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Iмянiны
Пр. Аляксея, Сямёна, 
Фёдара, Юльяна.

К. Амелі, Аўрэліі, Сяргея, 
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ЗАЎТРА

Сонца Сонца 
Усход Захад Даўжыня

   дня

Мiнск — 7.01 19.00 11.59

Вi цебск — 6.51 19.49 11.58

Ма гi лёў — 6.51 18.50 11.59

Го мель — 6.48 18.47 11.59

Гродна — 7.16 19.15 11.59

Брэст — 7.17 19.16 11.59

Месяц
Першая квадра 

24 верасня.

Месяц у сузор’і 

Казярога.
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Матэры я лы, па зна ча ныя гэтым знач-
ком, носяць рэк   ламны ха рак тар. 
Адказ насць за змест рэкла мы ня-
суць рэкла ма даў цы.

М 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
П 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

Выдавец — Рэдакцыйна-выдавецкая ўстанова «Выдавецкі дом «Звязда».

e-mail: info@zviazda.by (для зваротаў): 
zvarot@zviazda.by
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25 ВЕ РАС НЯ

1765 год — на ра дзіў ся Мі хал Кле а фас Агін скі, дзяр жаў ны 

дзе яч Рэ чы Па спа лі тай і Ра сій скай ім пе рыі, кам па зі тар. 

Аў тар па ла нэ заў для фар тэ пі я на, асаб лі ва па пу ляр ны па ла нэз «Раз ві-

тан не з Ра дзі май». Пі саў мар шы, валь сы, ма зур кі, ме ну э ты, ра ман сы, 

аў тар ад на ак та вай опе ры «Зе ліс і Валь кур, або Ба на парт у Ка і ры».

1875 год — на ра дзіў ся Сяр гей Кан стан ці на віч Паў ло віч, бе ла рус кі гра мад ска-

куль тур ны дзе яч, пе да гог. Адзін з кі раў ні коў Та ва рыст ва бе ла рус кай шко лы. 

Удзель ні чаў у ра бо це Бе ла рус ка га на ву ко ва га та ва рыст ва ў Віль ні. Вы сту паў су праць па ла-

ні за цыі, за па шы рэн не аду ка цыі на род най мо ве. Быў пры хіль ні кам ідэі ра бо чай шко лы.

1895 год — на ра дзі ла ся Ван да Ан то наў на Лё сік, бе ла рус кая пісь мен ні ца. 

Аў тар апо вес цяў «Лы жы», «Сяст рыч ка Га ля» і ін шых. На пі са ла ўспа-

мі ны пра свай го баць ку Яд ві гі на Ш.

1950 год — на ра дзіў ся Кан стан цін Афа нась е віч Бач коў, бе ла рус кі ву чо ны 

ў га лі не аў та ма ты кі і тэ ле ме ха ні кі на чы гу нач ным транс пар це, док тар 

тэх ніч ных на вук, пра фе сар.

1965 год — на ра дзіў ся Ула дзі мір Мі ка ла е віч Ка пы таў, бе ла рус кі спарт смен 

(грэ ка-рым ская ба раць ба), май стар спор ту СССР, май стар спор ту 

Бе ла ру сі між на род на га кла са.

2015 год — 25—27 ве рас ня ў Нью-Ёр ку дэ ле га цыя Бе ла ру сі на ча ле з 

Прэ зі дэн там Аляк санд рам Лу ка шэн кам пры ня ла ак тыў ны ўдзел у 

ме ра пры ем ствах са мі ту ААН па ўстой лі вым раз віц ці.

1750 год — на ра дзіў ся Аб ра ам Гот лаб Вер нер, ня мец кі ге о-

лаг і мі не ра лог, ства раль нік кла сі фі ка цыі гор ных па род 

і мі не ра лаў, за сна валь нік тэ о рыі неп ту ніз му.

1830 год — на ра дзіў ся Кан стан цін Дзміт ры е віч Фла віц кі, 

рус кі мас так.

1920 год — на ра дзіў ся Сяр гей Фё да ра віч Бан-

дар чук, ра сій скі кі на рэ жы сёр, ак цёр, пе-

да гог. На род ны ар тыст СССР. Па ста віў філь мы «Лёс ча ла ве ка», «Яны 

зма га лі ся за Ра дзі му», «Вай на і мір» (прэ мія «Ос кар», 1968). Лаў рэ ат 

Ле нін скай прэ міі, двой чы — Дзяр жаў най прэ міі СССР.

1930 год — на ра дзіў ся Ні на Ча ру ці, італь ян скі ма дэль ер і сты ліст. Ён за сна-

ваў свой улас ны дом вы со кай мо ды Cerrutі ў 1967 го дзе ў Па ры жы. 

