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 УСМІХНЕМСЯ

Сонца Сонца Усход Захад Даўжыня
   дня

СЁННЯ ЗАЎТРА

Мiнск    — 9.12 17.31 8.19
Вi цебск — 9.07 17.15 8.08
Ма гi лёў — 9.02 17.21 8.19
Го мель — 8.52 17.24 8.32
Гродна — 9.26 17.47 8.21
Брэст    — 9.20 17.54 8.34

Iмянiны
Пр. Піліпа, Пятра, Яўстрата. 
К. Настассі, Вікторыі, Віктара, 
Дамініка, Мацея.

Месяц
Апошняя квадра 24 студзеня. 
Месяц у сузор’і Шаляў. 
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1888 год — на ра дзіў-
ся Джордж Бай-

ран, анг лій скі па эт. Жыц цё 
яго бы ло па доб нае на шлях 
кон ні ка, які ім чыць уда ля-
чынь, з усіх сіл пры шпор ва-
ю чы ка ня. Джордж Бай ран 
не пра жыў і са ра ка га доў, 
але па спеў на быць сла ву 
паэ та-ра ман ты ка і ге роя. Апа вя дан ні пра 
па лом ніц тва Чайльд Га роль да, ство ра ныя 
пад час па да рож жа па Між зем на мор'і, пры-
нес лі Бай ра ну су свет ную вя до масць. Паэ ту 
бы ло трыц цаць ча ты ры, ка лі ён да лу чыў ся 
да паў стан ня італь ян скіх кар ба на ры яў. Праз 
два га ды Джордж Бай ран ад пра віў ся ў Грэ-
цыю, каб да па маг чы і яе на ро ду зда быць 
сва бо ду. Ад нак за гі нуў, не па спеў шы за вяр-
шыць вы са ка род ную спра ву.

1904 год — 110 га доў та му на ра дзіў ся 
Ар кадзь Пят ро віч Гай дар, рус кі 

са вец кі пісь мен нік. У га ды Гра ма дзян скай 

вай ны ў 15 га доў ка ман да ваў ро тай, у 17 — 
пал ком. У Вя лі кую Ай чын ную вай ну быў ка-
рэс пан дэн там га зе ты «Ком со моль ская пра-
вда». Пі саў для дзя цей. Аў тар кі на сцэ на ры яў 
«Ці му ра ва клят ва», «Ка мен дант снеж най 
крэ пас ці». За гі нуў на фрон це ў 1941 го дзе.

1933 год — на ра дзі ла ся Але на Ге ор-
гі еў на Лось, бе ла рус кі гра фік. 

Вя до мая ў асноў ным як мас так дзі ця чай кні гі. 
Аў тар ілюст ра цый да кніг «За ла тая яб лынь-
ка», «Ка нёк-гар бу нок» П. Яр шо ва, «Сло ва 
пра па ход Іга ра вы». Ся род тво раў: стан ко-
выя се рыі «Дзе ці Бе ла ве жы», «Па лес се», 
парт рэ ты бе ла рус кіх пісь мен ні каў.

Анд рэй ВО ЛЯН, 
па лі тыч ны дзе яч, 
фі ло саф, ідэ о лаг 

Рэ фар ма цыі на Бе ла ру сі:

«Кож ны, на ка го зваль ва ец ца п'я ная на-
пасць, страч вае свой на бы так і даб ра быт, 
ро бя чы ся го лым, як той бі зун».

А вось у вы ха ваў чых мэ тах 
за пі сы вы пад каў гру ба га 

па ру шэн ня пра ві лаў да рож на-
га ру ху з рэ гіст ра та раў вель мі 
дзейс ныя. Мой ся бар, які ўжо 
атры маў па свед чан не кі роў-
цы, рас каз ваў, што яго гру па 
пад час на ву чан ня ў аў та шко ле 
пра гляд ва ла ві дэа на рэз кі па-
доб на га кштал ту ў аба вяз ко-
вым па рад ку. Па яго сло вах, 
да ку мен таль ныя кад ры на ступ-
стваў без ад каз ных па во дзін на 
да ро зе дзей ні ча лі на слу ха чоў 
ку ды лепш за су хія рад кі ў пад-
руч ні ку.

