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 УСМІХНЕМСЯ

Сонца Сонца Усход Захад Даўжыня
   дня

СЁННЯ ЗАЎТРА

Мiнск    — 8.50 17.01 8.11
Вi цебск — 8.45 16.44 7.59
Ма гi лёў — 8.40 16.51 8.11
Го мель — 8.29 16.55 8.26
Гродна — 9.04 17.17 8.13
Брэст    — 8.58 17.25 8.27

Iмянiны
Пр. Валерыя, Кірылы, Міхаіла, 
Фёдара, Фядота, Яўгена.
К. Анастасіі, Эдзіты, Анатоля, 
Фелікса.

Месяц
Поўня 17 лістапада. 
Месяц у сузор’і Рака. 
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— Та бе якая га рэл ка больш па да ба-
ец ца?

— 0,75! Хоць і 0,5 так са ма, уво гу ле, 
ня дрэн ная.

Рэ цэпт пры га та ван ня вэн джа най ры-
бы па-мас коў ску: ку піць све жую ры бу і 
вы ве сіць яе на па ру га дзін за акно.

— Учо ра цэ лы дзень ні з кім не раз-
маў ля ла.

— Па крыў дзіў хто?
— Не, прос та ін тэр нэт ад клю чы лі...

Гас па ды нi на за мет ку. Ка лi вы су-
мня ва е це ся, як пра вiль на па сту пiць у 
цяж кай сi ту а цыi, уя вi це на сва iм мес цы 
му жа. I вы ад ра зу ж змо жа це дак лад на 
па тлу ма чыць яму, як i што ён па вi нен 
ра бiць.

Яшчэ не прой дзе на да ро га...
Да 60-год дзя з дня на ра джэн ня Ва сі ля Паў ла ві ча ГУЛЬ КО стар шы ні праў-

лен ня СВК «Арэ пі чы» Жа бін каў ска га ра ё на.
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1890 год — на ра дзiў ся Шарль дэ 
Голь, фран цуз скi ге не рал, 

якi вы бi раў ся прэ зi дэн там у 1945, 1958 
i 1965 га дах, аў тар больш за дзя ся так 
кнiг — ме му а раў i тэ а рэ тыч ных прац 
па ва ен ным мас тац тве, на цы я наль ны 
ге рой Фран цыi. Бу ду чы, па агуль ным 
пры знан нi, вель мi аў та ры тар ным ча-

ла ве кам i ва ло да ю чы ўсi мi ўлад ны мi 
паў на моц тва мi, дэ Голь двой чы доб ра-
ах вот на ад маў ляў ся ад ула ды i сы хо-
дзiў у ад стаў ку. Ён па кi нуў на шчад кам 
у спад чы ну ад ну з са мых ста бiль ных 
па лi тыч ных сiс тэм у Еў ро пе, якая на-
зы ва ец ца Пя тай рэс пуб лi кай...

1953 год — на ра дзiў ся (го рад 
Слаў га рад) Ле а нiд Мi хай-

ла вiч Го ма наў, бе ла рус кi мас так-пла-
ка тыст. Ся род тво раў: се рыя пла ка таў 
«Бе ла рус кiя асвет нi кi» (Еў фра сiн ня 
По лац кая, Кi ры ла Ту раў скi, Фран цыск 
Ска ры на, Мi ко ла Гу соў скi, Сi мя он По-
лац кi). Пра цуе так са ма ў жы ва пi се i 
кнiж най гра фi цы.

1963 год — 50 га доў та му ў Да-
ла се (штат Тэх ас) на ва чах 

усёй кра i ны быў за стрэ ле ны 35-ы прэ-
зi дэнт ЗША Джон Ке нэ дзi. Дзень тра-
ге дыi i ўсё, што па пя рэд нi ча ла гэ тай 
па дзеi, дас ка на ла апi са ны ў 26 та мах 
ка мi сii па рас сле да ван нi за бой ства, 
якую ўзна чаль ваў вяр хоў ны суд дзя 
ЗША Эрл Уо рэн. Зда ва ла ся б, 26 ты-
сяч гу та рак са свед ка мi i па да зра ва-
ны мi па вiн ны бы лi ўста на вiць пры чы ны 
i вi на ва тых, але свет так i не атры маў 
пе ра ка наў ча га тлу ма чэн ня та го, хто 
гэ та зра бiў.

