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На тал ля Ка ча на ва на ве да ла дзі ця чы дом № 3 у Мін ску

ШТО РАС КА ЗАЎ 
ДЗЕД МА РОЗ

У кан цы снеж ня, ка лі ка лян дар ны год па ды хо дзіць да 

кан ца, усе спра вы, якія тур бу юць лю дзей што дзень, 

ады хо дзяць на зад ні план. У гэ ты час і ста ры, і ма лы 

жы вуць у прад чу ван ні цу ду. І хто як не Дзед Ма роз 

у ста не ажыц ця віць са мыя сме лыя ма ры? Пе рад на-

ва год ні час — га ра чая па ра для на ша га га лоў на га 

Дзе да Ма ро за з Бе ла веж скай пу шчы, але ён знай шоў 

га дзі ну, каб пры ехаць у Мінск, па гу та рыць з жур на-

ліс та мі, ад ка заць на пы тан ні і па він ша ваць чы та чоў 

з на ды хо дзя чы мі свя та мі.

Шмат ці ка ва га з жыц ця Дзе да Ма ро за ста ла вя до ма ў 

гэ ты дзень. Так, на прык лад, лю бі мая стра ва дзя ду лі — бе ла-

 рус кія дра ні кі, а ся род най леп шых сяб роў — фін скі Ёў лу пу кі 

і рус кі са брат з Вя лі ка га Ус цю га. Рас ка заў Дзед Ма роз і 

аб сва іх жыц ці і пра цы. Так, на пя рэ дад ні на ва год ніх свят, у 

рэ зі дэн цыю да Дзе да Ма ро за ў Бе ла веж скую пу шчу што-

 дзень пры яз джае ка ля 6-7 ты сяч гас цей. Што за зім ні час 

скла дае ка ля 100 ты сяч ах вот ных па ба чыць га лоў на га зі-

мо ва га ча раў ні ка. Ся род ту рыс таў не толь кі бе ла ру сы, але 

і вы хад цы з за меж жа. На ра хун ку ў Дзе да Ма ро за гос ці са 

101 кра і ны све ту. Ся род ту рыс таў шмат вы хад цаў з эк за-

тыч ных кра ін: так, со тай у спі се зна чыц ца Бур кі на-Фа со, а 

сто пер шай — М'ян ма. Але лю дзі не толь кі пры яз джа юць у 

гос ці на зі мо выя свя ты да Дзе да Ма ро за, але і пі шуць ліс ты 

што год. Амаль 17 ты сяч ліс тоў з роз ных кра ін све ту атры маў 

Дзед Ма роз сё ле та, ся род іх ёсць на ват ка рэс пан дэн цыя з 

Кі тая і Япо ніі.

Каб на ды хо дзя чы год быў на поў не ны толь кі доб ры мі 

мо ман та мі, дзя ду ля па ра іў су стрэць яго ў ся мей ным ко ле, і 

чым бо лей ро дзі чаў збя рэц ца ва кол на ва год ня га ста ла, тым 

ле пей бу дуць іс ці спра вы ў на ступ ным го дзе.

Анд рэй СА ЗО НАЎ, фо та аў та ра.

(Заканчэнне. 

Пачатак на 1-й стар.)

Штуч ная ел ка па тра буе на пер шы 

по гляд менш кло па ту, чым на ту раль-

ная. Вы трым лі ваць яе ў пад' ез дзе не 

трэ ба, хвоя не асып лец ца. Ды і куп ля-

 ец ца яна не на адзін год. Зда ва ла ся б —

ва ры янт шы коў ны. Але тут так са ма

ёсць свае ню ан сы. Ад за над та пры-

ваб ных па кош це штуч ных пры га жунь 

лепш ад мо віц ца. Вель мі тан нае на-

ўрад ці бы вае да во лі якас ным. Ка лі ад 

ел кі ідзе ней кі хі міч ны пах — куп ляць 

яе так са ма не трэ ба, па коль кі гэ ты мі 

рэ чы ва мі пас ля бу дзе це ды хаць вы і 

ва шы род ныя. Якас ная штуч ная ел-

ка не пах не ўво гу ле ні чым. Да дрэ ва 

да та го ж аба вяз ко ва му сіць пры кла-

дац ца спе цы яль ны сер ты фі кат, які 

па цвяр джае яго гі гі е ніч ную бяс пе ку. 

