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 УСМІХНЕМСЯ

Сонца Сонца Усход Захад Даўжыня
   дня

СЁННЯ

Мiнск    — 5.49 20.37 14.48
Вi цебск — 5.35 20.31 14.56
Ма гi лёў — 5.39 20.27 14.48
Го мель — 5.41 20.19 14.38
Гродна — 6.05 20.52 14.47
Брэст    — 6.10 20.48 14.38

Iмянiны
Пр. Антона, Ісака, Кузьмы.
К. Элеаноры, Сцяпана, Яўхіма.

Месяц
Апошняя квадра 17 жніўня. 
Месяц у сузор’і Цяльца. 
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ХАТНЯЯ  ЭНЦЫКЛАПЕДЫЯ
П А К А Ш Т У Й Ц Е !

Са ла та «З каз кі»
Спат рэ біц ца: 200 г кра ба ва га мя са, 200 г кан-

сер ва ва най ку ку ру зы, 2 са лод кія чыр во ныя пер цы, 
1 све жы агу рок, пят руш ка, алей, соль.

Пе рац на ра заць 
квад ра ці ка мі, агу рок — 
са лом кай, кра ба вае 
мя са — ку бі ка мі. Усе ін-
грэ ды ен ты вы клас ці ў са-
лат ні цу, да даць ку ку ру зу, 
здроб не ную пят руш ку, 
па са ліць, за пра віць але-
ем і пе ра мя шаць.

Дух мя ная буль ба
Спат рэ біц ца: 8 буль бін, 2 ст.л. алею, па дроб цы 

па пры кі, ка ры, ім бі ру, су ша най мя ты.
Буль бу ста ран на па-

мыць, раз рэ заць скур ку 
крыж-на крыж. Пры пра вы 
пе ра мя шаць з але ем. Па-
скла даць буль бу на зма за-
ную але ем бля ху, у раз рэз 
на ліць алей ную су месь. 
За пя каць у ду хоў цы пры 
200°С ка ля 45-50 хві лін.

Га луб цы з ага род ні най
Спат рэ біц ца: 1 ка чан ка пус ты (мож на вы ка рыс-

тоў ваць пе кін скую ка пус ту), 2 морк вы, 2/3 шклян кі 
ры су, 1 цы бу лі на, 1 ст. лыж ка та мат най па сты, час нок, 
алей.

Зняць з ка ча на 
ка пус ты верх нія буй-
ныя ліс ты 10-12 шт., 
злёг ку ад ва рыць іх, 
хвос ці кі зрэ заць. 
Пад рых та ваць фарш: 
зва рыць рас сы піс ты 
рыс, аб сма жыць на-
шат ка ва ную са лом-
кай морк ву і дроб на на рэ за ную цы бу лю, злу чыць з 
ры сам, да даць дроб на па се ча ны зуб чык час на ку. 

На поў ніць пры га та ва ным фар шам ка пус нае ліс це, 
згар нуць ру ле ці ка мі і па скла даць у глы бо кую па тэль-
ню ці каст ру лю. 

За ліць ва дой, да даць та мат, зе ля ні ну, соль і ту-
шыць да га тоў нас ці (20-30 хві лін пас ля за кі пан ня).

Р А М О Н Т  У  Д О М Е

Пра ві лы ра зум на га пе ра ез ду
Ка жуць, адзін пе ра езд — як тры па жа ры. Але ка лі 

па ды сці да гэ тай спра вы з ро зу мам і ўсё спла на ваць 
за га дзя, то мож на пе ра жыць пе ра езд без праб лем.

Спіс
Скла дзі це спіс буй на га ба рыт ных рэ чаў з ука зан-

нем, што ў які па кой па е дзе. На ма люй це план но ва га 
па мяш кан ня з раз ме шча ны мі на ім прад ме та мі мэб лі. 
Так вы са праў ды бу дзе це ве даць, што ку ды ста віць.

Упа ко вач ная та ра
На за па сьце ся да стат ко вай коль кас цю ка ро бак роз-

на га па ме ру, пад рых туй це ўсе сум кі, якія ў вас ёсць, 
скотч, вя роў ку і тоў сты по лі эты лен. Каб упа ка ваць 
адзен не і бя ліз ну, мо гуць спат рэ біц ца вя лі кія тры ва-
лыя па ке ты для смец ця: яны тан ныя і па клас ці ў іх 
мож на шмат уся го. На па ке ты трэ ба прыклеіць скот-
чам ар ку шы па пе ры з пе ра лі кам змес ці ва.

