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Вясковая моладзь адразу пасля школы рвецца ў горад — вёска
старэе. Рана цi позна, але кiраўнiцтва СВК сутыкнецца, альбо ўжо
сутыкнулася, з даволi сур'ёзнай праблемай — праблемай недахопу кадраў. У прыватнасцi, дзе браць такую вялiкую колькасць
даярак i iншага абслуговага персаналу? Прамень святла ў гэтым
выпадку, кажуць у Мiнiстэрстве сельскай гаспадаркi i харчавання,
— сучасныя даiльныя залы з электронным кiраваннем працэсаў
даення i ўлiку малака.

«Чыста, акуратна i, што
самае галоўнае, цёпла».
У чыс тую i цёплую даiльную
залу чарговая партыя кароў заходзiць пад лёгкую класiчную музыку. На правай пярэдняй назе ў
кожнай вiсiць чып, якi, як вобразна
патлумачыў заатэхнiк-селекцыянер
малочнатаварнага комплексу «Сычы» агракамбiната «Сноў» Сяргей
Малахвей, працуе па прынцыпе
пластыкавай карткi. Як толькi рагуля становiцца на месца дойкi,
на мiнiяцюрным экране, якi размешчаны побач, тут жа высвечваецца
нумар каровы i яе папярэднi ўдой.
Даяркi, не губляючы часу, па чарзе падыходзяць да кожнай каровы,

заўзятыя аматары выпiць) пяройдуць чатыры — самыя лепшыя. I
што вы думаеце, дзве з iх наадрэз
адмовiлiся. Маўляў, ужо да пенсii
мала засталося, куды нам забiваць
галаву вашымi новымi тэхналогiямi.
Затое дзве маладзейшыя, якiя да
гэтага рабiлi абы з рук, самi вызвалiся дабраахвотнiцамi. З гэтага
часу на iх заатэхнiк не мог нарадавацца. Ды i самога галоўнага спецыялiста быццам падмянiлi: пачаў
думаць, як палепшыць статак, павялiчыць надоi, стаў задаваць пытаннi, спрачацца, клапацiцца аб
збалансаваных кармах. Раней яму
было проста не да гэТрэба не толькi будаваць новыя тага — галава балела,
фермы, але i адначасова пады- каб толькi даяркi прыйна працу i падаiлi
маць узровень жыцця работнiкаў шлi
кароў. Такiм чынам,
гаспадаркi. Тады, магчыма,
перавага новых тэхi паедуць у вёску квалiфiканалогiй навiдавоку —
яны даюць чалавеку
ваныя спецыялiсты.
магчымасць займацца не столькi арганiмыюць вымя, падключаюць апарат зацыяй, колькi сваёй непасрэдi нацiскаюць патрэбную кнопку. Усё най, селекцыйнай працай, расцi
астатняе — справа тэхнiкi. За дой- як спецыялiсту.
кай жа з другога паверха назiрае
— А чым кiравалiся вы, калi
заатэхнiк. Менавiта там разме- адбiралi даярак на суперсучасны
шчаны цэнтральны камп'ютар са малочнатаварны комплекс? — паспецыяльнымi праграмамi, цi мазгi, цiкавiлася я ў Сяргея Малахвея.
як кажуць тамашнiя даяркi. З якiмi
— З тых, што былi, узялi лепцяжкасцямi сутыкаецца кiраўнiц- шых. Тая даярка, якая мужчын i
тва падчас укаранення новага i гарэлку любiць, больш чым кароў,
як пасля мадэрнiзацыi фермаў нам не падыходзiць (усмiхаецца).
змянiлася жыццё заатэхнiкаў i
Ды i ўмовы iншыя,
апе ра та раў ма шын на га да ення высвятлялi карэспандэнты
не тое што раней:
«Звязды».

