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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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29 снежня 2015 г.

Сонца Сонца Усход Захад Даўжыня
   дня

СЁННЯ
Мiнск — 9.29 16.54 7.25
Вi цебск — 9.26 16.36 7.10
Ма гi лёў — 9.19 16.44 7.25
Го мель — 9.07 16.50 7.43
Гродна — 9.42 17.11 7.29
Брэст — 9.34 17.21 7.47

Iмянiны
Пр. Аляксандра, Аркадзя, 
Макара, Пятра, Уладзіміра.
К. Давыда, Дамініка, 
Тамаша.

Месяц
Поўня 25 снежня.

Месяц у сузор’і Дзевы.
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Хо дзяць ле ген ды, што ка лі 
пяць-шэсць кі роў цаў «жы гу-
лёў» збя руц ца ра зам і спус то-
шаць свае ба гаж ні кі, то лёг ка 
збя руць яшчэ ад ны «жы гу лі».

Жон ка:
— Ты мне зар пла ту збі ра-

еш ся ад да ваць?
Муж, зла рад на:
— Не сён ня, сён ня га ла ва 

ба ліць.

Кож на му сваё!
Праб ле ма жан чын ра ні цай 

— зра біць пры чос ку, на фар-
ба вац ца, па да браць туф лі кі, 
ка пя лю шык пад су мач ку... 
По тым зра зу мець, што па лі-

то не па ды хо дзіць, і трой чы 
пе ра апра нуц ца, пры гэ тым 
пад бя га ю чы кож ныя паў хві-
лі ны да люс тэр ка.

Праб ле ма муж чын — 
знай сці гэ тую чор та ву дру-
гую шкар пэт ку!

Гід ра мет цэнтр аб над зе іў: 
улет ку сне гу бу дзе па больш.

— Алё, дыс пет чар так сі 
слу хае.

— Па нен ка, мож на двац-
цаць ма шы нак да ін тэр на та 
ткац кай фаб ры кі?

— ДВАЦ ЦАЦЬ?! Ку ды па-
е дзе це?!

— Як ку ды? На зад у часць!
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1573 год — на ра дзіў ся Да ні ла На ба роў скі, па эт, пе ра-
клад чык, ле кар. Вы ву чаў за меж ныя мо вы, у Ба-

зе лі — ме ды цы ну, у Ар ле а не і Страс бур гу — тво ры рым скіх 
аў та раў. Слу хаў лек цыі Га лі лея ў Пад уі, стаў яго пры хіль ні-
кам. Жыў у Ня сві жы, Ка пы лі, Стань ка ве, пад На ва груд кам. 
Удзель нік ба раць бы з эпі дэ мі я мі ў Бе ла ру сі. На асно ве ву чэн-
ня К. Га ле на на пі саў два ме ды цын скія трак та ты. У вер шах 
і вер ша ва ных ліс тах На ба роў ска га змя шча юц ца за ма лёў кі, 
якія ад люст роў ва юць са цы яль ныя су пя рэч нас ці ў Бе ла ру сі 
ў XVІ—XVІІ ста год дзях. Па мёр у 1640 го дзе.

1835 год — 180 га доў та му на ра дзіў ся (г. Грод на) Ула дзі-
мір Фё да ра віч Гір гас, ву чо ны-мо ва зна вец. У 1858 

го дзе скон чыў ус ход ні фа куль тэт Пе цяр бург ска га ўні вер сі тэ та. 
Два га ды вы ву чаў араб скую мо ву ў Па ры жы. У 1861—1864 
га дах вы ву чаў мо ву, лі та ра ту ру і куль ту ру ара баў у Сі рыі і 
Егіп це, яго «Спра ва зда ча» (1864, у ру ка пі се) пра па езд ку — 
ад на з пер шых прац па араб скай дыя лек та ло гіі ў Ра сіі. Пас ля 
вяр тан ня ў Ра сію быў да цэн там, у 1873—1886 га дах — эк стра-
ар ды нар ны, ар ды нар ны пра фе сар араб скай мо вы і лі та ра ту-
ры ў Санкт-Пе цяр бург скім уні вер сі тэ це. Аў тар прац «На рыс 
гра ма тыч най сіс тэ мы ара баў», «На рыс араб скай лі та ра ту ры», 
«Араб ская хрэс та ма тыя» і інш. Па мёр у 1887 го дзе.

