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Сонца Сонца Усход Захад Даўжыня
   дня

СЁННЯ

Мiнск    — 9.29 16.55 7.26
Вi цебск — 9.26 16.38 7.12
Ма гi лёў — 9.19 16.45 7.26
Го мель — 9.07 16.51 7.44
Гродна — 9.42 17.12 7.30
Брэст    — 9.34 17.22 7.48

Iмянiны
Пр. Аляксандра, Антона, Данілы, 
Івана, Мікалая, Пятра, Сцяпана.
К. Кацярыны, Яўгеніі, Яўгена.

ЗАЎТРАМесяц
Поўня 25 снежня. 
Месяц у сузор’і Дзевы.

— Во ва, ты ве да еш, што трэ ба ра біць, 
ка лі ты ідзеш з дзяў чы най з дыс ка тэ кі, а 
да яе па ча лі пры ста ваць ху лі га ны?

— І што?
— Уця каць, сы но чак, уця каць! І па мя-

тай: пры го жых дзяў чат шмат, а ты ў ма мы 
адзін!

Ся джу на ды е це, скі ну ла 2 кг, га ла ва 
пе ра ста ла ця міць. Ма быць, гэ та быў 
мозг!

— Да ра гая, я вы ра шыў, што больш ні-
ко лі не бу ду з та бой ла яц ца!

— Не, ну вы толь кі па гля дзі це на яго, ён 
вы ра шыў! А ў мя не ты спы таў ся?!

За раз яшчэ кры ху па цяп лее — і Но-
вы год бу дзем су стра каць... на пры ро-
дзе з шаш лы ка мі!
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30 СНЕЖ НЯ

1530 год — 485 га доў з ча су на ра джэн ня Анд рэя 
Во ла на, па лі тыч на га дзея ча, фі ло са фа і пра ва-

ве да, ад на го з за сна валь ні каў свец ка га на прам ку ў са цы-
яль на-па лі тыч най дум цы, ідэ о ла га рэ фар ма тар ска га ру ху ў 
Бе ла ру сі і Літ ве, спаў ня ец ца ў гэ тым го дзе. Аду ка цыю атры-
маў ва ўні вер сі тэ тах Франк фур та-на-Одэ ры і Кё нігс бер га. 
Абі раў ся па слом ад шлях ты Ашмян ска га па ве та ў сейм Рэ чы 
Па спа лі тай. Быў сак ра та ром у вя лі ка га кня зя лі тоў ска га і 
ка ра ля Поль шчы Жы гі мон та ІІ Аў гус та. Унёс знач ны ўклад 
у раз віц цё гра мад скай, па лі тыч най і пра ва вой дум кі ў Бе-
ла ру сі. Вы сту паў за рэ фор мы ў са цы яль ных і па лі тыч ных 
ад но сі нах, пра ве і дзяр жаў ным кі раў ніц тве, рас пра цоў ваў 
кан цэп цыі сва бо ды ча ла ве ка. У твор час ці Во ла на раз ві ты 
не ка то рыя ідэі, вы ка за ныя ў свой час Ф. Ска ры нам. Аў тар 
ка ля 30 ра бот (па ле мі ка-тэ а ла гіч ныя тво ры, па лі ты ка-пра ва-
выя і этыч ныя трак та ты, пра мо вы). Па мёр у 1610 го дзе.

1865 год — 150 га доў та му на ра-
дзіў ся Джо зэф Рэ дзьярд Кіп-

лінг, анг лій скі пісь мен нік, лаў рэ ат Но бе-
леў скай прэ міі па лі та ра ту ры (1907). Аў тар 
ра ма наў «Свят ло па гас ла», «Кім», збор ні-
каў «Пес ні ка зар мы», «Сем мо раў», «Кні гі 
джунг ляў» і ін шых.

1918 год — VІ Паў ноч на-За ход няя 
аб лас ная кан фе рэн цыя РКП 

(б), што ад кры ла ся ў Сма лен ску, спе цы-
яль най рэ за лю цы яй па ста на ві ла аб вяс ціць 
За ход нюю ка му ну Бе ла рус кай Са вец кай Рэс пуб лі кай. На 
кан фе рэн цыі бы ла ство ра на Ка му ніс тыч ная пар тыя (баль-
ша ві коў) Бе ла ру сі (КП(б) Б). Кан фе рэн цыя аб вяс ці ла ся бе 
І з'ез дам КП(б) Б. Стар шы нёй ЦК пар тыі быў абра ны 
А.Ф. Мяс ні коў.