Мак сiм БАГ ДА НО ВIЧ, па эт, пуб-
лi цыст, пе ра клад чык:
«Змест мож на па глы бiць i па-
шы рыць, мож на ства рыць для 
яго но выя пры ёмы, но выя срод кi 
мас тац ка га ўздзе ян ня — толь кi б 
не за ту хаў дух по шу ку, не знi ка лi 
твор чыя сi лы».

Па га ры зан та лі: 3. Па чо бут. 7. Іо сіф. 8. Гры-
мо ты. 11. Зі ма. 12. За сеў. 13. Грэх. 18. Грод на. 
19. Клі мат. 20. На ту ра. 21. Лоц ман. 22. Якуб. 23. 
Буд ка. 26. Жы та. 28. Пра жэкт. 30. Але ша. 31. Сне-

жань. Па вер ты ка лі: 1. Фірн. 2. Вір. 4. Аб раз. 5. 
Ос мас. 6. Устаў. 9. Сі ноп ты ка. 10. Тэр мо метр. 14. 
Агонь. 15. Ра дар. 16. Шка ла. 17. Стэнд. 23. Бу ран. 
24. Дождж. 25. Ар кан. 27. Град. 29. Юла.

ПРА ВЕР ЦЕ, КА ЛI ЛАС КА, АД КА ЗЫ

Затое ў вас 
цяпер санвузел 

раздзельны

Стаць муж чы нам, 
не зла зя чы з ка на пы

Ад клі ен та, які на быў сер ты фі кат, па-
тра бу ец ца толь кі вы браць па ро ду дрэ ва 
і да ту па сад кі, а прад стаў ні кі кам па ніі 
са мі па са дзяць яго на за га дзя ўзгод не-
ным мес цы, упры го жаць імян ной бір-
кай і на элект рон ную пош ту да шлюць 
фо та спра ва зда чу з па сад кі і GPS-ка ар-
ды на ты мес ца, дзе рас це дрэ ва. Та кім 
чы нам мож на, фак тыч на не зла зя чы з 
ка на пы, зра біць дзве доб рыя спра вы: 
да па маг чы на ва коль на му ася род дзю і 
па це шыць улас нае эга іме нем на дрэ-
ве. Так мож на цэ лую імян ную алею, не 
вы хо дзя чы з ха ты, па са дзіць! А яшчэ 

гэ та знач на спра шчае пра цэс 
ста наў лен ня «са праўд на га 
муж чы ны». На гад ваю: згод на 
з вя до мым вы слоў ем, ён па ві-
нен па бу да ваць дом, па са дзіць 
дрэ ва і выгадаваць сы на. Што 
і ка заць, ця пер мож на не толь-
кі бу даў ніц тва до ма да ве рыць 
пра фе сі я на лам, але і дрэ ва па-
са дзіць дыс тан цый на. Ды і сы-
ноў без кло па ту баць кі не ка то-
рыя жан чы ны га ду юць...

Зрэш ты, што гэ та я пра сум-
нае? Не ўсё так без на дзей на: па жа дан-
ні ўла даль нік сер ты фі ка та мо жа і сам 
удзель ні чаць у па са дцы вы бра на га са-
джан ца. Вы бар іх, да рэ чы, не та кі ўжо 
ба га ты. Ка та лог ін тэр нэт-кра мы пра па-
ноў вае шэсць ві даў дрэў, пры чым два 
з іх — бя ро за і лі па — ча мусь ці не да-
ступ ныя. За тое ў на яў нас ці ел ка за 140 
ты сяч руб лёў (са джа нец па ме рам да 20 
сан ты мет раў і ўзрос там да ад на го го да), 
са сна з та кі мі ж са мы мі ха рак та рыс ты-
ка мі за 160 ты сяч, ясень за 175 ты сяч 
(двух-, трох га до вае дрэў ца па ме рам 80 
— 100 сан ты мет раў) і най да ра жэй шы з 
усіх двух-, трох га до вы са джа нец ду ба: 
па ме рам 80 — 100 сан ты мет раў і кош там 

у 230 ты сяч руб лёў. Для па раў на ння, у га-
да валь ні ку «Мінск зе лян бу да» я знай шла 
на ступ ныя цэ ны: ясень вы шы нёй 3,5 — 4 
мет ры за 186,3 ты ся чы руб лёў, ел ка ад 
0,7 да 1,2 мет ра за 182,1 ты ся чы руб лёў, 
дуб чыр во ны ў 3 — 3,5 мет ра — 149 ты-
сяч. Праў да, сер ты фі кат і імян ную бір ку 
там не пра па ноў ва юць.

Доб рыя ўчын кі 
не ро бяц ца гуч на

Сам сер ты фі кат мож на атры маць 
рэ аль ны, а мож на — элект рон ны, па ін-
тэр нэт-по шце. Пас ля гэ та га ва ўка за ны 
час і мес ца пры яз джа юць усе, хто жа дае 
ўзяць удзел у па са дцы дрэ ва. Да рэ чы, 
мес ца мож на вы браць у ме жах двух ляс-
ніц тваў у Мін скім ра ё не: толь кі там вы-
сад ка «жы вых па да рун каў» уз год не ная і 

за кон ная. Та му спа дзя вац ца на тое, што 
ва ша ўлас нае дрэ ва з імян ной бір кай бу-
дзе рас ці пад акном га рад ской ква тэ ры, 
не да во дзіц ца. А ка лі нех та са рве бір ку 
з дрэ ва? Як па тлу ма чы лі мне ў кам па ніі, 
якая аказ вае па слу гі, дрэ вы да гля да юць 
лес ні кі.

«А са джан цы вы дзе бе ра це? Яны 
пра хо дзяць ней кі якас ны ад бор?» — не 
зда ю ся я.

«Дрэ вы вы рошч ва юц ца ў спе цы яль-
ных га да валь ні ках, і для вы сад кі ад бі ра-
юц ца толь кі зда ро выя эк зэмп ля ры. За 
гэ та ад каз ва юць ляс ніц твы, якія і вя дуць 
увесь кант роль», — па ве дам ля юць мне.

Га ва ру, што ха чу зра біць па да ру нак 
ма ці. «Толь кі ёсць ню анс: яе дзень на-
ра джэн ня ў сту дзе ні... На пэў на, у гэ ты 
час дрэ вы не са дзяць?» — вы даю свой 
апош ні ар гу мент.

«Ка лі тэм пе ра ту ра па вет ра не ні жэй-
шая за мі нус 15 гра ду саў, тэ а рэ тыч на 
са джаць мож на, — тлу ма чаць мне зноў. 
— Але зі мо выя за ка зы, хут чэй за ўсё, 
бу дуць пе ра не се ны на па ча так кра са ві ка. 
Толь кі ле там са джаць нель га, у моц ную 
спё ку».

Па да ло ся, што по пыт на па доб ныя 
«эка ла гіч ныя па да рун кі» ёсць: у пра-
цэ се пе ра піс кі мне да сла лі не каль кі 
фо та здым каў па са дак. Вя до ма, кож-
на му — сваё. Нех та за маў ляе са бе 
імян ныя сер ты фі ка ты, а хтось ці сціп ла 
вы са джвае дрэ вы ў га рад скіх пар ках 
пад час су бот ні каў. Бо га лоў нае тут — 
доб рая спра ва і вы нік, які яна дае. Ці 
не так?..

