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Сонца Сонца Усход Захад Даўжыня

   дня

СЁННЯ

Мiнск    — 4.38 21.46 17.08
Вi цебск — 4.19 21.44 17.25
Ма гi лёў — 4.28 21.36 17.08
Го мель — 4.34 21.23 16.49
Гродна — 4.55 21.59 17.04
Брэст    — 5.05 21.50 16.45

ЗАЎТРА
Усве дам лен не та го, што не дар ма 

ву чыў ся ў аў та шко ле, пры хо дзіць та-

ды, ка лі ў кра ме ты са сту па еш да ро гу 

ка ляс цы, якая ко ціц ца спра ва.

— Ма дэ му а зэль, мож на ва шу руч ку? 

Якая вы тан ча ная... Да ста неш дзядзь ку 

агу ро чак?

Муж чы ны хо чуць сек су кож ны 

дзень.

Па куль не су стрэ нуць жан чы ну, 

якая хо ча сек су кож ны дзень.

— Якая ў вас дзіў ная кар ці на. На зы-

ва ец ца — «Кот у бо тах». Бо ты ба чу, а 

дзе ж кот?

— У бо тах!

Месяц
Першая квадра 20 чэрвеня.

Месяц у сузор’і Скарпіёна.

Iмянiны
Пр. Антаніны, Аляксандра, Васіля, 
Івана, Мікалая, Паўла, Феафана, 
Цімафея.
К. Агрыпіны, Ванды, Альбіны, 
Базыля, Зянона, Пятра, Юзафа.

1758 год — мяс-
тэч ка Уша-

чы атры ма ла маг дэ бург-
скае пра ва і герб.

1908 год — на-
р а  д з і ў  с я 

Іо сіф Ня дзвец кі (го рад Ма гі лёў), Ге рой 
Са вец ка га Са ю за. Удзель ні чаў у па ляр-
ных экс пе ды цы ях, слу жыў ма шы ніс там на ле да ко лах «Яр мак», «Ге-

ор гій Ся доў». На пра ця гу 812 су так дрэй фа ваў у льдах Паў ноч на га 

Ле да ві та га акі я на. Пе ра нёс ра зам з ін шы мі чле на мі экі па жа ўсе 

цяж кас ці і вы пра ба ван ні, пра явіў муж насць і май стэр ства. Удзель-

ні чаў у Вя лі кай Ай чын най вай не. З 1946 го да пра ца ваў у За па ляр'і. 

Быў на чаль ні кам па ляр най стан цыі на мы се Арк тыч нае. За гі нуў на 

па ляр най стан цыі ў 1959 го дзе.

1933 
год — на ра дзіў ся Ігар Фра лоў (го рад Бы хаў), за слу жа-

ны ар хі тэк тар Бе ла ру сі. Пра ца ваў у ін сты ту це «Ма гі-

лёў гра ма дзянп ра ект» (у 1973—1998 га дах — га лоў ны ар хі тэк тар), 

ад на ча со ва ў роз ныя га ды вы кла даў у Ма гі лёў скім ма шы на бу даў ні-

чым ін сты ту це і бу даў ні чым ка ле джы. Асноў ныя ра бо ты ў Ма гі лё ве: 

мік ра ра ё ны Ма гі лёў-2, Юбі лей ны, жы лы ра ён па Мін скай ша шы, 

за бу до ва пра спек таў Пуш кі на і Мі ру. Аў тар на ву чаль ных да па мож-
ні каў для пра ек ці роў шчы каў.

1868 год — Крыс та фер Лэ тэм Шоўлз з Віс-
кон сі на за па тэн та ваў пі шу чую ма шын-

ку. Яна бы ла па ме рам з вя лі кі стол, дру ка ва ла толь кі 
вя лі кі мі лі та ра мі, пры чым ма шы ніст ка не ба чы ла 
вы ні ку сва ёй пра цы, па коль кі па пе ра зна хо дзі ла ся 
ўнут ры ма шын кі.