Алег ЛОЙ КА, лі та ра ту раз на вец, па эт:
«Дзя ды — вы то кі кож на га на ро да».
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Ну, хто тут не ве рыў, што прый дзе зі ма,
Што рэч кі за сты нуць і лу жы?
Ва ўсіх не да вер каў га раць не дар ма
З-пад ша пак за мерз лыя ву шы.

Да рэм на сі ноп тык пра гноз вы дум ляў,
Лі чыў па цяп лен не пла не ты.
Што зро біш, ка лі Дзед Ма роз за гу ляў
Ў кам па ніі з ба бі ным ле там.

Ка ляд наю зор кай асве ціц ца змрок.
Яна — ўсім на дзея і ўкра са.
І толь кі са мот ны па жоў клы ліс ток
Не здра дзіць мі ну ла му ча су.

Ан та ні на КО ШАЛЬ (алім-
пій ская чэм пі ён ка):

— У пе рад ка ляд ны час я 
заў сё ды ўзгад ваю сваё дзя-
цін ства. Асаб лі ва тыя мо-
ман ты, ка лі ма ма шы ла мне і 
сёст рам су кен кі, крух ма лі ла 
іх, рых та ва ла нас да гэ та га 
свя та. Дзяў чы нак у на шай 
сям'і бы ло пя цё ра, та му пад-
рых тоў ку мы па чы на лі за доў-
га да Но ва га го да, за тое бы лі 
заў сё ды са мыя пры го жыя, са-
мыя на крух ма ле ныя, у ка ра-
лях. Для мя не ў гэ ты дзень 

заў сё ды бы ла асаб лі вая ат мас фе ра, аў ра, на строй, мы 
бы лі вель мі шчас лі выя.

У га ды спар тыў най кар' е ры да Но ва га го да се зон у 
нас быў ужо за вер ша ны, але рас сла біц ца ўсё роў на не 
маг лі. З'ес ці са лод кае я не ме ла пра ва, вы піць шам-
пан ска га так са ма. А сён ня на свя точ ным ста ле ў мя не 
аба вяз ко ва па він на быць са ла та аліўе з яла ві чы най, ні 
ў якім ра зе не з каў ба сой, се ля дзец пад фут рам, са бра-
ныя сва і мі ру ка мі гры бы і фар шы ро ва ныя яй кі.

Ну, а най леп шым па да рун кам заў сё ды бы лі смач ныя 
цу кер кі, пра та кія рэ чы, якія за каз ва юць сён ня дзе ці, мы 
і не ма ры лі. Ця пер у мя не пад рых тоў ка да Но ва га го да 
вель мі сур' ёз ная: трое ўну каў, кож ны на пі саў ліст і ча-
кае па да ру нак пад ёл ку. Су стра ка ем мы заў сё ды гэ тае 
свя та з сям' ёй, дзя куй Бо гу, яна ў нас боль шае.

Ад зна чу, што 2016-ты ста не для на шых спарт сме наў 
вель мі ад каз ным, та му я ха чу па жа даць усім тым, хто 
яшчэ не за ва я ваў алім пій скія лі цэн зіі — узяць за па вет-
ныя пу цёў кі ў Рыа. Тым, хто бу дзе зма гац ца на Алім пій-
скіх гуль нях, вя до ма, ха це ла ся б па жа даць шан ца ван ня: 
трэ ба зра біць усё маг чы мае і не маг чы мае, усё, каб 
ма ры спраў дзі лі ся. Алім пі я да, як заў сё ды, пра ля ціць 
вель мі хут ка, трэ ба ўклас ці ся, каб па мяць пра 2016-ты 
за ста ла ся на ўсё жыц цё.