1920 год — 95 га доў та му VІІІ Усе ра сій скі з'езд Са-
ве таў за сна ваў пер шы са вец кі ор дэн за пра-

цоў ную ад зна ку — ор дэн Пра цоў на га 
Чыр во на га Сця га. Ён быў пры зна ча ны 
для ўга на ра ван ня тых груп пра цоў ных і 
асоб ных гра ма дзян, якія пра яві лі асаб-
лі вую са ма ад да насць, іні цы я ты ву, пра-
ца ві тасць і ар га ні за ва насць у раз віц ці 
гас па дар чых за дач. Ім уз на га родж ва лі ся 
за вы ключ ныя за слу гі пе рад СССР у га-
лі не вы твор час ці, на ву ко вай дзей нас ці, 
дзяр жаў най і гра мад скай служ бы. Пер шым уз на га ро джа-
ным стаў се ля нін Го мель скай гу бер ні Н. Мен чу коў.

Алесь БА ЧЫ ЛА, па эт:
І па куль на да мной на ша род нае не ба —

Ані я кі мя не не па ло хае лёс.

З
І МА. Ва ўяў лен нях ус-
ход ніх сла вян зі ма, як 

і ін шыя по ры го да (ле та, 
во сень або вяс на), заў сё-
ды бы ла аду хоў ле ным воб-
ра зам, які на гад ваў пры го-

жую строй ную жан чы ну з па тра ба валь ным, на ват жорст кім 
ха рак та рам.
� Па ўяў лен нях на шых прод каў, Зі ма бы ла апра ну та ў 

шы коў ную бе лую шу бу, з пад якой бы лі відаць каш тоў ныя 
ал маз ныя і срэб ныя ўпры го жан ні. Яна з'яў ля ла ся на во чы 
лю дзям у той мо мант, ка лі Зям ля за сы на ла да вяс ны, і та му 
лі чы ла ся бе са праўд най гас па ды няй на ва коль ных мес цаў на 
ўвесь гэ ты час.
� Пер шыя моц ныя пры ма раз кі час цей за ўсё пры па да лі 

на ка нец ліс та па да. А па коль кі ма ра зы мо гуць пе ра мя жоў-
вац ца з ад лі гай, Зі ма пры яз джа ла ў на ва коль ныя вёс кі на 
сі вой або бе лай ка бы ле.
� Тых, хто ня доб рым сло вам уз гад ваў пры га жу ню-Зі му, 

яна ма ро зі ла ле дзя ным па ца лун кам ці сцю дзё ным под ыхам. 
Ня чыс тая сі ла і тая ба я ла ся яе ле дзя ных па ца лун каў і ха ва ла-
ся да лё ка пад да ха мі хат, у хля вах і ін шых цёп лых мес цах.
� У на род най свя до мас ці Зі ма, так са ма як і Ма роз, заў-

сё ды аса цы ява ла ся з па рад кам і чыс ці нёй. Прос тыя лю дзі 
па раў ноў ва лі Зі му з кла пат лі вай гас па ды няй, якая на кры ва ла 
ўсё на зям лі бе лым і чыс тым по кры вам-аб ру сам.
� Зі му лі чы лі су ро вай гас па ды няй. Яна пры хо дзі ла з ма-

ра за мі, за ві ру ха мі, сцю жай, снеж ны мі за но са мі.
� Ся ля не заў сё ды рых та ва лі ся да пры хо ду Зі мы, уцяп-

ля лі ха ту, ра бі лі на рых тоў кі і за па сы ежы як для ся бе, так 
і для свойскай жы вё лы. На Па кро вы та пі лі печ кі дро ва мі з 
яб лы не вых ве так, каб за доб рыць Зі му. Ня дбай ным гас па да-
рам яна «зды ма ла» вет рам са ла мя ныя да хі, пры ма рож ва ла 
вок ны і г.д. Та му пра зі мо вы пе ры яд ка за лі так: «Зі му трэ ба 
пе ра жыць, пе ра ча каць, пе ра зі ма ваць». Не здар ма свя тых, якія 
ўша ноў ва лі ся ў зі мо выя ме ся цы, зва лі Ак сін ня-паў зім ні ца ці 
паў хлеб ні ца, Пётр-паў корм.
� Зі ма ў на род най куль ту ры заў сё ды атая сам ліва ла ся 

з доб рым зда роў ем, моц ным ду хам, тры ва лас цю і вы нос-
лі вас цю.
� Пра на ро джа ных зі мой ка за лі так: «На зі мо вых лю дзях 

зям ля тры ма ец ца». Бы ло за ўва жа на, тыя, хто на ра дзіў ся 
зі мой, ста на ві лі ся доб ры мі гас па да ра мі, вер ны мі сяб ра мі, 
пя шчотны мі баць ка мі, ад ным сло вам, са праўд ны мі людзь мі, 
якім усё па пля чу, іх лі чы лі «шчас ліў ца мі».

