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Сонца Сонца Усход Захад Даўжыня

   дня

СЁННЯ

Мiнск    — 8.42 17.06 8.24
Вi цебск — 8.38 16.50 8.12
Ма гi лёў — 8.33 16.56 8.23
Го мель — 8.23 16.59 8.36
Гродна — 8.57 17.23 8.26
Брэст    — 8.51 17.30 8.39

ЗАЎТРА
Ста ро га афі цы ян та спы та лі, якая са-

мая вя лі кая ма ра яго жыц ця.

— Каб усе гос ці елі до ма, а ча я выя 

да сы ла лі мне па тэ ле гра фе.

Фо та ма дэль на здым ках. Фа то-

граф:

— А ця пер, мі лая, ад люст руй це на

тва ры глы бо кую за ду мен насць... 

Я вам да па ма гу: коль кі бу дзе сем па-

мно жыць на дзе вяць?

Двое сяб роў.

— Не ра зу мею, што са мной ад бы-

ва ец ца. Пер шая жон ка пі ла кроў. За раз 

дру гі раз ажа ніў ся — і гэ тая кроў п'е.

— А якая ў ця бе гру па кры ві?

— Пер шая.

— Ну, усё зра зу ме ла. Пер шая гру па 

ўсім па ды хо дзіць.

18 ЛІС ТА ПА ДА

1787 год — на ра дзіў ся Луі Жак Ман дэ Да гер, фран цуз скі 
мас так і вы на ход нік, адзін са ства раль ні каў фа та-

гра фіі. Рас пра цоў шчык пер ша га па спя хо ва га спо са бу фа та гра-
фіі — да ге ра ты піі, у якой свят ло ад чу валь ным срод кам слу жыў 
ё дыд се раб ра. Па мёр у 1851 го дзе.

1870 год — пер шая 
афі цый ная лі нія 

га лу бі най пош ты звя за ла Тур і 
Па рыж. Паш то выя га лу бы вы-
дат на лё та юць і мо гуць пе ра-
адоль ваць вя лі кія ад лег лас ці 
на вы со кай хут ка сці. Апі са на 
мност ва вы пад каў, ка лі дзя-
ку ю чы сва ёй пра сто ра вай па-
мя ці і лёт ным здоль нас цям яны, пра ля цеў шы да 2,5 ты ся чы 

кі ла мет раў, вяр та лі ся ў сваю га лу бят ню. Упер шы ню га лу бы 

бы лі афі цый на пры ня тыя паш то вай ад мі ніст ра цы яй у якас-

ці срод каў да стаў кі ка рэс пан дэн цыі пад час аб ло гі Па ры жа ў 

1870 го дзе. Пош та для Па ры жа рых та ва ла ся ў Ту ры. Па ве-

дам лен ні фа та гра фа ва лі ся з вя лі кім па мян шэн нем. Плён ка 

пры ма цоў ва ла ся на спі не паш то ва га го лу ба, які за раз мог 

нес ці 15—20 та кіх сту жак. У Па ры жы быў ад кры ты «га лу бі ны 

паш тамт», дзе ад бы ва ла ся рас шыф роў ка атры ма ных па ве-

дам лен няў. Вар та ска заць, што пош та аб ло жа на га Па ры жа 

да стаў ля ла не толь кі дзяр жаў ныя па ве дам лен ні, але і пры ват-

ныя ліс ты. Пад час аб ло гі Па ры жа га лу бы да ста ві лі іх звыш 

міль ё на. Паз ней удзяч ныя па ры жа не па ста ві лі го лу бу пом нік. 

Фран цыя — не адзі ная кра і на, дзе ўша ноў ва юць паш то ва га го-

лу ба. Вя до мы факт пры сва ен ня зван ня пал коў ні ка анг лій скай 

ар міі паш то ва му го лу бу №888 за вя лі кія за слу гі ў Пер шай су-

свет най вай не. Пас ля смер ці ле ген дар ны го луб быў па ха ва ны 

з усі мі во ін скі мі ўша на ван ня мі.

