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Iмянiны
Пр. Сцяпана, Фёдара.

К. Аліцыі, Тэрэзы, 
Адрыяна, Антонія, 
Юльяна.

ЗАЎТРА

Сонца Сонца 
Усход Захад Даўжыня

   дня

Мiнск — 9.25 17.08 7.43

Вi цебск — 9.22 16.51 7.29

Ма гi лёў — 9.15 16.58 7.43

Го мель — 9.04 17.03 7.59

Гродна — 9.37 17.25 7.48

Брэст — 9.32 17.34 8.02
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8 студзеня 2019 года.

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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Месяц
Маладзік 6 студзеня.

Месяц у сузор’і Рыб.

УСМІХНЕМСЯ

16 9 студзеня 2019 г.НАПРЫКАНЦЫ

9 СТУ ДЗЕ НЯ

1065 год — да 

г э  т а  г а 

ча су ад но сяц ца пер-

шыя звест кі ў ле та пі-

се Бы хаў ца і хро ні цы 

М. Стрый коў ска га пра 

го рад Брас лаў (Бра чыс лаўль, Брятислав). 

За сна ва ны по лац кім кня зем Бра чыс ла-

вам Ізя сла ві чам, уну кам Раг не ды.

1909 год — на ра дзі ла ся (в. Сяр-

ко ві цы, ця пер у Та ла чын-

скім ра ё не) Ма рыя Ба ры саў на Осі па ва, 

удзель ні ца Мінск ага ан ты фа шысц ка га 

пад пол ля і пар ты зан ска га ру ху на тэ ры-

то рыі Мін скай воб лас ці ў га ды Вя лі кай 

Ай чын най вай ны, Ге рой Са вец ка га Саю-

за (1943). Ар га ні зоў ва ла вы ра та ван не, 

за бес пя чэн не да ку мен та мі і ад праў ку ў 

пар ты зан скія атра ды са вец кіх ва ен на па-

лон ных, вяз няў ге та, да стаў ку пар ты за-

нам зброі і бо еп ры па саў. Ад на з ар га ні-

за та раў зні шчэн ня ня мец ка-фа шысц ка га 

ге не раль на га ка мі са ра Бе ла ру сі В. Ку бэ. 

Па мер ла ў 1999 го дзе.

1929 год — на ра дзіў ся (в. Мядз-

вед ня Ста ра да рож ска га 

ра ё на) Іван Ні чы па ра віч Ста се віч, мас-

так, за слу жа ны дзе яч мас тац тваў Бе ла-

ру сі. Пі саў сю жэт на-тэ ма тыч ныя кар ці ны, 

парт рэ ты, пей за жы, на цюр мор ты. Ся род 

ра бот: «Брэсц кая крэ пасць», «Шах цё-

ры Са лі гор ска», «Не ўмі ру часць» і ін шыя. 

Па мёр у 1998 го дзе.

1890 год — у 

М а  л е -

Сва та нё ві цы, у Аў стра-

Венг рыі, у сям'і сель-

ска га ўра ча на ра дзіў ся 

Ка рал Ча пек, чэш скі 

пісь мен нік і дра ма тург. Най леп шым тво-

рам Ча пе ка лі чыц ца ра ман «Вай на з са-

ла манд ра мі» — ан ты фа шысц кая ан ты-

ўто пія, на пі са ная ў 1936 го дзе. Па знаў-

шы ў Вяр хоў ным 

Са ла манд ры ся-

бе, Гіт лер аб вяс-

ціў пісь мен ні ка 

сва ім аса біс тым 

во ра гам. Ін шыя 

вя до мыя тво ры 

Ка ра ла Ча пе-

ка — «Сро дак 

Мак ра пу ла са», «Фаб ры ка Аб са лю ту», 

«Кра ка ціт». Ужо пры жыц ці Ка рал Ча пек 

стаў вя до мым не толь кі ў Чэ ха сла ва кіі, 

але і да лё ка за яе ме жа мі. Ён быў на мі-

нан там на Но бе леў скую прэ мію 1936 го-

да па лі та ра ту ры, за сна ваў чэ ха сла вац кі 

ПЭН-клуб, быў чле нам Ка мі тэ та Лі гі На-

цый па лі та ра ту ры і мас тац тве.

