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 УСМІХНЕМСЯ

Сонца Сонца Усход Захад Даўжыня
   дня

СЁННЯ ЗАЎТРА

Мiнск    — 9.24 17.10 7.46
Вi цебск — 9.21 16.53 7.32
Ма гi лёў — 9.15 17.00 7.45
Го мель — 9.03 17.05 8.02
Гродна — 9.38 17.27 7.49
Брэст    — 9.31 17.35 8.04

Iмянiны
Пр. Агафіі, Зіновіі, Ігната, Пятра, 
Яфіма. 
К. Ады, Дануты, Рыгора, Яна.

Месяц
Першая квадра 8 студзеня. 
Месяц у сузор’і Цяльца. 
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ПРЫЁМ 
РЭКЛАМЫ
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П 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

1597 год — дзень на ра джэн ня Пят ра 
Ма гі лы, пра ва слаў на га цар коў-

на га і куль тур на га дзея ча Рэ чы Па спа лі тай. 
З 1627 го да — Кі е ва-Пя чэр скі ар хі манд рыт, 
міт ра па літ Кі еў скі і Га ліц кі і ўсяе Ру сі. У 1632-м 
за сна ваў Кі е ва-Ма гі лян скую ка ле гію. Вы каз ваў 
ін та рэ сы вяр хоў пра ва слаў на га ду ха вен ства і 
шлях ты Бе ла ру сі і Укра і ны, вы сту паў су праць 
Брэсц кай уніі 1596 го да, за сна ваў Мсці слаў ска-
Ар шан ска-Ма гі лёў скую пра ва слаў ную епар хію. 
Спры яў пісь мен ні кам, мас та кам, кні га дру ка-
ван ню. Не па срэд на кі ра ваў Ві лен скім, Мін скім, 
Слуц кім, Ма гі лёў скім і Ар шан скім брац тва мі з 
ма нас ты ра мі. Час та на вед ваў Віль ню, Мінск і 
ін шыя бе ла рус кія га ра ды. Аў тар кніг, якія вы-
ка рыс тоў ва лі ся як пад руч ні кі ў ду хоў ных уста-
но вах да ХІХ ст. Па мёр у 1647 го дзе.

1863 год — ад крыў ся Лон дан скі мет ра-
па лі тэн — най ста рэй шы і адзін з 

най буй ней шых у све це. Лон дан цы на зы ва юць 
мет ро «пад зем кай», або час цей — «тру бой» — 

па фор ме боль-
шас ці глы бін ных 
ту нэ ляў. У той 
час «пад зем ка» 
скла да ла ся з 7 
стан цый, якія 
цяг нік пра хо дзіў 
за 33 хві лі ны. 
Боль шая част ка 

па чат ко ва га марш ру ту ўва хо дзіць ця пер у лі нію 
Ха мерс міт-энд-сі ці. Сён ня Лон дан скі мет ра-
па лі тэн на ліч вае 270 стан цый, а пра цяг ласць 
пу цей скла дае больш за ча ты рыс та кі ла мет-
раў. У 2006-2007 га дах агуль ны па са жы ра па-
ток Лон дан ска га мет ра па лі тэ на быў больш за 
адзін міль ярд ча ла век — гэ та зна чыць, амаль 
пяць міль ё наў па са жы раў у дзень.

1939 год — на ра дзіў ся (Бран ская воб-
ласць, РСФСР) Іван Мі ка ла е віч 

Ні кіт чан ка, вя до мы бе ла рус кі ву чо ны ў га лі-
не се лек цыі жы вёл, член-ка рэс пан дэнт НАН 
Бе ла ру сі (1986), док тар сель ска гас па дар-
чых на вук (1979), пра фе сар (1981). Аў тар 
больш за 280 на ву ко вых прац, у тым лі ку 
6 ма на гра фій, 5 вы на хо дак. Да сле да ван ні 
па рас пра цоў цы ге не ты ка-ма тэ ма тыч ных 
ме та даў ана лі зу се лек цый най пра цы і аў та-
ма ты за ва ных сіс тэм кі ра ван ня ў пле мян ной 
жы вё ла га доў лі, па ства рэн ні но вых спе цы-
я лі за ва ных лі ній сві ней. Лаў рэ ат прэ міі Са-
ве та Мі ніст раў СССР (1980), Дзяр жаў най 
прэ міі СССР (1982).