На тал ля ЦЫ ЛІН-
СКАЯ (брон за вы 
пры зёр Алім пій-
скіх гуль няў, шмат-
ра зо вая чэм пі ён ка 
све ту):

— Га лоў ная на ва-
год няя тра ды цыя для 
мя не — гэ та жы вая 
ел ка, ні ко лі ні чым яе 
не за ме ніш. Так са ма не ад' ем ным сім ва лам гэ та га свя та 
з'яў ля юц ца ман да ры ны і ба на ны, якія ў ма ім дзя цін стве 
з'яў ля лі ся вы ключ на пе рад Но вым го дам. Як ця пер па-
мя таю: зя лё ныя ба на ны ўкруч ва лі ў коў дру, каб яны 

хут чэй па спе лі. Гэ та, ба дай, га лоў ныя ўспа мі ны. Ка лі 
ка заць пра па да рун кі, то ў дзя цін стве я ха це ла атры маць 
уся го і па больш, адзі нае — не вель мі лю бі ла цу кер кі.

У га ды спар тыў най кар' е ры да во дзі ла ся су стра каць 
Но вы год не до ма, але ў та кія мо ман ты ўжо і не ад чу-
ва еш свя та. А ця пер, ка лі ў мя не свае дзе ці, то тра ды-
цый на мы су стра ка ем яго ўсёй сям' ёй, упры гож ва ем 
ел ку, дарэчы, у нас у пла нах па са дзіць сваё дрэ ва ў 
два ры, каб яна бы ла круг лы год. Па звыч цы з дзя цін-
ства на ста ле ў мя не заў сё ды ёсць аліўе, но вы звы чай 
па куль ні хто не ўвёў.

Чы та чам «Звяз ды» на пя рэ дад ні на ва год ніх свят ха чу 
ска заць: да вай це ве рыць у цу ды!

Ала ЦУ ПЕР (алім-
пій ская чэм пі ён ка):

— Са мыя яр кія ўспа-
мі ны і аса цы я цыі Но ва-
га го да ў мя не звя за ны 
з тым, што та та заў сё ды 
пры но сіў у дом жы вую 
ел ку, мы яе ўсе ра зам 
упры гож ва лі і ча ка лі 
на ва год нюю ноч, каб 
атры маць па да рун кі. 
Заў сё ды ха це ла ся знай сці там цу кер кі і ляль кі.

Ця пер, па куль у нас яшчэ ма ла дая сям'я, асаб лі вых 
тра ды цый ня ма, але мы заў сё ды су стра ка ем гэ тае свя-
та ра зам.

Усім ама та рам спор ту ў но вым го дзе ха чу па жа даць 
га лоў на га — моц на га зда роўя, пос пе хаў, уда чы і но вых 
пе ра мог.

Сця пан ПА ПОЎ 
(чэм пі ён све ту і Еў-
ра пей скіх гуль няў)

— Для мя не Но вы 
год быў і за ста ец ца 
ся мей ным свя там, 
пра во дзі лі яго заў сё-
ды з баць ка мі і бра-
там, бы ло ве се ла, у 
гэ тыя дні асаб лі ва 
хо чац ца шчас ця, па-
да рун каў. За раз дзе ці, вя до ма, за над та рас пе шча ны 
коль кас цю і раз на стай нас цю ца цак, а та ды для нас лю-
бая ма лень кая рэч бы ла вя лі кім шчас цем. У ро лі Дзе да 
Ма ро за вы сту паў та та, і мы ні ко лі не бы лі аб дзе ле ны 
ўва гай на ва год ня га ча раў ні ка.

Ця пер ужо мае дзе ці пі шуць ліс ты Дзе ду Ма ро зу 
і ста вяц ца да гэ та га вель мі сур' ёз на, про сяць па да-
рун кі не толь кі для ся бе, а ад ра зу і для та ты, і для 
ма мы.

У гэ тым го дзе пла ну ем су стрэць Но вы год у мя не на 
ра дзі ме, у Ле пе лі, спа дзя ю ся, бу дзе шум на і ве се ла.

Ама та рам спор ту, чы та чам «Звяз ды» жа даю ў на-
ды хо дзя чым го дзе больш яр кіх па дзей, спарт сме нам — 
доб рых вы ступ лен няў і пе ра мог, каб гле да чы атрым-
лі ва лі аса ло ду, каб спорт пры но сіў не толь кі зда роўе, 
але і ра дасць.