Сён ня кі руе італь ян скім ся мей ным біз не сам Lanіfіcіo Fratellі Cerrutі, які быў за сна ва-

ны ў 1881-м яго дзя ду лем. Для яго ха рак та рыс ты кі да стат ко ва ска заць, што Ча ру ці 

ства рыў кас цю мы для філь маў «Бо ні і Клайд», «Кра су ня», «Асноў ны 

ін стынкт». Джор джыа Ар ма ні — яго ву чань.

КАН ФУ ЦЫЙ:

«З усіх зла чын стваў са мае цяж кае — гэ та бес сар дэч насць».

1 кастрычніка 2020 года 1 кастрычніка 2020 года 
спаўняецца 80 гадоў спаўняецца 80 гадоў 
з дня нараджэння былога з дня нараджэння былога 
старшыні Канстытуцыйнага Суда старшыні Канстытуцыйнага Суда 
Рэспублікі Беларусь, доктара Рэспублікі Беларусь, доктара 
юрыдычных навук, прафесара юрыдычных навук, прафесара 
Валерыя Гур'евіча Валерыя Гур'евіча ЦІХІНІЦІХІНІ. . 

Ад імя выпускнікоў Акадэміі кіравання 
пры Савеце Міністраў Рэспублікі Бела-
русь яго віншуе былы намеснік дырэктара 
ААТ «Белшына» А. М. Семянцоў. 

Валерый Гур'евіч прайшоў цярністы 
вытворчы шлях ад эксперта-крыміналіста да пракурора Ленінскага 
раёна г. Мінска, выкладчыка, дацэнта, загадчыка кафедры, дэ-
кана, прарэктара па вучэбнай рабоце БДУ. У 1989 годзе быў 
прызначаны міністрам юстыцыі Рэспублікі Беларусь. У 1991 годзе 
абраны дэпутатам Вярхоўнага Савета Рэспублікі Беларусь. 

З 1994 па 1996 год працаваў старшынёй Канстытуцыйнага 
Суда Рэспублікі Беларусь. Ён з'яўляецца аўтарам звыш 500 наву-
ковых работ па канстытуцыйным праве, міжнародным прыватным 
праве, грамадзянскім праве, працоўным праве, грамадзянскім 
працэсе, крыміналістыцы і іншым.

Пад яго навуковым кіраўніцтвам падрыхтаваны 31 кандыдат 
юрыдычных навук і два дактары юрыдычных навук. 

За вялікі ўклад у падрыхтоўку юрыдычных кадраў і плённыя За вялікі ўклад у падрыхтоўку юрыдычных кадраў і плённыя 
поспехі ў навуковай дзейнасці Валерый Гур'евіч узнагароджаны поспехі ў навуковай дзейнасці Валерый Гур'евіч узнагароджаны 
ордэнам Працоўнага Чырвонага Сцяга і трыма медалямі, зане-ордэнам Працоўнага Чырвонага Сцяга і трыма медалямі, зане-
сены ў Кнігу Гонару Міністэрства юстыцыі Рэспублікі Беларусь. сены ў Кнігу Гонару Міністэрства юстыцыі Рэспублікі Беларусь. 
У 2000 годзе ўдастоены звання заслужанага юрыста Рэспублікі У 2000 годзе ўдастоены звання заслужанага юрыста Рэспублікі 
Беларусь, выбраны членам-карэспандэнтам Нацыянальнай Беларусь, выбраны членам-карэспандэнтам Нацыянальнай 
акадэміі навук Беларусі. акадэміі навук Беларусі. 

Паважаны Валерый Гур'евіч! Паважаны Валерый Гур'евіч! 
Вы — гонар нашай краіны, выдатны вучоны, які вало-Вы — гонар нашай краіны, выдатны вучоны, які вало-

дае вопытам дзяржаўнай дзейнасці, і цудоўны чалавек. дае вопытам дзяржаўнай дзейнасці, і цудоўны чалавек. 
Вы шчодра перадаяце назапашаныя вамі веды і досвед Вы шчодра перадаяце назапашаныя вамі веды і досвед 
новаму пакаленню. Вашы справы высакародныя, вельмі новаму пакаленню. Вашы справы высакародныя, вельмі 
патрэбныя краіне і грамадству. патрэбныя краіне і грамадству. 

Шчыра жадаем вам моцнага сібірскага здароўя, невы-Шчыра жадаем вам моцнага сібірскага здароўя, невы-
чэрпнай энергіі, шчасця і дабрабыту вам і вашым блізкім. чэрпнай энергіі, шчасця і дабрабыту вам і вашым блізкім. 
Поспехаў вам у вашай высакароднай справе служэння Поспехаў вам у вашай высакароднай справе служэння 
народу і Айчыне. народу і Айчыне. 

