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СЁННЯ

Iмянiны
Пр. Ірыны, Абрама, 
Якава.
К. Аляксандры, Наталлі, 
Эрыка, Яна.

Месяц
Апошняя квадра 19 мая.

Месяц у сузор’і 

Вадалея.

ЗАЎТРА

Сонца Сонца 
Усход Захад Даўжыня

   дня

Мiнск — 5.02 21.11 16.09

Вi цебск — 4.45 21.07 16.22

Ма гi лёў — 4.52 21.01 16.09

Го мель — 4.56 20.50 15.54

Гродна — 5.19 21.25 16.06

Брэст — 5.27 21.18 15.51

Фота Ліны МАЛІНІНАЙ.
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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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УСМІХНЕМСЯ
Ка лі ў сва ёй паш то вай 

скры ні вы знай шлі ліст, у 
за га лоў ку яко га ёсць сло-
вы «па ра дак» і «ва ен ка-
мат», — зні шчы це яго не 
ад кры ва ючы.

У ім змя шча ец ца не бяс-
печ ны ві рус, які мо жа па-
зба віць вас ін тэр нэ ту і кам-
п'ю та ра на паўтара го да!

— Мі лая, я сён ня за тры-

ма ю ся. Мы з хлоп ца мі са бра-

лі ся пі ва па піць.

— Ану, паў та ры, гад!..

— Я пас ля пра цы, ка жу, 

ад ра зу да до му, су мую.

Кож ны ве чар у мя не з 

жон кай пра мая лі нія.

На пы тан не, ка лі я куп-

лю ёй грэ час кае нор ка вае 

фут ра, ад каз ваю: у са мы 

блі жэй шы час мы па ста-

ра ем ся вы ра шыць гэ тае 

пы тан не ім парт аза мя шчэн-

нем і ку пім ёй фу фай ку.

18 МАЯ
Між на род ны дзень му зе яў. Пра во дзіц ца па ра шэн ні 

11-й Ге не раль най кан фе рэн цыі Між на род на га са ве та му-
зе яў, якая ад бы ла ся ў маі 1977 го да. Упер шы ню ад зна-
чаў ся ў 1978 го дзе.

1920 год — на ра дзіў ся 
Ян Па вел ІІ, кі раў-

нік рым ска-ка та ліц кай царк вы 
(1978—2005), 264-ы Па па Рым скі. 
Кар ды нал Ка раль Вай ты ла стаў 
пер шым не італь ян цам на па пскім 
пра сто ле за апош нія 455 га доў і 
пер шым па пам сла вян ска га па хо-
джан ня. Ён за ста ваў ся на сва ёй па са дзе больш за 26 га доў і 
стаў ад ным з сім ва лаў эпо хі кру шэн ня ка му ніс тыч на га рэ жы му. 
Ян Па вел ІІ спа лу чаў у сва ім праў лен ні пры хіль насць ка но нам 
ка та ліц кай ве ры і здоль насць раз ві вац ца ў ду ху су час най 
цы ві лі за цыі. Пры ім бы лі рэ абі лі та ва ныя ву чо ныя, асу джа ныя 
ін кві зі цы яй у Ся рэд нявечча (Га лі лей, Ка пер нік), ён вы сту паў 
су праць вой наў і ішоў на кан так ты з ін шы мі рэ лі гі я мі.

1937 год — 80 га доў та му на ра дзіў ся (в. Бон да ры 
Слуц ка га ра ё на) Мі ка лай Ула дзі мі ра віч Паў лю-

ке віч, ву чо ны ў га лі не цеп ла фі зі кі, член-ка рэс пан дэнт НАН 
Бе ла ру сі, док тар фі зі ка-ма тэ ма тыч ных на вук. Пер шы лаў рэ ат 
прэ міі На цы я наль най ака дэ міі на вук Бе ла ру сі імя ака дэ мі ка 
Лы ка ва. Аў тар больш чым 160 на ву ко вых прац, у тым лі ку 
трох ма на гра фій, 6 вы на хо дак, 4 па тэн таў у га лі не кі не тыч най 
тэ о рыі пра цэ саў цеп ла- і ма са пе ра но су пры фа за вых пе ра тва-
рэн нях і ў по рыс тых ася род дзях.

