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Мност ва мас тац кіх вы дан няў з лі ку прэ зен та ва ных на ХХІ Мін скай 
між на род най вы ста ве-кір ма шы ад ра са ва ны дзе цям. По бач з імі — 
вы дан ні пра зда быт кі тра ды цый най мас тац кай куль ту ры бе ла ру саў, 
якія за ста юц ца пад рас та ю ча му па ка лен ню.

Гэ тыя здым кі зроб ле ны на су сед ніх стэн дах вы ста вы-кір ма шу. На фо та 
зверху — вя до мы дзі ця чы пісь мен нік, лаў рэ ат Лі та ра тур най прэ міі імя Ян кі 
Маў ра Мі ко ла Чар няў скі пад піс вае свае кні гі юным чы та чам. На су сед нім 
здым ку — удзель ні кі фальк лор на га дзі ця ча га гур та з вёс кі Ка пат ке ві чы, якія 
прэ зен та валі за вяр шаль ны то м се рыі пра тра ды цый ную мас тац кую куль ту ру 
Го мель ска га Па лес ся і Па дняп роўя. Ра зам з ін шы мі тэ ма мі ў гэ тым вы дан ні 
рас каз ва ец ца пра тан ца валь ны фальк лор, тра ды цый нае адзен не, на род ныя 
гуль ні — тое, што да сле ду юць і за хоў ва юць юныя ама та ры.

Яў ген ПЯ СЕЦ КІ.

СЛО ВА 
Ў СПАД ЧЫ НУ

Мёд
пры за хвор ван нях 
У па раў на нні з чыс тым цук рам мёд 
не раз драж няе слі зіс тую кі шэч ні ка і 
ляг чэй за свой ва ец ца ныр ка мі. Мёд — 
гэ та как тэйль з вуг ля во даў, бял коў, 
фер мен таў, ві та мі наў і мі не раль ных 
рэ чы ваў. Ён дзей ні чае як на ту раль ны 
ан ты бі ё тык.

Пры пра сту дзе змеш ва юць з на сто ем кве-
так лі пы, ягад ма лі ны, ліс ця пад бе лу (па 1 ст. л. 
мё ду і тра вы або ягад на 1 шклян ку ва ды). 
За мест тра вя но га на стою мож на вы ка рыс тоў-
ваць цёп лае ма ла ко. Пры маць 3 ра зы на дзень 
за 2 га дзі ны да яды і пе рад сном.

Пры ане міі, сар дэч на-са су дзіс тых за-
хвор ван нях, хва ро бах 
пе ча ні, ны рак, кі шэч-
ні ка, жоў це ва га пу-
зы ра, пры не ўро зах 
(рас строй ствах сну, 
хра ніч най стом ле-
нас ці), а так са ма міг-
рэ нях што дня ўжы ва-
юць па 100 г мё ду (дзе-
ляць на 3–6 пры ёмаў). 
Курс — 1–2 ме ся цы.

Пры ка лі це, гаст-
ры це, яз ве пры ма юць 
мёд за 1,5–2 га дзі ны 

да яды: ра ні цай і ве ча рам — па 30 г, удзень — 
40 г. Мож на прос та раз вес ці мёд у цёп лай 
ва дзе і піць як чай.

Пры за хвор ван нях ды халь ных шля хоў — 
па 1 ч. л. кож ныя 3 га дзі ны. Пе рад тым, як пра-
глы нуць, па тры маць у ро це па ру хві лін.

* Мёд — ма гут ны алер ген. Ка лі вы па елі 
мё ду і пас ля гэ та га з'я ві лі ся вы сып ка, па чыр-
ва нен ні, ацё кі, за дыш ка, ва ні ты ці па нос, зна-
чыць, ён вам су праць па ка за ны.

Не каль кі фак таў 
пра ві та мін С

Бес кант роль ны пры ём прэ па ра таў 
ві та мі ну С па гра жае зні жэн нем 
пра ні каль нас ці ка пі ля раў, 
па гар шэн нем зро ку, збо я мі ў ра бо це 
сэр ца.

Аскар бі на вая кіс ла та — не вя лі кі фраг мент 
на ту раль на га ві та мі ну С, які ўклю чае ру цін, 
бія фла ва но і ды і інш. (кож ны з кам па не нтаў 
уно сіць свой уклад у тэ ра пеў тыч ны эфект ві-
та мі ну С). Улас на аскар бі на вая кіс ла та спры яе 
ўтва рэн ню ка ла ге ну, се ра та ні ну з трып та фа-
ну, сты му люе сін тэз ін тэр фе ро ну.