Ка лі ў вас ёсць да лі кат ныя рэ чы — пад рых туй це 
па больш па пе ры або ін ша га спе цы яль на га ма тэ ры я лу 
для іх за горт ван ня. Да лі кат ныя рэ чы мож на загарнуць 
у воп рат ку або бя ліз ну. Але ў та кім вы пад ку на па ке-
це па він на быць буй ны мі лі та ра мі на пі са на, што там 
ля жыць, і асаб лі ва трэ ба па зна чыць спіс да лі кат ных 
рэ чаў. Інакш у мі тус ні вы мо жа це за быц ца пра тое, 
што да лі кат ныя рэ чы ля жаць ся род адзен ня.

Улі чы це, што мак сі маль ны аб' ём упа коў кі па ві нен 
быць та кі, каб яе зруч на бы ло нес ці, а ва га — не 
больш за 10 кг. Па жа да на па зна чыць на скрын цы 
мес ца ў ква тэ ры, ку ды яна па він на тра піць у вы ні ку 
пе ра ез ду: «кух ня», «ван ная», «дзі ця чая». Так усе рэ-
чы ад ра зу апы нуц ца на сва іх мес цах.

Кож най рэ чы сваё мес ца
Не па куй це ў адзін мя шок рэ чы з роз ных шаф або 

па ко яў. Рэ чы, якія вам спат рэ бяц ца ад ра зу пас ля пе-
ра ез ду, склад вай це ў апош нюю чар гу і кла дзі це на 
са мы верх або ў асоб ныя скрын кі.

Кні гі вель мі цяж кія, та му вы клас ці іх трэ ба ў не вя-
лі кія ёміс тас ці.

Та лер кі пе ра кла дзі це па пе рай і па стаў це вер ты-
каль на — так яны больш устой лі выя да ўда раў.

Для транс пар ці роў кі па-
ка ё вых кве так па він ны вы-
ка рыс тоў вац ца скрын кі з 
кар до ну. Пры ўпа коў ван ні 
ў ад ну скрын ку не каль кіх 
рас лін іх трэ ба вер ты каль-
на па дзя ліць з да па мо гай 
пе ра га ро дак — ка вал каў 
кар до ну. Ва зо ны з рас лі на-
мі, у якіх вы со кае сцяб ло, 
мож на за па ка ваць у ін ды-
ві ду аль ную ка роб ку, зроб-
ле ную з кар до ну і скот чу. 
Пра сто ру ўнут ры ва кол 
сцяб ла не аб ход на за поў-
ніць мяк кай па пе рай.

Усходні га ра скоп на наступны тыдзеньУсходні га ра скоп на наступны тыдзень

— А я заў сё ды па мя таю дзень на ра-
джэн ня сва ёй це шчы.

— Ма лай чы на! У вас з ёй доб рыя 
ад но сі ны?

— Не, прос та жон ка па ста ві ла яго як 
па роль на мой ма біль нік.

Ін тэр нэт — вя лі кае вы на ход ства. Дзя-
ку ю чы яму мы мо жам ла яц ца на ват з 
людзь мі з ін шых кан ты нен таў!

Дзе ці — квет кі жыц ця :)
— Ма ма, а док тар ро біць ча ла ве ку 

ба лю ча?
— Так, сын, пра ца ў яго та кая.
— А яму мож на ў ад каз зра біць ба-

лю ча?
— Вя до ма, не.
— Ма ма, я ха чу быць док та рам!

Табе сёння лепш
не купацца...

1869 год — 145 га доў з дня на ра-
джэн ня Ста ні сла ва Ста ні сла-

ва ві ча Бо гу ша-Сест ран цэ ві ча, бе ла рус-
ка га гра фі ка і жы ва піс ца. Ву чыў ся ў Пе-
цяр бург скай ака дэ міі мас тац тваў па кла се 
ба таль на га жы ва пі су. Твор часць звя за на з 
мас тац кім жыц цём Літ вы і Бе ла ру сі. Аў тар 
жан ра вых кар цін, гра фіч ных за ма лё вак, 
ілюст ра цый у пе ры я дыч ных вы дан нях, кні-
гах. Па езд кі па Бе ла ру сі, на зі раль насць 
да ва лі шы ро кі ма тэ ры ял і ста на ві лі ся ас-
но вай яго тво раў. У жан ра вых тво рах ад-
люст ра ваў по быт бе ла рус кіх ся лян і га ра-
джан. Твор часць мас та ка зра бі ла ўплыў на 
раз віц цё бе ла рус кай стан ко вай і кніж най 
гра фі кі кан ца ХІХ — па чат ку ХХ ста год дзя. 
Па мёр у 1927 го дзе.