Да па ма га юць ві дэа ка ме ры і 
пры по шу ку зла чын цаў. Мі ну лай 
вяс ной дзя ку ю чы за пі су з рэ гіст-
ра та ра су пра цоў ні кі ста ліч най 
мі лі цыі за тры ма лі се рый на га 
аў та ма біль на га зло дзея. Тэх-
ні ка вы раз на за фік са ва ла, як 
зла чын ца раз біў шкло ў ад ным 

з пры пар ка ва ных аў та ма бі ляў 
і штось ці скраў з са ло на. Праз 
не ка то ры час ама та ра ква піц ца 
на чу жое да бро за тры ма лі. Між 
ін шым, гэ ты ві дэа за піс мож на 
па ба чыць і да гэ туль на вя до-
мым усім Youtube. Тут жа мож-
на пры га даць тое, як год та му 
збі лі ін ва лі да ў мін скім мет ро. 
Па да зра ва ных у ху лі ган стве 
«вы лі чы лі» дзя ку ю чы ме на ві-
та кад рам, якія бы лі зроб ле-
ны ка ме ра мі ві дэа на зі ран ня. 
Праў да, на гэ тым гіс то рыя не 
скон чы ла ся — ка рыс таль ні кі 
бе ла рус кіх ін тэр нэт-фо ру маў 
апуб лі ка ва лі ў ка мен та ры ях 
да ша кі ру ю чай на ві ны спа сыл кі 
на пер са наль ныя ста рон кі мер-
ка ва ных ві ноў ні каў у ад ной з 
па пу ляр ных са цы яль ных се-
так. І там па чаў ся са праўд ны 
суд Лін ча.

А вось тут трэ ба пры га даць 
вы каз ван не ста ра-
жыт на рым ска га паэ-
та Юве на ла, які вель-
мі трап на за ўва жыў: 
«Язык мой — во раг 
мой». Ка лі адап та-
ваць гэ ты вы раз пад 
ця пе раш ні час, то 
трэ ба сло ва «язык» 
за мя ніць на сло ва-
злу чэн не «акаўнт у 
са цы яль най сет цы». 
Тым не менш, гэ та не 
азна чае за клі каў да 
рэт ра град ства, маў-
ляў, са цы яль ныя сет-
кі — гэ та зло, зу сім 
не. Пры но сяць яны і 
шмат добрага, толь-
кі вось трэ ба ўмець 
імі ка рыс тац ца. Мяне 
гэтаму, напрыклад, 
вучылі ў школе. У 
ка бі не це ін фар ма ты-

кі на сця не бы ла пры ма ца ва на 
цу доў ная рэч — пра ві лы бяс-
печ ных па во дзін у ін тэр нэ це. 
Спра ва ў тым, што вель мі час-
та мы са мі рас кры ва ем шмат 
ін фар ма цыі аб са бе. Пры чым 
мо жам гэ та га на ват не за ўва-
жаць...

Ад ной чы я да мо віў ся на су-
стрэ чу з ча ла ве кам. І ад ня ма 
ча го ра біць вы ра шыў па гля-
дзець, на коль кі ён вя до мы ў 
ін тэр нэ це. Ужо кры ху менш 
чым праз паў га дзі ны я са браў 
пра бу ду ча га су раз моў цу не-
бла гое дасье. Да ве даў ся пра 
яго мес ца ву чо бы, пра цы, ко ла 
сяб роў, ін та рэ сы і — га лоў нае! 
— ней кія пад ра бяз нас ці з аса-
біс та га жыц ця, па гля дзеў на 
фо та здым кі... Пры чым зра біць 
гэ та мог кож ны, аб са лют на 
ста рон ні ча ла век. Да стат ко ва 
толь кі бы ло ўвес ці патрэбныя 
рэ кві зі ты ў па шу ка вік...