Ула дзі мір КА РАТ КЕ ВІЧ, па эт, пісь мен нік, 
пуб лі цыст, кі на сцэ на рыст:

«Па сло вах ва шых мяр ку юць пра вас, 
а вось уз дас ца вам — па дзе ях ва шых. 
А на іх яшчэ трэ ба бу дзе па гля дзець».

Ра ні цай 1 сту дзе ня на пы тан не 
«Коль кі ча су?» пяць ча ла век ад ка за лі 
«Так», ча ты ры ад ка за лі «Не» і толь кі 
адзін змог на зваць сваё імя.

Адэ са.
— Фі ма, а што вы ў 40 га доў яшчэ жы-

вя це-та кі з ма май?
— Вой, вунь прынц Чарльз так са ма 

жы ве з ма май і зу сім аб гэ тым не шка-
дуе!

Мне б ха це ла ся ча гось ці не звы чай-
на га ў сту дзе ні. Сне гу, на прык лад.

— Лю ся, ты ку ды хо чаш — у лес або 
на мо ра?

— На мо ра, да ра гі!
— Доб ра, та ды я куп лю сі ні асвя жаль нік 

па вет ра для пры бі раль ні.

Па га ры зан та лі: 1. «Сту дзень ту пае ў два ры,\\... 
знік у вы раі». З вер ша В. Зу ён ка «З но вы мі пя цёр-
ка мі». 4. Ка лі на Ка ля ды бы вае вя лі кая ..., то бу дзе 
гра да вае ле та (прыкм.). 8. ... на ад ной на зе ста яць — 
да сцю жы (прыкм.). 9. «... — ды ні сне гу, ні лё ду\\На 
рэ ках і ў по лі ня ма». З вер ша С. Гаў ру сё ва «... — ды 
ні сне гу, ні лё ду». 11. Уша на ван не. 14. Ніз ка рос лая 
па ро да ко ней. 15. Ля кар ства. 16. Сем се да коў — не 
воз, абы ... вёз (прык.). 18. Сон ца на ... — зі ма на 
ма роз (прык.). 20. Сель скі до мік у га рах Швей ца рыі. 
21. Прад мет жа дан няў і імк нен няў. 23. Вя лі кі зва ны 
ве чар, пры ём. 24. «І ля туць мае лёг кія ...,\\Уна шу ся 
я ў снеж ную даль». З вер ша М. Баг да но ві ча «Зі-
мо вая да ро га». 29. Комп лекс на вук аб апра цоў цы 
сель ска гас па дар чых куль тур. 31. Тое, што ма ля ва лі 
на сце нах і ва ро тах у трэ цюю куц цю; лі чы ла ся, што 
... аба ра няе ад ня чыс тай сі лы. 32. Да рож ка ў пар ку 
або ў са дзе. 33. «Вунь па сне зе да вёс кі, зда лё-
ку,\\... сту дзень кі руе на ўпрост». З вер ша А. Мін кі на 
«Сту дзень». 34. Ма роз ны сту дзень — бу дзе су хім і 
га ра чым ...(прыкм.).

Па вер ты ка лі: 2. Поў нач, паў ноч ны на пра мак.3. 
Жа но чае імя, апе тае мно гі мі паэ та мі. 5. Ка лі ... у 
сту дзе ні, то як бы зі ма ў кра са ві ку не на дыш ла 
(прыкм.). 6. Са юз, аб' яд нан не. 7. «Зі ма зноў сып-
ле мяк кі снег,\\А бель — аж ... ад бі рае». З вер ша 
М. Ле шчу на «Сту дзень скае». 8. Так не ка лі на зы-

ва лі Ка ля ды. 10. ... на куц цю — ран няя вяс на і 
бла гое ле та (прык.). 12. Наз ва ку ры на га свя та (15 
сту дзе ня); у гэ ты дзень чыс ці лі ку рат нік, акур ва-
лі сце ны. 13. Спарт смен — спе цы я ліст па сла ла-
ме. 17. Ура чыс ты верш. 19. Адзін круг тан ца. 20. 
Аб ле дзя не лая ска рын ка на па верх ні сне гу. 22. ... 
Па раз уха. Свя та, якое ад зна ча лі 12 сту дзе ня; у гэ-
ты дзень рэ за лі сві ней і ва ры лі са сві ні ны вя чэ ру. 
25. «Гроз ны, не ўга мон ны\\З доў гі мі ру ка мі,\\Што ... 
пя ку чы -\\Сту дзень скі ма роз». З вер ша П. Броў кі 
«Бе лы ба ра бан шчык». 26. Год бу дзе ўра джай ны, 
ка лі на Ва дох ры шча (19 сту дзе ня) ідзе ... (прык.). 
27. «І за пла ча ..., і за стог не ...,\\За га ло сіць зі ма 
бе ла во кая». З вер ша З. Бя ду лі «Зі мо вая каз ка». 
28. Тоў стая дош ка (разм.). 30.Ку ды ні кінь — усю-
ды ...(прык.).

Паэ ты звыш но вай эры!
Ці ма ла нас? Не, ня ма ла.
І кож ны — не Танк (ха ле ра!),
І кож ны з нас — не Ку па ла.

Гэ та рад кі хлоп ца, які, на ра-
дзіў шы ся і жы ву чы ў ін шай кра-
і не, вы ву чыў бе ла рус кую мо ву, 
бо яму прос та так за ха це ла ся. 
Наш ча ла век! Пад бор ку вер шаў 
«Да сі няй ва ды», пры сла ную 
Аляк се ем Ар цё ма вым з Ра сіі, 
чы тай це ў сту дзень скім ну ма ры 
«Ма ла до сці».

«Я ўжо па абя цаў сяб рам, 
што пер шыя сло вы на Мар се 
бу дуць ска за ны па-бе ла рус ку», 
— за пэў ніў ка рэс пан дэн та «Ма-
ла до сці» яшчэ адзін но вы яе 
ге рой — удзель нік між на род-
на га пра ек та Mars One Мі ха іл 
Ру мян цаў. Уво гу ле, у ну ма ры 
— спрэс ад крыц ці і не спа дзя-
ван кі: ад дэ бю тан таў Мі кі ты 
Най дзё на ва (паэ зія, вель мі та-
кая... не ліш няя) і Яна Да лё ка га 
(прос та не рэ аль ная про за) да... 
Лі чы це, ка лі лас ка. Руб ры ка 
«Ад ру кі» ця пер бу дзе прад-
стаў ляць рэ аль ныя ру ка піс ныя 
чар на ві кі вя до мых ужо тво раў 
— гэ та пер шае. У № 1 — план-
на кід «Дзі ка га лу га» Фе да рэн-
кі. На мя жы мас тац кай і кры-
тыч на-пуб лі цыс тыч най час так 
ча со пі са з'яў ля ец ца но вы блок 
«Пе ра кла ды» — гэ та дру гое. 
Чы тай це тут «на бел іст ку» Эліс 

Ман ро, яе «Чыр во ную су кен-
ку». Да лей. Пад шыль дай «Без 
вы шэй шай аду ка цыі» — чар-
го вы ма тэ ры ял пра ча ла ве ка, 
які кі ру ец ца не агуль на пры ня-
тым «кім быць?», а прын цы по-
ва про ці лег лым «якім быць?» 
Ге рой пра ек та шлі фуе каш тоў-
ныя ка мя ні і раз ва жае над тым, 
ча му ча ла век — шмат гран ны. 
«Трэ ба стаць дыя мен там», — 
за клю чае ён.

У про зе боль шас цю ста ро нак 
прад стаў ле ны Ула дзі мір Ма жы-
лоў скі, але не та кі як ра ней, зу сім 
но вы. Яго «Спі раль гіс то рыі» — 
са праўд ная спру жы на для ўдзяч-
на га чы та ча.

«Гіс то рыя па хо джан ня лі та-
ра тур на га тро па, без ма люн-
каў і ілюст ра цый, бяз лі тас на 
рас ка за ная без аба рон на му 
чы та чу на мо ве па няц цяў, а не 
воб ра заў», — гэ та дру гая част-
ка за га лоў ка ар ты ку ла Іры ны 
Шаў ля ко вай. У апош нім яна 
пра па нуе аду ка ва на му і ці каў-
на му чы та чу за зір нуць у вы то кі 
ме та фа ры. Ну, гэ та ка лі вам 
вя рэ дзіць, кім быў ар ха іч ны ча-
ла век — праг ма ты кам ці шу-
каль ні кам сэн су.

А тра ды цый ная «ма ла до сцеў-
ская» «Апы тан ка» аза да ча на тэ-
май сац се так. Спры я юць ці за мі-
на юць? Джэймс Кэ ме ран (удзел 
у «Апы тан цы» не пры няў) ка заў 
не як, што «пры ма там па трэб на 
гру па»: ім, маў ляў, прос та не-
аб ход на ся дзець і пе ра бі раць 
адзін на ад ным поўсць, і на зы-
ва ец ца гэ та «ўза ем ная чыст ка». 
Жорст ка, але, ма быць, слуш на. 
Апы та ныя «Ма ла до сцю» па раў-
ноў ва юць сац сет кі з ал ка го лем: 
«і пер шым, і дру гім мож на са-
пса ваць са бе жыц цё, а мож на 
час ад ча су ка рыс тац ца — каб 
тро хі рас сла біц ца».

Інакш ка жу чы, се дзя чы ў «Ад-
на клас ні ках», па мя тай, што каст-
ру ля па чы нае сма жыць ад ра зу 
пас ля та го, як пе ра стае ва рыць, 
а чы та ю чы бе ла рус кае — чы тай 
«Ма ла досць».

У рэ дак цыю звяр нуў ся 
наш чы тач з Грод на Сяр-
гей Мі ка ла е віч Ла дуць ка. 
«Вя лі кая прось ба, — пі ша 
ён, — знай сці маг чы масць 
што ме сяц пуб лі ка ваць у 
га зе це на тат кі пра пла не-
ты, якія мож на на зі раць у 
той ці ін шы ме сяц».

Сон ца ру ха ец ца па су зор'і 
Страль ца да 20 сту дзе ня, а 
за тым пе ра хо дзіць у су зор'е 
Ка зя ро га. Пра цяг ласць дня па-
сту по ва па вя ліч ва ец ца, да ся га-
ю чы да кан ца ме ся ца 8 га дзін 
38 хві лін на шы ра це Мін ска. 
Сту дзень — не най леп шы ме-
сяц для на зі ран няў Сон ца, тым 
не менш, ба чыць но выя ўтва-
рэн ні на па верх ні дзён на га свя ці ла мож-
на ў тэ ле скоп ці бі нокль, не за бы ва ю чы 
вы ка рыс тоў ваць со неч ны фільтр!

Ме сяц па чаў рух па сту дзень скім не бе 
ра ні цай у су зор'і Страль ца. Ка ля паў но чы 
6 сту дзе ня ён пе ра сёк мя жу з су зор' ем 
Рыб. Тут ма ла ды Ме сяц за тры ма ец ца да 
9 сту дзе ня, ад туль пя рой дзе ў су зор'е 
Аве на, а за тым — у су зор'е Цяль ца 11 
сту дзе ня. Тут 12 сту дзе ня яр кі Ме сяц 
прой дзе за паў та ра гра ду са на поў нач 
ад Аль дэ ба ра на, а да паў но чы 14 сту-
дзе ня да сяг не су зор'я Ары ё на. 14, 15 і 16 
сту дзе ня Ме сяц бу дзе зна хо дзіц ца ў су-
зор'і Бліз нят, прай шоў шы на поў дзень ад 
Юпі тэ ра 15 сту дзе ня, а 16-га пры ме фа зу 
поў ні і пя рой дзе ў су зор'е Ра ка. На ступ-
ным на шля ху нач но га свя ці ла бу дзе су-
зор'е Льва. З 21 па 24 сту дзе ня ме ся цо вы 
авал, які змян ша ец ца, бу дзе зна хо дзіц ца 
ў су зор'і Дзе вы, дзе зблі зіц ца спа чат ку з 
Мар сам, а по тым з Цэ рэ рай і Вес тай 23 
сту дзе ня. У гэ тым су зор'і Ме сяц пры ме 
фа зу апош няй чвэр ці 24 сту дзе ня і ў гэ-
ты ж дзень пя рой дзе ў су зор'е Ша ляў, у 

якім ад бу дзец ца са мае ці ка вае па крыц-
цё Ме ся ца. 25 сту дзе ня яго серп па крые 
двай ную зор ку аль фа Дзе вы пры вы дат-
най бач нас ці. 26 сту дзе ня ста ры Ме сяц 
на ве дае су зор'е Скар пі ё на, а ў су зор'і 
Зме я нос ца за тры ма ец ца да 28-га. Зна-
хо дзя чы ся на ра ніш нім не бе, тон кі серп 
зро біць па да рож жа па су зор'і Страль ца 
з 28 па 30-е, зблі зіц ца з Ве не рай 29 сту-
дзе ня. Апош нія дні ме ся ца Ме сяц бу дзе 
зна хо дзіц ца ў су зор'і Ка зя ро га (з за хо-
дам у паў днё вую част ку су зор'я Ва да лея). 
31-га на сту піць ма ла дзік, і Ме сяц пя рой-
дзе на вя чэр няе не ба, скон чыў шы свой 
сту дзень скі шлях па блі зу Мер ку рыя.

Мер ку рый гэ тым ча сам зна хо дзіц ца ў 
су зор'і Страль ца. 11 сту дзе ня ён пе ра хо-
дзіць у су зор'е Ка зя ро га, а 29-га ўсту піць 
у су зор'е Ва да лея, ма ю чы ўвесь ме сяц 
пра мы рух. На зі раць хут кую пла не ту 
мож на на вя чэр нім не бе ў дру гой па ло ве 
ме ся ца.

Ве не ра ўвесь ме сяц зна хо дзіц ца ў су-
зор'і Страль ца, пе ра мя шча ю чы ся ад ва-
рот на ў бок су зор'я Шчы та, яко га да сяг не 

25 сту дзе ня. Пер шы ты дзень ме-
ся ца на зі раць блі жэй шую да Зям-
лі пла не ту мож на ў вя чэр ніх пры-
цем ках. За тым на сту пае тыд нё вы 
пе ры яд двай ной бач нас ці, ка лі Ве-
не ру мож на бу дзе на зі раць і ве-
ча рам, і ра ні цай. З трэ ця га тыд ня 
пла не та пры мае ста тус «ра ніш няй 
зор кі». Дзя ку ю чы вя лі кай яр кас ці 
Ве не ру мож на до сыць лёг ка знай-
сці на дзён ным не бе ня ўзбро е ным 
во кам.

Марс ру ха ец ца ў ад ным на-
прам ку з Сон цам па су зор'і Дзе-
вы. Пла не ту мож на на зі раць ноч-
чу і ра ні цай ва ўсход няй і паўд-
нё вай част цы не ба. У не вя лі кі 
тэ ле скоп ві даць дыск з дэ та ля мі 
па верх ні. Фа та гра фіч ныя ме та ды 

да зво ляць вы явіць знач на больш пад-
ра бяз нас цяў, чым пры ві зу аль ным на-
зі ран ні.

Юпі тэр пе ра мя шча ец ца ад ва рот на 
ў цэнт ры су зор'я Бліз нят. Га за вы гі гант 
мож на ба чыць усю ноч. Да паў но чы ён 
па ды ма ец ца вы со ка над паў днё вым га-
ры зон там, пры чым пра цяг ласць бач нас ці 
яго скла дае 15 га дзін(!). Сту дзень скі пе-
ры яд бач нас ці — най леп шы ў 2014 го дзе 
і за ўвесь 12-га до вы цыкл. Дыск пла не ты 
як і 4 вя лі кія спа да рож ні кі мож на на зі раць 
на ват у бі нокль, а ў не вя лі кі тэ ле скоп на 
па верх ні доб ра ві даць па ло сы і ін шыя 
дэ та лі, а так са ма це ні спа да рож ні каў на 
дыс ку пла не ты.

Са турн увесь ме сяц зна хо дзіц ца ў 
су зор'і Ша ляў, утва ра ю чы трох кут нік з 
зор ка мі аль фа і бэ та. Пла не та ру ха ец ца 
ўслед за Сон цам, а на зі раць яе мож на на 
ра ніш нім не бе. У не вя лі кі тэ ле скоп мож на 
ўба чыць дэ та лі па верх ні, коль цы і спа да-
рож нік Ты тан.

Уран мож на на зі раць на пра ця гу 
8 га дзін на вя чэр нім і нач ным не бе ў па-

чат ку ме ся ца, а да кан ца сту дзе ня час 
бач нас ці ска ро ціц ца да 5 га дзін. Знай сці 
Уран мож на на ват ня ўзбро е ным во кам, 
але та кія спры яль ныя ўмо вы бу дуць 
у па чат ку і кан цы ме ся ца. У лю бую ж 
ноч ме ся ца пла не ту мож на лёг ка знай-
сці пры да па мо зе бі нок ля і по шу ка вых 
карт, а раз гля дзець дыск Ура на да па-
мо жа тэ ле скоп ад 80 мм у дыя мет ры з 
па ве лі чэн нем больш за 80 ра зоў і праз-
рыс тае не ба.

Неп тун ру ха ец ца ў ад ным на прам ку 
з Сон цам, зна хо дзя чы ся ў су зор'і Ва да-
лея. 9 сту дзе ня за паў гра ду са на поў-
нач ад яго прой дзе астэ ро ід Юно на, а за 
4 гра ду сы на паў днё вы ўсход ад пла не-
ты ў гэ ты час бу дзе зна хо дзіц ца астэ-
ро ід Фло ра. У па чат ку ме ся ца Неп тун 
ві даць на пра ця гу 4 га дзін на вя чэр нім 
не бе, а да кан ца сту дзе ня ён ска ра чае 
пра цяг ласць бач нас ці да паў та ры га дзі-
ны. Ад шу каць Неп тун мож на ў бі нокль з 
вы ка ры стан нем зор ных карт, а ўба чыць 
дыск — у тэ ле скоп ад 100 мм у дыя мет-
ры з па ве лі чэн нем больш за 100 ра зоў 
пры праз рыс тым не бе.

Кар лі ка вая пла не та Плу тон (або 
плу то ід) зна хо дзіц ца ў су зор'і Страль-
ца ка ля мя жы з су зор' ем Змяі і Шчы та. 
Для ві зу аль ных на зі ран няў Плу то на не-
аб ход ны тэ ле скоп з дыя мет рам аб' ек-
ты ва ад 250 мм і праз рыс тае не ба. Да 
пла не ты на кі роў ва ец ца апа рат «Но выя 
га ры зон ты».

З ка мет у сту дзе ні ў ама тар скія тэ-
ле ско пы мож на бу дзе на зі раць, па мен-
шай ме ры, дзвюх ня бес ных ванд роў ніц. 
Ка ме та Lovejoy (C/2013 R1) ру ха ец ца 
па су зор'і Гер ку ле са, а P/Brewіngton 
(154P ) — па су зор' ях Пе га са, Анд ра-
ме ды і Рыб.

Ся род астэ ро і даў са мы мі яр кі мі ў сту-
дзе ні бу дуць Па ла да і Вес та. Вес та ру-
ха ец ца па су зор'і Дзе вы, а Па ла да — па 
су зор'і Гід ры.

«Сту дзень ту пае ў два ры...»

ПРА ВЕР ЦЕ, КА ЛІ ЛАС КА, АД КА ЗЫ:
Па га ры зан та лі: 1. Сне жань. 4. За ві ру ха. 

8. Ку ры. 9. Зі ма. 11. Асвя чэн не. 14. По ні. 15. Ле кі. 
16. Конь. 18. Ле та. 20. Ша ле. 21. Ма ра. 23. Раўт. 
24. Са ні. 29. Аг ра на мія. 31. Крыж. 32. Алея. 33. 
Дзядзь ка. 34. Чэр вень. Па вер ты ка лі: 2. Норд. 
3. Але ся. 5. Вяс на. 6. Унія. 7. Во чы. 8. Кум пяк. 10. 
Ад лі га. 12. Сіль вестр. 13. Сла ла міст. 17. Ода. 19. 
Тур. 20. Шар пак. 22. Аніс ся. 25. Агонь. 26. Снег. 
27. Ві хор. 28. Ды ля. 30. Клін.

АДКРЫЦЦІ І НЕСПАДЗЯВАНКІ

ПЛА НЕ ТЫ Ў СТУ ДЗЕ НІ

На пя рэ дад ні Но ва га го да су пра цоў ні кам «Ка му-
нар кі» да вя ло ся пра ца ваць у асаб лі вым рэ жы ме: 
акра мя па да рун каў, якія тра пі лі на пры лаў кі бе ла-
рус кіх крам, яны фар мі ра ва лі так са ма ін ды ві ду аль-
ныя свя точ ныя на бо ры для ар га ні за цый.

Про даж па да рун каў не спы ня ец ца і пас ля на ва-
год ніх свят: са лод кія ка роб кі пра цяг ва юць пры но сіць 
ра дасць і свя точ ны на строй у да мы бе ла ру саў.

Лю боў БЯ ЛЯ Е ВА. Фо та аў та ра.

СА ЛОД КІЯ СВЯ ТЫ З «КА МУ НАР КАЙ»СА ЛОД КІЯ СВЯ ТЫ З «КА МУ НАР КАЙ»

ША КА ЛАД НЫ ПА ДА РУ НАК каш-
тоў ны для ча ла ве ка лю бо га 

ўзрос ту. Тра ды цыю да рыць цу кер кі 
на Но вы год пры ду ма лі шмат га доў 
та му, але за доў гі час іс на ван ня яна 
не стра ці ла сва ёй ак ту аль нас ці.

Ра ней па да рун кі па ка ва лі са ма-
стой на: куп ля лі раз на стай ныя цу-
кер кі, да роз на ка ля ро ва га рос сы-
пу да да ва лі ша ка лад кі і ба тон чы кі. 
Сён ня та кой не аб ход нас ці ня ма: 
пра на ва год нюю ра дасць ад са лод-
кіх па да рун каў па кла па ці ла ся прад-
пры ем ства «Ка му нар ка».

Да но ва га го да Ка ня прад пры ем-
ства вы ра бі ла ка ля міль ё на па да-
рун каў. Ка роб кі з са лод кім змес ці-
вам ства ры лі на лю бы густ: ад 300 
гра маў да двух з па ло вай кі ла гра-
маў. Раз на стай ны і вы гляд у іх: ад 
тра ды цый ных кар дон ных ка ро бак 
да па да рун каў у фор ме школь на га 
ран ца, плю ша вых ца цак. 

У Мін скім заа пар ку па ся ліў ся но-
вы жы хар — са мец чор на га ягу а-
ра па мя нуш цы Бахт.

Па ін фар ма цыі асвет ніц ка га ад дзе-
ла вы шэй зга да най уста но вы, Бах та 
пры вез лі ў бе ла рус кую ста лі цу з Тбі лі-
сі. Ягу ар ужо па спеў пры звы ча іц ца да 

но вых умоў і ня дрэн на ся бе ад чу вае. 
У двух га до ва га дра пеж ні ка ка ра леў скі 
апе тыт: кож ны дзень ён з'я дае ка ля 
5 кі ла гра маў мя са. У ме ню «вя лі ка га 
ка та» — яла ві чы на на кос тач цы, а так-
са ма гры зу ны і сы рыя яй кі.

Та кіх жы вёл, як Бахт, яшчэ на зы-
ва юць «чор ны мі пан тэ ра мі», але гэ та 

не са ма стой ны від, як мож на па ду-
маць ад ра зу. Та кі мі ча сам на ра джа-
юц ца ягу а ры аль бо ле а пар ды. Чор ную 
афар боў ку поў сці гэ тыя жы вё лы ма юць 
дзя ку ю чы ме ла ніз му. Гэ та зна чыць, ге-
не тыч ным зме нам.

Ган на ГА РУС ТО ВІЧ

Кал ма тыя-хвас та тыяКал ма тыя-хвас та тыя  ��

Бахт на апе тыт не скар дзіц ца