1902 год — на ра дзіў ся (ху тар Пад сос на, ця пер Шар-

каў шчын скі ра ён) Мі хась Ма ша ра, бе ла рус кі пісь-

мен нік, удзель нік на цы я наль на-вы зва лен ча га ру ху ў За ход няй 

Бе ла ру сі. Свой пер шы вер ша ва ны збор нік «Ма люн кі» на пі саў у ві-

лен скай тур ме ў 1928 го дзе. Аў тар ра ма наў «Крэ сы зма га юц ца», 

«Сон ца за кра та мі», «Лу кіш кі» і ін шых. Па мёр у 1976 го дзе.

1912 
год — на ра дзіў ся Па вел Ка ва лёў (в. Склі мін, ця пер 

у Клі ма віц кім ра ё не), бе ла рус кі пісь мен нік, пе ра-

клад чык, за слу жа ны ра бот нік куль ту ры Бе ла ру сі. У роз ны час 

быў га лоў ным рэ дак та рам ча со пі саў «Во жык» і «По лы мя». Аў-

тар тво раў «Па дзен не Хвя до са Стру ка», «Жы ві са бе, зай чык!», 

«Дзень пер шы, ноч апош няя» і інш. Па мёр у 1995 го дзе.

1930 год — па ча так дзей нас ці На цы я наль на га ака дэ міч-

на га на род на га ар кест ра Рэс пуб лі кі Бе ла русь імя 

І. Жы но ві ча. Ён быў ство ра ны як Бе ла рус кі дзяр жаў ны ан самбль 

на род ных ін стру мен таў. Гіс то рыя ар кест ра не па рыў на звя за на 

з ад ра джэн нем на род ных ін стру мен таў Бе ла ру сі: цым ба лаў, лі-

ры, жа лей кі, ду ды, ака ры ны і інш. Пер шым мас тац кім кі раў ні ком 

і ды ры жо рам ан самб ля быў бе ла рус кі му зы кант і кам па зі тар 

Д. За хар. З 1946 го да на пра ця гу трыц ца ці га доў дзей насць ар-

кест ра бы ла звя за на з імем вы дат на га му зы кан та-цым ба ліс та, 

ды ры жо ра, на род на га ар тыс та Бе ла ру сі і СССР І. Жы но ві ча. 

У рэ пер ту а ры больш за дзве ты ся чы ары гі наль ных тво раў. Гэ та 

апра цоў кі бе ла рус кіх на род ных пе сень і тан цаў, ары гі наль ныя 

тво ры бе ла рус кіх кам па зі та раў, рус кая і за меж ная кла сі ка, 
му зы ка су час ных кам па зі та раў, па пу ляр ная му зы ка.

Мак сім ТАНК, на род ны па эт Бе ла ру сі:

«Ча ла век па мі рае, ка лі страч вае здоль насць

здзіў ляц ца і за хап ляц ца

жыц цём».

Месяц
Маладзік 18 лістапада.

Месяц у сузор’і Стральца.

Iмянiны
Пр. Гаўрылы, Рыгора.
К. Анелі, Караліны, Рамана, 
Станіслава, Тамаша.
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ПА ГА РЫ ЗАН ТА ЛІ: 
1. Піг мент рас лін, з-за 

не да ста чы яко га з на-

ды хо дам во се ні ліс це 

на дрэ вах на бы вае жоў-

ты або чыр во ны ко лер. 