Дапрацаваць, як ёсць,
альбо дзень страцiць,
а пасля за пяць хвiлiн
даляцець?
Людзям ва ўзросце (пераважнай большасцi) прасцей дапрацаваць так, як ёсць. Маладзейшыя ж,
наадварот, кiруюцца прынцыпам:
дзень страцiць, а пасля за пяць хвiлiн даляцець. У доказ гэтых слоў
прывяду гiсторыю пра тое, як праходзiла ўкараненне першых сучасных даiльных установак у адной з
гаспадарак Гомельскай вобласцi
(мне, у сваю чаргу, паведамiў яе
дырэктар Iнстытута павышэння
квалiфiкацыi i перападрыхтоўкi кадраў АПК БДАТУ Уладзiмiр
ДАШКОЎ).
Кiраўнiк СВК разам з заатэхнiкам параiлiся i вырашылi, што
на новую ўстаноўку з дванаццацi
даярак (сярод iх, не сакрэт, былi i

«ДАЯРЦЫ, ЯКАЯ МУЖЧЫН I ГАРЭЛКУ
ЛЮБIЦЬ БОЛЬШ,ЧЫМ РАГУЛЯЎ,

НЕ МЕСЦА НА СУПЕРФЕРМЕ!»
рагулi гуляюць самi па сабе. Захацела — паляжала, захацела —
падышла да аўтаматычнай шчоткi
i пачасала грыўку цi падышла да
электроннай кармушкi i атрымала
сваю дзённую дозу вiтамiнаў. Каровы жывуць з камфортам, ды i ў нас
цяпер умовы працы лепшыя. Не тое
што раней, прыйшоў у брудзе i пайшоў у брудзе.
— Што нi кажы, раней цяжэй
было, — кажа Марыя Рацкевiч. —
Цяпер практычна ўсё механiзавана, таму фiзiчнай нагрузкi тут у нас
няма. Чыста, акуратна i, што самае
галоўнае, цёпла. Раней каровы даiлiся ў хляве. Летам душна. Зiмой
халадзiна. Тут жа ў любую пару года мiкраклiмат падтрымлiваецца
прыкладна аднолькавы. Усе ўмовы
створаны для работы: душ, пакой
для адпачынку. I яшчэ, чуеце, тут каровы дояцца пад класiчную музыку
(усмiхаецца). Iм добра, i ў нас аўтаматычна настрой падымаецца.

— Цi лёгка было прызвычаiцца да кардынальных зменаў?
— Спачатку, зразумела, было
нязвыкла. Асаблiва тое, што апарат
да вымя трэба падключаць ззаду,
а не збоку (Марыя Iванаўна працуе на МТФ «Дольны Сноў», дзе
ўсталявана даiльнае абсталяванне
«Карусель»). Баялiся па першым
часе, што нагой ударыць. Але, самi
ведаеце, чалавек да ўсяго з цягам
часу прызвычайваецца. 16 лютага
будзе год, як мы працуем на гэтай
тэхнiцы. Настрой нармальны. Мне,
праўда, хутка на пенсiю, але, калi
прыйшоў у брудзе
будуць трымаць, з задавальненнем
рабiла б, пакуль здароўе ёсць. Раi пайшоў у брудзе
Надзея Беляковiч i Марыя Рац- бота падабаецца, калектыў нядрэнкевiч, з якiмi я пазнаёмiлася ў аг- ны, ды i ўнукам, вядома ж, хочацца
ракамбiнаце «Сноў», прапрацавалi дапамагчы, iх у мяне ажно чацвёра,
на ферме без малога 30 гадоў. Усе нядаўна двайняты нарадзiлiся.
— А зарплатай цi задаволезмены, сцвярджаюць, адбывалiся
ныя?
на iх вачах.
— Зарплата ў нас добрая, нiчо— У маладосцi малако самi ў
халадзiльнiкi насiлi, кармы таксама га не скажам, — дадае Надзея. —
цягалi ўручную, гной з-пад кароў Больш мільёна ў месяц зарабляем.
адкопвалi шуфлем, — узгадвае На- Жыллё таксама выдзяляюць. Напрыклад, нам — мой
Сярэднямесячная зарплата муж ро бiць да глядчыкам жывёлы, маем
сноўскіх даярак за мінулы
чац вя рых дзя цей —
год — 1 мільён 261 тысяча
калгас сёлета кватэру
рублёў.
памяняў на катэдж. У
нас людзей, якiя працудзея. — Пасля на змену так звана- юць, цэняць, паважаюць, i кiраўнiцму «бочкаваму» даенню прыйшоў тва iдзе на ўступкi, калi што трэба.
малакаправод — стала крыху ляг- Гэта цудоўны стымул для работы.
чэй. Раней у нас, як у прынцыпе i Але, бясспрэчна, даярка ёсць даўсюды, усе каровы ўтрымлiвалiся ярка. Як уставалi рана, так i цяпер
на прывязi. А цяпер памiж дойкамi устаём (усмiхаецца). Падняцца ў