Няхай Гасподзь беражэ вас! Няхай Гасподзь беражэ вас! 

А. М. Семянцоў, выпускнік Акадэміі 1993 года.А. М. Семянцоў, выпускнік Акадэміі 1993 года.

Кас тусь Цвір ка (нар. у 1934) — 

зна ка мі ты бе ла рус кі па эт. Скон-

чыў філ фак БДУ, у роз ныя га-

ды пра ца ваў у вы да вец тве, на 

ра дыё, у Мі ніс тэр стве су вя зі, 

у Ін сты ту це мас тацт ва знаў ства, 

эт на гра фіі і фальк ло ру, аба ра-

ніў кан ды дац кую ды сер та цыю, 

за гад ваў ад дзе лам паэ зіі ча со-

пі са «По лы мя». Аў тар кніг «Та кія 

сэр цы ў нас», «Да рун кі ле су», 

«Хат вя чыс ты дар», «Лод ка до лі 

тва ёй» і ін шых. Вы даў кні гі па да-

рож ных эсэ «Той кур ган ве ка веч-

ны», «Ліс це за бы тых але яў». Аў-

тар пра ек та і га лоў ны рэ дак тар 

кніж най се рыі «Бе ла рус кі кні га-

збор» — уні каль на га куль тур на га 

пра ек та, у рам ках яко га вый шла 

ўжо больш за 120 кніг най леп шых 

тво раў бе ла рус кай лі та ра ту ры на 

пра ця гу ста год дзяў.

Вер шы — Кас тусь ЦВІР КА,

му зы ка — Яў ген КСЯ НЕ ВІЧ.

1. Мы ўсе ад туль, ад туль, —

Дзе зор кі і дзе хма ры,

Дзе глей, ды рык ра гуль,

Ды за ла тыя ма ры.

Пры пеў (2 ра зы):

Як і ка лісь, ры пяць

Там жу раў лі над студ ня мі,

Ды му слу пы ві сяць

Над ко мі на мі ў сту дзе ні.

2. У пчо лах, у ра се,

У ве раб' і ным граі,

Як і ка лісь, ня се

Там сон ца дзень з-за гаю.

Пры пеў.

3. Усім гра мам, вят рам

Зям ля мая ад кры та

Як і ка лісь ці там,

Пад не бам хо дзіць жы та.

Пры пеў.

Песню бярыце з сабою...Песню бярыце з сабою...

ЖУ РАЎ ЛІ 
НАД СТУД НЯ МІ

Руб ры ку вя дзе 
кам па зі тар 

Яў ген КСЯ НЕ ВІЧ. 
evgenyksenevіch@gmaіl.com

Кі но без ме ж
Пра гра му ХХІ ІІ Ман хэ-

тэн ска га фес ты ва лю 

ка рот ка мет раж на га кі но 

Manhattan short па каз ва-

юць з 24 да 30 ве рас ня ў 

Брэс це, Ба ра на ві чах і ў 

Мін ску (да 31 каст рыч ні-

ка). Гле да чам пра па ну-

юць кі на стуж кі з Фран-

цыі, Із ра і ля, Аў стра ліі, 

ЗША, Па ляс ці ны, Паў-

ноч най Ма ке до ніі, Ра сіі, 

Фін лян дыі, Іра на.

Нас ча ка юць гіс то рыі пра 

ўза е ма ад но сі ны лю дзей, 

по шу кі ад ка заў на пы тан-

ні ма ра лі і сум лен ня. Ге роі 

му сяць усвя до міць са праўд-

ныя жыц цё выя каш тоў нас ці, 

а гля дач атры мае пад ста ву 

для роз ду маў і вы сноў. Пас-

ля пра гля ду аў ды то рыі пра-

па ну юць за поў ніць ан ке ты і 

вы зна чыць най леп шы фільм 

і най леп ша га ак цё ра. Арг-

ка мі тэт фес ты ва лю аб' явіць 

пе ра мож цаў 1 ліс та па да. Ад-

зна чым, што ўсе фі на ліс ты 

фес ты ва лю Manhattan short 

аў та ма тыч на атрым лі ва юць 

ква лі фі ка цыю на «Ос кар».

У Мін ску па гля дзець ка-

рот ка мет раж ныя стуж кі 

мож на бу дзе ў Па ла цы Рэс-

пуб лі кі, «Falcon Club Бу цік 

Кі но», VOKA CІNEMA by 

Sіlver Screen, Sіlver Screen 

ГЦ Galіleo. У Брэс це па каз 

зла дзяць у ма лой і VІP-за-

лах кі на тэ ат ра «Бе ла русь», 

у Ба ра на ві чах — у кі на тэ ат-

ры «Зор ка». 

Але на ДРАП КО.
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