4. Пер шы ма роз, пер-

шы снег. 8. «По лы мем 

бар во вым // Раз га рэў ся 

...». З вер ша А. Дзе ру-

жын ска га «За ла тая во-

сень». 9. Учас так з дрэ-

ва мі, да рож ка мі, але я-

мі, пры зна ча ны для ад-

па чын ку. 11. «Змоў кла 

..., // Лес ад га ма ніў. // 

Едзе во сень по лем // На 

ра бым ка ні». З вер ша 

В. Раб ке ві ча «Едзе во-

сень». 12. ..., бя ро за, 

вяз. Дрэ вы, якія на Бе-

ла ру сі ра ней усіх дрэў 

губ ля юць во сен ню сваё 

ліс це; воль ха за ста ец-

ца зя лё най да пер ша-

га сне гу. 14. «Да цві тае 

ліс том і ... і кру шы на, // і 

ў ім ша рах ляс ных да га-

 рае ата ва». З вер ша 

М. Тан ка «Во сен ню». 

16. «Тым ча сам спас 

свя ты мі нуў ся, // І ... у 

чыр вань апра нуў ся». 

З паэ мы Я. Ко ла са «Но-

вая зям ля» («Пад гляд 

пчол»). 17. «У ля сах, 

на ба ло це // Ліс та вей, 

ліс та пад. // І ста іць у 

пя шчо це // За ла ціс ты 

...». З вер ша В. Гар дзея 

«За ла ты ліс та пад». 20. 

За да валь нен не, ах во та 

(пе ран.). 21. Уво сень 

за ... про сім (прык.). 
26. Ліс та пад — ...; му жык з ко ла мі 
раз віт ва ец ца, у са ні за ла зіць (прык.). 
28. «Ся дзіць ... на пры печ ку, // Грае, рэ-

жа ў скры пач ку. // А пру сак на ку це // 

На цым ба лах ся чэ». Пры пеў ка. 29. Му-

зыч ны твор для вы ка нан ня ад ным спе ва-

ком, му зы кан там. 30. Кар ма вая су месь 

для жы вё лы, пту шак, ры бы. 31. З'я вы 

куль тур на га жыц ця, бы ту, якія ўспры ня-

ты ад мі ну лых ча соў.

ПА ВЕР ТЫ КА ЛІ: 2. Сей ... у гразь — 

бу дзеш князь (прык.). 3. За ключ ная част-

ка спа бор ніц тваў. 5. «Як ох ра, па жаў це-

ла во сень, // ... рых ту ец ца к зі ме». З вер-

ша М. Са ба леў ска га «Асен ні ма лю нак». 

6. Пла ды, якія апа лі ад вет ру. 7. Во чы 

ба яц ца, а ... ро бяць (прык.). 8. Лепш доб -

ры ..., чым кеп скае мя са (прык.). 10. ... 

ў ліс та па дзе — быць мяк кай зі ме (прыкм.). 
13. Ры бам — ва да, птуш кам — ..., а ча-
ла ве ку — уся зям ля (прык.). 15. Той, ка-
му ад ра са ва на паш то вае ад праў лен не. 
18. «Усе ліс точ кі даў но // Ве цер-сі вер раз-
 нёс, // Толь кі гэ ты ... // Моц на к дрэ ву 
пры рос». З вер ша Я. Ко ла са «Апош ні 
ліс ток». 19. «Ліс та пад за кру жыў га ла-
ву, // Сып ле ... во сень пад но гі». З вер-
ша А. Руц кой «Ліс та пад за кру жыў га ла-
 ву». 22. Рач ная пра мыс ло вая ры ба. 

23. Уво сень і ве ра бей ... ва рыць (прык.). 
24. «А лі сі ца-... // Не да лё ка — бліз ка 
// Ад шу ка ла нор ку, // Па ча ла пры бор-
ку». З вер ша Р. Ба ра ду лі на «Як звя ры 
зі му су стра ка юць». 25. Го ра та бе, ..., ка-
лі ця бе ка ро ва ко ле (прык.). 27. «Клё ны 
сып люць па за ло ту, // Раз лі вае во сень
... // За ка ха ным на ра манс». З вер ша 
В. Са ба леў ска га «На асен нюю ста лі цу».

Склаў Ля вон ЦЕ ЛЕШ, 
г. Дзяр жынск.

«Сып ле зо ла та во сень пад но гі»

Чым зоймемся?