Ві та мі ны, на прык лад, з апель сі наў за свой-
ва юц ца пры клад на на пра ця гу 1,5–2 га дзін. 
Ві та мі ны, вы пу шча ныя ў вы гля дзе мо нап рэ-
па ра та, за свой ва юц ца ў 2–3 ра зы хут чэй, чым 
у муль ты ві та мін ных комп лек сах. У мо нап рэ-

па ра тах ві та мін С за хоў ва ец ца прак тыч на ў 
поў ным аб' ёме на пра ця гу ўся го за яў ле на га 
тэр мі ну за хоў ван ня. У лю бым вы пад ку ві та мін 
С у ві та мі нах за хоў ва е цца лепш, чым у зі мо-
вай ага род ні не і са да ві не.

Чэм пі ё на мі па коль кас ці ві та мі ну С з'яў ля-
юц ца: гу а ва, чыр во ны бал гар скі пе рац, клуб ні-
цы, чор ныя па рэч кі, зя лё ная ка пус та (бро ка лі, 
бру сель ская, са вой ская і інш.), цыт ру са выя. 
Боль шасць спе цы я ліс таў пе ра ка на ны, што 
атры маць не аб ход ную до зу ві та мі ну С толь кі 
з пра дук таў хар ча ван ня над звы чай скла да на. 
Па вод ле звес так аме ры кан скіх ме ды каў, толь-
кі 20–30 пра цэн таў апы та ных ужы ва юць ага-
род ні ну і са да ві ну ў коль кас ці, рэ ка мен да ва най 
ды е то ла га мі. Акра мя та го, у су час ных пра дук-
тах коль касць ві та мі наў знач на ні жэй шая, чым 
па він на быць. Та му спе цы я ліс ты рэ ка мен ду-
юць пра пі ваць кур са мі гэ ты ві та мін — асоб на 
ці ў са ста ве муль ты ві та мін ных комп лек саў.

Для пра фі лак ты кі за хвор ван няў і пад тры-
ман ня ар га ніз ма да стат ко ва 100 мг ві та мі ну 
С на дзень (з пра дук таў). Плюс раз на тры 
ме ся цы пра пі ваць курс ця гам 14 дзён. Пры 
пер шых пры кме тах за хвор ван ня мож на піць 
ві та мін тры ра зы на дзень (агуль ная до за — 
1000 мг) на пра ця гу тыд ня.

На шко дзіць ар га ніз му мож на вель мі пра-
цяг лым ужы ван нем до зы звыш 2000 мг на 
дзень. Пе ра да зі роў ка пры вя дзе да за хвор ван-
няў сар дэч на-са су дзіс тай сіс тэ мы.

Свят ла на БА РЫ СЕН КА
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Суд За вод ска га ра ё на пры знаў 
28-га до ва га мін ча ні на ві на ва-
тым у за бой стве 27-га до вай 
кі раў ні цы мінск ага клу ба луч-
ні каў-ама та раў Ган ны Сяр-
дзеч кі най. Блі жэй шыя 15 га доў 
свай го жыц ця ма ла ды ча ла век 
пра вя дзе ў ка ло ніі ўзмоц не на га 
рэ жы му.

Аб ві на ва ча ны цал кам пры знаў 
сваю ві ну. Ён рас па вёў у су дзе, што 
ў дзень тра ге дыі гу ляў на дзі ця чай 
пля цоў цы з 4-га до вым сы нам. Пас-
ля пра гул кі ад вёў хлоп чы ка да до му. 
Там, у ка лі до ры, і ад бы ла ся свар ка 
па між бы лы мі му жам і жон кай. «Я 
на зы ваў кан крэт ныя дні, ка лі ха чу 
ба чыц ца з сы нам, — ска заў у за ле 
су да аб ві на ва ча ны. — Яна па ча ла 
жорст ка ад маў ляць».

Жан чы на па спра ба ва ла вы пра-
ва дзіць бы ло га му жа з ква тэ ры, 
але той па ва ліў яе на пад ло гу і па-
чаў ду шыць. Ка лі ж зра зу меў, што 
Ганна не стра ці ла пры том насць, 
як ён ад ра зу па ду маў, а па мер-

ла, за па ні ка ваў. Пе ра цяг нуў це ла 
ў ван ну, дзе ку хон ным на жом па-
дзя ліў яго на част кі, склаў у па ке ты 
для смец ця і ў за плеч ні ках вы нес 
з ква тэ ры. На так сі да ехаў да ле-
са па ла сы, што не па да лё ку ад яго 
до ма. Там за ка паў част ку па ке таў, 
ас тат нія ўта піў у Цнян скім ва да схо-
ві шчы… Паз ней муж чы на ва ўсім 
пры знаў ся і па ка заў, дзе сха ваў 
астан кі за бі тай.