1945 год — Ста лін ад пра віў па слан не 
прэ зі дэн ту ЗША Га ры Тру мэ ну 

аб тым, што Са вец кі Са юз жа дае аку пі ра-
ваць част ку «ўлас на япон скай тэ ры то рыі», 
каб па крыць ма раль ную шко ду, на не се ную 
рус кай гра мад скай дум цы аку па цы яй япон-
ца мі ў 1919—1921 гг. «уся го са вец ка га Да-
лё ка га Ус хо ду». Згод на з Патс дам скай дэк-
ла ра цы яй 1945-га го да, сва бо ду дзе ян няў у 
Япо ніі ме лі толь кі аме ры кан скія ўзбро е ныя 
сі лы. Па спя шаў шы ся ўсту піць у вай ну з Япо-
ні яй, Ста лін, акра мя не вя лі кіх аст ра воў, меў 

на мер за ха піць і па ло ву вост ра ва Ха кай да. 
Бам бар дзі роў ка Хі ра сі мы і На га са кі раз бу-
ры ла яго пла ны. Тру мэн ра шу ча ад мо віў са-
вец ка му лі да ру.

1961 год — на ра дзіў ся Ра ман Сця па-
на віч Ма туль скі, бе ла рус кі пе-

да гог, док тар пе-
да га гіч ных на вук 
(2003), пра фе сар 
(2006). З 1998 г. — 
дэ кан у Бе ла рус-
кім дзяр жаў ным 
уні вер сі тэ це куль-
ту ры і мас тац тваў, 
з 2003-га — ды рэк тар На цы я наль най біб лі я-
тэ кі Бе ла ру сі. Да сле дуе тэ о рыю біб лі я тэч най 
спра вы і біб лі я тэч на-ін фар ма цый ных сіс тэм, 
біб лі я тэч на-ін фар ма цый ны ме недж мент і 
мар ке тынг, ста тыс ты ку, кі ра ван не біб лі я-
тэч най спра вай, біб лі я тэч на-ін фар ма цый-
ную аду ка цыю.

Ян ка СІ ПА КОЎ, пісь мен нік, 
пе ра клад чык:

«Што та кое на стой лі васць? 
Шпіль каю вы ка паць ка ло дзеж!»

Ва ўсім, што яны ро бяць, ёсць па чуц цё ме ры, 
та му на ва коль ныя заў сё ды ах вот на ўсту па юць 
з імі ў кан такт, але ў спрэч ных вы пад ках 
яны лю бым шля хам бу дуць да бі вац ца пе ра мо гі, 
на ват не грэ бу ю чы тым, каб зні шчыць пра ціў ні ка. 
Яны на ту раль ныя ў сва іх па во дзі нах і ні ко лі 
не ўтой ва юць сва іх па чуц цяў. Яны не вы лу ча юц ца 
па ста ян ствам: то за паль ва юц ца, то асты ва юць 

у сва іх сім па ты ях. Звы чай на яны без цяж кас цяў зна хо дзяць 
тую адзі ную ні шу, дзе іх та лент бу дзе слу жыць гра мад скай 
не аб ход нас ці. Іх ка нёк — спа ку са і пад бух тор ван не, што для іх больш 
звыч на, чым да мі на ван не і кант роль.