ПРА ВЕР ЦЕ, КА ЛІ ЛАС КА, АД КА ЗЫ

Па га ры зан та лі: 1. Хла ра філ. 4. За зі мак. 8. Клён. 9. Парк. 11. На ва кол ле. 12. Лі па. 
14. Ла за. 16. Лес. 17. Сад. 20. Смак. 21. Стол. 26. Паў зім нік. 28. Клоп. 29. Со ла. 
30. Ме шан ка. 31. Спад чы на. Па вер ты ка лі: 2. Авёс. 3. Фі нал. 5. Зям ля. 6. Апад. 
7. Ру кі. 8. Каз ляк. 10. Ка ма ры. 13. Па вет ра. 15. Ад ра сат. 18. Ліс ток. 19. Зо ла та. 
22. Са зан. 23. Пі ва. 24. Ліс ка. 25. Во ле. 27. Но ты.

Не ка лі пры гра ніч ны 
Ад эльск га на рыў ся 
сва і мі млы на мі. 
Ця пер не за ста ло ся 
ні вод на га. Але на шчад кі 
гас па да роў-млы на роў 
хо чуць вяр нуць па сёл ку 
бы лую сла ву і па бу да ваць 
ко пію апош ня га вет ра ка, 
які быў зні шча ны сты хі яй 
15 га доў та му. А па куль 
сі ла мі ра бот ні каў куль ту ры 
тут ад ра дзі лі свя та 
млы на роў — на дзень 
свя то га Мар ці на гас цей 
ве ся ляць і час ту юць 
роз ны мі пры сма ка мі.

Са мы важ ны ат ры бут свя та — 
хлеб но ва га ўра джаю. Гэ тай тра-
ды цыі тры ма юц ца і цяпер. Мяс цо-
вая жы хар ка Ма рыя ІО ДЗЕЛЬ 
вы пя кае хлеб па ста ра жыт ных 
рэ цэп тах, які мі ка рыс та лі ся ў яе 
сям'і спа кон ве ку. Та ды пяк лі 
хлеб ад ра зу на тры тыд ні, ка жа 
Ма рыя Пят роў на, і ён доб ра за-
хоў ваў ся, за вер ну ты ў іль ня ны 
руч нік. Мно гія пра цяг ва лі пя чы 
свой хлеб аж но да кан ца 60-х га-
доў, бо ў кал га се за пра ца дзень 
пла ці лі зер нем, якое ма ло лі тут 
жа, на млы не.

Ад эль скія гас па ды ні аба вяз ко-
ва кож ны ты дзень га та ва лі баб ку 
ці буль бя ную каў ба су (кіш ку), а 
па свя тах — ту шы лі гу са ка. Да 
гэ тых страў на стол ста ві лі ся
каў бас кі, саль ца, зна ка мі тыя 
ад эль скія пі ра гі, пон чы кі і хрус ты. 
Каб не стра ціць та кую сма ка ту, 

рэ гі я наль ную кух ню ўклю чы лі ў 

спіс эле мен таў не ма тэ ры яль най 

куль тур най спад чы ны Бе ла ру сі. 

Ця пер ні вод нае свя та ў Гро дзен-

скім ра ё не не абы хо дзіц ца без 

гэ тых страў.

А яшчэ Ад эльск вя до мы тым, 

што тут жы ве на род ны май стар 

Мар' ян Скрамб ле віч (на фота), які 

ства рае дуд кі, флей ты, жа лей кі, 

ака ры ны ў вы гля дзе пту шак і рыб, 

па ляў ні чых ра гоў. Кож ная дуд ка 

мае свой го лас, на блі жа ны да 

пры ро ды, — мо жа пе ра даць шум 

вет ра, ша па цен не дрэў, спеў пту-

шак. Мар' ян Ан то на віч ства рыў 

са мую вя лі кую ў Еў ро пе ка лек-
цыю ака рын. А схе мы яго ду да чак 
на ват да сле да ва лі на ву коў цы. На 
свя це млы на роў на род ны май стар 
па ра да ваў усіх сва і мі цу доў ны мі 
дуд ка мі, не ка то рыя з якіх зроб-
ле ны спе цы яль на для дзе так, каб 
іг раць на іх без на ту гі. Твор часць 

Мар' я на Скрамб ле ві ча так са ма 
ўва хо дзіць у спіс не ма тэ ры яль-
най куль тур най спад чы ны.

