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1802 год — на ра дзіў ся (мяс тэч ка 
Ка пат ке ві чы, ця пер у Пет ры-

каў скім ра ё не) Іпа літ Клі ма шэў скі, лі та ра-
тар, пе да гог, удзель нік паў стан ня 1830-1831 
га доў. Ву чыў ся ў Ві лен скім уні вер сі тэ це. 
Пад трым лі ваў цес ныя ад но сі ны з Т. За нам, 
А. Міц ке ві чам. Пі саў вер шы, пес ні, ар ты ку-
лы. У 1830 го дзе вы даў «Лі тоў скі ка лян дар 
на 1831 год», у якім апуб лі ка ваў фраг мент 
Хро ні кі Бы хаў ца з апі сан нем за бой ства вя-
лі ка га кня зя Жы гі мон та Кей сту та ві ча. У час 
паў стан ня 1830-1831 га доў быў ка ман дзі рам 
атра да, які ўва хо дзіў у ле гі ён, сфар мі ра ва ны 
са сту дэнц кай мо ла дзі. Удзель ні чаў у су-
тык нен нях пад Руд ні ка мі, па ра не ны тра піў 
у па лон. Быў у ссыл цы. У 1832 го дзе збег 
за мя жу, у Па рыж. Рэ да га ваў са ты рыч ныя 
ча со пі сы, якія вы да ва лі ся ў Па ры жы і Вер-
са лі. На пі саў ус па мі ны, ру ка піс якіх зга рэў у 
Вар ша ве ў Дру гую су свет ную вай ну. Па мёр 
у 1874 го дзе.

1839 год — на ра дзіў ся Поль Се-
зан, фран цуз скі мас так-пост-

ім прэ сі я ніст.

1939 год — на-
ра дзі ла ся 

(в. Шпа коў шчы на Сма-
ля віц ка га ра ё на) Тац ця на 
Ры го раў на Мар хель, акт-
ры са, на род ная ар тыст-
ка Бе ла ру сі. Пра ца ва ла ў 
Гро дзен скім і Ма гі лёў скім 
аб лас ных дра ма тыч ных 
тэ ат рах, Бе ла рус кім тэ ат ры імя Я. Ко ла са, 
Тэ ат ры-сту дыі кі на ак цё ра, Рэс пуб лі кан скім 
тэ ат ры бе ла рус кай дра ма тур гіі. Ха рак тар-
ная акт ры са. Вы ка наў ца бе ла рус кіх на род-
ных пе сень у спек так лі «Сы мон-му зы ка», 
тэ ле спек так лі «Но вая зям ля». Зня ла ся ў 
кі на філь мах «Лю дзі на ба ло це», «Под ых на-
валь ні цы», «Анас та сія Слуц кая» і ін шых.

1952 год — дзень на ра джэн ня вя-
до ма га бе ла рус ка га ву чо на-

га-эка на міс та, док та ра эка на міч ных на вук, 
пра фе са ра Іры ны Ва сі леў ны Но ві ка вай. 
Аў тар на ву ко вых прац па праб ле мах гла-
ба лі за цыі су свет най эка но мі кі і тэн дэн цы ях 
су свет на га са цы яль на-эка на міч на га раз віц-
ця, су час най транс фар ма цыі на цы я наль ных 
эка но мік, сіс тэм най ме та да ло гіі ў эка на міч-
ных да сле да ван нях.

1955 год — прэ зі дэнт ЗША Д. Эй-
зен хаў эр пра вёў пер шую ў 

све це тэ ле ві зій ную прэс-кан фе рэн цыю. 
Хоць аме ры кан скія прэ зі дэн ты ад каз ва лі 
на пы тан ні прад стаў ні коў прэ сы на прэс-
кан фе рэн цы ях з 1913 го да, пер ша па чат-
ко ва па доб ныя ме ра пры ем ствы бы лі «не 
для дру ку». Яны пе рай шлі на прын цып «для 
дру ку» і ста лі ад кры тыя для тэ ле ба чан ня 
ме на ві та з 19 сту дзе ня 1955 го да. 33-хві лін-
ная прэс-кан фе рэн цыя бы ла ад рэ да га ва на 
тэ ле ві зі ён шчы ка мі, у вы ні ку ска ра ціў шы ся 
да 28 хві лін.