Гэ тыя лю дзі ва ло да юць вы бух ным і ім пуль сіў ным 
ха рак та рам. Іх імк нен не да па на ван ня за сна ва на 
на ўстой лі вай пры зем ле на сці. Яны пры звы ча і лі ся 
вер ха во дзіць ва ўсім, та му не цер пяць 
ні я ка га на мё ку на не па слух мя насць. Зрэд ку 
яны дэ ман стру юць вель мі спа кой ны і схіль ны 
да ад асоб ле нас ці ха рак тар. Яны атрым лі ва юць 
за да валь нен не, ве да юць, што па да ба юц ца ін шым, але ж пе ра ва гу 
ад да юць та му, каб тры мац ца на ней кай ад лег лас ці. Яны лю бяць 
спра чац ца, упар та ад стой ваць на ват іл жы выя пе ра ка нан ні. 
Утай ма ван не аса біс тых па чуц цяў да па мо жа ім не толь кі знай сці 
ся бе, але і з год нас цю пры мя ніць свае раз на стай ныя та лен ты.
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НА РО ДЖА НЫЯ
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НА РО ДЖА НЫЯ

З Днём на ро дзі наў, са мы род ны ча ла век у све це!

Ад шчы ра га сэр ца він шу ем на шу не па раў наль-
ную, кла пат лі вую жон ку і ма ту леч ку Зінаіду Фла ві я наў ну 

ДРЫЛА! Ня хай не за леж на ад на двор'я за акном на ду шы 
што дзень бу дзе цёп ла! Дзя куй за тое, што ты ў нас ёсць!

З лю боўю, муж і доч кі.

АВЕН. Пос пех шмат у чым 
бу дзе за ле жаць ад ва ша га 
ўмен ня хут ка на ву чац ца і 
пры мя няць на прак ты цы 

атры ма ныя ве ды. Ад пус ці це мі ну-
лае — лепш шу кай це но вае пры мя-
нен не сва ім здоль нас цям. Пры зно-
сі нах з сяб ра мі і на пра цы будзь це 
асця рож ныя, не пра ва куй це кан флікт-
ную сі ту а цыю.

ЦЯ ЛЕЦ. У па чат ку тыд ня 
ва ша аса біс тае аба ян не 
да зво ліць на ла дзіць не аб-

ход ныя парт нёр скія ад но сі ны. Мі ну-
лыя за слу гі ады гра юць сваю ро лю. 
Пе ры яд поў на га ўза е ма ра зу мен ня 
пач нец ца з пят ні цы. Мно гія ся мей ныя 
праб ле мы на рэш це ўла дзяц ца. Не-
спры яль ны для вас дзень — чац вер.

БЛІЗ НЯ ТЫ. Каб вы ра шыць 
ня лёг кую за да чу, спат рэ біц-
ца шмат сіл, але вы змо жа-
це вы ка наць яе прак тыч на 

без да кор на і атры ма е це ка рыс ны во-
пыт. Ка лі ў пла нах зна чыц ца ра монт 
до ма або ква тэ ры, то для яго па чат ку 
спры яль ны чац вер. Па спра буй це за-
сце раг чы ся бе ад не па трэб ных кан-
так таў і мі тус ні.

РАК. У пер шай па ло ве тыд-
ня толь кі цяр пен не да па мо-
жа за ха ваць свае па зі цыі ў 

ста сун ках як до ма, так і на пра цы. 
Не ад на знач ная сі ту а цыя ў сяб роў-
скіх ад но сі нах, якая мо жа склас ці ся, 
шмат у чым бу дзе за ле жаць ад ва-
шых дзе ян няў. Шум ныя ве ча рын кі ў 
вы хад ныя пры ня суць толь кі рас ча-
ра ван не — лепш за стань це ся до ма 
і зай мі це ся са бой.

ЛЕЎ. Да стат ко ва плён ны 
ты дзень. Усю на за па ша ную 
энер гію вар та вы дат ка ваць 
на ра шэн не не ад клад ных 

спраў. Але на па ня дзе лак пла на ваць 

неш та сур' ёз нае без край няй не аб ход-
нас ці не па жа да на. За тое ў аў то рак вы 
змо жа це склас ці бяс прой грыш ны план 
дзе ян няў. Лю быя не па ра зу мен ні ва 
ўза е ма ад но сі нах з ка ле га мі па пра цы 
вар та ка рэкт на, але цвёр да рас тлу ма-
чыць. У су бо ту за хоў вай це край нюю 
асця рож насць, каб не тра піць у якую-
не будзь не пры ем ную сі ту а цыю.
ДЗЕ ВА. Ты дзень доб ры для твор-

час ці ў лю бых яе пра явах. 
Вы змо жа це знач на змя ніць 
свет ва кол ся бе. Тыя, хто вы-
ра шыць за няц ца ра мон там 

жыл ля, зной дуць прак тыч нае пры-
мя нен не сва ім здоль нас цям. Вар та 
за ду мац ца аб ста но ві шчы, яко га да-
сяг ну лі. Не вы клю ча на, што вы вы-
ка рыс тоў ва е це да лё ка не ўсе свае 
маг чы мас ці.

