
СЁННЯ

Iмянiны
Пр. Дзяніса.
К. Іны, Мікалая, Пятра.

Месяц
Апошняя квадра ў 3.32.

Месяц у сузор’і Рыбы.

ЗАЎТРА

Сонца Сонца 
Усход Захад Даўжыня

   дня

Мiнск — 5.01 21.13 16.12

Вi цебск — 4.44 21.09 16.25

Ма гi лёў — 4.51 21.03 16.12

Го мель — 4.55 20.52 15.57

Гродна — 5.17 21.27 16.10

Брэст — 5.25 21.20 15.55
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Дырэктар — галоўны рэдактар СУХАРУКАЎ Павел Якаўлевіч. 
РЭДАКЦЫЙНАЯ КАЛЕГIЯ: Н. ДРЫНДРОЖЫК, Н. КАРПЕНКА (першы на  меснiк галоўнага рэдактара), 
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18 мая 2017 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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1520 год — мяр ку е мая да та на ра джэн ня Ма цея 
Ка вя чын ска га, бе ла рус ка га кні га вы даў ца, 

пе ра клад чы ка, дзея ча Рэ фар ма цыі. У 1540-я га ды ву чыў ся 
ў Ві тэн берг скім уні вер сі тэ це. З кан ца 1550-х жыў у Бе ла ру-
сі. Ня свіж скі на мес нік М. Ра дзі ві ла Чор на га. За сна ваў порт 
на ра цэ Уз да, па пя ро вую фаб ры ку ў Ня сві жы. Удзель ні чаў 
у рэ фар ма цый ным ру ху ў Літ ве і Бе ла ру сі, зай маў ся рас-
паў сюдж ван нем вы дан няў ся род мяс цо ва га на сель ніц тва. 
У 1561—1562 га дах су мес на з С. Буд ным і Л. Крыш коў скім 
за сна ваў Ня свіж скую дру кар ню, дзе бы ло на дру ка ва на 
больш за 10 кніг, у тым лі ку пер шыя пра тэ станц кія вы дан ні 
на бе ла рус кай мо ве «Ка тэ хі зіс» і «Аб апраў дан ні грэш на га 
ча ла ве ка пе рад Бо гам», пе ра кла ды «Свя то га Пі сан ня». 
Аў тар прад моў да не ка то рых ня свіж скіх вы дан няў. Па мёр 
у 1572 го дзе.

1712 год — Пётр І спе цы яль ным ука зам пе ра нёс 
афі цый ную ста лі цу Ра сіі з Маск вы ў Пе цяр-

бург. Маск ва за хоў ва ла сваё зна чэн не пер ша пра столь най 
ста лі цы, тут па-ра ней ша му пра хо дзі лі ка ра на цыі ра сій скіх 
ім пе ра та раў.

1782 год — на ра дзіў ся (г. Пал та ва) Іван Фё да ра-
віч Па ске віч, ра сій скі ва ен ны і дзяр жаў ны 

дзе яч, ге не рал-фельд мар шал. Яго ма ці — на шча дак ста-
ра жыт на га шля хец ка га ро ду з Ма гі лёў шчы ны. Па ске віч — 
адзін з ча ты рох поў ных ка ва ле раў ва ен на га ор дэ на свя то-
га вя лі ка му ча ні ка Ге ор гія Пе ра ма га нос ца. Пад час вай ны 
1812 го да вы зна чыў ся ў ба ях пад Са лта наў кай на Ма гі-

лёў шчы не. Удзель ні чаў у Дрэз дэн скай і Лейп цыг скай біт-
вах (1813 год), ка ман да ваў рус кі мі вой ска мі ў За каў каз зі. 
У 1854 го дзе, спа слаў шы ся на кан ту зію, па кі нуў служ бу 
ў ар міі і пе ра ехаў у Го мель. Тут пры Па ске ві чу атры маў да-
лей шае раз віц цё Го мель скі па ла ца ва-пар ка вы ан самбль. 
Ён са браў у сва ім па ла цы вя лі кую ка лек цыю тво раў мас-
тац тва. Па мёр у 1856 го дзе.

1922 год — 2-я Усе ра-

сій ская кан фе-

рэн цыя кам са мо ла пры ня ла 

ра шэн не аб паў сюд ным ства-

рэн ні пі я нер скіх атра даў.

1937 год — 80 га доў 

та му на ра дзіў ся 

Ула дзі мір Сяр ге е віч Сал да таў, 

бе ла рус кі ву чо ны, ака дэ мік НАН Бе ла ру сі, док тар хі міч ных 

на вук, пра фе сар, за слу жа ны дзе яч на ву кі Рэс пуб лі кі Бе-

ла русь, аў тар больш чым 600 на ву ко вых прац, у тым лі ку 
4 ма на гра фій, ка ля 160 вы на хо дак. Рас пра ца ваў на ву ко выя 
асно вы і тэх на ло гію атры ман ня хі міч на ак тыў ных тэкс тыль-
ных ма тэ ры я лаў, якія знай шлі пры мя нен не ў ачыст цы ва ды і 
па вет ра і ў якас ці ін ды ві ду аль ных срод каў аба ро ны ча ла ве ка 
ад так січ ных рэ чы ваў. Лаў рэ ат Дзяр жаў най прэ міі Бе ла ру сі.

