
А
НД РЭЙ ЗІМ НІ, АНД РЭЙ-ВА-
РАЖ БІТ, АНД РО СЫ. Анд рэ еў 

дзень (13 снеж ня) — адзін з пры-
свят каў бе ла рус ка га ка лен да ра, 
які больш за ўсё вя до мы ва рож-
ба мі дзяў чат аб сва ім лё се. Па 
на род ных па вер' ях, у гэ тую ноч 
ма ла дым дзяў ча там і хлоп цам 
аба вяз ко ва з'яў ля ла ся вы ява на-
ра чо на га.
� Са мы рас паў сю джа ны спо-

саб дзя во чай ва раж бы — па клас-
ці пад па душ ку пе рад сном спе цы-
яль на для гэ та га пад рых та ва ныя 
рэ чы (люс тэр ка, по яс, муж чын скія 
шта ны, шап ку, за піс ку з імем ка-
ха на га) і за га даць у сне ўба чыць 
та го, з кім «век ве ка ваць».
� Ва ра жы лі і так: апоў на чы 

дзяў ча ты вы хо дзі лі на двор, іш лі 
да ка ло дзе жа, каб вы гук нуць у 
яго імя ка ха на га, а по тым уваж-
лі ва пры слу хоў ва лі ся да зва рот-
ных гу каў; бра лі на ўзда гад коль кі 
па лен цаў або ахоп лі ва лі плот, і 
ка лі шта ке цін або па лен цаў за-
хоп лі ва ла ся цот ная коль касць — 
быць за му жам, ня цот ная — ад ной 
быць.
� На Анд рэя слу ха лі ва ду ў 

рэ ках, азё рах пад іль дом, а так са-
ма ў ка ло дзе жах: «Ка лі не хва лю-
ец ца, ці хая ва да — бу дзе роў ная 
зі ма, а шум ная ва да — сцю жа ды 
за веі», «Ка лі ці ха ў ка ло дзе жы на 
дне — быць цёп лай зі ме, а па чу-
еш дзіў ныя гу кі — на ма ра зы і 
бу ры, за ві ру хі і бе ды».
� А яшчэ гля дзе лі: ка лі ў Анд-

рэ еў дзень снег пой дзе, то пра-
ля жыць 110 дзён. Ка лі яс на і ма-
роз на — доб рая пры кме та, а ка лі 
цёп ла — дрэн на.
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Матэры я лы, па зна ча ныя гэтым значком, носяць рэк   ламны ха рак тар. Адказ-
насць за змест рэкла мы ня суць рэкла ма даў цы.
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15 снежня 2015 г.

Сонца Сонца Усход Захад Даўжыня
   дня

СЁННЯ
Мiнск — 9.22 16.47 7.25
Вi цебск — 9.19 16.29 7.10
Ма гi лёў — 9.12 16.37 7.25
Го мель — 9.00 16.43 7.43
Гродна — 9.35 17.04 7.29
Брэст — 9.28 17.13 7.45

Iмянiны
Пр. Андрэя, Антона, 
Івана, Канстанціна, 
Мікалая, Сцяпана, Сяргея, 
Уладзіміра.
К. Марыі, Ніны, Хрысціны, 
Валяр'яна, Віктара.

Месяц
Першая квадра 18 снежня.

Месяц у сузор’і Вадалея.
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ад Янкі Крука і Аксаны Катовіч

Ха це ла ся б ча гось ці не-
звы чай на га гэ тай зі мой. 
Сне гу, на прык лад.

Жон ка, якая чы тае кні гу, 
рап там ка жа му жу:

— Якая гань ба! Ва дзік, ты 
толь кі ўя ві са бе — ней кі Лер-
ман таў апуб лі ка ваў у сва ёй 
кні зе вер шы, якія ты пры свя ціў 
мне, ка лі мы па зна ё мі лі ся!

У мя не жы ве до ма па-
пу гай, які ўмее га ва рыць 
толь кі ад ну фра зу: «Зрэш-
ты, ні чо га но ва га». І ка лі я 
пры хо джу ноч чу не цвя ро-
зы, ён заў сё ды па ды мае 
мне на строй.

Жон ка — му жу:
— Цэ лыя тры ме ся цы ты 

не мо жаш вы ра шыць, якую 
ку піць ма шы ну, а пра па но ву 
зра біў мне ўжо на трэ ці дзень 
зна ём ства!

— Куп ля ма шы ны — спра-
ва сур' ёз ная.

«50 ад цен няў шэ ра га» — 
гэ та гіс то рыя пра тое, як пя-
ці га до вае дзі ця па гу ля ла ў 
бе лай кур тач цы на дзі ця чай 
пля цоў цы.