ША ЛІ. Вы ка рыс тоў вай це 
ты дзень для но вых спраў, 
по шу ку дзе ла вых парт нё раў 
і ад на дум цаў. Спаз нен ні мо-

гуць тро хі азмро чыць ваш на строй, 
та му па спра буй це раз ліч ваць час, 
звя за ны з па езд ка мі. Май це на ўва-
зе: за ка ха насць мо жа пе ра шко дзіць 
за ся ро джа нас ці ў пра цы. За раз лепш 
ва ўсім пры трым лі вац ца «за ла той ся-
рэ дзі ны».

СКАР ПІ ЁН. Не пад да вай-
це ся на пра ва ка цыі. Лепш 
да ра ваць крыў дзі це лю, чым 

увя зац ца ў бес сэн соў ную ба раць бу. На 
пра цы да вя дзец ца пры клас ці мак сі мум 
на ма ган няў, каб ад па вя даць па тра ба-
ван ням на чаль ства і за ста вац ца на вы-
шы ні. Са мы леп шы ад па чы нак для вас 
ця пер — ка ля мо ра. Пры ад сут нас ці 
маг чы мас ці па ды дзе лю бы ва да ём, які 
пе ра вы шае па ме ра мі лу жы ну.

СТРА ЛЕЦ. Вы ра шэн ню аса-
біс тых праб лем да вя дзец ца 
на даць шмат ча су. Бу дзе 

ка рыс на за няц ца па шы рэн нем ко-
ла зно сін. Не грэ буй це пра фе сій ным 
во пы там ка лег па пра цы: вы мо жа це 
за па зы чыць для ся бе шмат но ва га і 
ці ка ва га. Вар та звяр нуць ува гу на 
праб ле мы дзя цей. Яны ма юць па трэ-
бу ў ва шым кло па це і да па мо зе — не 
ад маў ляй це ім.

КА ЗЯ РОГ. Не здзіў ляй це ся, 
ка лі ва ша жа дан не ака жац-
ца поў най про ці лег лас цю та-
му, што не аб ход на зра біць у 

рэ аль нас ці. Страх за сваю бу ду чы ню 
мо жа спра ва ка ваць на «пад спуд ныя 
дум кі». Не пад да вай це ся гэ та му раз-
бу раль на му жа дан ню: яно не леп-
шым чы нам ад бі ва ец ца на ха рак та-
ры і са ма ад чу ван ні. Ёсць ку ды больш 
ра цы я наль ныя і сум лен ныя спо са бы 
вы ра шэн ня праб лем.

ВА ДА ЛЕЙ. Не па шко дзіць 
асця рож насць, бо мо жа це 
тра піць у за блы та ную сі ту-
а цыю. Уз га дай це аб сва ім 

до ме і па кла па ці це ся пра яго доб-
ра ўпа рад ка ван не і ўтуль насць. Не 
ад маў ляй це ў прось бах аб да па мо-
зе. Зай мі це ся са ма аду ка цы яй і па-
вы шэн нем пра фе сій на га ўзроў ню. 
Вы хад ныя дні, на пэў на, да вя дзец ца 
пры свя ціць вы ра шэн ню на за па ша-
ных бы та вых праб лем.

РЫ БЫ. На ўрад ці вы змо-
жа це на гэ тым тыд ні ўплы-
ваць на ход па дзей, за тое 

атры ма ец ца вы ка рыс тоў ваць іх з 
вы га дай для ся бе. Ня ўваж лі васць 
мо жа па ста віць вас у ня ём кае ста-
но ві шча. Па спра буй це па во дзіць 
ся бе нейт раль на ў да чы нен ні да 
ка лег па пра цы і ўстры мац ца ад 
крыў даў. Су бо та абя цае быць вы-
ні ко вай. Да ма гай це ся па стаў ле ных 
мэт і кар ды наль на вы ра шай це свае 
праб ле мы.