1888 год — ліль скі хор ра бо чых упер шы ню вы ка наў між-
на род ны пра ле тар скі гімн «Ін тэр на цы я нал» (му зы ка 

П'е ра Дэ гей тэ ра на сло вы Эжэ на Па цье).

1903 год — на ра дзіў ся дац кі пісь мен нік, дра ма тург, пе ра клад-
чык Ханс Крыс ці ян Бра нер. Аў тар ра ма наў «Ні хто не ве-

дае но чы», «Цац кі», «На ез нік», п'ес «Бра ты і сёст ры», «Фер ма пі лы».

1928 год — швед скі пі лот Эй нар Лунд борг вы вез з кры гі 
італь ян ска га ге не ра ла Умбер та Но бі ле, кі раў ні ка экс-

пе ды цыі да Паў ноч на га по лю са Зям лі на ды ры жаб лі «Іта лія». Па спя-
хо ва да сяг нуў шы мэ ты па да рож жа, на зва рот ным шля ху ды ры жабль 
па цяр пеў кру шэн не. Пі лот мог за браць толь кі ад на го ча ла ве ка і не 
па га дзіў ся ўзяць на борт ні ко га, акра мя Но бі ле, пры ха піў шы з са бой 
са ба ку. Ас тат нія чле ны экс пе ды цыі, якія вы жы лі, бы лі вы ра та ва ны 
са вец кім ле да ко лам «Кра сін». Учы нак Но бі ле, які па кі нуў ка ман ду, 
вы клі каў не ад на знач ную рэ ак цыю гра мад скас ці.

1983 год — ка ля бе ра гоў Кам чат кі за та ну ла атам ная пад вод ная 
лод ка К-429. За гі ну лі 16 ча ла век. Ас тат нія чле ны экі па жа 

на пра ця гу трох су так вый шлі на па верх ню праз тар пед ныя апа ра ты.
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Ёсць тут за ла дру ка ва най 

прэ сы. Ад нак асаб лі вую ці ка-

васць, без умоў на, вы клі кае ў 

экс па зі цыі дру кар скі варш тат.

— Стан кі збі ра лі ся па ўсім 

све це. Штось ці бы ло ў доб рым 

ста не, ін шае да во дзі ла ся рэ-

стаў ра ваць, — ка жа Ула дзі мір 

Лі ха дзе даў. — Наш пра ект на-

зы ва ец ца «У по шу ках стра ча-

на га», та му мы са праў ды шу-

ка лі ўсё тое, што стра ча на... 

Прад стаў ле ны ста нок, зроб-

ле ны на ўзор та го, якім Фран-

цыск Ска ры на дру ка ваў Біб лію 

ў ХVІ ста год дзі. За раз і ін шыя 

спра бу юць зра біць ко піі та ко га 

стан ка — ад нак яны не вы трым-

лі ва юць рэ гу ляр на га дру ку, а 

па мно гіх дэ та лях не вель мі па-

доб ныя да ары гі на лу. У све це 

ня ма ні вод на га ары гі наль на га 

драў ля на га стан ка ХVІ ста год-

дзя, які б за ха ваў ся.

Ства раць яго ў ме жах пра ек-

та дапамагаў Ге надзь КАТ ЛІН-

СКІ. Па аду ка цыі ён ін жы нер-ро-

ба та тэх нік. Ад нак ця пер пра цуе 

ды зай не рам, вы раб ляе з дрэ ва 

прад ме ты мэб лі.

— Да ку мен таў, з якіх мож на 

бы ло б зра зу мець, як вы ра біць 

та кі ста нок, амаль не за ха ва-

ла ся. Та му да вя ло ся ра біць яго 

па прын цы пе дзе ян ня, па ад чу-

ван нях, — ка жа Ге надзь Кат лін-

скі. — У не ка то рых му зе ях за-

хоў ва юц ца ад ноў ле ныя стан кі, 

на якіх мож на дру ка ваць. На шай 

за да чай бы ло зра біць та кі ж, але  

раз бор ны, каб ста нок мож на бы-

ло пе ра во зіць з мес ца на мес-

ца, — вось раз бор ных, шчы ра 

ка жу чы, я ра ней ні ко лі не ба чыў. 