1952 год — на ра дзіў ся (г. Мінск) Сяр гей Якаў ле віч Кі лін, 
бе ла рус кі фі зік-тэ а рэ тык, ака дэ мік НАН Бе ла ру сі, 

док тар фі зі ка-ма тэ ма тыч ных на вук, пра фе сар. Аў тар на ву ко вых 
прац па кван та вай оп ты цы і кван та вай ін фар ма ты цы. Рас пра ца-
ваў тэ о рыю кван та вых флук ту а цый пры не лі ней на-ап тыч ных уза е-
 ма дзе ян нях, на яе асно ве прад ка заў шэ раг эфек таў, якія на зі ра-
лі ся пры вы пус кан ні фа то наў адзін ка вы мі ата ма мі і ма ле ку ла мі 
ў роз ных ася род дзях. Лаў рэ ат Дзяр жаў най прэ міі Бе ла ру сі.

1998 год — у Мін ску ад кры ты Му зей су час на га вы яў-
лен ча га мас тац тва. У ка лек цыі ка ля 2,5 ты ся чы 

экс па на таў — тво раў су час ных бе ла рус кіх аў та раў. Прад стаў-
ле ны кла січ ны жы ва піс, гра фі ка, скульп ту ра, дэ ка ра тыў на-
пры клад ное мас тац тва, фо та і пла ка ты.

Сяр гей ГРА ХОЎ СКІ, па эт:

«І кож на га ў све це да ро га

Вя дзе да апош няй вярс ты.

Та му не шка дуй ні для ко га

Сва ёй даб ра ты».

Ад каз вае стар шы ня Рэс-
пуб лі кан скай та па ні міч най 
ка мі сіі пры НАН Бе ла ру сі 
Ігар КА ПЫ ЛОЎ.

Па хо джан не на зваў вё-
сак За лес се і За мош ша не 
вы клі кае цяж кас цяў. Гэ тыя 
наз вы ад но сяц ца да лі ку так 
зва ных на зваў-ары ен ці раў — 
па каз ва юць на мес ца зна -
хо джан не па се лі шча ад нос на 
ін шых геа гра фіч ных аб' ек таў. 
У пер шым вы пад ку — най мен не свед-
чыць, што вёс ка зна хо дзіц ца за ле сам, 
у дру гім — за мо хам. У сваю чар гу сло-
ва мох у бе ла рус кіх на род ных га вор ках 
мае зна чэн не «ба ло та, па рос лае мо-
хам». З та кім жа зна чэн нем гэ та сло ва 
ўжы ва ла ся і ў ста ра бе ла рус кай мо ве ў 
пе ры яд Вя лі ка га Княст ва Лі тоў ска га. У 
не ка то рых мяс цо вас цях Бе ла ру сі так 
на зы ва юць лес, які за рос мо хам.

У пісь мо вых кры ні цах звест кі пра 
вёс ку За лес се з'яў ля юц ца ў кан цы 

XІX ст. У ма тэ ры я лах пе ра-
пі су на сель ніц тва 1897 го да 
ад зна ча ец ца, што ў вёс цы на 
той час бы ло 35 два роў з 299 
жы ха ра мі. Па вод ле та га час-
на га ад мі ніст ра цый на-тэ ры-
та ры яль на га па дзе лу вёс ка 
ад но сі ла ся да Руд ні коў скай 
(Руд ніц кай) во лас ці Пру жан-
ска га па ве та Гро дзен скай 
гу бер ні.