А гэ та зна чыць, што трэ ба 
мно гім, ся род ін ша га, за даць 
пы тан не са мо му са бе: а на-
вош та я вы клад ваю ў ін тэр нэт, 
да яко га ма юць до сту п роз ныя 
лю дзі, неш та аса біс тае, тое, 
што ка лісь ці бы ло для чу жых 
та ям ні цай за ся мю пя чат ка мі? 
Та му ў тым, што пры ват нае 
ста но віц ца пуб ліч ным, трэ ба 
ві на ва ціць не толь кі да сяг нен-
ні тэх ні кі.

На прык лад, улет ку, ка лі па-
чы на ец ца се зон ма са вых ад-
па чын каў, мно гія лю дзі, якія 
вы ра шы лі на гэ ты час з'е хаць з 
пра сма жа на га га ра чым со ней-
кам ка мен на га го ра да, па ве-
дам ля юць у са цы яль ных сет ках 
аб тым, як яны пра во дзяць доў-
га ча ка ны вод пуск. Без умоў на, 
апа вя дан ні аб цёп лым лас ка-
вым мо ры, асаб лі вас цях пэў-
най кра і ны і ці ка вых мес цах, 
фо та здым кі якіх вы клад ва юц-
ца на пер са наль ную ста рон ку 
амаль у рэ жы ме рэ аль на га ча-
су, вель мі ці ка выя для сяб роў і 
зна ё мых. Больш за ўсіх імк нуц ца 
па дзя ліц ца ўра жан ня мі ма ла дыя 
лю дзі, знач ная част ка з якіх з 
цяж кас цю ўяў ляе са бе жыц цё 
без ін тэр нэ ту. Але хто дасць 
га ран тыю, што ў гэ ты час ва шу 
ста рон ку не пра гляд вае ква тэр-
ны зло дзей? Вель мі ці ка выя 
ліч бы пры хо дзяць са Злу ча ных 
Шта таў Аме ры кі. Аказ ва ец ца, 
што пят нац цаць пра цэн таў там-
тэй шых ка рыс таль ні каў се ці ва 
рэ гу ляр на вы ка рыс тоў ва юць са-
цы яль ныя сет кі для та го, каб па-
ве да міць... ка лі яны па кі ну лі дом. 
Ну і на вош та гэ та ра біць?

Ад ві дэа ка мер у гра мад скіх 
мес цах ця пер ад мо віц ца ўжо 
не маг чы ма — усё ж гэ тая тэх-
ні ка вель мі да па ма гае ў пра цы 
пра ва ахоў ні кам. А вось не рас-
паў сюдж ваць аб са бе звест кі, 
якія да ты чац ца пры ват на га 
жыц ця, мо жа кож ны ча ла век. 
Та му па чы наць трэ ба перш за 
ўсё з са мо га ся бе.

Ва ляр' ян ШКЛЕН НІК

�

Маг чы ма, ёсць та кія лю дзі з не-
рэа лі за ва най па трэ бай у па-

пу ляр нас ці, якіх на ват ус цеш вае 
жыц цё пад «пры цэ лам» ві дэа ка-
ме ры. Але ж мы не рэ алі ці-шоу 
зды ма ем, спа дар ства! Урэш це, 
у кож на га з нас ёсць сваё пры-
ват нае жыц цё, якое не хо чац ца 
вы стаў ляць на па каз пе рад ты мі 
не зна ё мы мі людзь мі, якія пас ля, 
маг чы ма, бу дуць пра гля даць ці 
пра слу хоў ваць за піс. І гэ тае пры-
ват нае жыц цё не аб мя жоў ва ец ца 
па ро гам улас най ква тэ ры! Аса-
біс тую пра сто ру кож ны ча ла век, 
так бы мо віць, заў сё ды «но сіць» 
з са бой, і не трэ ба быць псі хо ла-
гам, каб ра зу мець, што яе па ру-
шэн не пры но сіць дыс кам форт. А 
ўсве дам лен не та го, што за ва мі ў 
пра мым сэн се гэ та га сло ва со чаць 
у кра ме, на ву лі цы, у лю бі май ка-
вяр ні, хоць вы, зда ец ца, ні ў чым не 
ві на ва ты, як раз-та кі па ру шае гэ ту 
пра сто ру. Апроч та го, што мно гія і 
так пра цу юць пад ві дэа на зі ран нем 
(не толь кі ў буй ных кам па ні ях, але 
на ват і на фер мах — ня даў на рэс-
пуб лі кан ская га зе та па ве да мі ла аб 
та кім прэ цэ дэн це ў Ма гі лёў скай 
воб лас ці), дык яны яшчэ не мо-
гуць быць упэў не ны мі, што на гэ-
тым кант роль за імі за кан чва ец ца 
(уз га даць ха ця б ня даў ні скан дал 
з ды рэк тар кай ад на го з вя до мых 
прад пры ем стваў, якая пра слу хоў-
ва ла сва іх су пра цоў ні каў). Маг-
чы ма, гэ та і з'яў ля ец ца ад ной з 
пры чын та го, што лю дзі ўвесь час 
му сяць быць у на пру жан ні: мя не 
ж нех та ба чыць ці чуе! Ста но вяц-
ца сур' ёз ны мі і за ся ро джа ны мі, ім 
ня ма дзе рас сла біц ца ў сва ім го ра-
дзе, бо паў сюль — ка ме ры.