Кас тусь КІ РЭ ЕН КА, па эт:

«І на ват у маў чан ні — муд ры сэнс жыц ця».

УСМІХНЕМСЯ

Ка лі мой муж па чаў аплач-
ваць мне ма ні кюр, ён ра зам 
са мной стаў апла кваць кож-
ны зламаны па зно гаць.

— Ган на, я чу ла, што вы 
на рэш це ажа ні лі свай го Во-
ву! Ну, і як вам ня вест ка?

— Ну што я вам ма гу ска-
заць. З пра фе сар скай сям'і, 
дзве вы шэй шыя аду ка цыі, 
умее га та ваць, доб рая ра бо-

та, вель мі аку рат ная, шые, 
вя жа, грае на фар тэ пі я на. 
Уво гу ле, га даў ка яшчэ тая.

Са мая рэ аль ная шко да 
ад ку рэн ня — гэ та ка лі вы-
хо дзіш па ку рыць, а су се дзі 
па ін тэр на це з'я да юць твае 
пель ме ні.

— Ве да еш, як за інт ры га-
ваць?

— Як?

— Заўт ра 

ска жу.

Са мы кам-

пе тэнт ны па лі-

тык — гэ та ба ця 

на кух ні пас ля 

ра бо ты.

Пра што на-
огул га ва рыць з 
ча ла ве кам без 
сі ня коў пад ва чы-
ма? Як цу доў на 
піць чай і клас ці-
ся спаць а дзя вя-
тай ве ча ра?

Склаў Юрый ФАЛІНСКІ, г. Мінск.

Фота Надзеі НІКАЛАЕВАЙ.

Па гарызанталі: Бланк. Арда. Аклад. 
Рана. Рынак. Нага. Абак. Град. Кат. Сос. 
Карат. Арык. Паром. Араб. Бярлога. Ткач. 
Амар.

Па вертыкалі: Лакатар. Кеды. Аўран. 
Дон. Аркада. Ака. Апаратчык. Баксёр. Гу-
сак. Торт. Азарт. Асоба. Апала. Мяч. Ром. 
Ага. Бар.

ПРА ВЕР ЦЕ, КА ЛІ ЛАС КА, АД КА ЗЫ:

ФактФакт  

Му зей 
пі я нер ска га 

ру ху
У Го мель скай 

цэнт раль най 

га рад ской біб лі я тэ цы 

імя Гер цэ на 

ад кры ла ся 

гіс та рыч ная 

экс па зі цыя, 

пры све ча ная 

95-год дзю пі я не рыі.

Галь шту кі, знач кі, школь-

ная фор ма, гра ма ты, дып-

ло мы, дзён ні кі ва жа тых 

і ін шая ат ры бу ты ка, звя-

за ная з пі я нер скім ру хам, 

прад стаў ле на ў экс па зі-

цыі. Да ку мен таль ныя ма-

тэ ры я лы рас каз ва юць пра 

ста наў лен не і раз віц цё, а 

так са ма су час ныя тра ды-

цыі бе ла рус кіх пі я не раў. 

Ёсць стэнд, пры све ча ны 

дзей нас ці мо ла дзі пад час 

Вя лі кай Ай чын най вай ны. 

Да рэ чы, мно гія экс па на-

ты пе ра да дзе ны жы ха ра мі 

Го мель шчы ны з аса біс тых 

рэ чаў, якія за хоў ва лі ся як 

па мяць пра ма ла досць. 

Пла ну ец ца, што экс па зі цыя 

ста не пе ра соў най і бу дзе 

прэ зен та ва на ва ўсіх ра ё-

нах воб лас ці.

Стар шы ня Го мель скай 

аб лас ной ар га ні за цыі 

гра мад ска га аб' яд нан ня 

«Бе ла рус кая рэс пуб лі-

кан ская пі я нер ская ар-

га ні за цыя» Ар цём КАР-

ПЕН КА ад зна чыў, што 

экс па зі цыя «Пі я не рыя: 

учо ра, сён ня, заўт ра» ство-

ра на з мэ тай ума ца ван ня 

пі я нер скіх каш тоў нас цяў і 

пры цяг нен ня ўва гі гра мад-

скас ці да праб ле мы за ха-

ван ня гіс та рыч най па мя ці 

пі я нер ска га ру ху.

Іры на АСТАШ КЕ ВІЧ. 
іоst@zvіаzdа.bу