Па вод ле слоў аб ві на ва ча на га, 
іх агуль ны з Ган най 4-га до вы сын 
у той ве чар зна хо дзіў ся ў су сед нім 
па коі. Але, як вы свет лі ла ся ў су дзе, 
хлоп чык ба чыў, як «ма ма з та там 
сва ры лі ся», як муж чы на біў жан чы-
ну, па ва ліў яе на пад ло гу, а паз ней 
«ба чыў, як та та ма му пе ра мог».

Па вы ні ках экс пер ты зы ра ней не 
су дзі мы ін жы нер-пра гра міст усве-
дам ляў свае дзе ян ні і мог кі ра ваць 
імі, а зна чыць, не зна хо дзіў ся ў ста не 
афек ту. «Ён быў з так зва ных ра ле-
ві коў. Гэ та лю дзі, якія ма дэ лю юць 
рэ аль насць, пры дум ля ю чы роз ныя 

гуль ні. Яны гу ля юць у бан каў скую сіс-
тэ му або ў рас крыц цё зла чын стваў. 
50–60 ча ла век па не каль кі ме ся цаў 
мо гуць раз вуч ваць ро лі: хтось ці ужы-
ва ец ца ў мас ку след ча га, хтось ці — у 
суд ме дэкс пер та. У іх ма са ве даў: ад 
юрыс пру дэн цыі да вы жы ван ня ў па-
ля вых умо вах. Не ка то рыя з іх губ ля-
юць су вязь з са праўд ным жыц цём. 
Ка лі ў ро ле вай гуль ні ця бе за бі лі, то 
ты мо жаш уваск рэс нуць. Яны за бы-
ва юць, што ў жыц ці ўсё інакш», — 
рас па вёў дру гі, гра ма дзян скі, муж 
Ган ны Сяр дзеч кі най.

Страль ба з лу ка бы ла да лё ка не 
адзі ным за хап лен нем Ган ны. Дзяў-
чы на так са ма ар га ні зоў ва ла свя ты 
і ме ра пры ем ствы, удзель ні ча ла ў 
шмат лі кіх між на род ных фес ты ва лях 
і су пра цоў ні ча ла з тэ ат рам опе ры і 
ба ле та ў Мін ску. Яна так са ма пра-
ца ва ла над ства рэн нем не каль кіх 
рэ парт ажаў для ча со пі са Natіonal 
Geographіc пра ма ла вя до мыя хра-
мы Егіп та і Ты бе та. Амаль дас ка-
на ла ва ло да ла не каль кі мі мо ва мі, 

у тым лі ку ру мын скай, вен-
гер скай, араб скай.

У сва я коў і зна ё мых Ган-
ны вы клі ка ла не ра зу мен не 
тое, што за бой цу да лі толь-
кі 15 га доў тур мы. Ча му ў 
яго дзе ян нях не ўгле дзе лі 
асаб лі вай жорст кас ці? Ча-
му асу дзі лі па 1-ай, а не 
па 2-ой част цы ар ты ку ла 
139 Кры мі наль на га ко дэк са? Санк-
цыя апош няй больш стро гая: ад 8 да 
25 га доў, па жыц цё вае зня во лен не 
або смя рот нае па ка ран не.

Чы таю ка мен та ры ў ін тэр нэ це: 
сот ні лю дзей лі чаць, што не маг чы-
ма рас цэнь ваць гэ тае зла чын ства 
як звы чай нае за бой ства. Ка лі па-
да зра ва ны за бі ваў ма ці ўлас на га 
сы на на яго ва чах, а по тым спра-
ба ваў сха ваць сля ды — хі ба гэ та не 
асаб лі вая жорст касць? Зра зу ме ла 
і жа дан не сва я коў іза ля ваць ма-
лень ка га хлоп чы ка ад «баць кі», які 
па зба віў яго ма ці, на мак сі маль на 
пра цяг лы тэр мін.