ад Янкі Крука і Аксаны Катовіч

Фота Аляксандра ШАБЛЮКА.

Хто бу дзе фі нан са ваць па чат коў ца вы шэй шай лі гі фут-
боль на га чэм пі я на ту кра і ны, дзе прой дзе чац вёр ты 
этап Куб ка све ту па бія тло не і як вы сту пае бе ла рус кая 
ма ла дзёж ка на чэм пі я на це све ту па ха кеі. Пра са мыя 
ак ту аль ныя спар тыў ныя па дзеі кра і ны — у што тыд нё-
вым спар тыў ным агля дзе «Звяз ды».

1. Фут боль ны клуб «Крум ка чы», які за ва я ваў у мі ну лым 
се зо не пра ва вы сту паць у вы шэй шай лі зе чэм пі я на ту 

Бе ла ру сі, знай шоў ты туль на га спон са ра, яго імя бу дзе аб ве шча-
на сён ня. На га да ем, фут боль ны клуб быў за сна ва ны ў 2011 го дзе, 
спа чат ку яго гуль цы вы сту па лі ў чэм пі я на це Мінскай лігі футбола ў 
фар ма тах 7x7 і 8x8. У се зо не-2014 ка ман да дэ бю та ва ла ў дру гой 
лі зе, з хо ду за ва я ваў шы пра ва вы сту паць у тур ні ры ран гам вы-
шэй. Пер шую лі гу «Крум ка чы» прай шлі так са ма з пер ша га ра зу, 
аб гу ляў шы ў вы ра шаль ным мат чы ма гі лёў скі «Дняп ро».

2. Ха ке іс ты ма ла дзёж най збор най Бе ла ру сі (U-20) 
прай гра лі два мат чы за пар на чэм пі я на це све ту, які 

пра хо дзіць у Хель сін кі. У пер шай су стрэ чы на шы су ай чын ні кі 
моцна са сту пі лі фі нам — 0:6. У дру гім па ядын ку па да печ ныя 
Аляк санд ра Бя ляў ска га са сту пі лі ад на год кам з Сла ва кіі з лі кам 
2:4. Свой на ступ ны матч збор ная Бе ла ру сі пра вя дзе сён ня са 
збор най Ра сіі, а заўт ра за вер шыць вы ступ лен не на гру па вым 
эта пе па ядын кам з ка ман дай Чэ хіі.

— Мы па куль не ду ма ем пра тое, ка го мо жам абы граць. 
Важ на, якую гуль ню мы па каз ва ем. З фі на мі ня дрэн на пра вя лі 
два пе ры я ды, са сла ва ка мі — тое са мае. У апош нім пе ры я дзе 
мы рас слаб ля ем ся і ро бім не аб грун та ва ныя па мыл кі. Трэ ба 
бу дзе аб га ва рыць псі ха ла гіч ны мо мант: яшчэ шмат важ ных 
мат чаў на пе ра дзе, бу дзем рых та вац ца, каб пра цяг ваць тур нір і 
па каз ваць сваю гуль ню ва ўсіх іх, — ад зна чыў га лоў ны трэ нер 
ма ла дзёж най збор най Аляк сандр БЯ ЛЯЎ СКІ.

Згод на з рэг ла мен там пла не тар на га фо ру му, з кож най гру-
пы ў чвэрць фі нал вы хо дзяць па ча ты ры ка ман ды; ка лек ты вы, 
якія зой муць пя тыя мес цы ў гру пах, у су ця шаль ным раў ндзе 
па зма га юц ца за пра ва за стац ца ў эліт ным ды ві зі ё не ў се рыі 
мат чаў да дзвюх пе ра мог.