Тэхнiка новая —
праблемы старыя
Ра ней як бы ло — калi чыясьцi мацi працуе на
ферме, то i яе дочкi з самага дзяцiнства ёй там дапа ма га юць. I, зра зу ме ла,
пасля школы ўладкоўваюцца працаваць туды ж. Час
ляцiць — усё мяняецца.
— Сёння сярэднi ўзрост
даярак — 40 гадоў, — кажа
Сяргей Малахвей. — Гадоў
праз 10 у нас будуць кадравыя праблемы i на гэтай
ферме. Сённяшнiя работнiцы пойдуць на пенсiю, а хто
iм прыйдзе на змену? Па вынiках перапiсу шмат людзей

пераехала жыць у Мiнск, Баранавiчы, iншыя гарады.
Падобную думку пачула i ад намеснiка старшынi па iдэалагiчнай
рабоце агракамбiната «Сноў»
Уладзiмiра СЛАПКО:
— У нас большасць спецыялiстаў ва ўзросце. Хто прыйдзе iм на
змену? У вёсцы моладзь застаец-

— Фёдар Iванавiч, колькi ў Беларусi на сёння
суперсучасных фермаў?
— Больш за 570. Але гэта не мяжа. Зараз наша
Мiнiстэрства разам з аблвыканкамамi распрацоўваюць комплексную праграму па будаўнiцтве i мадэрнiзацыi малочнатаварных фермаў на найблiжэйшыя гады. Ведаеце, у асобных рэгiёнах Вiцебскай
i Гомельскай абласцей даволi сур'ёзныя праблемы
з кадрамi. Таму будаўнiцтва новых i рэканструкцыя
старых малочнатаварных фермаў — адзiн са шляхоў вырашэння гэтай праблемы. Глядзiце самi, пры
даеннi ў вёдры на адну даярку прыходзiцца недзе
30—35 кароў. У сучасных жа даiльных залах адна
даярка абслугоўвае 120—150, у асобных гаспадарках i 180 кароў. Аў таматычна патрэба ў даярках
скарачаецца ў 3—3,5 раза. I, што немалаважна,
адразу ж у кiраўнiцтва гаспадаркi з'яўляецца магчымасць адабраць з тых работнiц, якiя ёсць, самых
добрасумленных.
— Апошнiм часам шмат гаворыцца пра нежаданне маладых звязваць сваё жыццё з сельскай
гаспадаркай...
— Мы спадзяёмся, што ўкараненне новых тэхналогiй у вёсцы стане прыцягальным у першую чаргу
для маладых спецыялiстаў. Што ж датычыцца даярак, то ўмовы працы сучаснай даяркi, сапраўды, не

Гэта вялiкая кнiга — сур'ёзнага памеру,
тоўстая, у чырвонай вокладцы са срэбрам
— адразу прыцягнула ўвагу. На Мiнскай мiжнароднай выставе-кiрмашы яна выстаўлена
— пад шклом, нiбыта рарытэт, на якi дазволена глядзець здалёк i не дыхаць...
Гэта Вялiкая кнiга. Адна з найвялiкшых святыняў праваслаўнай Беларусi — легендарнае
Слуцкае Евангелле, унiкальны рукапiсны помнiк
XVI стагоддзя, якi лiчыцца такiм жа сiмвалам
духоўнага адраджэння нацыi, як i крыж прападобнай Ефрасiннi Полацкай.
Але гэта кнiга, якую можна пабачыць на выставе, — цудоўная копiя, выкананая па-мастацку. Факсiмiльнае выданне Слуцкага Евангелля
стала з'явай у культурным жыццi краiны, за што
калектыў, якi працаваў над iм, атрымаў прэмiю
Прэзiдэнта «За духоўнае адраджэнне».
Насамрэч, цяпер мы маем два цуды: сама вялiкая кнiга, якая доўгiя гады лiчылася страчанай,
i яна ж у сваёй другой iпастасi — адноўленая i
больш даступная для людзей.
Святое Евангелле асабiста стварыў у 1581
годзе князь Юрый Алелькавiч, нашчадак святой
праведнай Сафii Слуцкай. Сваёй працай па стварэннi Евангелля Юрый Алелькавiч засведчыў
сваю веру, адданасць праваслаўнай веры i традыцыям сваiх богалюбiвых продкаў. Фактычна
Евангелле стала запаветам Слуцкага князя.
Рукапiс захоўваўся ў рызнiцы Слуцкага Свята-Троiцкага манастыра. Пасля рэвалюцыi 1917
года Слуцкае Евангелле патрапiла ў дзяржаўны
музей у Мiнску, а ў 1929 годзе яго перадалi на
захаванне ў дзяржаўны магiлёўскi музей. На
пачатку вайны манускрыпт з iншымi каштоўнымi
экспанатамi быў вывезены з музея i бясследна
знiк. Разам з iм быў i крыж святой Ефрасiннi...
Доўгi час Слуцкае Евангелле лiчылася страчаным. Калi б не цуд... Аднойчы прыхаджанка адной
з мiнскiх цэркваў аддзячыла святара за адпяванне
роднага — перадала ў дар старажытны рукапiс.
А ў 2003 годзе падчас правядзення дзясятых Мiн-