Аляк сандр БАГ ДА НО-
ВІЧ (алім пій скі чэм пі ён, 
пе ра мож ца чэм пі я на ту 
све ту і Еў ра пей скіх гуль-
няў):

— Но вы год — асаб лі-
вае свя та для ўсіх жы ха роў 
на шай кра і ны. Заў сё ды ў 
гэ тыя свя точ ныя дні ча-
ка еш цу даў, па да рун каў, 
сюр пры заў, ён заў сё ды 
поў ны ней кай та ям ні час ці, 
за гад кі.

Я пры трым лі ва ю ся тра-
ды цыі ха дзіць у лаз ню пе-
рад Но вым го дам, а ка лі 
ўспом ніць са мае за па мі-

наль нае свя та, то гэ та бу дзе мо мант з дзя цін ства. Ма ма 
па да ры ла мне но вень кія кань кі, я ра ні цай устаў, за лез 
пад ёл ку, па куль усе спа лі, уба чыў іх і быў прос та шчас-
лі вы. На ват не па гля дзеў на на двор'е за акном, над зеў 
іх і вы ска чыў на ву лі цу.

За раз я заў сё ды ста ра юся ра біць сюр пры зы для сва-
іх сяб роў, сям'і, люб лю да рыць не ча ка ныя па да рун кі і 
здзіў ляць.

Усіх чы та чоў він шую з на ды хо дзя чы мі свя та мі і жа даю 
ў на ва год нюю ноч ча каць цу даў, і та ды яны аба вяз ко ва 
зда рац ца. Хай кож ны ча ла век, хто не су стрэў ка ха на га, 
зной дзе сваю дру гую па лавін ку. Шчас ця ўсім!

Анд рэй МІХ НЕ ВІЧ 
(чэм пі ён све ту):

— Жыц цё ра ней бы ло 
трош кі ін шым, та му з асаб-
лі вым раз ма хам Но вы год 
не су стра ка лі. У дзя цін стве 
ў Дзе да Ма ро за ў асноў-
ным пра сі лі пры сма кі, бы-
ло шчас цем уба чыць цу-
кер кі пад ёл кай.

З юных га доў я пры-
вык су стра каць гэ тае 
над звы чай нае свя та з 
сям' ёй, так і да гэ та га ча су: мы за пра ша ем да ся бе 
род ных або ез дзім да іх са мі. Не так важ на, што ста іць 
на на ва год нім ста ле, га лоў нае — каб ат мас фе ра і на-
строй бы лі доб ры мі. Аліўе, шам пан скае і ман да ры ны 
не як са мі вы пад ко ва з'яў ля юц ца на свя це.

У но вым го дзе ха це ла ся б па жа даць лю дзям больш 
цяр пен ня, каб быў ду шэў ны кам форт, больш ра да вац ца 
доб рым мо ман там, якія хоць ча сам, але су стра ка юц ца 
на на шым шля ху, не ўспа мі наць дрэн нае, іс ці і ду маць 
пра доб рае. Чым больш мы бу дзем ра да вац ца, тым 
больш ра дас ці бу дзем ад чу ваць у са бе.

Да р'я ЛА БА ЖЭ ВІЧ. lobazhevich@zviazda.by

�

Свят ку ем ра зам!Свят ку ем ра зам!  ��

ГОД БРА ЗІ ЛІІ, АЛІМ ПІ Я ДЫ І МАЛ ПЫ
На пя рэ дад ні на ступ лен ня но ва га 2016 го да, які ста не ба га тым на спар тыў ныя па дзеі, вя до мыя ай чын ныя ат ле ты 

рас па вя да юць пра тое, як бу дуць су стра каць свя та, што га та ваць на стол, і пе ра да юць свае па жа дан ні чы та чам «Звяз ды»

Сё ле та Кні зе рэ кор даў Гі не са (да рэ чы, са май 
вы да ва е май у све це кні зе, аба ро не най аў тар-
скім пра вам) споў ні ла ся 60 га доў. Якіх толь кі 
рэ кор даў не да вя ло ся фік са ваць і па цвяр джаць 
яе ўкла даль ні кам за гэ ты час! Дзе ся ці год дзя мі 
не стры жа ныя па зног ці і вы ка на ныя на злом 
га ла вы тру кі, не звы чай ныя свя ты з удзе лам 
мно гіх ты сяч лю дзей і шэ дэў ры ку лі нар на га 
майстэрства, які мі мож на бы ло б на кар міць цэ-
лыя га ра ды... Зрэш ты, усё гэ та мі лыя кве тач кі ў 
па раў на нні з дзіў ны мі ўчын ка мі, якія здзяйс ня лі 
лю дзі ў па мкнен ні тра піць у за па вет ны спіс рэ-
кард сме наў. Пра па ну ем ва шай ува зе пад бор ку 
рэ кор даў, якія аб' яд ноў вае вы ключ ная бес ка-

рыс насць і клю ча вое сло ва «На вош та?!».