На ва год нюю пры га жу ню вар та так са-

ма кра нуць за іго лач кі. Яны не па він ны 

не як дэ фар ма вац ца або за стац ца ў 

ру цэ. Так са ма вар та звяр таць ува гу 

на ма тэ ры ял, з яко га зроб ле на ел ка. 

Штуч ныя дрэ вы з па пе ры з пра моч-

ван нем вы гля да юць вель мі праў да па-

доб на ў па раў на нні са сва і мі на ту раль-

ны мі са бра та мі, але на ўрад ці пра слу-

жаць больш за тры га ды. Та му ка лі 

вы ра шы лі куп ляць плас ты ка вую ел-

ку, то лепш за ўсё пры нес ці да до му 

лі тое дрэ ва.

Уста ноў ка па пра ві лах
Пер шае і са мае га лоў нае — дрэ ва 

па він на быць на дзей на за ма ца ва на. 

Ідэа льна для гэ та га па ды дзе спе цы-

яль ная кры жа ві на. Але ка лі ел ка не вя-

лі кая, то па ды дзе і спе цы яль ная кад ка. 

Для штуч най ел кі най леп шы ва ры янт — 

ад мыс ло выя ме та ліч ныя пад стаў кі. 

Яны больш тры ва лыя і ўстой лі выя.

— Ін тэр нэт поў ніц ца ві дэа пра тое, 

як на ва год нюю ёл ку пе ра ва роч ва-

юць ка ты, якія вы ра шы лі па гу ляц ца з 

упры го жан ня мі, — за ўва жае афі цый-

ны прад стаў нік Мінск ага аб лас но га 

ўпраў лен ня па над звы чай ных сі ту-

а цы ях Анас та сія ШВАЙ БО ВІЧ. — 

Пры цяг вае яна ўва гу і дзя цей. Праў да, 

у та кім вы пад ку трэ ба ўліч ваць і тое, 

ад куль па дае асвят лен не, і ад лег ласць 

ад дзі ця ча га лож ка, каб у дзе ян не не 

ўмя шаў ся псі ха ла гіч ны фак тар — уна-

чы да во лі аб' ём ны сі лу эт ел кі мо жа 

на па ло хаць ма ло га, пад аў шы ся пер-

са на жам з філь ма жа хаў... Та му най-

леп шым мес цам для ел кі бу дзе ку ток, 

раз ме шча ны як ма га да лей ад пра хо-

да, ба та рэй ацяп лен ня і элект рыч ных 

пры бо раў. Вось там яна ўжо дак лад на 

ні ко му не пе ра шко дзіць. І на ват ка лі 

ел ку вы пад ко ва кра нуць дзе ці пад час 

гуль няў, то яна не ўпад зе і ні ко му не 

на ня се траў му. А вось пад свеч ні кі са 

свеч ка мі лепш пры браць да лей — усё-

та кі гэ та ад кры тая кры ні ца агню. Так-

са ма ад моў це ся ад свет ла вых эфек-

таў, пад час якіх вы ка рыс тоў ва юц ца 

хі міч ныя рэ чы вы, бен галь скія аг ні і 

хла пуш кі. Яны так са ма не бяс печ ныя 

для ел кі.

Тэст для гір лян ды
Пры вы ба ры элект рыч най стуж кі 

так са ма вар та звяр нуць ува гу на шэ-

раг улас ці вас цяў. Усё ж та кі гэ та — 

элект ра пры бор, які да та го ж па ста-

ян на зна хо дзіц ца на па тэн цы яль на 

не бяс печ ным прад ме це.