Да та го ж мы імк ну лі ся, каб гэ та 

быў са праў ды ра бо чы ста нок — 

не тое, што хтось ці раз на год 

на дру куе ста рон ку, — а каб на 

ім мож на бы ло дру ка ваць па ста-

ян на, як і ра ней. У прын цы пе ў 

нас гэ та атры ма ла ся.

Ко пія ска ры наў ска га стан ка, 

на якім лю бы ах вот ны мо жа сва-

і мі ру ка мі на дру ка ваць ста рон-

ку Біб ліі, — не адзі ная ці ка він ка 

экс па зі цыі. Пра тое, што яшчэ 

мож на ўба чыць у ві лей скай 

твор чай май стэр ні, рас казвае 

Ула дзі мір Лі ха дзе даў:

— Усе ме та ліч ныя стан кі, 

прад стаў ле ныя ў экс па зі цыі, — 

цал кам ары гі наль ныя. Ёсць, 

на прык лад, прэс, які мож на вы-

ка рыс тоў ваць для вы ціс кан ня 

па пе ры і для пе ра плё таў. Ёсць 

уні каль ная ты гель ная ма шы на 

ХІХ ста год дзя. Ма ец ца ле на-

тып, вы най дзе ны ў кан цы ХІХ 

ста год дзя. Той, што прад стаў-

ле ны на экс па зі цыі, вы пу шча-

ны ў 1972 го дзе, — але з ча су 

ўзнік нен ня та кой ма шы ны ў ім 

амаль не бы ло змен. У стан ку 

ма юц ца не вя ліч кія свін цо выя 

на рых тоў кі, ка лі яны апус ка юц-

ца, сві нец па чы нае пла віц ца, 

на бі ра ец ца тэкст у ра док, 

з да па мо гай мат ры цы яны 

ад ціс ка юц ца і атрым лі ва-

ец ца ра док (та кая ма шы на 

на зы ва ец ца рад ка ад ліў-

най). Рад кі ад ся ка юц ца 

так, як трэ ба, яны склад-

ва юц ца ра зам у па трэб-

най пас ля доў нас ці і да лей 

дру ку ец ца га зе та ці што 

за ўгод на. З ле на ты пам, 

прад стаў ле ным тут, пра-

ца ва лі яшчэ ў дру кар ні, 

якая ра ней раз мя шча ла-

ся ў гэ тым бу дын ку.

Ся род ін шых ці ка вых 

экс па на таў — італь ян ская 

ма шын ка для дру ку ві зі то-

вак. По бач — ца цач ная ты-

гель ная ма шын ка па чат ку 

ХХ ста год дзя. Ад нак ня гле дзя чы 

на тое, што яна пры зна ча ла ся 

для дзя цей, на ёй так са ма мож-

на дру ка ваць ві зі тоў кі.

Спе цы яль на з Гер ма ніі быў 

пры ве зе ны ста нок, яко му амаль 

150 га доў. Ён у ідэа льным ста не, 

ня гле дзя чы на да во лі сур' ёз ны 

ўзрост. Так са ма мож на ўба чыць 

не каль кі афорт ных стан коў.

На пер шым па вер се му-

зея прад стаў ле ны і ўсе тыя 

кні гі, якія бы лі вы пу шча ны Лі-

ха дзе да вым у ме жах пра ек та 

«У по шу ках стра ча на га». Ся род 

іх: вы дан ні пра Та дэ ву ша Кас-

цюш ку, Ада ма Міц ке ві ча, уз ноў-

ле ная з да па мо гай стан ка кні га 

«Быццё». Лі ха дзе даў ад зна чае, 

што ў яго са мая ўні каль ная ў 

све це ка лек цыя паш то вак, пры-

све ча ная Бе ла ру сі. Ме на ві та 

паш тоў кі, апі сан не іх гіс то рый 

і вы яў ле ных там сю жэ таў ста-

лі ас но вай мно гіх кніг. Да рэ чы, 

кні гу пра Та дэ ву ша Кас цюш ку 

аў тар у свой час прэ зен та ваў у 

біб лі я тэ цы Кан грэ са ЗША.