Вёс ка За мош ша на мно га 
ста рэй шая. Па вод ле звес так «Вя лі ка-
га гіс та рыч на га ат ла са Бе ла ру сі» яна 
згадваецца ў кан цы XVІ ст. У кан цы XVІІІ 
ста год дзя гэ ты на се ле ны пункт ад но-
сіў ся да ма ёнт ка Ся лец Бе рас цей ска га 
па ве та ВКЛ, на ле жаў Са пе гам. У кан цы 
XІX ст. гэ та бы ло да во лі шмат люд нае 
па се лі шча. Па вод ле пе ра пі су 1897 го-
да ў вёс цы на ліч ва лі ся 63 два ры і 328 
жы ха роў.

Вёс ка Руд ні кі вя дзе сваё па хо джан-
не ад наз вы «руд ня». Так на зы ва ла ся 

дроб нае пра мыс ло вае прад пры ем ства, 
на якім у мі ну лыя ча сы зда бы ва лі ба лот-

ную жа лез ную ру ду або пла ві лі, вы раб-

ля лі з яе жа ле за. Лю дзі, якія зда бы ва лі 

або пла ві лі ру ду, на зы ва лі ся руд ні ка-

мі. Та кім чы нам, за сна ва ла гэ ту вёс ку 

сям'я або гру па сва я коў па наз ве за ня т-

ку. Вёс ка Руд ні кі ў XІX ста год дзі бы ла

ва лас ным цэнт рам: у ёй дзей ні ча ла ва-

лас ное ўпраў лен не, пра ва слаў ная царк-

ва, бы ло на род нае ву чы лі шча, ля чэб ні-

ца, лаў ка і карч ма. На той час у вёс цы 

бы ло 27 два роў са 196 жы ха ра мі.

У асно ву наз вы вёс кі Бу зу ны маг ла 

быць па кла дзе на мя нуш ка ча ла ве ка. 

Бу зу на мі на не ка то рых ус ход не сла вян-

скіх тэ ры то ры ях на зы ва лі лю дзей, якія 

лю бі лі рас па чы наць бой ку, інакш ка жу-

чы, бу зу ны — гэ та за дзі ры, за бія кі, бу я-

ны. Бу зу на мі так са ма маг лі на зы вац ца 

лю дзі, якія жы лі на ба ло ціс тай мяс цо-

вас ці. Сло ва бу за ў на род ных га вор ках 

мае зна чэн ні «граз кае, топ кае мес ца», 

«баг на на ба ло це», «рач ны і азёр ны 

мул у ва да ёме». У XІX ста год дзі вёс-

ка ад но сі ла ся да Да бу чын скай во лас ці 

Пру жан ска га па ве та, у ёй пра жы ва ла 

340 ча ла век.

Ма ты ва цы яй наз вы вёс кі Ба ра ві-

кі маг ла па слу жыць мя нуш ка лю дзей, 
якая ўжы ва ла ся для аба зна чэн ня тых, 
хто жы ве ў ба ры. У кан цы XІX ст., у ад-
роз нен не ад су час нас ці, гэ та бы ло да во-
лі шмат лі кае па се лі шча. У вёс цы на ліч-
ва ла ся 60 два роў з 403 жы ха ра мі.

Род ныя та по ні мыРод ныя та по ні мы  

ЗА ДЗІ РЫ, ЗА БІЯ КІ, БУ Я НЫ

Гэта дзе ж ты, мярзотнік, 
столькі «лайкаў» набраў?

Чу лі?Чу лі?   ВЯР ТАН НЕ 
ЛЕ ГЕН ДАР НАЙ «ЦАГ ЛІ НЫ»

Фін ская кам па нія HMD 
Global Oy, якая ва ло дае 
з 2016 го да вы ключ-
ны мі пра ва мі на брэнд 
Nokіa, вы пус ці ла ў свет 
су час ную вер сію па пу-
ляр на га ў мі ну лым тэ-
ле фо на Nokіa 3310, яго 
про даж па чаў ся ў на шых 
ус ход ніх су се дзяў — 
у Ра сіі.