СЕМ МЕ СЯ ЦАЎ ХО ЛА ДУ
Удзель ні кі шос тай бе ла рус кай ан-

тарк тыч най экс пе ды цыі пра вя лі ся род 
па ляр ных іль доў сем ме ся цаў — гэ та 
са мы вя лі кі тэр мін за ўвесь пе ры яд пра-
цы на шых да след чы каў у Ан тарк ты дзе 
з 2006 го да. Акра мя на чаль ні ка экс пе-
ды цыі, на бе ра зе Паўд нё ва г а мо ра вы-
са дзі лі ся ін жы нер-эко лаг гэ та га цэнт ра 
Юрый Гі гі няк і ін жы нер-ра дыё мет рыст 
Ілья Бруч коў скі. На гэ ты раз бе ла ру сы 
ўпер шы ню пра ца ва лі на ра сій скай стан-
цыі «Пра грэс», якая ўве дзе на ў строй 
уся го два га ды та му. Раз ме шча на яна 
ва Ус ход няй Ан тарк ты дзе на ўзбя рэж-
жы за лі ва Прудс у ра ё не Уз гор каў Лар-
се ма на. Умо вы пра цы тут бы лі знач на 
леп шыя, чым на па ляр най ба зе «Га ра 
Вя чэр няя», дзе на шы на ву коў цы ба зі ра-
ва лі ся пад час мі ну лых экс пе ды цый.

— Стан цыя аб ста ля ва на су час ны мі 
срод ка мі жыц це за бес пя чэн ня, у тым 
лі ку вы дат ным ме ды цын скім цэнт рам 
і ста ло вай. Там ёсць ка нал спа да рож-
ні ка ва га тэ ле ба чан ня і до ступ у ін тэр-
нэт, — ус па мі нае Аляк сей Гай да шоў. — 

А ра ней, па ма іх пад лі ках, да 50-70% 
ча су ў нас іш ло толь кі на ар га ні за цыю 
жыц це за бес пя чэн ня.

На «Пра грэ се» кар ці на бы ла ад ва-
рот най, та му вя лі кую част ку пра цоў на га 
ча су на ву коў цы пры свя ці лі да сле да ван-
ням. А на яў насць аран да ва ных квад ра-
цык ла і сне га хо да да зво лі ла бе ла рус-
кім па ляр ні кам ра біць до сыць да лё кія 
вы лаз кі на лед ні кі — ад 14 да 24 кі ла-
мет раў. Дзя ку ю чы гэ та му яны са бра лі 
ўні каль ныя ўзо ры, пра вя лі скла да ныя 
на ву ко выя экс пе ры мен ты і вы пра ба ва-
лі но выя пры бо ры ў па ляр ных умо вах. 
На ву коў цы зай ма лі ся бія ла гіч ны мі, азо-
на мет рыч ны мі, геа фі зіч ны мі, ме тэа ра-
ла гіч ны мі і ін шы мі ві да мі да сле да ван няў 
па пя ці на ву ко вых кі рун ках Дзяр жаў най 
пра гра мы па да сле да ван ні Ан тарк ты кі.

— Ан тарк ты да — дзіў ны кан ты-
нент, — лі чыць Юрый Гі гі няк. — Вель мі 
ці ка ва вы ву чаць, якім чы нам на го лых 
ска лах у та кіх эк стрэ маль ных умо вах 
вы жы ва юць ім хі і лі шай ні кі. Да рэ чы, уда-
ло ся вы свет ліць, што не ка то рыя ві ды 
ан тарк тыч най фло ры і фаў ны рас паў-
сю джа ны і ў Бе ла ру сі.

— Пра на ву ко выя вы ні кі экс пе ды цыі 
мы бу дзем га ва рыць паз ней, ка лі апра-
цу ем уні каль ныя ўзо ры, са бра ныя пад-
час па ля вых да сле да ван няў, — рас тлу-
ма чыў Аляк сей Гай да шоў. — Ад нак усе 
на ву ко выя за да чы, якія мы ста ві лі пе рад 
са бой, ад праў ля ю чы ся ў экс пе ды цыю, 
бы лі вы ка на ны і на ват пе ра вы ка на ны.

Да рэ чы, у Ра сіі па ляр ныя стан цыі, 
мож на ска заць, за мя ня юць кас міч ныя, 
бо вы кон ва юць функ цыі на зем на га за-
бес пя чэн ня на шай кас міч най дзей нас ці 
ў Паў днё вым паў шар'і. Акра мя та го, пад-
час кры га ло му па кры тых шмат кі ла мет-
ро вай тоў шчай лё ду азёр ад пра цоў ва-
юц ца тэх на ло гіі по шу ку жыц ця на ін шых 
пла не тах. Яшчэ адзін перс пек тыў ны кі-
ру нак на ву ко вай дзей нас ці ў Ан тарк ты-
цы — «бія пра спек тынг». Гэ та вы ман не 
з пры род на га ася род дзя і вы ка ры стан-
не зноў вы яў ле ных мік ра ар га ніз маў для 
вы твор час ці но ва га па ка лен ня фар ма-
ка ла гіч ных прэ па ра таў. Уліч ва ю чы тое, 

што ў Бе ла ру сі ак тыў на раз ві ва ец ца 
мік ра бія ло гія, ёсць ве ра год насць су-
мес ных бе ла рус ка-ра сій скіх да сле да-
ван няў у гэ тай га лі не.

СВАЕ СЦЕ НЫ 
ДА ПА МА ГА ЮЦЬ

У да лё кую Ан тарк ты ду на ву коў цы 
едуць не толь кі па ад крыц ці. Свая экс-
пе ды цыя для Бе ла ру сі — гэ та не прос-
та на ву ко вы пра ект, а геа па лі тыч ны і 
эка на міч ны за чын на бу ду чы ню.

— Ка лі ця пер ідзе за сва ен не за па-
саў ка рыс ных вы кап няў у Арк ты цы, 
то цал кам ве ра год на, што праз двац-
цаць—трыц цаць га доў бу дзе ней кім 
чы нам вы ка рыс тоў вац ца апош ні рэ-
сурс ны рэ зерв ча ла вец тва — Ан тарк-
ты да, — не вы клю чае Аляк сей Гай да-
шоў. — На ша кра і на да лу чы ла ся да 
да га во ра аб Ан тарк ты цы ў 2006 го дзе. 
Ня мно гія мо гуць па хва ліц ца пры сут-
нас цю ў Ан тарк ты дзе: уся го 31 кра і на 
мае ўлас ныя стан цыі на ле дзя ным кан-
ты нен це. І зу сім хут ка Бе ла русь мо жа 
па поў ніць гэ ты спіс.

— На ша стан цыя бу дзе кам пакт-
най, за бяс пе ча най усім не аб ход ным 
аб ста ля ван нем. Але га лоў нае тое, што 
мо ду лі, з якіх яна бу дзе скла дац ца, не 
па тра бу юць вы дат каў на ка пі таль нае 
бу даў ніц тва, яны злу ча юц ца, як кан-
струк тар, па коль кі ма юць ме та ліч ны 

кар кас, — рас тлу ма чыў Аляк сей Гай да-
шоў. — Да ста вяць і ўста но вяць пер шы 
мо дуль з бор та ка раб ля з да па мо гай 
вер та лё та.

Да рэ чы, усе мо ду лі бу дуць бе ла рус-
кай вы твор час ці, а для вы ба ру іх вы-
твор цы пра вя дуць спе цы яль ны тэн дар. 
Па мер ад на го мо ду ля — пры клад на 
як двац ца ці фу та вы мар скі кан тэй нер. 
Бе ла рус кую па ляр ную стан цыю аб ста-
лю юць клі мат-кант ро лем і аў та ном ным 
энер га за бес пя чэн нем. У кож ным мо ду лі 
бу дуць пра ду гле джа ны свой ге не ра тар 
на ава рый ныя вы пад кі, спаль ныя і пра-
цоў ныя мес цы, душ, бія пры бі раль ня, 
сіс тэ ма су вя зі па між мо ду ля мі, каб не 
бы ло не аб ход нас ці вы хо дзіць на ву лі цу, 
знеш нія злу чаль ні кі для пад клю чэн ня 
сіл ка ван ня да асноў ных ды зель-ге не ра-
та раў. Бу дуць уста ля ва ны так са ма на ві-
га цый ныя сіс тэ мы і сіс тэ мы ава рый най 
сіг на лі за цыі.

Ка лі Са вет Мі ніст раў у ка рот кія тэр мі-
ны за цвер дзіць ка рэк ці роў ку дзяр жаў най 
«ан тарк тыч най» пра гра мы, то ра зам з 
пер шы мі кан струк цы я мі стан цыі ў ліс та-
па дзе ў экс пе ды цыю ад пра вяц ца ўжо не 
тры, а пяць бе ла рус кіх па ляр ні каў.