ТВОРЧАЕ ПАЧУЦЦЁ СНЕГУ
МАЛЕНЬКАЯ СНЕЖНАЯ КРАIНА
З'ЯВIЛАСЯ Ў БАБРУЙСКУ

У

Фота Марыны БЕГУНКОВАЙ.

скiх епархiяльных чытанняў Мiтрапалiт Фiларэт
прадставiў святыню, якую царква атрымала зноў,
— Слуцкае Евангелле, якое дзiўным чынам захавалася. Цяпер арыгiнал Слуцкага Евангелля
знаходзiцца ў дамавой царкве Сабора беларускiх
святых пры Мiнскiм епархiяльным упраўленнi.
Аднак тое, што правамерна належыць царкве, павiнна было стаць здабыткам для ўсiх. Нацыянальная бiблiятэка Беларусi выступiла з iнiцыятывай стварэння электроннай копii Слуцкага
Евангелля. Уладыка Фiларэт даў сваё блаславенне на ажыццяўленне такога праекта. Пачалася сумесная навукова-даследчыцкая праца
Нацыянальнай бiблiятэкi Беларусi i Iнстытута мовы i лiтаратуры Нацыянальнай акадэмii навук.
Даследчыцкая праца атрымала назву: «Слуцкае
евангелле XVI стагоддзя як помнiк моўнай спадчыны беларускага народа». У гэтай працы ўпершыню ў айчынным мовазнаўстве праведзены
комплексны лiнгвiстычны аналiз рукапiсу.
Факсiмiльнае выданне Слуцкага Евангелля,
падрыхтаванае i выпушчанае выдавецтвам Беларускай праваслаўнай царквы ў 2009 годзе,
— гэта практычна дакладная копiя рукапiснага
помнiка. Нават застаўкi, пачатковыя лiтары загалоўкi аформлены традыцыйным геаметрычным i раслiнным арнаментам з выкарыстаннем
кiнавары i золата. Арнаменты, выкарыстаныя ў
афармленнi пераплёту, адпавядаюць традыцыям слуцкай зямлi XVI—XVII стагоддзяў. Ашчаднае аднаўленне ўсiх асаблiвасцяў аўтэнтычнага
арыгiнала, дакладнае паўтарэнне здзейснена ў
поўнай адпаведнасцi з першакрынiцай.
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параўнаць з ранейшымi. Ёй не трэба цяпер адграбаць гной перад дойкай, цягаць мяшкi з кармамi ды
тазiкi з буракамi. На новай ферме даярка займаецца
выключна вузкаспецыялiзаванай работай. Некаторыя памылкова думаюць, што даярка на сучасных
фермах прахалоджваецца, ходзячы ў тапачках. Я
не сказаў бы. Насамрэч яна там бегае ад каровы да
каровы, як ваўчок, на працягу ўсёй дойкi, якая можа
цягнуцца да чатырох з паловай гадзiн. Пасля першай
дойкi жанчыны, як пасля добрай парылкi. Але адпрацавалi 8 гадзiн, прынялi душ i пайшлi адпачываць. А
iм на змену прыходзяць ужо адпачыўшыя калегi.
— У некаторых краiнах шырока распаўсюджана даенне кароў робатамi...
— Ёсць i ў нас чатыры фермы з даiльнымi робатамi. Адна ў Магiлёўскай вобласцi, другая ў Вiцебскай, i
дзве ў Гродзенскай. Адзiн робат абслугоўвае 75—80
кароў. Ён не толькi выдойвае малако, але i сартуе
яго. Але тут маюцца свае нюансы: робат вельмi пераборлiвы — доiць толькi кароў з iдэальнымi саскамi.
А гэта ўжо галаўны боль селекцыянераў. Я лiчу, што
пакуль што немэтазгодна масава ўкараняць такiя
ўстаноўкi. Гэта адзiн з новых кiрункаў, але асноўныя
спадзяваннi мы ўсё ж такi ўскладаем на сучасныя
даiльныя залы. У нас пакуль ёсць людзi, якiя хочуць
i могуць працаваць з жывёлай.