Аб ноў ле ная ма біль ная пры ла да мае па доб ны знеш ні 
вы гляд і форм-фак тар. У тэ ле фо не тыя ж рынг то ны і 
зна ка мі тая гуль ня Snake («Змей ка»). Кам па нія за пэў-
ні вае, што ад ной за рад кі но вай Nokіa 3310 хо піць на 
22 га дзі ны гу та рак і 31 дзень у рэ жы ме ча кан ня. Ад нак 
ад бы лі ся і зме ны, якія ад па вя да юць ду ху ча су: апа рат 
стаў тан чэй шы, яго ва га знач на змен шы ла ся, ма на-
хром ны дыс плей за ме не ны на ка ля ро вы 2,4-дзюй мо вы 
эк ран. Са мыя «ра ды каль ныя» змены — з'яў лен не ка-
ме ры на 2 мг/п, пад трым ка фар ма ту MP3 і маг чы масць 
вы ка рыс таць дзве SІM-кар ты. Кам па нія раз ліч вае, што 
ма дэль 3310 бу дуць куп ляць у якас ці дру го га тэ ле фо на 
з-за на сталь гіч ных па чуц цяў. Да во лі хут ка мож на бу дзе 
ку піць но вую 3310 і ў Бе ла ру сі, про даж стар туе 29 мая, 
а пры клад ны кошт скла дзе 129 руб лёў.

Ле ген дар ны тэ ле фон, які вый шаў на ры нак у 2000 го-
 дзе, стаў не толь кі ві зіт най карт кай вы твор цы з Фін-
лян дыі, але і сі но ні мам якас на га і даў га веч на га тэ-
ле фо на. У рэ жы ме ча кан ня тэ ле фон мог пра жыць 
амаль 260 га дзін, гэ та зна чыць больш за 10 су так. 
Так са ма апа рат пра сла віў ся тым, што яго прак тыч на 
не маг чы ма бы ло зла маць пры па дзен нях з не вя лі кіх 
вы шынь або ўда рах, яго на ват пра зва лі «цаг лі най» 
за фор му і тры ва ласць. Так са ма 3310 жар там пры піс-

ва юць здоль насць спы няць ку лі. Тэ ле фон стаў ад ным 

з са мых па спя-

хо вых у гіс то рыі 

Nokіa. Ад ны да-

ныя свед чаць, што 

бы ло пра да дзе на 

126 млн апа ра таў, 

ін шыя і зу сім га во-

раць пра 200 млн. 

Афі цый на Nokіa 
3310 бы ла зня тая 
з вы твор час ці ў 
2005 го дзе.

Пры хо дзяць на па мяць вёс кі За лес се, За мош ша, Руд ні кі, Бу зу ны, Ба ра ві кі Пру-
жан ска га ра ё на, ад куль па хо дзіць мой род. Рас ка жы це, ка лі лас ка, аб іх на звах.

Не да лё ка ад тых мяс цін і ця пер жы ве брат ма ёй ма мы Мі ка лай Ада ма віч 
Кар пы за, за раз яму 80 га доў. З іх 40 га доў ён ад пра ца ваў сель скім паш таль ё нам, 
та му ве дае не толь кі ўсе на ва коль ныя вёс кі, лю дзей, але і ля сы — дзе больш 
гры боў, ягад рас це. У Руд ні ках па ха ва ныя мая ба бу ля і по бач — ма ма (у 15 га доў 
нем цы звез лі ма му ў Гер ма нію).

Га зе та «Звяз да» ўжо 29 га доў для мя не — род ная га зе та на род най мо ве.

У ма біль ні ку я за пі саў да ту 9.08.2017 г. (з му зыч ным на па мі нам). «Звяз дзе» — 
100 га доў.

З па ва гай, Сяр гей Жу каў, афі цэр за па су, г. Мінск.