Раз маў ля юць дзве ма мы 
дру гак лас ні каў:

— Ты свай му сы ну ма тэ ма-
ты ку зра бі ла?

— Так!
— Дай спі саць.

За 20 га доў свай го жыц ця 
я зра зу меў са мае га лоў нае 
— та лер ку пас ля грэч кі трэ-
ба мыць ад ра зу.

Пе ра тва рыць звы чай ную 
та бу рэт ку ў зруч нае крэс-
ла-ка чал ку мож на пры да па-
мо зе ўся го 200—250 гра маў 
га рэл кі.

Фота Аляксандра ШАБЛЮКА.Фота Аляксандра ШАБЛЮКА.
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1735 год — 280 га доў та му на ра дзіў ся 
Да від Зыг мунт Піль хоў скі, пісь-

мен нік, пе ра клад чык, вы да вец, дзе яч эпо хі 
Асве ты ў Бе ла ру сі. У 1757-м па чаў пе да га-
гіч ную дзей насць як пра фе сар гра ма ты кі і 
паэ ты кі ў Ві лен скім езу іц кім ка ле гі у ме. У 
1766 го дзе атры маў сту пень док та ра фі ла-
со фіі і ма гіст ра воль ных на вук, а так са ма 
сту пень док та ра ка на ніч на га пра ва. Быў су-
пра цоў ні кам Ка мі сіі на род най аду ка цыі і ге-
не раль ным ін спек та рам школ ВКЛ. Ін спек-
та ваў на ву чаль ныя ўста но вы на Мін шчы не 
і На ва груд чы не. Вы кла даў у Га лоў най шко-
ле ВКЛ ла цін скую і поль скую лі та ра ту ру. У 
сва іх пра цах са спа сыл ка мі на аў та ры тэ ты 
фі ло са фаў ХVІІ—ХVІІІ стст. да каз ваў не аб-
ход насць пе ра гля ду іс ну ю чых зя мель ных 
ад но сін на вёс цы, па ляп шэн ня ста но ві шча 
се ля ні на як вы твор цы сель ска гас па дар чай 
пра дук цыі. Па мёр у 1803 го дзе.

1850 год — 165 
га доў та му 

на ра дзіў ся (г. Ма гі лёў) 
Мі ка лай Кан стан ці на-
віч Су дзі лоў скі, рэ ва-
лю цы я нер-на род нік, 
дзе яч між на род на га 
рэ ва лю цый на га ру ху, 
ву чо ны-пры ро да знаў-
ца, док тар ме ды цы ны. 
Удзель ні чаў у на род-
ніц кім ру ху ў Ра сіі, вёў 
рэ ва лю цый ную пра па ган ду ся род ра бо-
чых і ся лян ва Укра і не і Па вол жы. З кан ца 
1874-га — за мя жой. З 1881 г. — у кра і нах 
За ход няй Еў ро пы, удзель ні чаў у вы дан ні і 

рас паў сюдж ван ні рэ ва лю цый най лі та ра ту-
ры, быў бліз кі да гру пы «Вы зва лен не пра-
цы». З 1887 го да — у ЗША, дзе зай маў ся ме-
ды цы най і пуб лі цыс ты кай. З 1892 го да жыў 
на Га вай скіх аст ра вах, дзе ства рыў Пар тыю 
не за леж ных і стаў яе лі да рам, у 1900-м абра-
ны чле нам се на та, у 1901-м стаў прэ зі дэн там 
Га вай скай рэс пуб лі кі. З 1903 го да — у Кі таі, 
спра ба ваў здзейс ніць на пад на Ака туй скую 
тур му ў За бай кал лі і вы зва ліць па літ вяз няў. 
У рус ка-япон скую вай ну 1904-1905 гг. у Япо-
ніі вёў рэ ва лю цый ную пра па ган ду ся род 
рус кіх ва ен на па лон ных, ад крыў для іх тры 
шко лы, вы да ваў рус кія га зе ты і ча со пі сы. 
Аў тар ра бот па ме ды цы не, хі міі, фі ла со фіі, 
са цы я ло гіі, геа гра фіі. З яго імем звя за ны 
да сяг нен ні ў га лі не хі рур гіі, тэ о рыі ту бер ку-
лё зу і ін шых хва роб. Су дзі лоў скі — пер шы 
па да рож нік-ге ог раф, які па зна ё міў чы та чоў 
з фло рай і фаў най аст ра воў цэнт раль най 
част кі Ці ха га акі я на. Па мёр у 1930 го дзе.