З нагоды юбiлею Марыне Карлаўне ПОКЛАД са
Стаўбцоўшчыны шчырыя пажаданнi моцнага здароўя,
поспехаў у справах, радасцi, шчасця i дабрабыту.
СТАНКЕВIЧЫ, г. Стоўбцы.

даносяць
евангельскiя словы

Але гэта помнiк не толькi для нас. Гэта кнiга
цяпер можа стаць выдатнай памяццю пра нас.
Патрыярх Кiрыл быў першы, хто атрымаў яе ў
падарунак з рук Прэзiдэнта ад iмя беларускага
народа.
Цяпер выдавецтва рыхтуецца да выдання
яшчэ адной вялiкай беларускай святынi — Полацкага Евангелля.
Дырэктар выдавецтва Беларускай праваслаўнай царквы Уладзiмiр Грозаў:
— Калi iдзе змаганне дабра са злом, то
вядома, што ў кожнай армii павiнен быць свой
штандар. Духоўныя сiмвалы — Слуцкае Евангелле, крыж Ефрасiннi Полацкай — увасабляюць нашу старажытную духоўную традыцыю.
Яны ўсяляюць упэўненасць у нашай перамозе
— перамозе дабрынi. Дзеля гэтага працавала
наша выдавецтва, калi рыхтавала факсiмiльнае выданне Слуцкага Евангелля. А цяпер мы
ўзялiся за новы ўнiкальны праект — аднаўленне Полацкага Евангелля: 1164 год, пяро
Ефрасiннi Полацкай. Гэта «белая пляма» ў
гiсторыi нашага народа. Яго аднаўленне, апiсанне i ўсё, што было звязана з iм, — вялiкi
падарунак. Таму што шмат гадоў была спроба
атрымаць гэтую святыню i зрабiць набыткам
народа. Але толькi цяпер гэта стала магчымым. Мы наладзiлi супрацоўнiцтва з расiянамi,
група нашых навукоўцаў будзе вывучаць гэты
помнiк. Будуць зробленыя электронныя здымкi
гэтага фалiянта. Цiкавасць да гэтага рарытэта
бязмежная. Праз яго мы спадзяёмся адкрыць
вялiкi пласт нашай гiсторыi.

Галоўны рэдактар У. НАРКЕВІЧ. РЭДАКЦЫЙНАЯ КАЛЕГIЯ: I. БАРАНОЎСКI,
С. ГРЫБ, У. ЗДАНОВІЧ (намеснiк галоўнага рэдактара), Н. КАРПЕНКА, Л. ЛАХМАНЕНКА,
С. ПРОТАС (намеснiк галоўнага рэдактара), С. РАСОЛЬКА, Л. РЫЖАНКОВА (першы
намеснiк галоўнага рэдактара), Л. СВІДРЫЦКАЯ, А. СЛАНЕЎСКІ (намеснiк галоўнага
рэдактара), В. ЦЕЛЯШУК, Л. ЦІМОШЫК, І. ШЧУЧЭНКА.
НАШ АДРАС: 220013 г. Мiнск, вул. Б. Хмяльніцкага, 10-а.
ТЭЛЕФОНЫ: прыёмнай – 287 19 19 (тэл./факс); аддзелаў: пiсьмаў — 287 18 64, падпіскі і
распаўсюджвання — 287 18 36, 287 18 51, юрыдычнага — 287 19 68, сакратарыята — 292 05 82,
адказных за выпуск дадаткаў: «Чырвоная змена» — 292 44 12; «Мясцовае самакіраванне»