1. Ве да е це то нень кія роз на ка ля ро выя гум кі, які-
мі звы чай на ма цу юць сто сы ку пюр, квіт кі, ін струк цыі 
да бу тэ ле чак з ле ка мі і ўся ля кую кан цы ляр скую 
дра бя зу? Яны так і на зы ва юц ца «кан цы ляр скія гум-
кі» і вы раб ля юц ца, між ін шым, ужо 160 га доў. Каб 
гум кі не блы та лі ся і не губ ля лі ся, час та іх скруч ва-
юць у ша рык і на ніз ва юць ад ну на ад ну. Дык вось, 
нех та Джо эл Кэр ліс на ні заў та кім чы нам 700 000 
(!) гу мак і атры маў гі ганц кі шар, дзя ку ю чы яко му і 
тра піў у Кні гу рэ кор даў Гі не са. Кру та. Ма быць, рэ-
кард смен доў га на зі раў за жу ка мі-гна е ві ка мі.

2. А вось яшчэ ад но над звы чай дзіў нае і, на огул, 
вель мі не аб ход нае для жыц ця ўмен не. Не мец Сай ман 
Эл мар з'яў ля ец ца ўла даль ні кам су свет на га рэ кор ду 
па коль кас ці как тэй льных тру ба чак, якія ён ад на ча со-
ва мо жа за су нуць са бе ў рот за 10 се кунд.

Коль касць тру ба чак круг лая і пры го жая — аж но 
400, і, да рэ чы, цэ лых шэсць га доў ні хто не мо жа 
па біць гэ ты рэ корд, хоць спро бы бы лі.

3. Ці зда ра ла ся вам у ру жо вым дзя цін стве пад-
час ся мей на га абе ду за мест та го, каб з апе ты там 
па глы наць ма мін суп, дзьмуць на лыж ку і спра ба-
ваць утры маць яе ў ся бе на но се? Не? Ну, пэў на, 
та му вы і не рэ кард смен. Аа ра ну Кей сі па шан ца-
ва ла больш: ён здо леў не толь кі ўтры маць у ся бе 
на тва ры 17 лы жак, але і стаць не пе ра мож ным 
рэ кард сме нам у гэ тым ві дзе... так ска жам, не алім-
пій ска га спор ту.

4. Ад ра зу па пя рэдж ва ем: ця жар ным, грэб лі-
вым і лю дзям са сла бы мі нер ва мі і жы вым уяў-
лен нем лепш пра пус ціць гэ ты пункт. Бо га вор ка ў 
ім ідзе пра аў стра лій ска га біб лі я тэ ка ра, які тра піў 
у Кні гу рэ кор даў з пры чы ны та го, што на пра ця гу 
26 га доў ка лек цы я на ваў пух, які збі раў ся ў яго ў 
пуп ку. Больш за тое, праз пра фе сій ную звыч ку ці 
ха рак тар ён гэ ты пух яшчэ і кар пат лі ва ка та ла гі за-
ваў — хра на ла гіч на і па ко ле ры.

5. Не вы ды хай це з па лёг кай — ра на! Фін Кех лер 
уста ля ваў не менш ураж лі вы рэ корд: на пра ця гу 
дзе ся ці се кунд утрым лі ваў на ўлас ным тва ры 43 слі-

ма кі. Дзе ля та го, каб ад чуць усю глы бі ню гіс то рыі, 
трэ ба ўліч ваць, што Кех лер не прос та бяс крыўд ны 
вар' ят-адзі ноч ка: ён мэ та на кі ра ва на трэ ні ра ваў ся, 
каб па біць па пя рэд ні рэ корд, роў ны 36 слі ма кам. А 
зна чыць, за ці каў ле ных у «слі ма ка нось біц тве» лю-
дзей ужо больш за ад на го...

6. На ступ ны рэ кард смен па іме ні Ван Дзік ні чо га 
агід на га не ра біў — прос та ўзяў ды на цяг нуў на ся бе 
227 фут бо лак. Не пы тай це ся як — мы і са мі не ве да-
ем. Ці вар та згад ваць аб тым, што міс тар Дзік зноў 
жа не вы сту піў пер ша ад кры ва льні кам у гэ тай спра-
ве, а толь кі па біў па пя рэд ні рэ корд, які не ка лі так са-
ма па біў па пя рэд ні рэ корд. Лю дзі што год спра бу юць 
на дзець на ся бе яшчэ больш фут бо лак — пры ві тан не 
ства раль ні кам філь ма «Пас ля заўт ра».

7. Анг лія сла віц ца не толь кі вы ключ ны мі да сле-
да ван ня мі сва іх ву чо ных, але і дзіў ны мі рэ кор да мі.
Так, ме на ві та ў гэ тай кра і не бы ла за фік са ва на са-
мая вя лі кая коль касць лю дзей, якія прай шлі па пло-
шчы ў кас цю мах пінг ві наў. Да рэ чы, не так іх бы ло і 
шмат, як вы са бе, на пэў на, уя ві лі, — уся го 373

�

Гэтае свята — адно з най лю бі мей шых у бе ла ру саў, гэ та дзень, у які лю дзі за гад ва юць жа дан ні, 
ча ка юць цу даў і аба вяз ко ва пры трым лі ва юц ца ся мей ных тра ды цый. Спарт сме ны, гра фік якіх ча сам 
рас пі са ны па хві лі нах, не ста но вяц ца вы клю чэн нем і ад да юць пе ра ва гу пра во дзіць свя та ў ко ле 
род ных і бліз кіх. Пра што ма ры лі на шы алім пій скія чэм пі ё ны, шмат ра зо выя пе ра мож цы буй ных 
спар тыў ных спа бор ніц тваў у дзя цін стве і якіх тра ды цый пры трым лі ва юц ца сён ня, на пя рэ дад ні 
Но ва га го да яны рас па вя лі нашаму ка рэс пан дэн ту.

Ну і ну!Ну і ну!  ��

К
ОШ КА (КОТ) — хат няя жы-
вё ла, да якой у на ро дзе заў-

сё ды ста ві лі ся не ад на знач на. З 
ад на го бо ку, ка ту да зва ля ла ся 
жыць у ха це ў не па срэд най бліз-
ка сці з ча ла ве кам, з дру го га бо-
ку, яго лі чы лі прад стаў ні ком све-
ту ня чыс тай сі лы. Ка та па ва жа лі 
за яго бяз меж ную гра цы ёз насць 
лі та раль на ва ўсім: ру ху, па са-
дцы, пры ўмы ван ні ці на па ля ван-
ні, што так са ма бы ло знеш няй 
пра явай глы бо ка га ўнут ра на га 
спа кою і са ма да стат ко вас ці. Ся-
род ін шых хат ніх жы вёл кош ка 
вы лу ча ла ся чыс ці нёй.

На шы прод кі раз во дзі лі ка-
тоў у пер шую чар гу, каб ахоў-
ваць зер не схо ві шчы ад па цу-
коў і ін шых мел кіх гры зу ноў. У 
на род ным пад ан ні аб Но е вым 
каў чэ гу Ной за ткнуў шчы лі ну, 
якую пра грыз па цук — д'я баль-
скае ства рэн не, хуст кай, а Бог 
пе ра тва рыў хуст ку ў кош ку, 
каб яна ла ві ла па цу коў.
� У на род ным ася род ку 

ца ні лі ха рак тар гэ тай жы вё-
лы і ад во дзі лі ёй ро лю хат няй, 
бліз кай да ча ла ве ка іс то ты. 
На шы прод кі лі чы лі, што мур-
кан не кош кі — гэ та свое асаб-
лі вая ма літ ва за вы ра та ван не 
гас па да ра, які ў гэ ты мо мант 
быў па-за ме жа мі ха ты.

