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Свет ла га шчас ця і даў га лец ця!
Ша ноў ны Кан стан цін Анд рэ е віч СУ МАР!

Він шу ем з пры ем най па дзе яй у Ва шым жыц ці — уз на га ро джан нем 
Гра ма тай Брэсц ка га аб лас но га вы ка наў ча га ка мі тэ та. Вы атры ма лі яе 
за шмат га до вую плён ную пра цу ў ор га нах вы ка наў чай ула ды і знач ны 
аса біс ты ўклад у эка на міч нае, са цы яль нае і куль тур нае раз віц цё Брэсц-
кай воб лас ці. Ве да ем Вас і як ня стом на га чле на Са ве та Рэс пуб лі кі 
На цы я наль на га схо ду Рэс пуб лі кі Бе ла русь.

Кі раў ні кі-аграр ні кі, усе хле ба ро бы на ша га Пін ска га Па-
лес ся жа да юць Вам моц на га зда роўя, но вых здзяйс нен-
няў у жыц ці, свет ла га ся мей на га шчас ця і даў га лец ця.

Аляк сандр АНД РЫ Е ВІЧ,
стар шы ня Пін ска га рай аг рап рам са ю за.
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22 студзеня 2015 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.

М 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
П 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

Сонца Сонца Усход Захад Даўжыня
   дня

СЁННЯ
Мiнск — 9.11 17.33 8.22
Вi цебск — 9.06 17.16 8.10
Ма гi лёў — 9.01 17.23 8.22
Го мель — 8.51 17.26 8.35
Гродна — 9.25 17.49 8.24
Брэст — 9.19 17.56 8.37

Iмянiны
Пр. Анатоля, Паўла, Рыгора.
К. Марыі, Раўманда, Яна.

Месяц
Маладзік 20 студзеня.

Месяц у сузор’і Рыб.

ЗАЎТРА

УСМІХНЕМСЯ

23 студзеня 2015 г.

Фота Аляксандра ШАБЛЮКА.Фота Аляксандра ШАБЛЮКА.

Доб ры спе цы я ліст ва ля ец-
ца на да ро зе толь кі ў дзень 
па луч кі.

— Та та, ка лі ты ўжо вы кі-
неш з ло джыі гэ тыя ста ра-
даў нія сан кі?

— Гэ та ле ген дар ныя 
сан кі, да чуш ка! Ра ні цай я 
ця бе на іх у са док ва зіў, а 
ўве ча ры мя не на 
іх мам ка з га ра жа 
за бі ра ла.

— Як ма ец ца 
твой цесць?

— Не пы тай ся...
— Што, за хва-

рэў?
— Горш.
— Па мёр?
— Горш. Ён змя-

ніў пол — і за раз у 
мя не дзве це шчы...

Ра зум ны смарт фон, узя-
ты сям' ёй за мя жу, за паў-
га дзі ны «з'еў» кошт па ло вы 
пу цёў кі, за пам па ваў шы аб-
наў лен ні.

Адэ са. Аб' ява:
«Па ва жа ныя жы ха ры! 

Май це сум лен не, вы кід вай це 
смец це ў су сед ні двор!»

23 СТУДЗЕНЯ

1863 год — у Вар ша ве па ча ло ся паў-
стан не за ад наў лен не Рэ чы Па-

спа лі тай у ме жах 1772 го да. Пад рых та ва на 
яно бы ло поль скі мі, бе ла рус ка-лі тоў скі мі 
кан спі ра тыў ны мі ар га ні за цы я мі су мес на з 
ра сій скі мі рэ ва лю цы я не ра мі-дэ ма кра та мі з 
ар га ні за цыі «Зям ля і во ля». Паў стан не бы ло 
за ду ша на ў 1864 годзе, яго ўдзель ні кі жорст-
ка па ка ра ны.

1940 год — 75 га доў та му на ра дзіў ся 
(вёс ка Кра сы ні Лёз нен ска га ра-

ё на) Мі ка лай Аляк се е віч Ізо баў, бе ла рус кі 
ву чо ны, док тар фі зі ка-ма тэ ма тыч ных на вук 
(1979), пра фе сар (1990), ака дэ мік НАН Бе-
ла ру сі (1994). Аў тар больш за 200 на ву ко вых 
прац. Да сле да ван ні па звы чай ных ды фе рэн-
цы яль ных ураў нен нях, у пры ват нас ці па тэ о-
рыі ха рак та рыс тыч ных па каз чы каў Ля пу но ва 
і тэ о рыі ўстой лі вас ці. Лаў рэ ат Дзяр жаў най 
прэ міі Бе ла ру сі (2000).

1960 год — ад бы ло ся пер шае апу-
сканне ча ла ве ка на дно Ма-

ры ян скай упа-
дзі ны — са мую 
за гад ка вую і не-
да ступ ную част-
ку на шай пла не-
ты. Ма ры ян ская 
ўпа дзі на — най-
глы бей шае мес-
ца ў су свет ным 
акі я не і ад на ча со ва най глы бей шая ўпа дзі на 
ў зям ной ка ры. Яна раз ме шча на па між Япо ні-
яй і Па пуа — Но вай Гві не яй па блі зу ўсход няй 
част кі Паў ноч ных Ма ры ян скіх аст ра воў. Яе 
даў жы ня — 2926 кі ла мет раў, глы бі ня — 11 кі-
ла мет раў, а шы ры ня — 80 кі ла мет раў. Адзі-
нае апус кан не на дно ўпа дзі ны ажыц ця ві лі 
23 сту дзе ня 1960 го да аме ры кан цы — лей-
тэ нант Дон Уолш і да след чык Жак Пі кар на 
ба тыс ка фе «Тры ест». Пры бо ры апа ра та за-
фік са ва лі рэ корд ную глы бі ню — 10918 мет-
раў. У 1997 і 2009 га дах бы лі ажыц цёў ле ны 
яшчэ два апус кан ні, але на гэ ты раз з да па-
мо гай аў та ма тыч ных пад вод ных апа ра таў 
«Kaіko» і «Nereus».

Ры гор БА РА ДУ ЛІН, 
на род ны па эт Бе ла ру сі:

Ня ма на ро даў ма лых —
Бы ва юць ма лыя паэ ты.
Па эт — не спа кою слых:
Ён чуе тра він кі ўска лых
І гру кат сэр ца пла не ты.

Уні каль насць і ары гі наль насць ха рак та ру — 
іх га лоў ная ры са. Пры ўсёй экс цэнт рыч нас ці і 
дзі вац кас ці гэ тыя лю дзі з'яў ля юц ца ўва саб лен-
нем цвёр дас ці, па ста ян на імк нуц ца да па вы-
шэн ня са ма ацэн кі, га то вы на са ма ах вя ра ван не, 
ні ко лі не ідуць на па гад нен ні са сва ім сум лен-
нем, з за да валь нен нем зай ма юц ца гра мад скай 

дзей нас цю, асаб лі ва ка лі пры гэ тым мо гуць да па маг чы ін шым. 
Яны з лёг кас цю пра хо дзяць праз усе вы пра ба ван ні, бо сум-
лен насць, ма раль і ад каз насць для іх — не прос та пры го жыя 
сло вы. У іх усё ад зна ча на сва ім сты лем, і яны гэ тым бяз мер на 
за да во ле ны, а для сва іх ка ха ных, ка лі трэ ба, яны ад чы няць 
лю быя дзве ры і да ста нуць Ме сяц з ня бё саў.

23
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НА РО ДЖА НЫЯ

caricatura.ru

Якая шып шы на не ма рыць пра шчас нае ле та...
Гэ та.
Ці так, што зра біў яе Сне жань сва ёю ца рэў най?
Пэў на.
А што ён за браў у шып шы ны на тым бе лым по лі?
Во лю.
На вош та яна у ха лод най вяз ні цы тры вае?
Ка хае...

У трэ ці раз у на шай кра-
і не прой дзе ан лайн-кон-
курс пры га жос ці «Міс 
Бай нэт», да ўдзе лу ў 
якім ар га ні за та ры за-
пра ша юць усіх ах вот ных 
дзяў чат з роз ных рэ гі ё-
наў Бе ла ру сі. З га лоў ных 
па тра ба ван няў — толь кі 
два: уз рост боль шы за 18 
га доў і на яў насць бе ла-
рус ка га гра ма дзян ства, 
ну а ад мет ная знеш насць 
і ўпэў не насць ва ўлас ных 
сі лах, ві даць, па він на 
быць апры ёры.

Як пад крэс лі ва юць ар-
га ні за та ры, сва ёй за да чай 
яны лі чаць не столь кі вы бар 
і ўша на ван не са мых пры го-
жых бе ла ру сак, коль кі на огул 
пра па ган ду су час на га эта ло-
ну пры га жос ці ся род мо ла дзі. 
У па ла жэн ні пра пі са на, што 
прэ тэн дэнт кі на вір ту аль ную 
ка ро ну і ма тэ ры яль ны га-
лоў ны прыз кон кур су му сяць 
быць не толь кі пры ваб ны мі, 
але і «ак тыў ны мі, аду ка ва-

ны мі, ду хоў на раз ві ты мі, роз-
на ба ко вы мі асо ба мі, ары ен-
та ва ны мі на пос пех у пра фе-
сій най дзей нас ці і аса біс тым 
жыц ці», а так са ма на зда ро вы 
лад жыц ця.

 «Упер шы ню кон курс бу дзе 
пра хо дзіць у га да вым фар-
ма це, што да зво ліць узяць 
удзел у ад бо рач ных ту рах як 

ма га боль шай коль кас ці дзяў-
чат», — ад зна чае ме не джар 
пра ек та Людміла Палаўнёва.

З 20 сту дзе ня ад кры ты 
пры ём за явак ад удзель ніц, 
ад нак са мо га ла са ван не пач-
нец ца толь кі 1 са ка ві ка і бу дзе 
ад бы вац ца па этап на: за тых 
дзяў чат, хто за рэ гіст ру ец ца ў 
сіс тэ ме пас ля 25 чыс ла бя гу-
ча га ме ся ца, пра га ла са ваць 
мож на бу дзе ця гам уся го 
на ступ на га. З 10 лідараў ін-
тэр ак тыў ным га ла са ван нем 
ка рыс таль ні кі выберуць «Міс 
ме ся ца», якая бу дзе ад зна ча-
на па мят ным па да рун кам ад 
ар га ні за та раў і змо жа пра-
цяг нуць да лей шую ба раць бу 
за са мы га лоў ны ты тул. Рэ-
гіст ра вац ца ў якас ці ўдзель-
ні цы мож на бу дзе хоць кож ны 
ме сяц, але ў фі на ле за лі чаць 
мак сі маль ныя ба лы толь кі за 
адзін з іх. Пры чым пад тры маць 
сва іх фа ва ры так бе ла рус кія 
ін тэр нэт-ка рыс таль ні кі мо гуць 
не толь кі на афі цый ным сай-
це кон кур су mіssbynet.by, але 
і на ін шых вя ду чых ін фар ма-

цый ных і за баў ляль ных пар-
та лах, а так са ма праз СМС-
па ве дам лен ні. Па вы ні ках 9 
ме ся цаў 20 кан ды да так, якія 
на бя руць най боль шую коль-
касць ба лаў, тра пяць у фі нал 
«Міс Бай нэт».

Тая з удзель ніц, хто на бя рэ 
най боль шую коль касць ба лаў 
у ін тэр нэт-га ла са ван ні (а «на-
кру ціць» га ла сы, па пя рэдж-
ва юць ар га ні за та ры кон кур-
су, тут не атры ма ец ца — за 
гэ тым бу дуць піль на са чыць 
во пыт ныя пра гра міс ты) і за-
ва юе сім па тыю пе ра важ най 
коль кас ці ін тэр нэт-ка рыс-
таль ні каў і суд дзяў у фі на ле, 
бу дзе аб ве шча на пе ра мож-
цай, а ўла даль ні цы ты ту лаў 
«1-я Ві цэ-міс» і «2-я Ві цэ-міс», 
а так са ма «Міс гля дац кіх сім-
па тый» атры ма юць каш тоў-
ныя па да рун кі. Праў да, што 
за га лоў ны і да дат ко выя пры-
зы да ста нуц ца дзяў ча там, па-
куль тры ма ец ца ў сак рэ це.

Вік то рыя ЗА ХА РА ВА

�
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КА РА ЛЕ ВА ЗА МА НІ ТО РАМ

Бе ла рус кія ін тэр нэт чы кі выбе руць са мую пры го жую дзяў чы ну

Пер шай «Міс Бай нэт» 
у 2011 го дзе ста ла па ла чан ка 
Ма рыя, якой у якас ці 
га лоў на га пры за да стаў ся 
тур у Ве не цыю.

З КАМ П'Ю ТА РАМ НА «ТЫ»
35 жы ха роў Дзят лаў шчы ны ўжо за пі са лі ся на кам п'ю тар ныя кур сы 
для па жы лых лю дзей, якія пры пад трым цы рай вы кан ка ма ар га ні-
за ва ны на ба зе на ву чаль ных уста ноў.

Гру пы сфар мі ра ва лі з улі кам узроў ню ва ло дан ня кам п'ю та рам — для 
на віч коў і тых, хто ўжо ва ло дае ней кі мі аза мі. Пен сі я не раў на ву чаць апра цоў-
ваць на кам п'ю та ры гра фіч ную і тэкс та вую ін фар ма цыю, пра ца ваць з роз ны мі 
ін тэр нэт-браў зе ра мі, ка рыс тац ца элект рон най пош тай, скай пам, са цы яль ны-
мі сет ка мі, ін тэр нэт-бан кін гам, па зна ё мяць з на цы я наль ны мі ін фар ма цый ны мі 
рэ сур са мі. Да рэ чы, ся род кур сан таў ёсць і ся мей ныя па ры.

Ба рыс ПРА КОП ЧЫК.