А ка лі ў ча ла ве ка дэ фект маў-
лен ня, знеш нас ці ці ён прос та са-
ро ме ец ца, ка лі ве дае, што на яго 
гля дзяць ці слу ха юць? Гэ та ней ма-
вер ны стрэс для яго!

Доб ра, ві дэа на зі ран не ў ад мі ніст-
ра цый ных уста но вах і кра мах мож-
на зра зу мець. Але на вош та вес ці аў-
ды я за піс тэ ле фон ных раз моў, ка лі 
тэ ле фа ну еш у не ка то рыя ўста но вы 
ці, ска жам, ма біль на му апе ра та ру? 
Каб па леп шыць якасць аб слу гоў-
ван ня? Гэ та што, атрым лі ва ец ца, на 
на шу ж ка рысць — ка сір у бан ку ці 
клі ент бу дзе ве даць, што яго за піс-
ва юць, і не ста не ха міць? Хі ба та кі мі 
ме та да мі трэ ба зма гац ца за па вы-
шэн не якас ці аб слу гоў ван ня?

А коль кі гро шай трэ ба вы дат коў-
ваць на ўста ля ван не і аб слу гоў ван-
не сіс тэ мы ві дэа на зі ран ня! Праў да, 
ня рэд кія вы пад кі, ка лі раз ве ша ныя 
ка ме ры прос та... не пра цу юць — 
гэ та та кі спо саб за стра шэн ня і рэ-
гу ля ван ня па во дзін. Але ж, не ад 
коль кас ці «во чак» гэ та за ле жыць, 
а спра ва тут у вы ха ван ні, уз роў-
ні жыц ця і мен та лі тэ це са міх лю-
дзей.

Ды і ці так ужо да па ма га юць ка ме-
ры пры рас крыц ці зла чын стваў, ка лі, 
на прык лад, у па мяш кан ні дрэн нае 
асвят лен не, вы ява раз мы тая, са ма 
ка ме ра ві сіць вы со ка... Вы клю чэн не 
тут мо гуць склас ці хі ба што ві дэа-
рэ гіст ра та ры, якія са праў ды вель мі 
час та да па ма га юць уста на віць ві на-
ва та га ў ДТЗ. Але ж уста лёў ваць ці 
не ві дэа рэ гіст ра тар на сва ім аў та ма-
бі лі, вы ра шае сам кі роў ца. На до ечы 
бай нэт уз ру шы ла ві дэа з рэ гіст ра-
та ра, якое вы клаў кі роў ца аў то бу са 
ад на го з мін скіх аў та пар каў. Ва дзі-
цель за пі саў два дзя сят кі ДТЗ з яго 
ўдзе лам, каб па ка заць, як кі роў цы 
лег ка вых ма шын па вод зяць ся бе на 

да ро гах. Паз ней «сам са бе рэ жы-
сёр» ад зна чыў, што са з'яў лен нем 
ро лі ка ў се ці ве коль касць не бяс печ-
ных сі ту а цый на да ро зе цу доў ным 
чы нам па мен шы ла ся. Але з'я ві ла ся 
но вая праб ле ма: нех та з ня доб ра-
зыч ліў цаў вы ста віў на агуль ны агляд 
аса біс тыя звест кі і фо та гэ та га ша-
фё ра з ад ной з са цы яль ных се так. 
Аб ра жа ны ва дзі цель у ад каз на гэ-
та за явіў, што збі ра ец ца звяр тац ца 
ў пра ку ра ту ру, бо рас паў сюдж ваць 
аса біс тую ін фар ма цыю пра ча ла ве-
ка за ба ра няе за кон.