— Мы хо чам пры ва біць та кім 
чы нам ту рыс таў, — па ве да мі ла 
на чаль нік ад дзе ла ідэа ло гіі, 
куль ту ры і па спра вах мо ла дзі 
Гро дзен ска га рай вы кан ка ма 
На тал ля РА МА НО ВІЧ. — Та му 
па ка за лі ўсё ад мет нае, што ёсць 
у Ад эль ску. Да лу чы лі ся і жы ха-
 ры ўся го Гро дзен ска га ра ё на. 

З кож на га аг ра га рад ка пры вез лі 

па ка ра ваі, зра бі лі мі ні-млы ны.

Дэ ка ра тыў ныя вет ра кі, а іх з 

роз ных кут коў ра ё на пры вез лі 

больш за дзя ся так, ад ра зу пры-

цяг ну лі ўва гу на вед валь ні каў і 

ста лі свай го ро ду фо та зо на мі. 

Ся род ін шых вы дзя ля ец ца мяс-

цо вы млын, які ўста ля ва ны ка ля 

цэнт ра куль ту ры як на па мін аб 

мі ну лым.

У Ад эль ску не ка лі бы ло аж но 

11 драў ля ных вет ра коў, ка жуць 

ста ра жы лы. Усе яны бы лі пры-

ват ныя. Мно гія жы ха ры і сён ня 
па мя та юць, як га доў 15 та му быў 
раз бу ра ны апош ні млын, што на-
ле жаў Аль бі ну Буд рэ ві чу. А ў 70-я 
тут яшчэ ма ло лі му ку, ус па мі нае 
пен сі я нер ка Ма рыя Ан то наў на. 
Нех та з жы ха роў пе ра даў у цэнтр 

куль ту ры ста ра жыт ныя жор ны. 

У не ка то рых вяс коў цаў яшчэ і ця-

 пер за хоў ва юц ца драў ля ныя 

са ўкі і ва гі для збож жа. Мно гае з

ся лян скіх пры ла даў мож на бы ло 

ўба чыць на вы стаў цы пад ад кры-

тым не бам.

Стар шы ня Адэльскага сель-

са ве та Ула дзі мір ТРУТ НЕЎ так-
 са ма доб ра па мя тае апош ні 
ад эль скі вят рак. Ка жа, што спа чат-

ку ў яго стук ну ла ма лан ка і млын 

аб га рэў, а по тым моц ны ве цер 

кан чат ко ва раз бу рыў. У ся мей-

ным аль бо ме Ула дзі мі ра Ва лер'-

е ві ча, як і ў мно гіх ад на вяс коў цаў, 

ёсць фо та здым кі на фо не ста ро-

га млы на. На тхняў гэ ты аб' ект і 

ама та раў жы ва пі су. У май стра 

Скрамб ле ві ча на ват за ха ва ла ся 

кар ці на, ство ра ная яго бра там, з 

вы явай та го са ма га вет ра ка.

— У нас бы лі пла ны па ўзнаў-

лен ні млы на, — за зна чае Ула дзі-

мір Трут неў. — Але гэ та спра ва 

па тра ба ва ла вя лі кіх срод каў, а 

спон са раў не знай шло ся. Бо аб'-

ект усё ж не ма лы, яго трэ ба спра-

ек та ваць, пра віль на ўста ля ваць.