Усход

Мiнск —
Вiцебск —
Магiлёў —
Гомель —
Гродна —
Брэст —

7.36
7.29
7.26
7.18
7.50
7.47

Захад Даўжыня
дня

17.12
16.58
17.02
17.03
17.28
17.33

9.36
9.29
9.36
9.45
9.38
9.46

ца з неахвотай. Маладыя iмкнуцца вырвацца з бацькоўскай хаты
куды далей, самi часам не заўсёды ўсведамляюць куды i навошта.
I вi ной гэ та му зрэш ты зноў-та кi
кам п'ю та ры, но выя
тэх на ло гii. I ня важ на Даярка ёсць даярка. Як уставалi
якая гаспадарка, на- рана, так i цяпер устаём. Падняцша цi не. Гэта агульная тэндэнцыя. Таму ў ца ў дзве цi тры гадзiны ночы не
цэлым народ у вёсцы кожны зможа. Напэўна таму
старэе. I людзей, якiя цяпер маладыя дзяўчаты не
працавалi б тымi ж са- хочуць iсцi на ферму.
мымi механiзатарамi,
становiцца менш. Блiжэй да сезона нават мы адчува- ваць з па доб ны мi ўста ноў ка мi,
ем, што не перашкодзiла б узяць патрэбны квалiфiкаваныя кадры.
два-тры чалавекi ў рэзерв.
Але яны ёсць не паўсюль. Не ад
***
аднаго чалавека чула, што ў неГлядзела адно з беларускiх ток- каторых гаспадарках нават новы
шоу, дзе разбiралi тэму, чаму не малакаправод пылiцца, бо няма
едуць людзi ў вёску. Герой пера- каму на iм працаваць. Вось i додачы, галоўны iнжынер, распавя- яць па старынцы ў вёдры. На пыдаў пра тое, як яны з жонкай (яна танне, чаму так адбываецца ў век
ў яго ветурач) прыехалi ў гаспадар- прагрэсу, чую адказ: «Няма каму
ку. Жылi, працавалi. Пакуль дзецi даверыць».
на гаршчок хадзiлi, нiякiх праблем
Надзея ДРЫЛА.
не было. А цяпер малыя падраслi,
Фота Марыны БЕГУНКОВАЙ.

На пытаннi «Звязды» адказвае начальнiк галоўнага ўпраўлення
iнтэнсiфiкацыi жывёлагадоўлii харчавання Мiнсельгасхарчу Фёдар КАВАЛЁЎ

ЗАПАВЕТ
СЛУЦКАГА
КНЯЗЯ

Сонца

Iмянiны
Пр. Васіля, Івана, Іпаліта,
Пятра, Рыгора, Сцяпана.
К. Яўлаліі, Аляксея, Дзям’яна,
Людвіка, Мадэста.

трэба аддаваць у школу. А школы
ў вёсцы няма. Блiжэйшая за восем
кiламетраў, i ў ёй недзе 30 вучняў.
«Адчуваю, што мае дзецi могуць
атрымаць дрэнную адукацыю. I гэта мяне непакоiць». Абмеркавалi
гэту гiс торыю з Уладзiмiрам Дашковым.
— З аднаго боку, патрабаваннi да спецыялiс таў у вёсцы пайшлi ўверх, — разважае дырэк тар
Iн сты ту та па вы шэн ня ква лi фiка цыi i пе ра пад рых тоў кi кад раў
АПК БДАТУ, — а ўмовы жыцця, у
асобных гаспадарках, адстаюць.
Напрыклад, ехалi ў бок Оршы, у
камандзiроўку. Праязджалi адну
вёску. I якi б вы думалi там самы прыгожы будынак? Ферма...
А аба пал пачар не лыя ад ча су,
няўклюдныя дамкi... Няцяжка ўявiць, якiя там умовы для жыцця.
Та му трэ ба не толь кi буда ваць
новыя фермы, але i адначасова
падымаць узровень жыцця работнiкаў гаспадаркi. Тады, магчыма,
i паедуць у вёску квалiфiкаваныя
спецыялiс ты.
А яны, асаблiва ў сувязi з камп'ютарызацыяй вытворчасцi, вой
як тут неабходныя. Бо, не сакрэт,
што тэх нi ка ў ру ках дзi ку ноў —
груда ме та ла ло му. Каб пра ца-

дзве цi тры гадзiны ночы не
кожны зможа. Напэўна таму
цяпер маладыя дзяўчаты не
хочуць iсцi на ферму. Просяцца на мясакамбiнат.