Алесь БА ЧЫ ЛА, па эт:
«Дзе па мер ла сум лен не — 

да бру не пра біц ца».
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Пас ля ва дох ры шчан-
скіх свят па вя ліч ва ец ца 
коль касць вы клі каў хут-
кай да па мо гі і зва ро таў 
у ам бу ла тор ную служ бу. 
Ме ды кі вы яў ля юць не 
толь кі ві рус ныя рэ спі ра-
тор ныя за хвор ван ні, але 
і пнеў ма ніі. Праў да, яшчэ 
ні во дзін та кі хво ры не 
звя заў гэ та з ку пан нем у 
па лон цы — кож ны пе ра-
ка на ны, што за хвор ван не 
бы ло яшчэ да та го.

У ар га ні за цыі ахо вы зда-
роўя Мін ска з 9 снеж ня звяр-
ну ла ся 1200 ча ла век, у тым 
лі ку 61 дзі ця, па цяр пе лых ад 
ха ла до вай або га ла лёд най 
траў мы. Шпі та лі за ва на 230 
ча ла век. Па кра і не ад пе ра-
аха ладжэн ня з па чат ку зі мы 
за гі ну лі 47 ча ла век, з іх 22 — 
сё ле та ў сту дзе ні.

— Аб са лют ная боль шасць 
та кіх зда рэн няў, у тым лі ку зі-
мой на ва дзе, ад бы ва юц ца на 

доб рым пад піт ку, — ад зна чае 
стар шы ня Та ва рыст ва ра та-
ван ня на во дах Фё дар КЛЮ-
КАЧ. — Ка лі вы ры бак і вы хо-
дзі це на лёд зі мой, зна чыць, 
па він ны азна ё міц ца на сай це 
на шай ар га ні за цыі з пра ві ла мі 
па во дзі н. Аба вяз ко ва па він на 
быць ра та валь ная ка мі зэль-
ка — не за леж на ад таў шчы-
ні лё ду, а так са ма не ка то рыя 
пры ла ды, што да па мо гуць 
за ча піц ца за лёд у вы пад ку 
пападання ў ва ду. Вас ча ка-
юць до ма і без уло ву — так 
мы ка жам у на шай служ бе. 
З дру го га бо ку, усе мы па він-
ны ве даць, што на ра та ван не 
ча ла ве ка, які пра ва ліў ся пад 
лёд, у нас ёсць уся го 15—20 
хві лін.

Гэ ты мі дня мі ў ста лі цы за-
пла на ва на пра вя дзен не 2-га 
рэс пуб лі кан ска га фес ты ва-
лю зда ро ва га ла ду жыц ця 
«Ва дох ры шчан скія ку пан ні» і 
2-га спар тыў нага чэм пі я нату 

спар тыў на га пла ван ня, на які 
за пі са лі ся ўжо больш як 200 
удзель ні каў з Бе ла ру сі, Поль-
шчы, Лат віі, Эс то ніі, Бель гіі, 
Укра і ны, Ра сіі і ін шых кра ін. 
Пра хо дзіць апош няе ме ра-
пры ем ства бу дзе на ба зе 
ра та валь най стан цыі «Кам-
са моль скае во зе ра» 20—21 
сту дзе ня.

Па тра ды цыі ка ля спе цы-
яль на ар га ні за ва ных па ло нак 
на Ва дох ры шча бу дуць дзя жу-
рыць бры га ды мед да па мо гі. 
Ар га ні за ва на ака зан не мед-
да па мо гі на ўсіх ра та валь ных 
стан цы ях, а так са ма на Кам-
са моль скім во зе ры.

— Пе ра аха ладжэн не мае 
да чы нен не да агуль на га ста-
ну ар га ніз ма, аб ма ра жэн-
не — мяс цо вае па шко джан не 
тка нак, — тлу ма чыць га лоў ны 
спе цы я ліст ад дзе ла пяр віч-
най ме ды цын скай да па мо гі 
га лоў на га ўпраў лен ня ар га ні-
за цыі ме ды цын скай да па мо гі 
Мі ніс тэр ства ахо вы зда роўя 
Рэс пуб лі кі Бе ла русь Але на 
СА ЎКО. — Пра цяг лае зна хо-
джан не на ват пры тэм пе ра ту-
ры па вет ра -10 гра ду саў, але 
пры моц ным вет ры і вы со кай 
віль гот нас ці па гра жае хут кім 
пе ра аха ладжэн нем і аб ма ра-
жэн нем на роў ні з больш ніз кі мі 
тэм пе ра ту ра мі. Ка лі тэм пе ра ту-
ра на ша га це ла ўпад зе да 25 
гра ду саў, мы за гі нем. Асаб лі ва 
піль на трэ ба са чыць за дзець мі. 
Гу ля ю чы на ву лі цы зі мой, яны 
па він ны праз кож ныя 15—20 
хві лін вяр тац ца да до му і са гра-
вац ца цёп лым (толь кі не га ра-
чым!) на по ем, на прык лад, ча ем. 

Зло ўжы ван не ал ка го лем для 

са гра ван ня не да пу шчаль нае, у 

тым лі ку пад час ку пан ня ў ле-
дзя ной ва дзе. Пасля ўжы ван ня 
ал ка го лю ўзмац ня ец ца цеп ла-
ад да ча, зні жа ец ца кры тыч нае 

асэн са ван не на ша га ста ну і пра-
пус ка ец ца мо мант свое ча со ва-
га зва ро ту па мед да па мо гу.

Свят ла на БА РЫ СЕН КА.
protas@zviazda.by

�

Зло ўжы ван не ал ка го лем 
для са гра ван ня 
не да пу шчаль нае, 
у тым лі ку пад час 
ку пан ня ў ле дзя ной ва дзе. 

На Мя дзель шчы не та ла кой 
вы бі ра юць птуш ку — сім-
вал На ра чан ска га краю. На 
па чэс ную ро лю прэ тэн ду-
юць ле бедзь-шы пун, шы-
зая чай ка і па ля вы жаў рук. 
Пас ля пад вя дзен ня вы ні-
каў гра мад ска га аб мер ка-
ван ня бу дзе на зва ны пе ра-
мож ца. Яго вы явы з'я вяц-
ца на бу дын ках Мя дзе ла, 
на су ве ні рах.

Упер шы ню пту шы ны сім вал 
з'я віў ся ў Мін скай воб лас ці ў 
Слуц ку. Ім стаў са ла вей, за не-
се ны ў Чыр во ную кні гу Бе ла ру сі 
ў 1981 го дзе. Яго коль касць у 
кра і не на ліч вае 3000—6000 пар. 
Па вы ні ках ан ке та ван ня слу ча не 
пра па ноў ва лі ў якас ці сім ва ла 
43 ві ды пту шак. Але ме-
на ві та са ла вей на браў 
най боль шую коль касць 
га ла соў. І гэ та му ёсць 
тлу ма чэн не. Што год на 
Случ чы не пра во дзіц ца 
кам па нія «Са лаў і ныя 
но чы», у вы ні ку якой 
пад ліч ва ец ца коль касць 
гэ тых пе ву ноў у го ра дзе 
і ра ё не. Як па каз ва юць 
да сле да ван ні, тут на 
кож ны гек тар тэ ры то рыі 
са лаў ёў больш, чым у 
ін шых ра ё нах воб лас ці. 
Драў ля ная ма лая ар хі-
тэк тур ная фор ма, пры-
све ча ная гэ та му не вя-
лі ка му пта ху, ад кры та 

ў два ры Эко ла га-бія ла гіч на га 
цэнт ра. Кам па зі цыя ўяў ляе са-
бой дрэ ва, у асно ве яко га раз-
ме шча на пту шы нае гняз до, а 
на вяр шы ні — пеў чы са ла вей. 
Вы шы ня зна ка — 2,5 мет ра. Аў-
тар — мяс цо вы скульп тар Алег 
Ша пель.

У гэ тым жа цэнт ры ство ра ны 
і адзі ны ў кра і не му зей са лаўя. 
У яго экс па зі цыі ста ту эт кі, ма-
люн кі, вы ра бы, пад бор кі вер шаў 
і кніг, пе сень, пры све ча ныя гэ тай 
птуш цы. Збор экс па на таў пра-
цяг ва ец ца.

А ле тась свой пры род ны сім-
вал зай меў і Ва ло жын. Ім стаў 
зі ма ро дак. Зі ма ро дак — ві зіт-
ная карт ка Ва ло жын шчы ны. У 
На лі боц кай пу шчы гняз ду ец ца 
ка ля 40 пар гэ тай птуш кі: са мая 

вя лі кая па пу ля цыя ў Бе ла ру сі. 
Зі ма ро дак за не се ны ў Чыр во-

ную кні гу.
У яго го нар уста-

ноў ле на скульп ту ра 
вы шы нёй 2 мет ры 12 
сан ты мет раў. Гэ та твор 
скульп та раў Юрыя Бі-
ры на-Паў ла ва і Лай мэ 
Мі рон чык. Зі ма ро дак 
«пры зям ліў ся» ў пар ку 
з не вя лі кай са жал кай. 
Абра нае мес ца мак сі-
маль на на блі жа на да 
пры род ных умоў гнез-
да ван ня — ка ля ва ды, у 
зя лё ных зо нах. Акра мя 
та го, два да мы ў рай-
цэнт ры ўпры го жы лі гра-
фі ці гэ тай яр кай птуш-
кі. Яе вы ява з'я ві ла ся 

і на бу дын ку па лі клі ні кі ў го ра-
дзе Івя нец Ва ло жын ска га ра ё-
на. Аздо біў фа сад мас так мін-
скай арт-сту дыі ТАК ТАК Алесь 
KONTRA. Па лі клі ні ка мес ціц ца 
амаль у цэнт ры го ра да і ка ля яе 
што дзень пра хо дзіць шмат га-
ра джан, гас цей і ту рыс таў, якія 
лю бу юц ца тво рам.

Маг чы ма, за Мя дзель скім, 
Слуц кім і Ва ло жын скім ра ё на-
мі сваю птуш ку шчас ця пач нуць 
вы бі раць і ін шыя рэ гі ё ны Мін-
шчы ны. Птуш ка-сім вал дасць 
маг чы масць на быць імідж, зай-
мець ту рыс тыч ны брэнд, па ка-
заць пры га жосць і не паў тор-
насць краю і збе раг чы па пу ля-
цыю пяр на тых.

Тац ця на ЛА ЗОЎ СКАЯ. 
lazovskaya@zviazda.by

�

СА ГРА ВАЙ ЦЕ СЯ ПА ВОЛЬ НАСА ГРА ВАЙ ЦЕ СЯ ПА ВОЛЬ НА
� Апра най це ся па на двор'і. Па жа да на шмат слой на, з 

аба вяз ко вай аба ро най ву шэй, шыі, рук і ног. Ка лі ад чу-
ва е це, што пад ма ро зі лі но гі, ні ў якім ра зе не здымайце 
абу так, каб рас цер ці іх. Вя до мы вы пад кі, ка лі лю дзі да-
пус ка лі та кую па мыл ку, ад нак у вы ні ку хут ка га раз віц ця 
ацё ку на дзець абу так на зад не здо ле лі, што скон чы ла ся 
пра цяг лым ля чэн нем і ін ва лід нас цю.
� Пер шая да па мо га пры аб ма ра жэн ні бу дзе за клю-

чац ца ў тым, каб па сту по ва са грэц ца. Лю бое агрэ сіў нае 
ўздзе ян не, кштал ту ак тыў на га рас ці ран ня або га ра чай 
ван ны — пад за ба ро най. Усё гэ та яшчэ больш траў муе і 
без та го па цяр пе лыя ткан кі. Га лоў нае — уху тац ца ў цёп лыя 
рэ чы і па воль на піць што-не будзь цёп лае. Мож на пры няць 
і ван ну, але тэм пе ра ту ру ва ды ў ёй трэ ба па сту по ва пады-
маць з 18 да 37 гра ду саў.
� Ча су на пад рых тоў ку да ку пан ня ў ле дзя ной ва дзе 

ўжо не за ста ло ся. Ка лі вы на ві чок і вас са праў ды хва люе 
зда роўе, то сё ле та ле пей ім не ры зы ка ваць. Спа чат ку трэ-
ба стаць пры хіль ні кам зда ро ва га ла ду жыц ця, зай мац ца 
за гар тоў кай што дня з да па мо гай кант рас на га ду ша, аб лі-
ван няў па вод ле спе цы яль ных рэ ка мен да цый.
� Не аку най це ў ле дзя ную ва ду дзя цей. Ус тры май це ся 

ад пра цэ дур, ка лі ў вас ёсць хра ніч ныя за хвор ван ні — 
сар дэч на-са су дзіс тыя або ін шыя, ка лі ня даў на пе ра нес лі 
апе ра тыў нае ўмя шан не.

Не на шкодзь!Не на шкодзь!  ��

ЗА КУ ПАН НЕМ — ПНЕЎ МА НІЯ

Вакол насВакол нас  ��

СА ЛА ВЕЙ «ПРЫ ЗЯМ ЛІЎ СЯ» Ў СЛУЦ КУ, 
ЗІ МА РО ДАК — У ВА ЛО ЖЫ НЕ

На Мін шчы не з'я віц ца трэ ці кры ла ты сім вал

КА ЛІ МА РОЗ — 
У ДА ПА МО ГУ
З на ды хо дам ха ла доў усе 
ляс га сы па ча лі ак тыў ную 
рас пра цоў ку цяж ка да ступ-
ных участ каў на бу ра ло мах 
у Сма ля віц кім і Чэр вень скім 
ра ё нах.

Як рас ка за лі ў прэс-служ бе Мі-
ніс тэр ства ляс ной гас па дар кі, на 
па ча так ме ся ца на цяж ка да ступ-
ных участ ках ле са фон ду, па шко-
джа на га ляс ны мі ўра га на мі, за-
ста лі ся не рас пра ца ва ны мі амаль 
86 ты сяч ку ба мет раў драў ні ны. 
Уся яна зна хо дзіц ца на пе ра ўвіль-
гот не ных мяс ці нах, ку ды прак тыч-
на не маг чы ма да ста віць тэх ні ку. 
А ніз кія ад моў ныя тэм пе ра ту ры 
да зво лі лі ляс га сам зай сці ў гэ тыя 
ба ло ты, каб рас па чаць раз бор ку 
бу ра ло маў і вы ваз ку на рых та ва-
най драў ні ны.

У мі ніс тэр стве ня даў на прай шло 
эк стран нае па ся джэн не шта ба па 
лік ві да цыі на ступ стваў ура га наў, 
на якім кі раў нік га лі ны па ста віў за-
да чу не ўпус ціць спры яль ныя ўмо-
вы на двор'я і за вяр шыць рас пра-
цоў ку цяж ка да ступ ных участ каў у 
мак сі маль на сціс лыя тэр мі ны — да 
1 лю та га. Вы ваз і рэа лі за цыя ўсёй 
драў ні ны па він ны быць за вер ша ны 
да 1 кра са ві ка.

БРА КАНЬ ЕР-
«КУ ЛІ БІН»
са браў гіб рыд зброі 

з роз ных узо раў
Стрэ лы ў ле се ка ля вёс кі Ві-
лы пры цяг нулі ўва гу ра бот-
ні каў Ле пель скай між рай-
інс пек цыі: дзярж ін спек та ры 
ве да лі, што гэ тыя ўгод дзі не 
ад но сяц ца ні да ад ной па ляў-
ні чай гас па дар кі, ад па вед на, 
па ля ван не там пра во дзі ла ся 
не за кон на.

Страл ком быў 30-га до вы мін-
ча нін, ура джэ нец гэ тых мяс цін, 
рас ка за лі ў Дзярж ін спек цыі. Пры 
за тры ман ні муж чы на па спра-
ба ваў збег чы, пры гэ тым част кі 
сва ёй зброі ён рас кі даў у роз-
ныя ба кі. Ка лі іх са бра лі ра зам, 
дзярж ін спек та ры бы лі ня ма ла 
здзіў ле ныя. Прык лад зброі быў 
ад глад ка стволь най стрэль бы, а 
ствол — ад на раз ной. Да са ма-
туж на га «гіб ры да» не ле гал да даў 
оп ты ку, а стра ляў па тро на мі ка ліб-
ру 7,62 мі лі мет ра — ад аў та ма та 
Ка лаш ні ка ва. Зброю на кі ра ва лі на 
экс пер ты зу. За не ле галь нае па ля-
ван не мін ча ні ну па гра жае штраф 
да 50 ба за вых ве лі чынь, а за не-
за кон ныя дзе ян ні ў ад но сі нах да 
аг ня стрэль най зброі мо жа быць 
за ве дзе на кры мі наль ная спра ва.

Сяр гей РА СОЛЬ КА.
rs@zviazda.by

Салавей — сімвал Слуцка.
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