На вед ва ю чы гэ ту экс па зі-

цыю, мож на не толь кі вы ра біць 

ста рон ку пер шай бе ла рус кай 

дру ка ва най кні гі. Ма юц ца тут 

пры ла ды і для дру ку афор та. За-

звы чай з імі пра цуе і да па ма гае 

на вед валь ні кам атры маць улас-

ны ма лень кі твор мас так Ба рыс 

Ці то віч, ён ад зна чае:

— Афор ты вы кон ва юц ца ў 

роз ных тэх ні ках. Мы ж ця пер 

дру ку ем з да па мо гай та го, што 

зроб ле ны траў ле ным штры хом. 

Ма лю нак «У по шу ках стра ча на-

га» вы раб ле ны мной пяць га доў 

та му. Ліч ба 10 на ім — столь кі ў 

той час бы ло пра ек ту. Са ва — 

гэ та сім вал муд рас ці. Сам Лі ха-

дзе даў з По лац ка, та му по бач 

вы яў ле ны Са фій скі са бор. На-

ту раль на, ары гі нал зроб ле ны ў 

люст ра ной вы яве, каб ад бі так з 

яе быў пра віль ны. Гэ та тэх ні ка 

ці ка вая сва ёй ру кат вор нас цю: 

спа чат ку я ра біў эс кіз алоў кам. 

По тым па кры ваў спе цы яль ную 

плас ці ну кіс ло таў стой лі вым ла-

кам. На яго з да па мо гай штры-

хоў на нёс ма лю нак. Атрым лі ва-

ец ца, там, дзе лак пра дра па ны, 

бач ныя аб ры сы ма люн ка, там, 

дзе ён не кра ну ты, за ста ец ца 

чыс тая ко ле ра вая плас ці на. Та-

кім чы нам, мы па кры ва ем ма-

лю нак фар бай, кла дзём яго на 

па пе ру, і з да па мо гай спе цы яль-

най ма шы ны ро бім ад бі так.

Мас так ад зна чае, што ру кат-

вор най пра цы ў наш час ро біц ца 

ўсё ме ней. Мо жа, та му і ці ка выя 

та кія экс па зі цыі. Яны на гад ва-

юць нам, як шмат ча ла век мо жа 

зра біць сва і мі ру ка мі. Не вы пад-

ко ва Ска ры на ў ХVІ ста год дзі на-

дру ка ваў ме на ві та Біб лію. Гэ та 

тая кні га, якая так са ма на гад вае 

нам, што кож ны ча ла век — твор-

ца. Так час та за бы ва ем ся мы пра 

гэ та ў тлу ме жыц ця. Па да ец ца, 

са мы час ус пом ніць!..

Ні на ШЧАР БА ЧЭ ВІЧ.

Фо та Ган ны ЗА НКА ВІЧ.

Ві лей скі ра ён



У Ляў ко ві чаў трое дзя цей, Акім — ма-

лод шы. Ся лян скай пра цы не цу ра ец ца, 

на прось бы ста рэй шых з за да валь нен-

нем ад гу ка ец ца.

Ча му я вы браў ге ро ем фо та апа вя дан-

ня ме на ві та Акі ма, за пы та е це? У вы ба ры 

пер са на жа — аб са лют ная вы пад ко васць. 

Чэр вен скім ран кам я спы ніў ся на ўскрай-

ку вёс кі Ме ле ха ві чы, каб зды маць па на-

ра му На ва груд ска га ўзвыш ша. Пе ра да 

мною ад кры ва ла ся ма ляў ні чая пра сто ра, 

на пер шым пла не яе па свіў ся не вя лі кі 

ста так. Па сту шок з ці ка вас цю на зі раў за 

ма і мі дзе ян ня мі. Не ўза ба ве хлоп чык стаў 

збі раць сва іх па да печ ных і гнаць у бок 

вёс кі. На па ля вой сцеж цы мы і па знаё-

мі лі ся, раз га ва ры лі ся, і я да ве даў ся пра 

ся лян скую гас па дар ку Ляў ко ві чаў.