3. Бас кет ба ліс ты «Цмо кі-Мінск» ня ўда ла пра вя лі за-
ключ ны матч ады хо дзя ча га го да ў па ядын ку Адзі-

най лі гі ВТБ. У гас цях у крас на дар ска га клу ба «Ла ка ма тыў-Ку-
бань» бе ла рус кая дру жы на прай гра ла — 50:80. Та кім чы нам, 
у 13 пра ве дзе ных су стрэ чах мін ча не атры ма лі 5 пе ра мог і 
зай ма юць 10-е мес ца ся род 16 удзель ні каў тур ні ру. Свой на-
ступ ны матч Адзі най лі гі ВТБ «Цмо кі» пра вя дуць 3 сту дзе ня ў 
гас цях у «Ніж ня га Ноў га ра да».

4. Чац вёр ты этап Куб ка све ту, які ра ней пла на ва ла ся 
пра вес ці ў Абер хо фе, пе ра не се ны ў ня мец кі Ру-

поль дынг. У Абер хо фе спа бор ніц твы па він ны бы лі прай сці з 7 
па 10 сту дзе ня 2016 го да, але з-за ўмоў на двор'я (ад сут насць 
сне гу) іх пе ра нес лі ў Ру поль дынг, дзе 8 сту дзе ня ад бу дзец ца 
муж чын ская і жа но чая спрын тар скія гон кі, 9 сту дзе ня — дзве 
гон кі пе ра сле да ван ня, 10 сту дзе ня — муж чын скі і жа но чы 
мас-старт.

5. Ганд ба ліс ты збор най Бе ла ру сі ў рам ках пад рых-
тоў кі да чэм пі я на ту Еў ро пы, які прой дзе ў сту дзе ні 

ў Поль шчы, пры ня лі ўдзел у ро зыг ры шы Куб ка Рыж скай 
ду мы. У стар та вым па ядын ку на шы су ай чын ні кі бы лі мац-
ней шыя за гас па да роў тур ні ру (28:26), а на на ступ ны дзень 
са сту пі лі ра сі я нам (24:34). У за ключ ным па ядын ку па да печ ныя 
Юрыя Шаў цо ва су стрэ лі ся з ганд ба ліс та мі Егіп та, дзе таксама 
пацярпелі паражэнне — 25:28.

Да р'я ЛА БА ЖЭ ВІЧ. lobazhevich@zviazda.by
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«КРУМ КА ЧЫ» ЗНАЙ ШЛІ СПОН СА РА

На тэ ры то рыі Аст ра вец ка га і Смар гон ска-
га ра ё наў уз моц не ны кант роль за ма лы мі 
рэ ка мі: сю ды на не раст з Бал ты кі прый-
шлі кум жа і ла сось. Гэ тая мар ская ры ба 
не рас ціц ца вы ключ на ў прэс ных во дах. 
У на шай кра і не гэ та ад бы ва ец ца ў Ві ліі 
і яе пры то ках, дроб ных рэч ках і ру ча ях.

Не раст ад бы ва ец ца пры тэм пе ра ту ры ва ды 
тры-пяць гра ду саў. У цёп лыя га ды, як сё ле-
та, ён мо жа доў жыц ца да кан ца снеж ня. Ік ра 
за ста ец ца ў мес цах не рас ту на ўсю зі му, ёй 
па тра бу ец ца па ста ян нае аб мы ван не ва дой, 
ба га тай на кіс ла род, та му са мкі ла са сё вых 
улад коў ва юць свае гнёз ды на пе ра ка тах. Мо-
ладзь пас ля з'яў лен ня не ка то ры час тры ма ец-

ца ў не рас та вых ва да ёмах, а по тым па кры се 
скоч ва ец ца ў мо ра.

— І кум жа, і ла сось за не се ны ў Чыр во ную 
кні гу Бе ла ру сі. Іх вы лаў за ба ро не ны, — па-
ве да мі лі ў Дзяр жаў най ін спек цыі ахо вы жы-
вёль на га і рас лін на га све ту пры Прэ зі дэн це 
Рэс пуб лі кі Бе ла русь. — За не за кон ную зда-
бы чу ад ной асо бі ны па ру шаль ні ку да вя дзец-
ца за пла ціць 9 ба за вых ве лі чынь, ці 1 міль ён 
620 ты сяч руб лёў, а так са ма нес ці ад мі ніст ра-
цый ную ад каз насць. Не за кон ны вы лаў уся го 
12 асо бін мо жа стаць пад ста вай для за вя дзен-
ня кры мі наль най спра вы.

Сяр гей РА СОЛЬ КА. rs@zviazda.by
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МАР СКІЯ 
ГОС ЦІ 
НА НЕ РАСТ — 
ДА НАС