Уво гу ле, са цы яль ныя сет кі 
— гэ та асоб ная га вор ка. Ні хто з 
ка рыс таль ні каў не мо жа быць за-
стра ха ва ны ад та го, што аса біс-
тая ін фар ма цыя, пры зна ча ная для 
сяб роў, мо жа стаць пуб ліч най, на-
ват ка лі пра ста віць усе на строй кі 
пры ват нас ці. Сац сет кі ця пер пе ра-
рас лі фар мат за баў лян кі і для мно-
гіх ста лі не аб ход ным пра цоў ным 
ін стру мен там. Гэ та я 
да та го, што не маг чы-
ма ў наш век ін фар-
ма ты за цыі быць іза-
ля ва ным ад ін тэр нэт-
пра сто ры, та му ней кія 
аса біс тыя звест кі ўсё 
ж да во дзіц ца раз мя-
шчаць у се ці ве.

Зрэш ты, мож на 
не блы тац ца ў су-
свет ным па ву цін ні, а 
звяр нуць ува гу на та-
кую прос тую рэч, якая 
ёсць амаль у кож на га 
— ма біль ны тэ ле фон. 
Пры яго да па мо зе 
мож на лёг ка ўста на-
віць мес ца зна хо джан-
не ўла даль ні ка.

...Боль шасць з нас 
ужо звык лі ся з «пад-
кант роль ным» жыц-
цём. Ка лі нех та пра гэ-

та яшчэ не ве даў, то Эд вард Сноў дэн 
па пу ляр на ўсім па тлу ма чыў. І хоць 
са чы лі за людзь мі з пэў ны мі мэ та мі 
ва ўсе ча сы, але ця пер гэ та ста ла 
да хо дзіць да аб сур ду, з'я ві ла ся ад чу-
ван не, што мы жы вём у гра мад стве 
па тэн цый ных тэ ра рыс таў. Ра ней 
не як жы лі без паў сюд ных аў дыя- і 
ві дэа за пі саў. Не ска жу, ці змя ніў ся 
ўзро вень зла чын нас ці з іх увя дзен-
нем, але, як свед чаць прад стаў ні кі 
ста рэй шых па ка лен няў, змя ні лі ся 
са мі лю дзі. І без та ко га яў на га кант-
ро лю яны бы лі больш ад кры ты мі і 
вет лі вы мі, чым мы ця пе раш нія, чыя 
«бяс пе ка» так пал ка «аба ра ня ец ца». 
Ця пер на мі кі руе на сця ро жа насць. 
Та му што, як ска заў швей цар скі пісь-
мен нік і мас так Фрыд рых Дзю рэн-
мат, лю бо га ча ла ве ка, ні чо га яму не 
тлу ма ча чы, мож на па са дзіць у тур му 
га доў на 10, і дзесь ці ў глы бі ні ду шы 
ён бу дзе ве даць, за што.

Дзі я на СЕ РА ДЗЮК.

Мая праў даМая праў да  �� ЗА ВА МІ СО ЧАЦЬ!
Як на ша пры ват нае жыц цё ста но віц ца агуль ным на быт кам

Двац цаць пер шае ста год дзе — гэ та час не толь кі фан-
тас тыч на га раз віц ця тэх ні кі, але і вель мі хут ка га сці ран ня 
ме жаў па між аса біс тай і пуб ліч най пра сто рай. Су час ны 
ча ла век у вя лі кім го ра дзе шмат ча су зна хо дзіц ца пад 
піль ным пры цэ лам аб' ек ты ваў уста ля ва ных у роз ных 

пуб ліч ных мес цах ка мер. Яшчэ хут чэй раз мы ва ец ца гэ ты 
па дзел у са цы яль ных сет ках, які мі што дня ка рыс та ец ца 
ўсё больш лю дзей. Але ў чым пры чы на знік нен ня аса-
біс тай пра сто ры — у імк лі вым тэх ніч ным пра грэ се ці ў 
не жа дан ні са міх лю дзей яе за хоў ваць?

