусi шмат арганаў,
якiя iснуюць стагоддзямi, але, на жаль, не працуюць. Арган у Мядзведзiчах адрознiваецца мяккiм,
пяшчотным гучаннем, вялiкiм выбарам галасоў i
рэгiстраў на клавiятурах».
...Iншымi словамi, касцёл Пятра i Паўла — раней
колькi разоў руйнаваны — зноў i зноў аднаўляецца,
абнаўляецца i вяртаецца да людзей яшчэ прыгажэйшы i яшчэ даражэйшы... Яму нiбыта сам Бог
спрыяе! У доказ згадваюцца словы з Евангелля:
«Ты — Пётр (скала), i на гэтай скале пабудуй Касцёл Мой, i брамы пякельныя не перамогуць яго».
А мясцовыя жыхары ўпэўнены i яшчэ ў адным:
майстры з Мiнска аднавiлi не проста арган — яны
зрабiлi нешта большае: далi надзею на адраджэнне вёскi.
Таццяна БОЛТУЦЬ, фота аўтара,
г. Ляхавiчы.
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У вынiку ў нас сталi з'яўляцца каштоўныя экспанаты, i праз год адбылося адкрыццё музейнай экспазiцыi, сквера i алеi славы, прысвечаных
Героям Савецкага Саюза 2-га гвардзейскага Тацынскага танкавага
корпуса. На свяце з гэтай нагоды было шмат гасцей, у тым лiку — прадстаўнiкi гарадскога i нашага Фрунзенскага раённага выканкамаў, дэпутаты Нацыянальнага сходу, а таксама дэлегацыя з Масквы ў складзе
Ю. А. Бурдзейнага, члена савета Рэгiянальнай грамадскай арганiзацыi
«Нацыянальна-культурная аўтаномiя «Беларусы Масквы» М. I. Чахлова, старшынi Савета ветэранаў 2-га гвардзейскага Тацынскага танкавага корпуса М. Д. Чубарава, унучкi маршала бранятанкавых войскаў
I. А. Лосiк...
Сёння ў музеi больш за 170 экспанатаў у экспазiцыях «Памяць вогненных гадоў», «Баi 2-га гвардзейскага Тацынскага танкавага корпуса пры
вызваленнi Беларусi», «Партызанскi быт», «Ваенная амунiцыя» i iншых,
з якiмi змаглi пазнаёмiцца каля пяцi тысяч наведвальнiкаў — школьнiкаў
Мiнска, а таксама замежных гасцей з Расii, Эстонii, Францыi.
...Выхаванне патрыятызму, згадзiцеся, немагчымае без выхавання
гонару за сваю радзiму, яе мiнулае i сучаснае, без стварэння сiстэмы
па фармiраваннi не толькi цiкавасцi да гiсторыi, але i пазнавальнай
дзейнасцi.
У гэтым кiрунку наша ўстанова адукацыi знайшла сваю нiшу праз
увекавечанне памяцi герояў i паслядоўна рэалiзуе яе — у тым лiку ў
вiртуальным музеi (sch157.minsk.edu.by).
Дырэктар школы С. М. СКРОЦКАЯ,
г. Мiнск.

«Не спяшацца б
нам размахваць
сякерай»
...Днямi, пераглядаючы ў шафе рэчы, убачыў ільняны ручнiк. Яго мы
купiлi на сталiчным Чэрвеньскiм
рынку, i яшчэ да вайны. Пасля яе
на гэтай абнове мама вышыла сонейка i прыгожага чырвонага пеўня,
а пад iм — словы «Добрай ранiцы,
мае дзеткi».
Дзесяцiгоддзi прайшлi, а ручнiк усё служыць, усё нагадвае мне пра дзiцячыя гады,
пра маму Марыю Яўстаф'еўну, пра Чэрвеньскi рынак, раку Свiслач ды тыя драўляныя хаткi, што стаялi на вулiцы Маякоўскага, хоць на многiх з iх яшчэ захоўвалiся
шыльды з надпiсам «Чэрвеньскi тракт».
Апошнiм часам гэтыя хаткi знеслi, а разам з iмi павысякалi прыгожы бэз, яблынi,
грушы, вiшнi i слiвы... Усё пайшло пад
сякеру...
Неяк Ян Скрыган, якога я крыху ведаў, сказаў: будаўнiкi — гэта разбуральнiкi людскога жыцця: старое, яшчэ добрае,
зносяць у надзеi, што новае будзе лепшым, прыгажэйшым за старое... Часам
так яно бывае, але...
Ка жуць, у Сер бii на ву чы лi ся будаваць, спалучаючы старое i новае, захоўваючы гармонiю. Вось i нам, як здаецца, многае можна было б захоўваць,
не спяшацца махаць сякерай над тым,
што нагадвае пра нашу гiс торыю, нашу
ду хоўнасць.
Уладзiмiр ГОЛУБЕЎ,
г. Мiнск.

Год малой радзiмы

УСЕ ШЛЯХI ПРЫВОДЗЯЦЬ НЕ ДА РЫМА,
а да родных вербаў i бяроз
Сёлета палеская вёска Пагост
адзначыць свае 500! У гэтага
паселiшча — унiкальнае
месцазнаходжанне (цяпер
яно ў складзе Нацыянальнага
парку «Прыпяцкi») i багатая
духоўная спадчына: тут
дагэтуль жывуць самабытныя
паданнi i легенды, традыцыi
i абрады, шматлiкiя рэлiквii
ды сiмвалы, песнi —
сапраўдныя культурныя
каштоўнасцi...

Выдатны падарунак сваiм землякам з нагоды юбiлею зрабiў ураджэнец
вёскi — пiсьменнiк, кандыдат фiласофскiх навук Мiхась Кузьмiч. Ён падрыхтаваў i выдаў кнiгу «Мой Пагост». У ёй аўтар прасочвае гiсторыю паселiшча з
часоў яго «нараджэння», сродкамi роднай мовы перадае гучанне i прыгажосць
мноства мясцовых тапонiмаў i расшыфроўвае iх значэнне, дае аб'ектыўную
характарыстыку сацыяльна-эканамiчнага развiцця, праўдзiва паказвае жыццё
палешукоў, стварае iх яркiя, запамiнальныя вобразы.
Не абмiнае аўтар кнiгi i трагiчныя перыяды ў жыццi Пагоста — яскрава адлюстроўвае падзеi, што адбывалiся ў час Першай сусветнай i Грамадзянскай
войнаў, у гады нямецка-фашысцкай акупацыi.
...Застаецца толькi дадаць, што «Мой Пагост» — гэта ўжо другое выданне кнiгi,
творча перапрацаванае i дапоўненае. Першае, рускамоўнае, выйшла ў 2018 годзе.
Мiхась СЛIВА,
г. Рагачоў.
Пошту чытала Валянціна ДОЎНАР.