1913 год — на ра дзіў ся Ры чард 

Нік сан, 37-ы прэ зі дэнт 

ЗША. Пад час яго кі ра ван ня аме ры кан-

скія аст ра наў ты вы са дзі лі ся на Ме сяц, 

ён на ве даў усе 50 шта таў сва ёй кра і-

ны. Упер шы ню пас ля Руз вель та ў 1972 

го дзе пры ехаў з ві зі там у Маск ву. Час 

яго кі ра ван ня ад зна ча ны так са ма вай-

ной у В'ет на ме, за што прэ зі дэн та моц на 

кры ты ка ва лі дэ ма кра ты. 9 жніў ня 1974 

го да Нік сан у су вя зі з так зва ным Уо-

тэр гей цкім скан да лам, які па гра жаў яму 

ім піч мен там, склаў з ся бе паў на моц твы. 

Ён стаў пер шым (і на гэ ты мо мант з'яў ля-

ец ца адзі ным) прэ зі дэн там ЗША, які пай-

шоў у ад стаў ку да за кан чэн ня тэр мі ну.

1949 год — у Нью-Ёр ку ад бы-

ла ся цы ры мо нія за клад кі 

пад мур ка бу ду чай штаб-ква тэ ры ААН, 

ад крыц цё якой ад бы ло ся 9 сту дзе ня 

1951 го да. Штаб-ква тэ ра ААН — гэ та 

комп лекс бу дын каў, якія слу жаць афі-

цый ным офі сам для асноў ных ра бо чых 

ор га наў ААН. Для ства рэн ня комп лек-

су бу дын каў ААН бы лі за про ша ны ар хі-

тэк та ры, ды зай не ры і ін жы не ры з уся го 

све ту.

Трыц ца ці га до вы шлюб 

скон чыў ся гэ так жа, як і 

па чаў ся — ён уда рыў яе 

парт фе лем па га ла ве.

Ма ла ды та та ка жа ра ні-

цай жон цы:

— Ты не чу ла, сён ня ноч-

чу на ша дзі ця жу дас на храп-

ло?

— Не хва люй ся, гэ та пам-

пер сы, якія ды ха юць.

Хар ча вац ца пра віль-

на — гэ та, вя до ма, вы дат-

на, але вы ка лі-не будзь 

каш та ва лі эк ле ры?

— Ма ла ды ча ла век, а вы 

як сім па тыю пра яў ляць бу-

дзе це? Карт кай або га тоў-

кай?

Ста ры — гэ та ка лі ў не-

цвя ро зым ста не вы ра ша-

еш па тэ ле фа на ваць бы-

лой, шу ка еш яе ну мар, а 

по тым ус па мі на еш, што, 

ка лі вы рас ста лі ся, яшчэ 

ма біль ні каў не бы ло.
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Зла ма ныя пад ця жа рам 

мок ра га сне гу га лін кі — ад-

но з са мых рас паў сю джа-

ных зі мо вых па шко джан няў 

у са дзе.

Стрэс ва ем снег 
з га лін

Мок ры снег з га лін трэ-

ба аку рат на стрэс ваць. 

Пры зме не на двор'я лепш 

пры браць на ват лёг кі пласт 

сне гу: пас ля ад лі гі ён мо жа 

пе ра тва рыц ца ў ле дзя ную 

ска рын ку.

Стрэс ваць снег трэ ба 

аку рат на. Па мя тай це, што 

ўзім ку рас лі ны вель мі ўраз-

лі выя. Лепш за ўсё вы ка рыс-

тоў ваць тон кі шост, мят лу 

або ве ер ныя граб лі, лё гень-

ка ўда ра ю чы імі па га лі нах. 

Ка лі ж аб ле дзя нен не га лін 

ужо зда ры ла ся, збі ваць лёд 

нель га. Пры моц ным аб ле-

дзя нен ні вар та па ста віць 
пад га лі ны пад пор кі.

Вя лі кі пласт сне гу на га-
лі нах асаб лі ва не бяс печ ны 

для хвой ных. Тут ры зы ку ня-

се не толь кі віль гот ны, але і 

су хі рас сы піс ты снег. Іг лі ца 

яго за трым лі вае, а вер ты-

каль на на кі ра ва ная «ла-

па» ства рае па да бен ства 

ке лі ха. Пры пе ра паў нен ні 

яны мо гуць лёг ка зла мац-

ца. У зо не ры зы кі хвой ныя 

кег ле па доб най і ве ра це на-

па доб най фор мы і буй ныя 

ша ра па доб ныя рас лі ны: та-

кіх сар тоў мно га ў туй і яд-

лоў ца. Іх па жа да на яшчэ з 

во се ні аб вя заць шпа га там, 

каб за фік са ваць га лі ны і 

зра біць мі ні маль ны мі па зу хі 

для пра нік нен ня сне гу.