За дойкай з другога паверха
назiрае заатэхнiк.

Месяц
Маладзік 14 лютага.
Месяц у сузор’і Вадалея.

Фота Таццяны ПАДЛІПСКАЙ.
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Бабруйскiм дзяржаўным навукова-тэхнiчным мастацкiм
каледжы абвешчаны конкурс снежных скульптур, прысвечаны Дню святога Валянцiна.
Снег — самая танная сыравiна, а магчымасцi для творчасцi — неабмежаваныя. Навучэнцы каледжа i майстры вытворчага навучання
лепяць казачных герояў, жывёл, традыцыйных бабруйскiх баброў.
— Для дзяцей гэта — урокi творчасцi, — лiчыць дырэктар мастацкага каледжа Васiль КРЫЧКО. — Калi дрэва не так адрэзаў, то
можаш толькi выкiнуць яго на дровы. Снег жа можна ляпiць, як хочаш.
Гэта цудоўны творчы эксперымент.
Снег, вада, няшмат фарбаў, фантазiя i некалькi вольных гадзiн
— вось i ўсё, што трэба для добрай снежнай скульптуры. Цяпер на
тэрыторыi каледжа — больш за два дзясяткi скульптур. Сярод iх ёсць
егiпецкiя сфiнксы i пiрамiды, сярэднявечныя крэпасцi, дыназаўры, а
таксама чукча з чумам.
Конкурс у каледжы прыдумалi 10 гадоў таму. За ўсё гэтае дзесяцiгоддзе толькi адна зiма была зусiм без снегу. Сёлета ж сыравiны
зашмат, i стварэнне снежных скульптур — не толькi ўпрыгажэнне тэрыторыi каледжа, але i
арыгiнальны спосаб
ачысткi ад снегу.
Ця пер снеж ная
краiна стала месцам
паломнiцтва для ўсёй
бабруйскай дзятвы.
Ма лым най больш
падабаецца рыжапаласаты сiмвал года
— тыгр: вушкi снежнага звера гэтай сiмпатыi не вытрымлiваюць, i навучэнцам
каледжа даводзiцца
асвойваць яшчэ i
рамонт снежных
скульптур.
14 лютага будуць вы значаныя пераможцы,
якiя атрымаюць у
якасцi ўзнагарод
цу кер кi, бi ле ты
ў тэатр i Палац
спорту.
Iлона IВАНОВА.
— 292 21 03, уласных карэспандэнтаў: у Брэсце: 20 37 98, Віцебску: 43 23 74, Гродне: 43 25 29, Гомелi: 40 91 92, Баранавічах: 47 71 94, Магілёве: 32 74 31; бухгалтэрыi:
292 22 03.
http://www.zviazda.by;
e-mail: info@zvyazda.minsk.by

тэл./факс: 287 17 79,
ПРЫЁМ
РЭКЛАМЫ е-mail: reklama@zvyazda.minsk.by

Аўтары апублiкаваных матэрыялаў нясуць адказнасць за падбор i дакладнасць фактаў. Iх меркаваннi
не заўсёды супадаюць з меркаваннем рэдакцыi. Рэдакцыя па сваім меркаванні адбірае і публікуе адрасаваныя ёй пісьмы. Перадрук матэрыялаў, апублікаваных у «Звяздзе», толькі з дазволу рэдакцыі.

12 лютага
1410 год — завершана будаўнiцтва
ўсiх вежаў Навагрудскага замка, помнiка
абарончага дойлiдства Беларусi XIV—XVI стагоддзяў, якi з'яўляўся адным
з найбуйнейшых на нашых землях. Замак
быў узарваны шведамi падчас Паўночнай
вайны.
1941 год — пачалося масiраванае перакiдванне нямецкiх войскаў да гранiц Савецкага Саюза — немцы прыступiлi да практычнага ажыццяўлення
захопнiцкага плана «Барбароса».

«Ёсць дзве аднолькава зручныя
пазiцыi: або верыць ва ўсё, або ва
ўсiм сумнявацца. I тое, i другое пазбаўляе ад неабходнасцi думаць».
Жуль Анры ПУАНКАРЭ (1854—1912),
французскi матэматык, фiзiк i фiлосаф.