А ка лі ў ча ла ве ка дэ фект 
маў лен ня, знеш нас ці 
ці ён прос та са ро ме ец ца, 
ка лі ве дае, што на яго 
гля дзяць ці слу ха юць?

Вель мі час та мы са мі 
рас кры ва ем шмат 
ін фар ма цыі аб са бе. 
Пры чым мо жам гэ та га 
на ват не за ўва жаць...

На вы хад ных я па гля дзеў ста ры са вец кі 
дра ма тыч ны фільм «Цяг нік па-за рас кла-
дам». Ся род ін шых сцэн мне ўрэ за ла ся ў 
па мяць ад на: як гру за вік спра ба ваў пра-
ско чыць на чы гу нач ным пе ра ез дзе на 
за ба рон ны сіг нал свят ла фо ра, і чым гэ та 
скон чы ла ся. Гэ та, на мой по гляд, для та го 
ча су быў вы дат ны на гляд ны да па мож нік 
па прад ме це «Як не трэ ба ся бе па во дзіць 
на да ро зе». Тэх ніч ны пра грэс за трыц цаць га доў пра су-
нуў ся да лё ка на пе рад, і ця пер усё больш аў та ма бі ляў аб-
ста лёў ва юц ца ві дэа рэ гіст ра та ра мі. З ад на го бо ку, мож на 
ка заць, што ў ней кай сту пе ні гэ тым па ру ша ец ца та ям ні ца 
пры ват на га жыц ця. Але з дру го га, ба за звес так ну ма роў 
аў та ма бі ляў са ма з'яў ля ец ца та ям ні цай і та му ў воль ным 
до сту пе ад сут ні чае. Ста рон ня му ча ла ве ку ну мар па ве да-
міць хі ба што аб рэ гі ё не, дзе аў то ста іць на ўлі ку.

Па ва жа ны 
Мі ха іл 

Кан стан ці на віч 
БАГ ДА ШЫЧ 

з Мін ска!
Удзель нік ВАВ і 

ве тэ ран пра цы! Пры-
мі це ад нас, ва шых сяб-
роў, сар дэч ныя він ша ван ні 
з на го ды 90-год дзя з дня 
на ро дзі наў! Зы чым зда-
роўя, жыц цё ва га ап ты міз-
му, па ва гі ад дзя цей і ўну-
каў. Дзя ку ем за Пе ра мо гу 
і шчы рую пра цу.

Ва шы сяб ры 
са Слуц ка НО ВІ КІ, 
ЖАР ТУН, КІП НІС, 

АНІ САЎ, КРЫ ВО ГІ НА.