Пяць га доў та му былы работнік бе-

ларускай чы гун кі Юрый Ляў ко віч і яго 

жон ка Вік то рыя аб лю ба ва лі ту тэй шыя 

мяс ці ны, на бы лі драў ля ны дом і афор-

мі лі зям лю. Гэ та, да рэ чы, не да лё ка 

ад ху та ра За вос се, на якім на ра дзіў ся 

кла сік, наш зям ляк Адам Міц ке віч, ця-

пер там — ме ма ры яль ны му зей паэ та. 

Спа чат ку но выя гас па да ры-га ра джа не 

па ста ві лі не вя лі кія цяп лі цы — пад та ма-

ты і агур кі, за вя лі пчол, по тым на бы лі 

трак тар для апра цоў кі гле бы, праз год 

па са дзі лі ма ла ды сад. Вяс ко вы пад во рак 

год ад го ду мац неў, з'я ві ла ся тру сі ная 

фер ма, ча ро ды ка чак, ку рэй. Вя до ма, 

у вя лі кай гас па дар цы кож ная па ра рук 

бу дзе да рэ чы, та му зна хо дзі ла ся пра ца 

і для ма лод ша га сы на.

Ця пер Акім сам шу кае пра цу. Баць ка 

ад вёў яму част ку вул лёў, да па мог на-

быць пча ляр скае ад дзен не, маў ляў, вось 

та бе кар ты ў ру кі, спраў ляй ся. Трэ ба да-

па мо га на пра по лцы аль бо са браць спе-

лыя клуб ні цы — пер шы ага род ны ўра-

джай, — Акім заў сё ды на пад хопе, ве дае, 

як тры маць і ма ты ку, і ка су... Ма ці вель мі 

за да во ле на.

— Мы не пры му ша ем, а пры ву ча ем 

дзя цей, каб вы рас та лі са праўд ны мі гас-

па да ра мі, — та кая ме та да ло гія вы ха ван-

ня ў ста рэй шых Ляў ко ві чаў.

Ана толь КЛЯ ШЧУК, 

фо та аў та ра.

Ба ра на віц кі ра ён.

Пра цоў ныя 
ка ні ку лы

Брэнд кра і ныБрэнд кра і ны  

ДРУ КАР СКІ ВАРШ ТАТ ДРУ КАР СКІ ВАРШ ТАТ 
У ВІ ЛЕЙ ЦЫУ ВІ ЛЕЙ ЦЫ Па Ска ры на вых сля дахПа Ска ры на вых сля дах

У твор чай май стэр ні Ула дзі мі ра ЛІ ХА ДЗЕ ДА ВА ў Ві лей цы пер шы па верх бу дын ка (там, да-

рэ чы, ка лісь ці бы ла дру кар ня) зай мае вы ста ва дру кар ска га аб ста ля ван ня ХІХ—ХХ ста год-

дзяў. Ары гі наль ныя стан кі, што збі ра лі ся па ўсім све це, са бра ны ра зам і ўяў ля юць са бой 

ура жаль ную ка лек цыю. Тут жа зна хо дзіц ца і той са мы рэ кан стру я ва ны ста нок ХVІ ста год-

дзя — ана ла гіч ны та му, на якім Ска ры на ў свой час дру ка ваў кні гі Біб ліі.

Акі му ЛЯЎ КО ВІ ЧУ — дзе сяць 
га доў. Ба ра на віц кі школь нік, 
удзель нік алім пі яд, 
у тым лі ку і гарадской 
па ма тэ ма ты цы, у на ступ ным 
на ву чаль ным го дзе пой дзе 
ў гім на зію. А ця пер Акім 
пра во дзіць ле та ў вёс цы, 
да па ма гае баць кам на 
ага ро дзе, па се коз і аве чак, 
да гля дае тру соў і ка чак. 
І на ват упраў ля ец ца 
на пчаль ні ку.