— Гір лян да па він на быць сер ты фі-

ка ва ная, — ра іць Анас та сія Швай бо-

віч. — Гэ та бу дзе азна чаць, што яе 

тэс ці ра ва лі ў спе цы яль на аб ста ля ва-

най ла ба ра то рыі. У якас на зроб ле на га 

та ва ру іза ля цыя пра ва доў шчыль ная, 

гнут кая і не мае знеш ніх па шко джан-

няў. Лям пач кі — вы ключ на за кры та га 

ты пу. Звяр ні це ўва гу на ка роб ку пе ра-

клю чаль ні ка рэ жы маў. Ка лі яна гнец-

ца, то вы бе ры це ін шую гір лян ду. Па-

 пра сі це пра даў ца ўклю чыць яе. Такім 

чынам вы ўба чы це, на коль кі доб ра яна 

пра цуе. Лям па чак, якія не за га ра юц ца, 

там быць не па він на — гэ та яск ра вы 

сіг нал аб тым, што гір лян да ня спраў-

ная. Так са ма пра вер це тры асаб лі ва 

ры зы коў ныя мес цы. Гэ та злу чэн ні 

про ва ду з віл кай і пе ра клю чаль ні кам 

рэ жы маў, а так са ма лям пач ка мі. За-

над та тон кія пра ва ды мо гуць вель мі 

лёг ка па рвац ца або за га рэц ца ад пе-

ра грэ ву. Так са ма не рэ ка мен ду ец ца 

ўклю чаць ад на ча со ва ў ад ну ра зет ку 

не каль кі гір лян даў. Упры гож ва ю чы ёл-

ку, не апус кай це гір лян ды вель мі бліз-

ка да пад ло гі, дзе іх мо гуць вы пад ко ва 

за ча піць дзе ці або хат нія га да ван цы. 

У та кім вы пад ку гір лян да пе ра ку ліць 

ёл ку з на ва год ні мі цац ка мі ды ўпры-

га жэн ня мі і ўда рыць то кам. Зі хат лі вую 

стуж ку вы клю чай це, ка лі ідзя це спаць 

або сы хо дзі це з до му.

Але што ж ра біць, ка лі, ня гле дзя чы 

на ўсё, ел ка за га рэ ла ся? Ра та валь ні кі 

ра яць, што перш за ўсё трэ ба абяс то-

чыць элект рыч ную гір лян ду і толь кі 

пас ля гэ та га пры сту паць да ту шэн ня. 

Для гэ та га дрэ ва не аб ход на па ва ліць 

на пад ло гу і за бла ка ваць до ступ да 

яго кіс ла ро ду шчыль най тка ні най, а 

пас ля ска рыс тац ца вог не ту шы це лем 

або ва дой. Праў да, з да па мо гай ва ды 

штуч ную ел ку ту шыць нель га — па лі-

мер ныя ма тэ ры я лы ад агню пла вяц ца 

і рас ця ка юц ца па пад ло зе. Ка лі ту ды 

тра пяць кроп лі ва ды, то гэ та толь кі 

па вя лі чыць пло шчу га рэн ня. Так са ма 

трэ ба па мя таць пра тое, што сін тэ ты ка 

пад час га рэн ня вы дзя ляе ў па вет ра 

вель мі шмат шкод ных рэ чы ваў. Та-

му ка лі за пер шыя хві лі ны пе ра маг чы 

по лы мя не ўда ло ся, то адзі нае, што 

за ста ец ца, — па кі нуць па кой і вы клі-

каць па жар ных.

Ва ляр' ян ШКЛЕН НІК.

НОВЫ ГОД БЕЗ ТУРБОТ

ЧАС ЦУ ДАЎ
У рам ках даб ра чын най ак цыі «На шы дзе ці» гос ці з 

МУС на ве да лі пад шэф ную Ра даш ко віц кую шко лу-ін-

тэр нат для дзя цей-сі рот і дзя цей, якія за ста лі ся без 

апе кі баць коў.

Хлоп чы каў і дзяў чы нак па він ша ва лі на мес нік мі ніст-

ра ўнут ра ных спраў Аляк сандр БАР СУ КОЎ і на чаль нік 

Дэ парт амен та вы ка нан ня па ка ран няў МУС Алег МАТ КІН.

— Мы жа да ем дзе цям зда роўя, пос пе хаў і даб ра бы ту, — 

ска заў Аляк сандр Бар су коў. — Ня хай усе не пры ем нас ці 

за ста нуц ца ў мі ну лым, а мы, да рос лыя, бу дзем ра біць для 

гэ та га ўсё маг чы мае. Мы ра зу ме ем, што для дзі ця ці важ на 

ад чу ваць лю боў і кло пат, і імк нём ся да па ма гаць не толь кі 

на свя ты — ра зам мы круг лы год.