Па га ры зан та лі: 2. Ле дзя ны ... . Паў зу чы жы вёль ны ар-
га нізм з доў гім мяк кім це лам: жы ве толь кі ў ле да ві ках, а пры 
на грэ ве да плюс 5 гра ду саў гі не. 5. Тра ва яд ная сум ча тая 
жы вё лі на, якая знеш не на гад вае ма лень ка га мядз ве дзя; 
жы ве ў Аў стра ліі. 9. «Спы ніць не мо жа ...,\\на жаль, свой 
бег». З вер ша Д. Пят ро ві ча «Зі мо вая па ну расць. Не ча-
кан не...». 10. ... ці свет ла-чыр во ны. Ко лер сне гу, які вы паў 
у 2006 го дзе ў Пры мор'і (Ра сія), у 2010 го дзе ў г. Крас на-
да ры, а ў 2001 го дзе ў шта це Ка ла ра да (ЗША) і меў смак 
ка ву на. 11. Снег шмат ка мі — на ... і мак роц це (прыкм.). 
12. «Ма роз — мас так і, пы ху поў ны,\\Уз но сіць слуп на ... 
роў ны». З паэ мы Я.Ко ла са «Но вая зям ля» («На рэ чцы»). 
14. На ву ка — не ...(прык.). 15. Пла не та Со неч най сіс тэ мы, 
на якой вы па дае снег з цвёр дай вуг ле кіс ла ты. 16. Умоў ная 
ве лі чы ня, ад нос на якой вы зна ча ец ца тэм пе ра ту ра па вет ра, 
гле бы і інш. 17. Дзе двое — там ра да, дзе ... — там здра да 
(прык.). 18. Каб конь доб ра вёз — па да вай яму ... (прык.). 
20. Зван не, чын. 21. Пры са ды, да рож ка ў пар ку або ў са дзе. 
22. Па езд ка, на вед ван не ча го-не будзь з якой сьці мэ тай. 28. 
Го рад на паў ноч ным ус хо дзе Кі тая, порт на ра цэ Су нга ры, 
дзе з 1963 го да што год пра во дзіц ца Між на род ны фес ты-
валь сне гу і лё ду. 29. Ча ла век — ... . Та кое імя атры маў 
га лан дзец Уілс Хоф, які ў ма роз пра бег ба са нож па сне зе 2 
га дзі ны 16 хві лін і пра плыў пад лё дам на Паў ноч ным по лю се 
80 мет раў. 30. Кра і на ў Азіі, дзе зна хо дзіц ца му зей сне гу 
і лё ду. 31. Прад стаў нік на род нас ці, які жы ве пе ра важ на ў 
Ха ба раў скім краі (Ра сія); лі чыц ца, што асоб ныя ... мо гуць 
рас па знаць да 100 ад цен няў сне гу.

Па вер ты ка лі: 1. Пра фе сія ся рэд не вя ко ва га ня мец ка га 
ву чо на га І. Кеп ле ра, які ўпер шы ню вы зна чыў і аб грун та ваў 
фор му сня жы нак. 3. Мес ца ўпа дзен ня ра кі ў мо ра, во зе-
ра ці ў ін шую ра ку. 4. Ад на з са мых «ма ро за ўстой лі вых» 
пту шак; мо жа вы трым лі ваць тэм пе ра ту ру да мі нус 90-110 
гра ду саў. 5. «Снег скры піць і пяе ці ха,\\Што ... яшчэ не ско-
ра». З вер ша А. Бран та «Зі мо вы сон». 6. У лю тым вост ры 
... — ка рот кая зі ма (прыкм.). 7. Рач ная да лі на ў га рах, ство-
ра ная гор на-да лін ным ле да ві ком. 8. Тое, чым з'яў ля ец ца 
сня жын ка з сі мет рыч най бу до вай. 13. Пла ву чая ле дзя ная 
га ра; пад лі ча на, што коль касць ва ды ў двух-трох ся рэд ня-
га па ме ру ... роў ная га да во му сцё ку р. Вол гі. 14. Штат на 
поў на чы ЗША, дзе вы па ла сня жын ка дыя мет рам 38 см і 
таў шчы нёй 20 см. 17. Ту рысц кі па ход. 19. Ча ла век — ... . 
Так на зы ва лі аме ры кан ска га ву чо на га У. Бэнт лі, які пер шы 
за сняў на плён ку крыш та лі кі сне гу і зра біў больш за 5 ты-
сяч здым каў сня жы нак. 23. Цар коў нае пес на пен не ў го нар 
свя та. 24. Тое, што і ка ля і на. 25. Газ, які вы ка рыс тоў ва ец ца 
ў тэх ні цы і ме ды цы не. 26. Вы дум шчык. 27. Са ма стой ная 
ва каль ная ці ін стру мен таль ная п'е са.

Склаў Ля вон ЦЕ ЛЕШ, г. Дзяр жынск.

СНЕГ І ЛЁД 
Зай маль ныя фак ты

Па га ры зан та лі: 2. Чар вяк. 5. Вом бат. 9. 
Час. 10. Ру жо вы. 11. Не па гадзь. 12. Не ба. 
14. Му ка. 15. Марс. 16. Нуль. 17. Трое. 18. 
Авёс. 20. Ранг. 21. Алея. 22. Эк скур сія. 28. 
Хар бін. 29. Лёд. 30. Япо нія. 31. На на ец.