Да рэ чы, па доб ная тра ге дыя зда-
ры ла ся ле тась у Маск ве. Знік ла жур-
на ліст ка Іры на Ка ба на ва. Пер шым 
за не па ко іў ся яе муж. Маў ляў, жон ка 
сыш ла з до му пас ля свар кі і не вяр-
ну ла ся. Паз ней след чыя вы свет лі лі: 
у той ве чар жан чы на не вы хо дзі ла 
з ква тэ ры. Пад час свар кі муж за-
ду шыў яе, пас ля ча го пе ра нёс це ла 
ў ван ну і па дзя ліў яго на фраг мен-
ты. Увесь гэ ты час у су сед нім па коі 
зна хо дзі лі ся іх агуль ныя дзе ці. Суд 
пры га ва рыў за бой цу да 14 га доў ка-
ло ніі…

На дзея ПАЎ ЛА ВА
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Ін фарм-укол Ін фарм-укол   ��

Гуч ная спра ва Гуч ная спра ва   ��

ЗА БОЙ ЦУ ЛУЧ НІ ЦЫ ВЫ НЕС ЛІ ПРЫ СУД 
Пра гра міст, які за хап ляў ся ро ле вы мі гуль ня мі, за біў бы лую жон ку на ва чах улас на га сы на

СТА РА ДАЎ НІЯ
БУ ДЫН КІ ШУ КА ЮЦЬ

ІН ВЕС ТА РАЎ 
Сён ня ў Ма гі лё ве раз гля да ец ца пы-
тан не аб тым, як вяр нуць жыц цё бу-
дын кам, што зна хо дзяц ца ў цэнт ры 
го ра да і ства ра юць яго гіс та рыч нае 
аблічча. Вы ра ша на па чаць з пя ці з іх, 
якія з'яў ля юц ца жы лы мі. Ча ты ры па-
бу да ва ны яшчэ да рэ ва лю цыі, адзін 
у 1953 го дзе.

— Ін вес та ры, якія возь муц ца за рас пра-
цоў ку пра ект на-каш та рыс най да ку мен-
та цыі і ад наў лен не гэ тых да моў, ма юць 
маг чы масць па бу да ваць тут да дат ко выя 
па мяш кан ні і раз мяс ціць там свае офі сы ці 
ін шыя аб' ек ты, — ка жа на чаль нік аддзе ла 
жыл лё ва-ка му наль най гас па дар кі Ма гі-
лёў ска га гар вы кан ка ма Ігар Дань коў. — 
Гэ та вель мі пры ваб ная пра па но ва. Сён ня 
па бу да ваць неш та ў гіс та рыч най част цы 
го ра да не маг чы ма, а ку піць — вель мі до-
ра га.

За ста ец ца да даць, што бу дын кі, якія 
зна хо дзяц ца па ву лі цы Пер ша май скай, Пі-
я нер скай і ў Па жар ным за вул ку, па він ны 
за ха ваць ста тус жы лых, а вось дом па 
за вул ку Ка мі са ры яц ка му, № 17 пла ну ец-
ца вы вес ці з раз ра ду жы лых і цал кам ад-
даць пад ства рэн не знач на га для Ма гі лё ва 
аб' ек та. На даць дру гое жыц цё ма гі лёў-
скім бу дын кам мо гуць на ват за меж ныя 
ін вес та ры. Га лоў нае, каб іх на ме ры бы лі 
сур' ёз ны мі, а густ да зво ліў не па ру шыць 
са ма быт ны ар хі тэк тур ны стыль ста ра даў-
няй част кі го ра да.

Нэ лі ЗІ ГУ ЛЯ.

ВА ЛАН ЦЁ РЫ
ЗОЙ МУЦ ЦА

СПАД ЧЫ НАЙ СА ПЕ ГАЎ 
Гэ тым ле там у Ру жа нах бу дзе пра-
ца ваць між на род ны ва лан цёр скі ла-
гер «Спад чы на Са пе гаў». Пра ект пры 
пад трым цы Пру жан ска га рай вы кан-
ка ма ажыц цяў ля ец ца гра мад скім аб'-
яд нан нем «Бе ла рус кая аса цы я цыя 
клу баў ЮНЕС КА».

Удзель ні ка мі лет ні ка ста нуць ма ла-
дыя лю дзі ад 18 да 30 га доў з Бе ла ру сі, 
Фран цыі, Іта ліі, Шве цыі, Укра і ны і ін шых 
кра ін.

 Яны бу дуць пра ца ваць на тэ ры то рыі 
па ла ца Са пе гаў, які пе ра жы вае рэ стаў-
ра цыю. Акра мя та го, доб ра ах вот ныя 
па моч ні кі мо гуць зра біць свой унё сак у 
спра ву рэ стаў ра цыі царк вы свя тых Пят-
ра і Паў ла і ма нас ты ра ба зыль ян у Ру-
жа нах.

Яна СВЕ ТА ВА
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Шануй сваёШануй сваё  ��


