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12 чэрвеня 2019 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.
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16 13 чэрвеня 2019 г.НАПРЫКАНЦЫ

13 ЧЭР ВЕ НЯ

1702 год — на ра дзіў ся Мі хал 

Ка зі мір Ра дзі віл Ры бань-

ка, дзяр жаў ны і ва ен ны дзе яч Вя лі ка га 

Княст ва Лі тоў ска га, ме цэ нат. Ад бу да ваў 

Ня свіж і Ня свіж скі за мак пас ля раз бу рэн-

ня шве да мі, пе ра тва рыў го рад у ад мі-

ніст ра цый ны цэнтр усіх ула дан няў Ра дзі ві лаў. За сна ваў 

у Ня сві жы тэ атр Ра дзі ві лаў, дру кар ню, ад крыў кор пус 

ка дэ таў, які рых та ваў афі цэ раў. Пад трым лі ваў іс ну ю чыя і 

ад кры ваў но выя ма ну фак ту ры, у тым лі ку Слуц кую ма ну-

фак ту ру шаў ко вых па ясоў, а так са ма ў Мі ры і Аль бе — па 

вы ра бе га бе ле наў. Па мёр у 1762 го дзе.

1834 год — на ра дзіў ся (вёс ка Аст раў ля ны, ця пер 

у Га ра доц кім ра ё не) Кан стан цін Ва сі лье-

віч Ве ра ні цын, бе ла рус кі лі та ра тар. Ву чыў ся ў Ві цеб скай 

гу берн скай гім на зіі, пас ля скон чыў Го ры-Го рац кі зем-

ля роб чы ін сты тут, Пе цяр бург скую ме ды ка-хі рур гіч ную 

ака дэ мію. Пра ца ваў у Пе цяр бур гу, у Ма ла дзе чан скай 

на стаў ніц кай се мі на рыі. Мяр ку ец ца, што ме на ві та яму 

на ле жыць аў тар ства вя до май паэ мы «Та рас на Пар на-

се» (1855) і «Два д'яб лы» (1860). Асаб лі вас ці мо вы і апі-

са ныя жыц цё выя рэа ліі ў паэ мах свед чаць аб тым, што 

аў тар ства на ле жыць ад на му і та му ж ча ла ве ку. Па мёр у 

1904 го дзе.

1924 год — на ра дзіў ся (вёс ка Ба рок Бя лы ніц ка га 

ра ё на) Ва сіль Кан стан ці на віч Ста ра вой таў, 

бе ла рус кі гас па дар чы дзе яч, двой чы Ге рой Са цы я ліс-

тыч най Пра цы, за слу жа ны ра бот нік сель скай гас па дар кі 

Бе ла ру сі . У 1968—1997 га дах ён бяз змен на ўзна чаль ваў 

сла ву ты кал гас «Рас свет» Кі раў ска га ра ё на. Па мёр у 

2013 го дзе.

1956 год — на ра дзіў ся (г. Ма ла ры та) Ле а нід Ар-

ка дзье віч Та ра нен ка, бе ла рус кі спарт смен 

(цяж кая ат ле ты ка). За слу жа ны май стар спор ту СССР. 

Чэм пі ён ХХІІ Алім пій скіх гуль няў (1980 г., Маск ва), ся рэб-

ра ны пры зёр ХХV Алім пій скіх гуль няў (1992 г., Іс па нія). 

Двух ра зо вы чэм пі ён і не ад на ра зо вы пры зёр чэм пі я на таў 

све ту. Шмат ра зо вы чэм пі ён Еў ро пы. 19-ра зо вы рэ кард-

смен све ту.

1895 год — прай шлі (11—

13 чэр ве ня) пер шыя ў све-

це аў та ма біль ныя гон кі (па марш ру це 

Па рыж—Бар до—Па рыж, пра цяг лас цю 

1200 кі ла мет раў), у якіх вы ра шаль ным 

фак та рам для вы зна чэн ня пе ра мож цы 

з'яў ля ла ся мак сі маль-

ная хут касць яго ма шы-

ны. З 46 удзель ні каў, 

якія ўзя лі старт у гэ тых 

спа бор ніц твах, 29 вы-

ка рыс та лі аў та ма бі лі з 

бен зі на вы мі ру ха ві ка-

мі, 15 — з па ра вы мі і 

два — з элект рыч ны мі. 

Пе ра мож цам спа бор ніц тваў стаў Эміль Ле ва сор. Ён без 

змен шчы ка пе ра адо леў дыс тан цыю пра бе гу на сва ёй 

двухмес най ма шы не Раnhаrd-Lеvаssоr (Па нар-Ле ва сор) 

за 48 га дзін 47 хві лін, з ся рэд няй хут ка сцю ў 24,4 км/г. 

На жаль, у 1897 го дзе Ле ва сор за гі нуў у аў та ка та стро-

фе пад час го нак Па рыж—Мар сэль. У Па ры жы яму па-

стаў ле ны пом нік, на па ста мен це яко га вы се ча ны сло вы, 

ска за ныя Ле ва со рам ад ра зу пас ля за кан чэн ня гон кі Па-

рыж—Бар до—Па рыж: «Гэ та бы ло вар' яц тва! Я ра біў да 

трыц ца ці кі ла мет раў у га дзі ну!»

1944 год — пад час аб стрэ лаў Лон да на ня мец кая 

авія цыя ўпер шы ню вы ка рыс та ла кры ла тую 

ра ке ту Фау-1, ство ра ную ў на цысц кай Гер ма ніі.

СЁННЯ

Iмянiны
Пр. Ермія.

К. Вольгі, Антона, 
Германа, Люцыяна.

ЗАЎТРА

Сонца Сонца 
Усход Захад Даўжыня

   дня

Мiнск — 4.37 21.42 17.05

Вi цебск — 4.19 21.40 17.21

Ма гi лёў — 4.27 21.32 17.05

Го мель — 4.34 21.19 16.45

Гродна — 4.54 21.55 17.01

Брэст — 5.05 21.47 16.42

Месяц
Першая квадра 

10 чэрвеня.

Месяц у сузор’і 

Скарпіёна.

УСМІХНЕМСЯ
На род ная пры кме та: 

«Ка лі смарт фон па дае 

на твар — па ра клас ці ся 

спаць».

Жон ка — му жу:

— Да мя не за ля ца лі ся са-

мыя пры го жыя і ба га тыя ка-

ва ле ры — не тое, што ты!

— Яны бы-

лі яшчэ і ра-

зум ней шыя за 

мя не — яны з 

та бой не ажа-

ні лі ся.

П р ы й  ш о ў 

да вы сно-

вы, што наш 

кот ста віц ца 

да мя не, як 

да бо га. Гэ та 

зна чыць, іг на-

руе маё іс на-

ван не да та го 

ча су, па куль 

яму ад мя-

не неш та не 

спат рэ біц ца.

— Вы ге ній!

— Ну-у... На вош та ж так. 

Мож на і на ты.

Да вай па гу ля ем у хо-

ван кі? Ты бу дзеш ха вац ца, 

а я — шу каць кагo-не будзь 

леп ша га за ця бе.

Фота Анатоля КЛЕШЧУКА.
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Ад ной чы тра пі лі ся на во чы ці ка выя 

ма тэ ры я лы з гіс то рыі ста наў лен ня са-

ма кі ра ван ня на Па лес сі ў пе рад ва ен ны 

час. Да цэнт ка фед ры су свет най гіс то-

рыі Брэсц ка га дзяр жаў на га ўні вер сі тэ-

та Анд рэй Бо дак пра вёў па ар хіў ных 

ма тэ ры я лах грун тоў нае да сле да ван не 

ў гэ тым кі рун ку. Тэ май для ар ты ку ла 

ву чо ны ўзяў пры цяг нен не мяс цо вых 

кад раў да ра бо ты ў ор га нах са вец-

кай ўла ды пе рад вай ной у Ган ца віц кім 

раё не. Ар ты кул апуб лі ка ва ны ў адным 

з вы пус каў збор ні ка на ву ко вых прац 

«Ву чо ныя за піс кі Брэсц ка га ўні вер сі-

тэ та» ў 2018 го дзе.

На асно ве спра ва здач, тлу ма чаль-

ных і ін шых за пі сак пар тый ных кі раў-

ні коў, а так са ма пісь маў ды і да но саў 

ра да вых гра ма дзян да во лі ці ка ва паў-

стюць воб разы стар шы ні сель са ве та, 

мяс цо ва га дэ пу та та. Рай ка мам пар тыі, 

рай вы кан ка мам у тую па ру кі ра ва лі 

лю дзі пры ез джыя, у боль шай ці мен-

шай сту пе ні пад рых та ва ныя. А вось 

у сель са ве ты ня рэд ка пры хо дзі лі 

звы чай ныя вяс коў цы, абра ныя ад на-

сяль ча на мі. Яны па-роз на му ра зу ме лі 

сваю ро лю, па-роз на му ка рыс та лі ся 

сва ім ста ту сам. Мно гія з пры ве дзе ных 

да ку мен таў вы клі ка юць усмеш ку: дзе 

вя сё лую, дзе гор кую. Але ж гэ та бы лі 

пер шыя кро кі са ма кі ра ван ня пры но-

вай ула дзе. У пры ве дзе ных цы та тах 

зна рок апус каю проз ві шчы лю дзей, 

маг чы ма, у вёс ках ці га ра дах жы вуць 

дзе ці аль бо ўну кі бы лых сель скіх кі-

раў ні коў. Са мі за мет кі, спа дзя ю ся, 

бу дуць ці ка выя ця пе раш нім ка ле гам 

та га час ных кі раў ні коў.

Вось, ска жам, стар шы ня Чу дзін ска-

га сель са ве та рас ча ра ваў ся ў но вай 

ула дзе. Ад на вяс коў цам ён га ва рыў: 

«Ка лі б знаў спа чат ку пра гэ тыя кал га-

сы, ні за вош та свай го ка ня не аб агу ліў 

бы — по тым не без рос па чы да даў — 

Лепш бы я та ды за хва рэў!» І атры маў 

за гэ та да нос «піль на га» ад на сяль ча-

ні на. На жаль, не вя до ма, што бы ло 

стар шы ні за тыя воль ныя раз мо вы.

А вось яго ка ле га з Маль ка ві чаў, 

па доб на на тое, ні чо га не ба яў ся. І па-

пе ры роз на га кштал ту на яго па сту па-

лі рэ гу ляр на. Асаб лі ва ён вы зна чыў ся 

ў раз но сах ды ла ян цы, да ста ва ла ся і 

пра вым, і ві на ва тым. Так, адзін пры-

зыў нік свед чыў: «На ват пры пан скай 

Поль шчы так не ла я лі ся, ка лі ад праў-

ля лі ў ар мію, а стар шы ня Х., абра ны 

на ро дам, ла ец ца на чым свет ста іць». 

Да гэ та га ўка за ны стар шы ня быў за-

ме ша ны ў сур' ёз ным пра ва па ру шэн ні, 

але там ён вы сту піў на ба ку пра ва і да-

па мог за тры маць дэ ба шы ра. Пры вя ду 

ра док з пра та ко ла без пе ра кла ду, бо 

над та ж ці ка вая мо ва тых пра та ко лаў: 

«... Гад признал се бя виновным, но за-

явил, что милиционер и пред се да тель 

сами его избили в квартире В. и во 

дво ре клу ба. Его (дэ ба шы ра) упекли 

в Пинскую тюрь му з вещдоком — же-

лез ным сердечником». У па пя рэд нім 

аб за цы га ва ры ла ся, што тым са мым 

сар дэч ні кам ад во за дэ ба шыр спра ба-

ваў кі раў ні ка мяс цо вай ула ды вы цяць 

па га ла ве.

Дык вось у ін шым да ку мен це рас-

каз ва ец ца, якую не па ва гу пра явіў 

скан даль ны стар шы ня да прад стаў-

ні коў вы шэй ста я чых ор га наў: «Я не 

раз ре шаю собрание... Пус кай ко мне 

приезжает кто хо чет, не толь ко с райо-

на, но да же и с области, я и его мо гу 

по слать к чер то вой матери, по то му 

что я здесь хозяин». Так ён, ві даць, 

ра зу меў сваю ўла ду і свой ста тус.

А стар шы ня Ха ты ніц ка га сель са-

ве та, па вод ле ад на го з да ку мен таў, 

на пя рэ дад ні 1 мая ў бу дын ку сель са-

ве та раз вёў бруд, сам жа ў ра бо чы час 

ез дзіў у су сед нюю вёс ку да ка бет, якія 

вя до мыя ў акру зе «вя сё лы мі» па во дзі-

на мі. Ёсць за піс ка, якая свед чыць, што 

стар шы ня і дэ пу тат Ку каў ска га сель-

са ве та па бла це бра лі та ва ры ў краме. 

Абу ра ным ад на вяс коў цам дэ ту тат Т., 

які за горт ваў па лі то ў скру так, так рас-

тлу ма чыў: «Мне, як дэ пу та ту, мож на 

браць у не аб ме жа ва най коль кас ці». 

Як тут не зга даць шо ла хаў ска га Дзе да 

Шчу ка ра, які ра зу меў лю бую па са ду 

як кры ні цу пры ві леяў. І гіс то рыя ўпар-

та і на стой лі ва па цвяр джа ла дзе да ву 

муд расць...

Ды па лі то аль бо ін шы та вар — дро-

бя зі, у па раў на нні з тым, што тва рыў 

дэ пу тат ра ён на га Са ве та ад Ха ты ніч. 

Ён да ма гаў ся жон кі бы ло га сол ты са, 

яко га рэ прэ са ва лі ор га ны НКУС. Ад-

ной чы гэ ты го ра-вы бран нік прый шоў 

да жан чы ны і пра быў там цэ лую ноч. 

А ка лі яна ра шу ча не ад ка за ла на за-

ля цан ні, то пры гра зіў ёй па ве лі чэн нем 

па дат каў. І, ві даць, зра біў бы гэ та, але 

сіг нал па сту піў у рай кам пар тыі, і дэ-

пу та та па ста ві лі на мес ца.

Яшчэ рай ка му пар тыі да вя ло ся 

ўмя шац ца ў пра цэс па паў нен ня ра доў 

кам са моль скай ячэй кі вёс кі Ку ка ва. 

Бо сак ра тар ячэй кі па тра ба ваў «ус-

туп ны ўзнос» у па ме ры літ ра са ма-

гон кі. Ка па ну лі, як той ка заў, глы бей, 

і вы свет лі ла ся, што гэ ты сак ра тар пры 

па пя рэд няй ула дзе быў асу джа ны за 

кра дзя жы, а тут ра шыў пад ацца на кі-

ру ю чую па са ду ў ма ла дзёж най ар га ні-

за цыі. Та му ледзь не ў кож ным ра шэн-

ні рай ка ма га ва ры ла ся пра аду ка цыю, 

ву чо бу і вы ха ван не кад раў, што, да-

рэ чы, да гэ тай па ры ак ту аль на. Вось і 

па за ўчо ра пад час пры зна чэн ня кад раў 

на са мым вы со кім уз роў ні пра гу ча ла 

па тра ба ван не ба чыць лю дзей, быць 

блі жэй да іх, не да пус каць хам ства і 

чы ноў най га на рыс тас ці.

Свят ла на ЯС КЕ ВІЧ.

— У якой ру цэ 
жа да е це штраф?

Не фар матНе фар мат

ПА ЛІ ТО ДЛЯ ДЭ ПУ ТА ТА