Па вер ты ка лі: 1. Аст ра ном. 3. Вус це. 4. 
Кач ка. 5. Вяс на. 6. Ма роз. 7. Трог. 8. Крыш-
таль. 13. Ай сберг. 14. Ман та на. 17. Тур па-
ход. 19. Сня жын ка. 23. Ка нон. 24. Ка ляя. 
25. Ра дон. 26. Іл гун. 27. Арыя.

КА МУ «АРЭ НУ» З ША КА ЛА ДУ?
Па куль Мінск ак тыў на за бу доў ва ец ца пе рад чэм пі я на там 
све ту па ха кеі, вы твор цы цу ке рак Лі лія Гар дзя юк і Але-
на Чар кас рас па ча лі ўлас ную бу доў лю. Сяб роў кі ўзвя лі 
«Мінск-Арэ ну»... з ша ка ла ду!

Усё як мае быць: спа чат ку на ма ля ва лі эс кіз, по тым па ста-
ві лі фун да мент, да лей — пра ца ва лі над сце на мі і дэ та ля мі, 
за лі лі «лёд», пля цоў ку па дзя лі лі на сек та ры. Для бу доў лі, якая 
пра цяг ва ла ся 4 дні, жан чы нам спат рэ бі ла ся ка ля 5 кі ла гра маў 
ша ка ла ду. Ні я кіх пад' ём ных кра наў, цэг лы і цві коў — аб са лют-
на ўсё ра бі ла ся ўруч ную, кож ны эле мент кам па зі цыі ядо мы. 

Га то вы спар тыў-
ны аб' ект ва жыць 
больш за два з па-
ло вай кі ла гра мы. У 
пла нах «са лод кіх 
бу даў ні коў» — рас-
па чаць бу даў ніц тва 
«Чы жоў ка-Арэ ны».
Лю боў БЯ ЛЯ Е ВА. 

Фо та аў та ра.

— Ка лі жан чы не хо лад на па на чах — ёй 
па трэб ны муж чы на. Ка лі муж чы ну хо лад-
на па на чах — яму па трэб на жан чы на.

— А ка лі хо лад на аба ім?
— Та ды ім па трэб ны сан тэх нік!

На ві ны на ву кі.
Бры тан скія на ву коў цы рас па ка ва лі 

чар го вую скры ню віс кі. Свет на па ро зе 
но вых ад крыц цяў!

— Слу хай, у ця бе як клуб ні цы ўра дзі-
лі?

— Вы дат на, два ўра джаі ў год зды-
маю.

— Два? У на шых умо вах? А які ў ця бе 
га ту нак?

— У мя не іх два — «Фес ты валь ная» і 
«Су сед ская нач ная».

У псі хі ят рыі як? Хто пер шы ха лат 
апра нуў — той і док тар.

Ха чу ця бе ўзра да ваць: 

за раз пры ня суць ло жак 

і для мя не!

«У кра ме вя дзец ца ві дэа на зі ран не», «У мэ тах па-
ляп шэн ня якас ці аб слу гоў ван ня вя дзец ца аў ды-
я за піс раз мо вы» — усё час цей мож на па ба чыць 
ці па чуць па пры хо дзе ў кра му, банк, дзярж уста-
но ву, пры тэ ле фа на ван ні ма біль на му апе ра та ру. 
І гэ та не шмат лі кія вы пад кі, ка лі пра ма па пя рэдж-
ва юць пра тое, што над на мі — Усё бач нае Во ка ці 
Усё чут нае Ву ха. А ў коль кіх яшчэ мес цах за на мі 
на зі ра юць без па ве дам лен ня пра гэ та? Зрэш ты, 

зда ец ца, быц цам боль шасць з нас ужо на столь кі звык лі ся з не-
за ўваж ны мі «круг ляч ка мі» ві дэа ка мер пад стол лю, што на ват не 
да пус каюць дум кі: «А мя не спы та лі?»

ПРА ВЕР ЦЕ, КА ЛІ ЛАС КА, АД КА ЗЫ:


