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13 СНЕЖ НЯ

1620 год — го ра ду Ор шы пра да-

стаў ле на маг дэ бург скае пра-

ва і да дзе ны герб — на бла кіт ным по лі за ла-

ты паў ме сяц, над ім — ся рэб ра ны крыж.

1920 год — на 2-м Усе бе ла рус кім 

з'ез дзе Са ве таў ра бо чых, ся-

лян скіх, бат рац кіх і чыр во на ар мей скіх дэ пу та таў пры ня ты 

да паў нен ні да Кан сты ту цыі БССР 1919 го да і ра ты фі-

ка ва ны прэ лі мі нар ны да га вор па між Са вец кай Ра сі яй і 

Поль шчай. З'езд вы ка заў ся за пе ра вод усіх дзяр жаў ных 

уста ноў на бе ла рус кую мо ву.

1941 год — на ра дзіў ся (в. Мі ка ла еў шчы на Стаўб-

цоў ска га ра ё на) Мі ко ла Ма ляў ка, бе ла рус кі 

па эт і пе ра клад чык. На стаў ні чаў у Во ра наў скім і Круп скім 

ра ё нах. Пра ца ваў у рэ дак цыі ня свіж скай ра ён най га зе ты 

«Чыр во ны сцяг», стар шым рэ дак та рам на Бе ла рус кім 

ра дыё, у Мі ніс тэр стве куль ту ры БССР, у ча со пі се «Вя сёл-

ка». Аў тар шмат лі кіх збор ні каў паэ зіі і кніг про зы.

1943 год — па ча ла ся Га ра доц кая апе ра цыя — 

на сту паль ная апе ра цыя войск пра ва га 

кры ла 1-га Пры бал тый ска га фрон ту ў ра ё не г. Га ра док 

Ві цеб скай воб лас ці. Мэ та апе ра цыі — раз гра міць га ра-

доц кую гру поў ку пра ціў ні ка (дзевяць пя хот ных і авія па-

ля вых, адна тан ка вая ды ві зіі і да васьмі спе цы яль ных 

і ахоў ных ба таль ё наў) і лік ві да ваць па гро зу акру жэн ня 

4-й удар най ар міі, якая ўклі ні ла ся ў аба ро ну пра ціў ні ка 

на за хад ад Га рад ка. 24 снеж ня 11-я гвар дзей ская ар мія 

з бо ем ава ло да ла моц ным апор ным пунк там во ра га — 

Га рад ком. У вы ні ку Га ра доц кай апе ра цыі бы лі зні шча ны 

ча ты ры, па нес лі вя лі кія стра ты сем ва ро жых ды ві зій, 

во раг быў ад кі ну ты больш чым на 60 км. Два нац ца ці 

са вец кім час цям і злу чэн ням пры свое ны га на ро выя най-

мен ні «Га ра доц кія».

У той жа дзень на ша шы Мінск—Слуцк ка ля в. Це ля ко-

ва Уз дзен ска га ра ё на ад быў ся бой 200-й імя Ра ка соў ска га, 

300-й імя Ва ра шы ла ва і 27-й імя Ча па е ва пар ты зан скіх 

бры гад су праць ня мец ка-фа шысц кіх вой скаў, які вя до мы 

пад наз вай Це ля коў скі бой. У пар ты зан скую за са ду тра пі-

ла буй ная ня мец кая аў та ка ло на. Пад час бою пар ты за ны 

зні шчы лі 52 ва ро жыя аў та ма шы ны, 2 бра не ві кі, за бі лі і 

па ра ні лі звыш 200 гіт ле раў цаў, за ха пі лі ба га тыя тра феі. 

14-га до вы раз вед чык бры га ды імя Ра ка соў ска га М. Ка зей 

(бу ду чы Ге рой Са вец ка га Са ю за) за біў нямецкага пал коў-

ні ка і ўзяў у яго парт фель з каш тоў ны мі апе ра тыў ны мі да-

ку мен та мі, што да зво лі ла пар ты зан ска му ка ман да ван ню 

са рваць шэ раг ва ро жых кар ных экс пе ды цый. У вы ні ку Це-

ля коў ска га бою на не каль кі дзён бы лі спы не ныя пе ра воз кі 

гітлераўцаў па ша шы Мінск—Слуцк.

1797 год — на ра дзіў ся Ген рых 

Гей нэ (1797—1856), ня мец кі 

па эт, пуб лі цыст і кры тык, вы дат ны май стар 

лі рыч най і па лі тыч най лі ры кі.

1902 год — на ра дзіў ся Яў ген Пят роў (Я. П. Ка та еў), 

са вец кі пісь мен нік, су аў тар Ільі Іль фа, з якім 

на пі саў ра ман «Два нац цаць крэс лаў» і «За ла тое ця ля».

1927 год — на ра дзіў ся Ле а нід Мар каў (1927—

1991), са вец кі ак цёр, на род ны ар тыст 

СССР. Зды маў ся ў філь мах «Рус кае по ле», «Мой лас-

ка вы і пя шчот ны звер», «Ган на Паў ла ва», «Га раж».

1930 год — на ра дзіў ся Мі ка лай Мі-

ка ла е віч Рыб ні каў, са вец кі кі-

на ак цёр, на род ны ар тыст РСФСР. Зды маў ся 

ў філь мах: «Вяс на на За рэ чнай ву лі цы», «Вы-

шы ня», «Дзяў ча ты» і мно гіх ін шых.

1931 год — у Мін ску прай шоў 1-ы Усе-

бе ла рус кі з'езд доб ра ах вот на га та ва рыст ва 

са дзей ні чан ня раз віц цю аў та ма бі ліз му і па ляп шэн ню да-

рог — «Аў та дар».

АЛЕСЬ РА ЗА НАЎ:

«Час — люс тэр ка, у якім кож ны ўба чыць 
ся бе, як ін ша га».

СЁННЯ

Iмянiны
Пр. Андрэя, Феафіла.

К. Люцыі, Юліі, Пятра, 
Уладзіміра.

ЗАЎТРА

Сонца Сонца 
Усход Захад Даўжыня

   дня

Мiнск — 9.20 16.47 7.27

Вi цебск — 9.17 16.29 7.12

Ма гi лёў — 9.10 16.37 7.27

Го мель — 8.58 16.42 7.44

Гродна — 9.34 17.04 7.30

Брэст — 9.26 17.13 7.47

Месяц
Поўня 8 снежня.

Месяц у сузор'і Льва.

УСМІХНЕМСЯ

Ды рэк тар — афі цы ян ту:

— Мак сім, пе ра стань вы-

піх ваць п'я ных на вед валь ні-

каў за дзве ры на ву лі цу! Не 

за бы вай ся, што ў нас ва гон-

рэ ста ран.

Мая цёт ка ка жа:

— Ін стаг рам — як ха-

ла дзіль нік: ве да еш, што 

ні чо га но ва га ня ма, а ад-

кры ва еш кож ныя пяць 

хві лін.

Фота Анатоля КЛЕШЧУКА.

— Ну што ж, мілы... 

Бывай дык бывай!

Трэ ці ты дзень снеж ня пры ня се 

нам вель мі ня ўтуль ныя ўмо вы на-

двор'я. Моц ны ве цер на ват у не 

вель мі моц ныя ма ра зы дае ад чу-

ван не пра ніз лі ва га хо ла ду. А ве цер 

у гэ ты ты дзень па тры во жыць нас 

лад на. Эк стрэ маль нае на двор'е 

да поў ні ла амаль су цэль ная га ла-

лё дзі ца і га ла лёд, па ве дам ля юць 

спе цы я ліс ты Рэс пуб лі кан ска га 

цэнт ра па гід ра ме тэа ра ло гіі, кант-

ро лі ра дые ак тыў на га за брудж ван-

ня і ма ні то рын гу на ва коль на га ася-

род дзя Мінп ры ро ды.

Спе цы я ліс ты Бел гід ра ме та на га-

да лі, што воб лач ны ві хор з поўд ня 

кан ты нен та, які ссоў ваў ся праз на шу 

тэ ры то рыю ў ня дзе лю днём, аб умо-

віў у мно гіх ра ё нах скла да ныя ўмо вы 

на двор'я. На боль шай част цы тэ ры-

то рыі прай шлі моц ныя апад кі ў вы-

гля дзе сне гу, мок ра га сне гу, па паўд-

нё ва-ўсход няй па ло ве — з даж джом. 

Мес ца мі па Брэсц кай, Гро дзен скай і 

Мін скай аб лас цях ад зна чаў ся вель мі 

моц ны снег. Так, па да ных на ра ні цу 

12 снеж ня, у Бе ла ру сі паў сюд на на зі-

ра ец ца снеж нае по кры ва вы шы нёй да 

32 сан ты мет раў.

І ў аў то рак на боль шай част цы тэ-
ры то рыі кра і ны прой дзе ка рот ка ча-
со вы снег. Па паў днё вым ус хо дзе ў 
мно гіх ра ё нах, а на ас тат няй тэ ры то-
рыі мес ца мі на да ро гах за ха ва ец ца 
га ла лё дзі ца. Ра ні цай і ўдзень мес ца мі 
па паў ноч на-за ход няй па ло ве ўзмац-

нен не вет ру па ры ва мі да 15—18 м/с. 

Мак сі маль ная тэм пе ра ту ра па вет ра 

ча ка ец ца ад 0 да мі нус 5 гра ду саў.

На на ступ ны дзень ма ра зы пач нуць 

мац нець. У се ра ду, 14 снеж ня, мес ца мі 

па кра і не прой дзе не вя лі кі ка рот ка ча со-

вы снег. На асоб ных участ ках да рог га-

ла лё дзі ца. Тэм пе ра ту ра па вет ра ўна чы 

скла дзе мі нус 5—10 гра ду саў, пры пра-

яс нен нях — да мі нус 12. Днём праг на зу-

ец ца ад мі нус 3 гра ду саў да 8 ма ро зу.

Сліз ка пад на га мі ча ка ец ца ў чац-

вер. У гэ ты дзень на боль шай част цы 

тэ ры то рыі Бе ла ру сі ча ка ец ца снег, 

па паў днё вым ус хо дзе кра і ны ў дзён-

ныя га дзі ны — мок ры снег і сла бы 

га ла лёд. На асоб ных участ ках да рог 

га ла лё дзі ца. Па паў днё вым ус хо дзе 

мес ца мі ўзмац нен не вет ру па ры ва мі 

да 15—18 м/с. Уна чы тэм пе ра ту ра па-

вет ра апус ціц ца да мі нус 6—12 гра-

ду саў, пры пра яс нен нях — да мі нус 

14. Днём бу дзе ад ну ля да мі нус 

6 гра ду саў, па паў днё вым ус хо дзе да 

2 цяп ла.

Згод на з доў га тэр мі но вы мі пра гно-

за мі ай чын ных сі ноп ты каў, у пят ні цу 

мес ца мі па кра і не, а ра ні цай і днём 

па паў днё вым ус хо дзе ў мно гіх ра ё-

нах прой дзе снег. Сі ноп ты кі абя ца юць 

сла бую за ві ру ху, у дзён ныя га дзі ны 

па паў днё вым ус хо дзе — мок ры снег, 

сла бы га ла лёд. На асоб ных участ ках 

да рог га ла лё дзі ца. Тэм пе ра ту ра па-

вет ра ўна чы скла дзе мі нус 7 — мі нус 

14 гра ду саў, пры пра яс нен нях да мі нус 

15—мі нус 18 гра ду саў. Мак сі маль ная 

тэм пе ра ту ра днём — мі нус 3—9 гра ду-

саў. Па паў днё вым ус хо дзе ноч чу бу дзе 

мі нус 2—6 гра ду саў, удзень — мі нус 

2 — плюс 1 гра дус.

Пад ма ро зіць 17 і 18 снеж ня. У гэ-

тыя двое су так мес ца мі па кра і не, а 

ўна чы па паў днё вым ус хо дзе ў мно гіх 

ра ё нах прой дзе снег, ча ка ец ца сла бая 

за ві ру ха. На асоб ных участ ках да рог 

га ла лё дзі ца. Уна чы тэм пе ра ту ра па-

вет ра бу дзе ва гац ца ад мі нус 7 да мі нус 

14 гра ду саў, пры пра яс нен нях — ад мі-

нус 15 да мі нус 20. Днём праг на зу ец ца 

мі нус 3—10 гра ду саў. Па паў днё вым 

ус хо дзе ўна чы тэм пе ра ту ра па вет ра 

скла дзе мі нус 2—6 гра ду саў, а днём 

ад ну ля да мі нус 2 гра ду саў.

Сяр гей КУР КАЧ.

На двор'еНа двор'е

ЗІ МА БЯ РЭ СВАЁ...
На вы хад ныя — да мі нус 20 гра ду саў

Фо
та

 Б
ЕЛ

ТА
.