Ад эль скі сім вал зноў мо жа па ў-

стаць на гэ тай зям лі. Мес ца для 

яго ўжо пры гле джа на — не да лё ка 
ад цэнт ра па сёл ка. Гран ды ёз ны 
па мяс цо вых мер ках пра ект мо жа 

ажыц ця віць прад пры маль нік, на-

шча дак бы лых гас па да роў-млы-

на роў. Гэ ту ідэю мяс цо выя ўла ды 

пад трым лі ва юць і га то вы да па-

маг чы яе ажыц ця віць.

Мар га ры та УШКЕ ВІЧ.
margo@zviazda.by



Тра ды цыяТра ды цыя  

ЦІ ЗА КРУ ЦІЦ ЦА ЗНОЎ 
ВЯТ РАК?
У па сёл ку, які мае ад ра зу тры аб' ек ты 
не ма тэ ры яль най спад чы ны, 
ад ра дзі лі свя та млы на роў

Ужо праз во сем дзён у Тбі лі сі ад бу дзец-
ца фі нал дзі ця ча га «Еў ра ба чан ня-2017», 
на якім Бе ла русь прад стаў ляе 14-га до-
 вая мін чан ка Хе ле на Ме ра аі з пес няй 
«Я са мая». А на пя рэ дад ні Еў ра пей скі вя-

 шчаль ны са юз унёс не ка то рыя змя нен ні 
ў пра ві лы кон кур су. Так, ця пер гле да чы 

змо гуць пад тры маць удзель ні ка ад сва-

ёй кра і ны і пра га ла са ваць за яго ў ін тэр-
нэ це. Ад кры тае га ла са ван не пач нец ца 

ў пят ні цу 24 ліс та па да на афі цый ным 
сай це www.junіоrеurоvіsіоn.tv.

Кож ны ама тар шоу — не за леж на ад та го, ці 
ўдзель ні чае яго кра і на ў кон кур се, — змо жа, 
пра гле дзеў шы рэ пе ты цый ныя вы ступ лен ні ўсіх 
16 ўдзель ні каў, вы браць ад 3 да 5 сва іх фа-

ва ры таў. (Да рэ чы, га ла са ваць 

мож на з лю бой ста цы я нар най 

або ма біль най пры ла ды: кам-

п'ю та ра, план шэ та, ма біль-

на га тэ ле фо на.) У ня дзе лю, 

26 ліс та па да, пе рад па чат кам 

кон кур су ан лайн-га ла са ван-

не спы ніц ца — і ад кры ец ца 

яшчэ на 15 хві лін пас ля та го, 

як вы сту пяць усе ўдзель ні кі. 

За тым гэ тыя га ла сы бу дуць 

пе ра ве дзе ны ў звык лую сіс-

тэ му ба лаў. «Коль касць ба лаў 

бу дзе вы зна чац ца пра цэн там атры ма ных га-

ла соў, — тлу ма чыц ца на афі цый ным сай це. — 
На прык лад, пес ня на бра ла 20% ад усіх га-

ла соў — та ды яна атрым лі вае 

20% да ступ ных ач коў».

У мі ну лыя га ды пе ра мож ца 

дзі ця ча га «Еў ра ба чан ня» вы-

зна чаў ся па су ме ад знак на цы я -

наль ных жу ры (пра фе сі я на лаў 

му зыч най ін дуст рыі і дзя цей) 

і тэ ле фон на га або смс-га ла са-

ван ня гле да чоў, пры гэ тым пад-

трым лі ваць прад стаў ні коў сва ёй 

кра і ны бы ло нель га. Сё ле та ж 

гэ та аб ме жа ван не зня та, і па ло-
ву вы ні ко вых ба лаў кан кур сан-

таў скла дзе як раз ін тэр нэт-га ла са ван не.

Вік то рыя ЦЕ ЛЯ ШУК. tselyashuk@zviazda.by



Тэ ле сет кіТэ ле сет кі  

Са мім за ся бе — мож на!
У пра ві лах між на род на га дзі ця ча га кон кур су «Еў ра ба чан не» ад бы лі ся зме ны