Да рэ чы, на мес нік ды рэк та ра Фе дэ-
раль най дзяр жаў най бюд жэт най уста-
но вы «Ін сты тут Арк ты кі і Ан тарк ты кі» 
Рас гід ра ме та, на чаль нік Ра сій скай ан-
тарк тыч най экс пе ды цыі Ва ле рый Лу кін 
па цвер дзіў, што ра сі я не га то вы аказ-
ваць са дзей ні чан не ў да стаў цы. Ад нак 
да па мо га не бяс плат ная:

— Мы аба вя за ны бу дзем апла ціць 
гэ тыя па слу гі, кам пен са ваць пра мыя 
вы дат кі ра сій ска га бо ку, та му што Ра-
сій ская ан тарк тыч ная экс пе ды цыя — 
та кая ж бюд жэт ная ар га ні за цыя, як 
і наш Рэс пуб лі кан скі цэнтр па ляр ных 
да сле да ван няў, а гэ та дзя сят кі ты сяч 
до ла раў, — рас тлу ма чыў Аляк сей Гай-
да шоў. — На прык лад, кошт да стаў кі 
трох мо ду ляў бе ла рус кай ан тарк тыч най 
стан цыі раў на знач ны ца не ад ной сек цыі 
гэ та га бу дын ка.

Што ж, да сё ма га па хо ду ў цар ства 
льдоў, дзе тэм пе ра ту ра ча сам апус ка ец-
ца да -90 °С, за ста ло ся ня шмат: на ступ-
ная бе ла рус кая экс пе ды цыя ад пра віц ца 
ў Ан тарк ты ку ў кан цы каст рыч ні ка—па-
чат ку ліс та па да гэ та га го да.

Ма ры на АЛЯК САНД РА ВА

�

Гэ ты год мо жа стаць зна ка вым у гіс то рыі вы ву чэн ня Ан тарк ты кі 
су ве рэн най Бе ла рус сю. На ле дзя ны кан ты нент у ра ён ра сій скай 
па ля вой ба зы «Ма ла дзёж ная» во сен ню пла ну ец ца да ста віць пер шыя 
эле мен ты на шай улас най стан цыі. Вы ву чэн не Ан тарк ты ды да па ма гае 
за бяс печ ваць «пад трым ку» з Зям лі кас міч ных апа ра таў і на ват вы ву чаць 
ін шыя пла не ты! Пра тое, як пра хо дзі ла шос тая па ляр ная экс пе ды цыя 
і што ча кае бе ла ру саў у бу ду чы ні, мы рас пы та лі на чаль ні ка экс пе ды цыі, 
на мес ні ка на чаль ні ка Рэс пуб лі кан ска га цэнт ра па ляр ных да сле да ван няў 
На цы я наль най ака дэ міі на вук Аляк сея ГАЙ ДА ШО ВА.

К У Л І Н А Р Н Ы Я  Х І Т Р Ы К І

� Раз вя дзі це чай ную лыж ку со ды ў па ло ве шклян кі 
мі не раль най ва ды, злёг ку за га сіў шы яе лі мон най кіс-
ла той або во ца там. Акра мя ма ла ка, да да вай це ў цес та 
та кую ва ду. Вы печ ка атрым лі ва ец ца су пер. На ват тая, 
што за ста ла ся на на ступ ны дзень, мяк кая.

ЛЕ ДЗЯ НАЯ ЛЕ ДЗЯ НАЯ 
КАЗ КАКАЗ КА

ЧЫ ТАЙ ЦЕ 
Ў ЖНІ ВЕНЬ СКІМ 

НУ МА РЫ 
ЧА СО ПІ СА 
«РОД НАЯ 

ПРЫ РО ДА»:
• Як бе ла рус кія 

ба ло ты «зма га лі-
ся» пад час Пер шай 
су свет най вай ны?

• Сім во лі ка яб-
лы ні ў све та по гля-
дзе на шых прод-
каў.

• Ці мож на ес ці 
гры бы-даж джа ві-
кі?

• Ад куль ро дам 
са мая не кан флікт-
ная кош ка ў све-
це?

Тра ды цый на — 
леп шыя здым кі ад 
фо та май строў.

«Род ная 
пры ро да» — 

чы тай це 
і лю буй це ся!
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Усе цу ды све туУсе цу ды све ту  ��


