
СЁННЯ

Iмянiны
Пр. Ксеніі, Серафімы, 
Анатоля, Антона, 
Багдана, Васіля, Івана, 
Мікалая, Міхаіла, 
Уладзіміра.

К. Альбіны, Кацярыны, 
Марыі, Мікіты.

ЗАЎТРА

Сонца Сонца 
Усход Захад Даўжыня

   дня

Мiнск — 6.42 19.26 12.44

Вi цебск — 6.31 19.17 12.46

Ма гi лёў — 6.32 19.16 12.44

Го мель — 6.30 19.12 12.42

Гродна — 6.58 19.41 12.43

Брэст — 6.59 19.41 12.42
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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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Фота Ліны МАЛІНІНАЙ.

Месяц
Маладзік 9 верасня.

Месяц у сузор’і Стральца.

15 ВЕ РАС НЯ

1785 год — у Слуц ку бы ла 

за сна ва на Мiн ская вы-

шэй шая ду хоў ная се мi на рыя, вы шэй-

шая на ву чаль ная ўста но ва Бе ла рус кай 

пра ва слаў най царк вы. Пер шы мi вуч ня-

мi яе бы лi дзе цi свя шчэн на слу жы це ляў 

з блiз кiх да Слуц ка мес цаў. Паз ней, акра мя фi ла со фii 

i ба га слоўя, у курс на ву чан ня бы лi ўве дзе ны но выя 

прад ме ты — ме ды цы на, пры ро да знаў ства, сель ская 

гас па дар ка. Аг ра на мiч ныя на ву кi вы кла да лi ся не толь кi 

ў тэ о рыi, але i на прак ты цы. Важ нае мес ца ад во дзi ла ся 

ў се мi на рыi i вы ву чэн ню гiс то рыi род на га краю. Дзей-

насць се мi на рыi бы ла спы не на пас ля Каст рыч нiц кай 

рэ ва лю цыi. I толь кi ў 1989 го дзе па iнi цы я ты ве Мiт-

ра па лi та Мiнск ага i Слуц ка га Фi ла рэ та, Па тры яр ша га 

Эк зар ха ўсяе Бе ла ру сi Мiн ская ду хоў ная се мi на рыя 

зноў ад кры ла ся ў Жы ро вiц кiм ма нас ты ры. У 1991 го-

дзе се мi на рыя атры ма ла ста тус ВНУ з пя цi га до вым 

тэр мi нам на ву чан ня.

1918 год — на ра дзiў ся 

(в. Кi шчы на Сла ба да 

Мiн скай гу бер нi) Iван Фё да ра вiч Мi-

ку ло вiч, бе ла рус кi са вец кi пар тый ны 

дзе яч. Пер шы сак ра тар Гро дзен ска-

га аб ка ма КПБ (1968—1972). Кан-

ды дат гiс та рыч ных на вук. Удзель нiк 

вы зва лен ча га па хо ду Чыр во най Ар-

мii ў Бе са ра бiю. Удзель нiк Вя лi кай 

Ай чын най вай ны: ва я ваў на Паў-

днё вым, Паўд нё ва-За ход нiм, Ста-

лiн град скiм i Да нскiм фран тах. Пас ля вай ны — на пар-

тый най ра бо це на Гро дзен шчы не. Пры яго не па срэд ным 

удзе ле бу да ва лi ся Гро дзен скi азот на-ту ка вы за вод, 

ба воў на пра дзiль ная фаб ры ка i за вод хiм ва лак на, ла-

ка фар ба вы за вод у Лi дзе, мя са кам бi на ты ў Грод не, 

Ваў ка выс ку i Лi дзе, аэ ра порт у Абу ха ве, тэ ле вi зiй ны 

рэ транс ля тар у Сло нi ме, спра ек та ва ны но вы аб лас ны 

дра ма тыч ны тэ атр, уз ве дзе ны Кур ган Сла вы, ад кры ты 

мед iн сты тут. Вя лi кiя пос пе хi бы лi да сяг ну ты ў сель скай 

гас па дар цы, ме ды цы не, аду ка цыi, куль ту ры, спор це. 

Па мёр у 2016 го дзе.

1922 год — у Мiн ску за сна ва на Бе ла рус кая 

дзяр жаў ная i ўнi вер сi тэц кая бiб лi я тэ ка; у 

1926 го дзе па дзе ле на на Бе ла рус кую дзяр жаў ную бiб лi-

я тэ ку (з 1993 года — На цы я наль ная бiб лi я тэ ка Бе ла ру сi) 

i бiб лi я тэ ку Бел дзярж унi вер сi тэ та.

1828 год — на ра дзiў ся Аляк-

сандр Мi хай ла вiч Бут ле раў 

(1828—1886), рус кi хi мiк-ар га нiк, за сна-

валь нiк рус кай шко лы хi мi каў, ака дэ мiк 

Пе цяр бург скай АН. Пер шым рас тлу ма чыў 

з'я ву iза ме рыi. Сiн тэ за ваў шэ раг ар га нiч-

ных злу чэн няў (урат ра пiн, па лi мер фар маль дэ гi ду). Аў тар 

прац па сель скай гас па дар цы, пча ляр стве.

1890 
год — на ра дзi ла ся Ага та Крыс цi (1890—

1976), анг лiй ская пiсь мен нi ца. Ад на з ка ры-

фе яў дэ тэк тыў най лi та ра ту ры ХХ ст. Аў тар ра ма наў i апо-

вес цяў «Пу а ро рас сле дуе», «Та ям нi ца ка мi наў», «Смерць 

на Нi ле», «Свед ка аб вi на ва чан ня» i мно гiх iн шых.

1923 
год — на ра дзiў ся Мi ха iл Та нiч (1923—2008), 

са вец кi i ра сiй скi па эт-пе сен нiк, мас тац кi 

кi раў нiк гур та «Ле са па вал», на род ны ар тыст Ра сiй скай 

Фе дэ ра цыi. Аў тар слоў па пу ляр ных пе сень «На да лё кай 

стан цыi сы ду», «Пра во дзi ны ка хан ня», «Ка ма ро ва», «Па-

го да ў до ме» i iнш.

НАПРЫКАНЦЫ

УСМІХНЕМСЯ

Песню бярыце з сабою...Песню бярыце з сабою...  
Руб ры ку вя дзе Яў ген КСЯ НЕ ВІЧ. 
evgenyksenevіch@gmaіl.com

Вер шы — Ле а ні ла Ка роль, 

му зы ка — Яў ген Кся не віч.

Куп лет 1:

Ся род во се ні — ты, ад куль?

Дзе, з якіх увай шоў дзвя рэй?

Под ых во сень ска га скраз ня ку

Зноў за зяб кія пле чы бя рэ.

Пры пеў:

У па жоў клай ліс то це наш сад.

Ах, пра бач, што ня доб рая я.

Прос та ў гэ ты лі хі ліс та пад

Я ха це ла су стрэць са лаўя.

Куп лет 2:

Толь кі ра зам з та бой

не ляг чэй.

Мне і по зірк твой як чу жы.

Ці хі го лас — ха лод ны ру чэй.

Дум кі-ма ры — ні бы мі ра жы.

Пры пеў:

СЯ РОД 
ВО СЕ НІ

Ле а ні ла Ка роль (нар. у 1953 годзе) — бе ла рус кая 

паэ тэ са, жур на ліст. Член Бе ла рус ка га са ю за жур на ліс таў. 

Скон чы ла БДУ, усё твор чае жыц цё пра ца ва ла на ма лой 

ра дзі ме ў Іва наў скім ра ё не — жур на ліс там га зе ты, 

рэ дак та рам ра дыё, за гад чы цай ад дзе ла ра дыё ін фар ма цыі. 

Аў тар збор ні ка вер шаў «Вяс на тан цуе ліў ня мі».

— Ма ма, дай мне гро шай 

на но вую та ту і роў ку «Я ўся-

го да біў ся сам».

Дзя ніс не лю біў, ка лі 

жан чы ны шмат раз маў-

ля юць, та му ён стаў ста-

ма то ла гам.

Пер ша клас нік вяр та ец ца 

да до му са шко лы 

1 ве рас ня і кры-

чыць на баць коў:

— Вы мя не 

пад ма ну лі! Вы ўсё 

хлу сі лі!

— У чым спра-

ва, сы нок?

— Вы ка за лі 

«пер шы клас», а 

там на ват не «эка-

ном»! Крэс лы цвёр-

дыя, ста лы з ДСП, 

швед ска га ста ла 

ня ма, ані ма тар ка 

ад на і тая ней кая 

бюд жэт ная!

А хто на огул ска заў, 

што пры мі рэн чы секс па-

ві нен быць ме на ві та з тым 

му жы ком, з якім я па сва-

ры ла ся?..

— Дач ка, па зна ём нас са 

сва ім хлоп цам.

— Гэ та Алік, ён мод ны 

мас коў скі шы на ман таж'е.

ca
ric

atu
ra

.ru

Так, сы нок, 
у на шых прод каў 
бы лі хвас ты.

Муж чы ну з бры тан ска га го ра да 

Блэк пул пры су дзі лі да 16 тыд няў 

тур мы за ін сцэ ні роў ку ўлас на га вы-

кра дан ня дзе ля п'ян кі з сяб ра мі.

45-га до вы Лі Форд па тэ ле фа на ваў 

сва ёй ця жар най дзяў чы не Зоі Дойль і 

за явіў, што яго вы кра лі. Больш за тое, 

ён па ве да міў ёй, што за яго па тра бу юць 

вы куп у па ме ры 80 фун таў стэр лін гаў 

(каля 230 рублёў). «Спа чат ку я ду ма-

ла, што ён пры тва ра ец ца. Але го лас 

са праў ды зда ваў ся спа ло ха ным. Бы лі 

чу ваць муж чын скія га ла сы, яны кры ча-

лі, па гра жа лі пе ра ла маць яму но гі і аб-

ліць кіп нем», — рас ка за ла Зоя. У вы ні ку 

дзяў чы на пе ра вя ла су му на на зва ны 

бан каў скі ра ху нак і звяр ну ла ся ў па лі-

цыю. «Вы кра дзе на га» муж чы ну амаль 

су ткі шу ка лі з вер та лё там, на апе ра-

цыі вы дат ка ва лі ка ля 30 ты сяч фун таў 

стэр лін гаў. Знай сці Фор да атры ма ла ся 

дзя ку ю чы ка ме рам ві дэа на зі ран ня. На 

кад рах, вы яў ле ных па лі цы яй, ён быў 

зня ты на вы ха дзе з кра мы ў кам па ніі 

сяб роў і з бу тэль ка мі спірт но га



Ну і ну!Ну і ну!  

Ін сцэ на ваў сваё вы кра дан не дзе ля гу лян кі