Пры бі ра ем 
цяж кія гур бы

Рас лі ны, па ха ва ныя пад 

цяж кім шчыль ным сне гам, 

мо гуць па цяр пець ад яго 

ва гі.

Не бяс печ ны мі мо гуць 

быць і снеж ныя ва лы, у якія 

скід ва ец ца снег з да ро жак.

Раз бі ва ем шар пак
Ад ра зу пас ля сне га па ду 

пух на тыя гур бы спры я юць 

рас лі нам, але пас ля ад лі гі 

яны ж ня суць не бяс пе ку. 

Пад тай ва ю чы, снег ушчыль-

ня ец ца, па вет ра ныя по лас ці 

па мян ша юц ца. З на ды хо дам 

ма ра зоў пад та лы снег зноў 

за мяр зае, але яго струк ту ра 

ўжо цал кам змя ня ец ца. Не-

ка лі та кі мяк кі ахоў ны пласт 

пе ра тво рыц ца ў ма на літ ны 

ка жух.

На ват ка лі ўнут ры снег 

за ста нец ца рых лым, жорст кі 

шар пак пе ра шка джае пра-

нік нен ню па вет ра. Асаб лі ва 

не бяс печ на гэ та вяс ной — 

з'яў ля ец ца эфект пар ні ка. 

З-за спа лу чэн ня віль гот нас ці, 

па вы шэн ня тэм пе ра ту ры і за-

стой на га па вет ра рас лі на мо-

жа вы праць. Пад най боль шую 

ры зы ку пад па да юць га зон і 

хвой ныя — іх трэ ба ра та ваць. 

На га зо не шар пак зруч на пра-

кол ваць ві ла мі, ва кол дрэў — 

аку рат на раз бі ваць.

Для дрэў і кус тоў шар пак 

ня се і ін шую не бяс пе ку. Ася-

да ю чы пад час рас та ван ня, 

ён мо жа па ла маць умёрз-

лыя ў яго га лі ны і па шко-

дзіць ка ру.

Па мя та ем 
пра вяс ну

Та лы снег — гэ та рэ-

сур сы віль га ці, якія на сы-

цяць гле бу вяс ной. Але, як 

звы чай на, усё за ле жыць 

ад мес ца. У су хіх і вы со кіх 

мес цах снеж ныя за па сы 

бу дуць вель мі ка рыс ныя. 

А вось на схі лах па то кі ва ды 

не бяс печ ныя эро зі яй гле-

бы — яны мо гуць па нес ці 

ўрад лі вы пласт. У ні зі нах і 

мес цах, якія дрэн на дрэ на-

жа ва ныя, ін тэн сіў нае рас та-

ван не ство рыць не бяс пе ку 

пад тап лен ня. У кан цы зі мы 

па маг чы мас ці пры бі рай це 

вя лі кія на ва лы сне гу з кры-

тыч ных мес цаў.

Па ра да. Уліч вай це вяс-

но вае рас та ван не пры раз-

мя шчэн ні рас лін. На паў днё-

вых схі лах снег рас тае хут-

чэй — ра ней абу джа юц ца 

пер ша цве ты. На паў ноч ным 

ён мо жа за трым лі вац ца на-

доў га, аба ра ня ю чы ад зва-

рот ных за ма раз каў тыя ві ды 

рас лін, для якіх яны мо гуць 

быць не бяс печ ны мі.

З пры го жай круг лай 

да тай, з 70-год дзем, 

шчы ра він шу ем аднаго 

з най ста рэй шых 

са звяз доў цаў 

Яў ге на Вік та ра ві ча 

ПЯ СЕЦ КА ГА! 

Зы чым ша ноў на му 

ка ле гу на яшчэ мно гія, 

мно гія га ды моц на га 

зда роўя, ба дзё рас ці, 

ап ты міз му, но вых 

твор чых ка ман дзі ро вак, 

здым каў і, вя до ма ж, 

но вых «Фо та слоў» на 

ста рон ках га зе ты!

Мы ад но зла жыць 

ха це лі —

Над па пе раю кар пе лі...

Ды ўсе вы сіл кі дар ма,

Бо не тыя, му сіць, ге ны,

Што ў ша ноў на га 

Яў ге на:

Фо та ёсць, 

а слоў — ня ма!

Цэ нім, лю бім, 

га на рым ся, 

што пра цу-

ем по плеч.

Ка ле гі.

Фота Ліны МАЛІНІНАЙ.