1935 год — на ра дзіў ся (вёс ка Ля пеш-
кі, ця пер Іў еў скі ра ён) Сця пан 

Саф ро на віч Гу рын, бе ла рус кі ву чо ны ў 
га лі не ма тэ ры я лаз наў ства і лі цей най вы-
твор час ці, док тар тэх ніч ных на вук, пра фе-
сар. Аў тар на ву ко вых прац па па вы шэн ні 
ўстой лі вас ці чы гун ных лі цей ных фор маў і 
тэх ніч най аснаст кі.

Алесь ПІСЬ МЯН КОЎ, па эт:
«Нам усім не ха пае спа га ды,

І лю бо ві жы вым не стае.
Нам ад пу шча на так не ба га та,

Што й гра хі не за пом ніш свае».

Сардэчна віншуем 
з Днём нараджэння 
начальніка аддзела 

сацыяльнага абслугоўвання 
Алену ПАГАСАЙ. 

Жадаем шчасця, моцнага 
здароўя, поспехаў 

у працы.
Адміністрацыя 

ААТ «МАЗ», калектыў 
медыка-санітарнай часці, 

Валянціна Касінская.

Гэ та ста ла вя до ма пад час 
пад вя дзен ня вы ні каў рэс пуб-
лі кан ска га кон кур су «Най леп-
шая аг ра эка ся дзі ба го да», дзе 
Бе лаграп рам банк аца ніў дзей-
насць суб' ек таў аг ра эка ту рыз-
му за мі ну лы год. У на мі на цыі 
«Эт на комп лекс» не бы ло роў-
ных Мі ха і лу Ду дзі ка ву з яго аг-
ра ся дзі бай «Гас цін ны двор» у 
Залахвенні. У якас ці ўзна га ро-
ды ён атры маў сер ты фі кат на 
11,25 міль ё на руб лёў і сім вал 
аг ра эка ту рыз му — крыш таль-
на га пеў ня руч ной пра цы.

Гэ та не пер шы пос пех Мі-
ха і ла у зга да ным кон кур се. 
Не каль кі га доў та му гаспадар 
быў ад зна ча ны спе цы яль ным 
дып ло мам у на мі на цыі «За ах-
во ту да па ля ван ня». Яго аг ра-
ся дзі ба на огул ка рыс та ец ца 
вя лі кай па пу ляр нас цю ся род 

па ляў ні чых. Адзін ра сі я нін за 
не каль кі га доў па спеў на ве-
даць яе аж 42 ра зы!

«Гас ці нны двор» раз ме шча-
ны не па да лёк ад зна ка мі та га 
Бар ка ла баў ска га ма нас ты ра, 
по бач лес, рэч ка. Гэ та за раз тут 
зна хо дзіц ца цэ лы ту рыс тыч ны 
га ра док з да ма мі, гас па дар чы-
мі па бу до ва мі, лаз няй, цяп лі ца-
мі, аль тан ка мі, аў та ста ян ка мі, 
спар тыў ны мі пля цоў ка мі. А не-
ка лі тут быў адзі ны спа рах не лы 
дом, які Мі ха іл Ду дзі каў на быў 
для раз віц ця аг ра эка ту рыз му. 
Па сут нас ці, на ад ной тэ ры то рыі 
зна хо дзяц ца за раз дзве аг ра ся-
дзі бы, ад ной з якіх — «Ся дзі бай 
Ду дзі ка» — кі руе сын Мі ха і ла і 
яго пер шы па моч нік Яў ген.

Гэ тыя мес цы ад па чын ку, 
зроб ле ныя ў най леп шых на-
род ных тра ды цы ях, ва бяць не 
толь кі па ляў ні чых і ама та раў ся-

лян ска га бы ту. Тут з за да валь-
нен нем пра вод зяць свае злё ты 
бай ке ры і пры хіль ні кі ка ра ва нін-
гу — аў та ма біль на га ту рыз му. 
На вя лі кай пры ся дзіб най тэ-
ры то рыі для іх на ват ство ра ны 
спе цы яль ныя ўмо вы. А яшчэ тут 
ар га ні зу юц ца се мі на ры, пад час 

якіх на ра джа юц ца но выя ці ка-
выя пра ек ты. Не дзіў на, што ме-
на ві та Ду дзі ка вы сё ле та ста лі 
пе ра мож ца мі яшчэ і аб лас но га 
кон кур су «Най леп шая аг ра эка-
ся дзі ба Ма гі лёў скай воб лас ці».

Нэ лі ЗІ ГУ ЛЯ. 
zigulya@zviazda.by

Ве дай на шых!Ве дай на шых!  ��

КРЫШ ТАЛЬ НЫ ПЕ ВЕНЬ 
ПРА ПІ САЎ СЯ Ў ЗА ЛАХ ВЕН НІ

Най леп шым эт на комп лек сам у кра і не пры зна на 
аг ра ся дзі ба «Гас цін ны двор» у Бы хаў скім ра ё не