Дзі я на СЕ РА ДЗЮК

�

Па га ры зан та лі: 3. Мар цін ... — Ад ля ніц кі. Проз-
ві шча бе ла рус ка га асвет ні ка, аст ра но ма, пра фе са-
ра, які ўнёс вя лі кі ўклад у раз віц цё ме тэа ра ла гіч най 
на ву кі ў Бе ла ру сі. Сё ле та — 285 га доў з дня яго 
на ра джэн ня. 7. ... Гаш ке віч. Імя пер ша га па сла Ра-
сіі ў Япо ніі, на ту ра ліс та, ву чо на га-мо ва знаў ца, які 
на сва ёй ся дзі бе ў вёс цы Ма лі (Аст ра веч чы на) вёў 
ме тэа ра ла гіч ныя на зі ран ні; па іні цы я ты ве ЮНЕС КА 
па ча ло ад зна чац ца 200-год дзе з дня яго на ра джэн-
ня (14 са ка ві ка 2014 г.). 8. Рас ка ціс тыя гу кі гро му. 
11. З Мат ро ны (22 ліс та па да) ста но віц ца ...(прык.). 
12. За се я ны ўчас так зям лі. 13. Смех не ..., а га ла вы 
не ве шай (прык.). 18. Буй ны бе ла рус кі го рад, дзе з 
ся рэ дзі ны XVІІІ ста год дзя ме тэа ра ла гіч ныя на зі ран-
ні пра во дзіў фран цуз скі ву чо ны Жан Жы лі бер. 19. 
Ме тэа ра ла гіч ныя ўмо вы, улас ці выя пэў най мяс цо-
вас ці; у вы ву чэн ні ... вя лі кіх рэ гі ё наў бы ло га Са вец-
ка га Са ю за ўнёс вя лі кі ўклад буй ны са вец кі ву чо ны, 
Ге рой Са вец ка га Са ю за, ура джэ нец г.Ма гі лё ва Ота 
Шміт. 20. Тое, што і пры ро да. 21. Пра вад нік су доў. 
22. ... Нар ке віч-Ёд ка. Імя бе ла рус ка га пры ро да-
знаў ца, ме ды ка, які ў сва ім ма ёнт ку Над нё ман, 
што на Уз дзен шчы не, ства рыў ме тэа ра ла гіч ную 
стан цыю пер ша га раз ра ду; сё ле та — 165 га доў 
з дня яго на ра джэн ня. 23. Псіх ра мет рыч ная ... . 
Не вя ліч кая па бу до ва, пры зна ча ная для за сця ро гі 
ад чу валь ных ме тэа ра ла гіч ных пры бо раў ад сон ца, 
вет ру і апад каў. 26. Не хва лі ве цер, не па ве яў шы 

...(прык.). 28. План на бу ду чыню (уст.). 30. Кан-
стан цін ... . Проз ві шча бе ла рус ка га аст ра но ма, які 
ў кан цы XІX ста год дзя ў сва ім ма ёнт ку Но вае Бе-
раж ное, што на Сто лін шчы не, па бу да ваў аст ра на-
міч ную аб сер ва то рыю, дзе пра во дзіў і ме тэа ра ла-
гіч ныя на зі ран ні. 31. «... — пер шы гус ты сне га пад». 
(П. Пан чан ка. «Род ная мо ва»).

Па вер ты ка лі: 1. Буй на зяр ніс ты снег, які ўтва-
ра ец ца ў га рах у вы ні ку час та га вы мяр зан ня і ад-
тай ван ня. 2. На тое ...: ка лі й уме ла га ўкру ціць, а 
ка лі і ня ўме ла га на бе раг вы не се (прык.). 4. Тое, 
што і іко на. 5. Пра соч ван не рас тва раль ні ку ў рас-
твор скрозь ткан кі. 6. Буй ны по чырк ста ра жыт ных 
ру ка пі саў, які вы зна чыў ся пра мым і аку рат ным 
на пі сан нем лі тар. 9. Раз дзел ме тэа ра ло гіі, які вы-
зна чае стан на двор'я на блі жэй шае бу ду чыню. 10. 
Пры бор для вы мя рэн ня тэм пе ра ту ры; ба ро метр і 
... яшчэ ў да лё кім 1760 го дзе бы лі на бы тыя На ва-
груд скім ву чы лі шчам для ме тэа ра ла гіч ных на зі ран-
няў. 14. З ма лой іск ры вя лі кі ... бы вае (прык.). 15. 
Ра дыё ла ка цый ная ўста ноў ка, якая вы ка рыс тоў ва-
ец ца і ў ме тэа ра ло гіі. 16. Лі ней ка або таб лі ца з дзя-
лен ня мі ў роз ных пры бо рах. 17. Стой ка, шчыт, на 
якія вы стаў ля юц ца прад ме ты для азна ям лен ня. 23. 
Снеж ная бу ра. 24. Бу дзе ... іс ці — бу дзе хлеб рас ці 
(прык.). 25. Тое, што і ла со. 27. Апад кі, якія вы па-
да юць у цёп лы пе ры яд го да ў вы гля дзе крыш та лёў 
лё ду роз ных па ме раў. 29. Ляс ны жа ва ра нак.

Клі мат і на двор'е. Ме тэа ра ло гія ў Бе ла ру сі

Жы вы знак ува гіЖы вы знак ува гі  ��

Я па да ру та бе... імян ное дрэ ва!Я па да ру та бе... імян ное дрэ ва!

Аме ры кан скі сер фін гіст вый шаў 
пе ра мож цам з ду э лі з аку лай. У 
ад ну со неч ную ня дзе лю 25-га до вы 
Джэф Хор тан ра зам з та ва ры ша мі 
ад пра віў ся па ка тац ца на хва лях ля 
вост ра ва Каў аі ў Ці хім акі я не. «Я 
спа кой на ся дзеў на дош цы ў ча-
кан ні пры дат най хва лі і рап там за ў -
ва жыў плаў нік аку лы, якая імк лі ва 
не сла ся прос та на мя не, — рас па-
вёў Хор тан. — Я па спеў згру па вац-
ца, перш чым аку ла скі ну ла мя не ў 
ва ду і ўча пі ла ся ў дош ку».

Сер фін гіст не раз гу біў ся — ад аку лы 
муж чы на ад бі ваў ся лі та раль на на га мі 
і ру ка мі. Ён уда рыў зу бас тую дра пеж-
ні цу во сем ра зоў, пры чым, як сцвяр-
джае сам Хор тан, цэ ліў вы ключ на ў во-
ка. «Мне па шан ца ва ла, адзін з уда раў 

па цэ ліў са праў ды 
ў во ка, дра пеж ні-
ца рас ціс ну ла скі-
ві цы, я ж за лез на 
дош ку і, зла віў шы 
хва лю, вы браў ся 
на бе раг», — рас-
ка заў ён. Як вы-
свет лі ла ся, Джэф 
— бы лы бак сёр, і 
ме на ві та бай цоў-
скія на вы кі да па-
маг лі яму ў ба раць бе з, ба дай, са май 
жах лі вай акі ян скай па чва рай. Ужо на 
бе ра зе ўз ру ша ны Хор тан раз гле дзеў 
на сва ёй дош цы ве лі зар ны след ад зу-
боў. Ка лі б гі ганц кія скі ві цы са мкну лі ся 
на яго ка неч нас ці, жы вым з ва ды ён бы 
на ўрад ці вый шаў. Дош ку са страш ны мі 

сля да мі зу боў Джэф вы ра шыў па ве сіць 
на сця ну ў ся бе до ма, а на яго це ле за-
ста ло ся толь кі не каль кі дра пін пас ля 
кан так ту з шур па тай ску рай аку лы. Ад 
лю бі ма га за ня тку аме ры ка нец ад маў-
ляц ца не збі ра ец ца, праў да, аква то рыю 
ўсё ж змя ніў.

Zамор'еZамор'е  ��

Лепш у тур му, 
чым на вя сел ле
Жы хар Лі вер пу ля за быў ся за бра-
ні ра ваць за лу цы ры мо ніі шлю баў 
і та му вы ра шыў са рваць сваё вя-
сел ле. Ад нак зра біў ён гэ та да во лі 
не звы чай ным спо са бам — ма ла ды 
ча ла век па ве да міў пра бом бу ў бу-
дын ку, дзе па він на бы ло ад быц ца 
ме ра пры ем ства.

Па куль яго ня вес та рых та ва ла ся да 
цы ры мо ніі, Ніл Ма кАрдл вы сліз нуў з до-
ма, з тэ ле фон най буд кі па тэ ле фа на ваў у 

па лі цыю і ска заў, што ў за лу шлю баў за-
кла дзе на бом ба, якая па він на вы бух нуць 
на пра ця гу 45 хві лін. Пра ва ахоў ні кі тут 
жа эва ку я ва лі ўсіх з бу дын ка і вы клі ка лі 
спец служ бы. Ка лі за ка ха ныя пры еха лі да 
мес ца за клю чэн ня шлю бу, яны ўба чы лі 

сот ні па лі цэй скіх. Паз ней бы ло вы яў ле-
на, што ні я кай бом бы ў бу дын ку не бы ло. 
Больш за тое, вы свет лі ла ся, што жа-
ніх не за бра ні ра ваў Сэнт-Джордж-Хол, 
дзе па він на бы ла ад быц ца яго вя сел ле. 
Ма кАрдл пры знаў ся сва ёй ня вес це ў 
пра ві не. Па вод ле яго слоў, ён па ве да міў 
пра бом бу, та му што моц на «за па ні ка-
ваў». Гэ та вы лі ла ся ў арышт муж чы ны 
і суд. У за ле су да ён не ад маў ляў сва ёй 
ві ны. Ма ла до га ча ла ве ка пры су дзі лі да 
го да па збаў лен ня во лі. Ня гле дзя чы на 
гэ та, за ка ха ныя не рас ста лі ся. Дзяў чы на 
да ра ва ла свай му жа ні ху ня па мят лі васць 
і за кры ла во чы на яго та кое не звы чай-
нае ра шэн не праб ле мы.

Пад рых та ваў Іван КУ ПАР ВАС.

Ён аку лу ку ла ком, ку ла ком!

Гуль ко свят куе юбі лей.
Та кая гэ та ўзна га ро да!
Іг рай, гар мо нік ве ся лей!
Усе мы з вёс кі ро дам.

Хай во сень з ліч бай 60
Свят куе з на шым юбі ля рам,
Бо ў вёс цы кож ны сей біт рад
З Гуль ко да гле джа ным гек та рам.

Ад нас — удзяч насць і хва ла:
У пра цы мы заў сё ды ра зам.

Сця жы на ў по ле нас вя ла
З ка вал кам са ла, хлеб ным ква сам...

Хай бу дзе важ кім ка ра вай
І ке ліх поў ным — Вам на шчас це;
Да рад цам шчы рым — род ны край
З ва дой кры ніч най — на пры час це!

Свят ку ем ра зам юбі лей —
Яшчэ не прой дзе на да ро га...
Нам сён ня з ім усім свят лей,
Бо Вы — ля род на га па ро га!..

Праў лен не СВК «Арэ пі чы»
УНП 200216323

«За ла тыя» рыб кі
10 міль ё наў руб лёў штра фу і год 

па збаў лен ня во лі (з ад тэр мі ноў кай 
па ка ран ня) — та кая пла та жы ха ра 
На ва по лац ка за пяць дзя сят рыб, 
злоў ле ных за ба ро не ным шля хам.

— Ві даць, ры бац кую ўда чу ча каць 
з ву дай на бе ра зе во зе ра не да лё ка ад 
вёс кі Дрыс вя ты яму не ха це ла ся. Та му з 
са бой пры ха піў за ба ро не ныя срод кі — 
два не ра ты,  — па ве да міў Сяр гей Га лім-
боў скі, на мес нік пра ку ро ра Брас лаў ска га 
ра ё на. — На на ступ ны дзень, узяў шы ў 
мяс цо ва га жы ха ра лод ку, на кі ра ваў ся ту-
ды, дзе ўчо ра па кі нуў «паст кі», і ўжо праз 
хві лін трыц цаць са зда бы чай вяр нуў ся на 
бе раг. Бра кань ер і не за ўва жыў, як да 
яго ці ха па ды шлі ін спек та ры. Па лі чы лі 
зда бы чу: 44 лі ні і 6 за ла ціс тых ка ра сёў.

Аляк сандр ПУК ШАН СКІ.

На між на род най вы ста ве-шоу гры-
зу ноў і зай ца па доб ных «Во сень скія 
сля доч кі-2013» па цук па мя нуш цы 
Жор жык стаў улю бён цам пуб лі кі — 
яго яск ра вае кас цю мі ра ва нае шоу за-
пом ні ла ся ўсім, хто на ве даў ці ка вую 
вы ста ву ў Мін ску. Яшчэ ад на «зор ка» 
сё лет няй вы ста вы — амаль кі ла гра мо-
вы, але вель мі ла год ны па цук, па гла-
дзіць і па тры маць яко га вы стра і ла ся 
чар га. Але, без умоў на, усе ўдзель ні кі 
вы ста вы не за ста лі ся без ува гі. Гле да-
чы цешыліся з сі рый скіх і джун гар скіх 
ха мяч коў, па цу коў і мы шэй, пяс ча нак, 
мар скіх сві нак і дэ ка ра тыў ных тру соў, 
а так са ма фа та гра фа ва лі і гла дзі лі іх. 
Уся го на вы ста ве бы ло ка ля 200 гры зу-
ноў трыц ца ці па род, пры ве зе ных з усіх 
кут коў Бе ла ру сі, Ра сіі і Укра і ны. Тут жа 
пра ца ва ла экс перт ная ка мі сія: жы вё лу 
ўзваж ва лі, ацэнь ва лі па ро ду і вы да ва-
лі паш пар т. На вы ста ве мож на бы ло 
да ве дац ца пра ўсе па ро ды гры зу ноў 
і зай ца па доб ных (за вод чы кі з за да-
валь нен нем рас па вя да лі пра звыч кі і 
асаб лі вас ці кож на га га да ван ца) і на ват 
аб за вес ці ся но вым сяб рам.

Ма ры на БЕ ГУН КО ВА, 
фо та аў та ра.

ЖОР ЖЫК ЖОР ЖЫК 
У СЛА НЕЧ НІ КАХУ СЛА НЕЧ НІ КАХ

Нех та за маў ляе са бе 
імян ныя сер ты фі ка ты, а 
хтось ці сціп ла вы са джвае 
дрэ вы ў га рад скіх пар ках 
пад час су бот ні каў.

Пы тан не «Што па да рыць?» уз ні кае ў боль шас ці з нас хі ба толь кі на пя-
рэ дад ні яко га-не будзь свя та. І вось та ды на што толь кі не ідуць не ка-
то рыя, каб зра біць ары гі наль ны па да ру нак! У по шу ках не звы чай на га 
прэ зен та ў пра сто рах се ці ва я на тра пі ла на пра па но ву, якую мож на 
на зваць лю бой, толь кі не збі тай. На ад ным з ін тэр нэт-сай таў у якас ці 
леп ша га зна ка ўва гі да лю бо га свя та пра па ноў ва лі сер ты фі ка ты на... 
па сад ку імян но га дрэ ва. «Ары гі наль ны і эка ла гіч ны па да ру нак сяб рам, 
дзе цям, ка ха ным!» — стра ка та лі за клі кі на ма ні то ры, а сло ган «Да ры це 
жы выя дрэ вы за мест зрэ за ных кве так!» здоль ны быў ура зіць да глы-
бі ні ду шы са мых апан та ных аба рон цаў на ва коль на га ася род дзя.

Фо та Ма ры ны БЕ ГУН КО ВАЙ.