Вы ха ван цам ін тэр на та па да ры лі кні гі, мэб лю, са лод кія 

пры сма кі. Так са ма быў ар га ні за ва ны кан цэрт. Пе рад пры-

сут ны мі вы сту пі лі са ліс ты за слу жа на га ка лек ты ву Рэс пуб-

лі кі Бе ла русь «Ан самб ля пес ні і тан ца ўнут ра ных вой скаў 

МУС». Дзе ці ў даў гу не за ста лі ся і на ла дзі лі гас цям тэ ат ра-

лі за ва ны па каз. Там бы лі і Дзед Ма роз з унуч кай, і пя та чок 

Фун цік, і мех ча роў ных сне жак. Ве чар прай шоў па-са праўд-

на му яр ка, у цёп лай, сар дэч най аб ста ноў цы.

Сяр гей КУ ЛА КОЎ.

Кі раў нік Ад мі ніст ра цыі 

Прэ зі дэн та На тал ля КА ЧА НА ВА 

з цеп лы нёй па раз маў ля ла 

з дзець мі, якія рас ка за лі 

ёй аб сва іх па та ем ных 

жа дан нях. Пас ля на ва год ня га 

па ка зу, уру ча ю чы са лод кія 

па да рун кі, На тал ля Ка ча на ва 

па жа да ла хлоп чы кам 

і дзяў чын кам рас ці зда ро вы мі, 

пры го жы мі і ра зум ны мі.

У гу тар цы з жур на ліс та мі яна ска-

за ла, што та кія цу доў ныя дзе ці, а ў 

дзі ця чым до ме іх ця пер 65, па він ны 

бы лі б ад зна чаць гэ та свя та з сем' я мі. 

Ад нак жыц цё рас па ра дзі ла ся інакш. 

Та ты і ма ту лі боль шас ці вы ха ван цаў 

па збаў ле ны баць коў скіх пра воў. Ця-

пер аб іх кла по цяц ца вы ха валь ні кі. 

«Я ўдзяч на лю дзям, якія пра цу юць у 

гэ тым дзі ця чым до ме з ма лы мі, ад да-

юць ім час цін ку свай го сэр ца, цяп ла, 

лю бо ві. Та му што ўсе яны — на шы 

дзе ці. І на ша ак цыя ме на ві та так і на-

зы ва ец ца», — пад крэс лі ла яна.

На тал ля Ка ча на ва ўру чы ла ды рэк-

та ру дзі ця ча га до ма сер ты фі кат на на-

быц цё аб ста ля ван ня для кух ні, а так-

са ма срод каў на ву чан ня. Па да ру нак 

для дзі ця ча га до ма вель мі каш тоў ны. 

Пра дук ты хар ча ван ня для не ка то рых 

вы ха ван цаў па ста не зда роўя трэ ба 

спе цы яль на апра цоў ваць.

На ва год няя даб ра чын ная ак цыя 

«На шы дзе ці» стар та ва ла ў Бе ла ру сі 

10 снеж ня і пра доў жыц ца па 11 сту дзе-

ня. У Бе ла ру сі яна ста ла ўжо доб рай 

тра ды цы яй. На тал ля Ка ча на ва пры-

зна ла ся, што яе кож ны раз пе ра паў ня-

юць асаб лі выя па чуц ці. «На пя рэ дад ні 

Но ва га го да мы пры хо дзім у дзі ця чыя 

да школь ныя ўста но вы, шко лы, ба чым 

усмеш кі дзя цей, як яны ра ду юц ца ў 

ча кан ні свя та, су стрэ чы з ка зач ны мі 

ге ро я мі. Для кож на га да рос ла га гэ та 

асаб лі выя па чуц ці», — да да ла яна.

Га лоў ная мэ та ак цыі — не па кі нуць 

без ува гі ні вод нае дзі ця. На ва год нія свя-

ты, па ка зы і ра ніш ні кі пра хо дзяць ва ўсіх 

рэ гі ё нах Бе ла ру сі. Кі раў ні кі дзярж ор га-

наў і прад пры ем стваў, лі да ры гра мад-

скіх аб' яд нан няў на вед ва юць са цы яль-

на знач ныя аб' ек ты і він шу юць дзя цей, 

до раць ім кам п'ю тар ную тэх ні ку, цац кі, 

спар тыў ны ін вен тар, ла сун кі. Асаб лі вая 

ўва га ўдзя ля ец ца дзе цям, якія апы ну лі-

ся ў скла да най жыц цё вай сі ту а цыі, вы-

ха ван цам школ-ін тэр на таў.

Па вод ле Бел ТА.
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