� Ра зам з тым іс на ваў і 
та кі воб раз кош кі, які сім ва лі-
за ваў ля но ту і слас та люб ства. 
Ча сам жан чы ну па раў ноў ва лі 
з кош кай і на дзя ля лі яе та кі мі 
якас ця мі, як по шасць, схіль-
насць да ва раж бы і ма гіі. Не-
за леж ны но раў кош кі, нач ныя 
ванд роў кі, агень чык у ва чах, 
які мож на за ўва жыць на ват у 
цем ры, — усё гэ та вы клі ка-
ла хут чэй жах, уз дзей ні ча ла 
па гра жа ю чы. Ка ша чыя во чы 
на зы ва лі «ва кен ца мі ў ін шы 
свет». Кош кі заў сё ды звяз ва-
лі ся са звыш на ту раль ным з 
тых ча соў, як іх пры ру чы лі.
� Асаб лі вая сім ва ліч ная ро-

ля пры піс ва ла ся чор ным і трох-
ка ля ро вым кош кам. Лі чы ла ся, 
што трох ка ля ро выя кош кі ахоў-
ваюць ха ту ад па жа раў. Той, хто 
за бі ваў та кую кош ку, на пра ця гу 
ся мі га доў па ві нен быў ча каць 
па ка ран ня за здзейс не нае. Па 
мер ка ван нях ста рых лю дзей 
трох ка ля ро вая, а асаб лі ва ся-
мі ка ля ро вая кош ка, пры ня се ў 
ха ту шчас це, а чор ная кош ка 
аба ро ніць ад ра баў ні коў.

Ся род сла вян зда вён жы ве 
ве ра ў тое, што чор ная кош ка, 
якая пе рай шла да ро гу, ня се 
не пры ем нас ці, ня ўда чу і ня ма 
сэн су пра цяг ваць на да лей 
свой шлях, ле пей вяр нуц ца 
да до му. Ці ка ва, але ў Анг ліі, 
на ад ва рот, лі чаць, што ня-
шчас це ня суць бе лыя кош кі, 
а чор ныя — пос пех.

ад Янкі Крука і Аксаны Катовіч

Да ведамаДа ведама  ��

ЁЛ КУ — ЛЕ ГАЛЬ НА
Дзяр жаў ная ляс ная ахо ва 
пе ра хо дзіць на ўзмоц не ны 
рэ жым ахо вы ўгод дзяў для 
не да пу шчэн ня не за кон ных 
вы се чак хвой ных дрэў.

У ля сах кра і ны вы стаў ле ны 
па сты і на рэ гу ляр най асно ве 
пра вод зяц ца рэй ды па вы яў лен-
ні па ру шаль ні каў. Для боль шай 
эфек тыў нас ці ў апош ніх за дзей-
ні ча ны прад стаў ні кі Дзярж ін спек-
цыі ахо вы жы вёль на га і рас лін-
на га све ту і су пра цоў ні кі Дзярж-
аў та інс пек цыі. У прэс-служ бе 
Мі ніс тэр ства ляс ной гас па дар кі 
па ве да мі лі, што на аў та да ро гах 
вы стаў ле на больш за 300 кант-
роль ных па стоў. Асаб лі вая ўва га 
бу дзе на да вац ца ўчаст кам ле су 
па блі зу вё сак. Пра цяг нуц ца рэй-
да выя ме ра пры ем ствы ўсе на ва-
год нія свя ты.

Штра фы па ру шаль ні каў ча-
ка юць не ма лыя: ад 900 ты сяч 
да 9 міль ё наў. Ін ды ві ду аль на-
му прад пры маль ні ку да вя дзец-
ца вы клас ці ад 3,6 міль ё на да 
36 міль ё наў, юры дыч най асо-
бе — ад 9 міль ё наў да 54 міль ё-
наў. Та му лепш не пса ваць са бе 
свя та і на быць на ва год няе дрэў-
ца на за кон ных пад ста вах.

Сяр гей РА СОЛЬ КА. rs@zviazda.by
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УСЕ ВАР' ЯЦ ТВЫ 
ЗРОБ ЛЕ НЫ ДА НАС?

Дзіў ныя і бессэнсоўныя да сяг нен ні з Кні гі рэ кор даў Гі не саДзіў ныя і бессэнсоўныя да сяг нен ні з Кні гі рэ кор даў Гі не са