МАСЛА I СЫР —
асноўныя абрадавыя
стравы Масленiцы
Масленiца вылучалася сярод астатнiх святаў народнага календара сваёй эмацыйнай узнёсласцю, празмерна багатым сталаваннем i гасцяваннем, выкарыстаннем вялiкай колькасцi рытуальных
i побытава-ўжытковых прадметаў. Усё гэта вымагала рыхтавацца
да свята загадзя.
 Абавязковай абрадавай стравай тыднёвага святкавання быў
сыр. Даволi часта яго пачыналi гатаваць яшчэ з восенi, перад тым,
як «запусцiць» карову (у Чэрвеньскiм раёне так называлi той пераходны момант, калi на працягу тыдня спачатку скарачалi колькасць
даенняў, а затым i зусiм пераставалi даiць карову, каб яна набрала
сiлы перад ацёлам).
 Сыр гатавалi наступным чынам. Трэба было назбiраць з дзясятак збаноў кiслага малака, паставiць iх на дзень у добра напаленую печ. Адтопленае малако адцэджвалi i клалi ў клiнок (з марлi або
тонкага палатна шылi невялiкiх памераў клiнападобны мех) пад груз.
Праз некалькi дзён адцiснуты сыр выкладвалi ў ночвы i перамешвалi
разам з соллю, цукрам i яйкамi, потым з гэтага «цеста» рабiлi невялiкiя
«пiражкi» i ставiлi ў печ, каб крыху абсмажыць цi падсушыць. Пасля
гэтага сыр складвалi ў бочачку або глiняны посуд (макацёр) залiвалi
падсоленым растопленым маслам i ставiлi ў склеп.
 Другую абрадавую страву — масла — гатавалi непасрэдна
перад святам. Наша мацi Е.А. Крук (аўтара — I.К.) загадзя збiрала
дзесяць-дванаццаць збаноў малака, праз некалькi дзён яно пракiсала. Зверху збiралi даволi тоўсты слой тлустай смятаны i вылiвалi яе ў
маслабойку. Затым мы з братамi працяглы час выконвалi аднастайнаманатонную працу. Да якiх толькi хлапечых хiтрыкаў мы не прыбягалi,
каб паскорыць марудны працэс: i скарынку хлеба кiдалi ў маслабойку, i
хрысцiлi яе трайнымi крыжамi, i нават па бабулiнай падказцы гаварылi
нейкiя чароўныя словы... Гэта было нi з чым не параўнальнае цудадзейства, калi з асобных драбнiчак паступова крышталiзавалiся маленькiя
камячкi масла. Iх перакладвалi ў глiняны посуд i акуратна, рукамi,
выцiскалi жывiцу-сыроватку. Гатовае масла клалi ў мiсу, перацiралi
з соллю, драўлянай лыжкай разгладжвалi i залiвалi зверху халоднай
вадой. У склепе так яно магло захоўвацца даволi працяглы час.
Iснуе цэлы шэраг сакрэтаў, якiя, па меркаваннi нашых продкаў,
павiнны былi спрыяць паспяховаму прыгатаванню масла. Узгадаем
толькi некаторыя з iх:
— калi перад тым, як пачаць збiваць масла, кiнуць некалькi крупiнак
солi ў печ, у якой гарыць агонь, то справа пойдзе вельмi хутка;
— няможна з маслабойкаю сядзець пад сукаватай бэлькаю, бо
масла не саб'ецца;
— калi масла не б'ецца, то найлепш у бойку ўткнуць iголку;
— масла будзе пенiцца i дрэнна збiвацца, калi на небе Маладзiк.
Масла лепш збiваць пры старым Месяцы.
Аксана КАТОВIЧ, Янка КРУК.

Усміхнемся!
Ён i яна:
— Сонейка, чым так цудоўна
пахне? Ты каву прыгатавала цi
пiрагi спякла?
— Каву спякла...
☺
Дыета — кароткачасовая
спроба жыць доўга, нясмачна
i па чужых рэцэптах.
☺
— Док тар, а ў вас памылкi
бываюць?
— Ды бываюць, але мы iх закопваем!

☺
Турызм — гэта пераноска неймавернага цяжару на неймаверныя адлегласцi без бачных на
тое падстаў.

Матэрыялы, пазначаныя гэтым значком, носяць рэкламны характар.
Адказнасць за змест рэкламы нясуць рэкламадаўцы.
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