
СЁННЯ

Iмянiны
Пр. Васіля, Віктара, 
Івана, Мацвея, Мікалая, 
Міхаіла, Сцяпана, 
Фёдара.

К. Дар'і, Маргарыты, 
Блажэя, Сатурніна, 
Сцяпана, Фрэдэрыка.

ЗАЎТРА

Сонца Сонца 
Усход Захад Даўжыня

   дня

Мiнск — 9.01 16.54 7.53

Вi цебск — 8.57 16.37 7.40

Ма гi лёў — 8.51 16.44 7.53

Го мель — 8.40 16.48 8.08

Гродна — 9.15 17.10 7.55

Брэст — 9.08 17.19 8.11
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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

Месяц
Поўня 23 лістапада.

Месяц у сузор’і Дзевы.

29 ЛІС ТА ПА ДА

1817 год — ство ра на кан спі-

ра тыў нае сту дэнц кае 

та ва рыст ва 

ф і  л а  м а  т а ў 

(ама та ры на-

ву кі, ве даў) 

у Ві лен скім уні вер сі тэ це. Чле-

на мі та ва рыст ва ў роз ныя га ды 

бы лі Адам Міц ке віч, Ян Ча чот, 

Та маш Зан, Іг нат Да мей ка. Іс-

на ва ла да 1823 го да.

1830 год — у Бе ла-

ру сі, Поль шчы 

і Літ ве па ча ло ся паў стан не 

су праць цар скай Ра сіі за ад-

наў лен не Рэ чы Па спа лі тай у ме жах 1772 го да. Ужо 

30 ліс та па да паў стан цы ава ло да лі Вар ша вай. Ра сій скія 

вой скі вы му ша ны бы лі ад сту піць з Вар ша вы. Знач ная 

част ка іх скан цэнт ра ва ла ся ў Бе ла ру сі. У Вар ша ве 

быў сфар мі ра ва ны Ча со вы ўрад. У сту дзе ні — лю тым 

1831 го да ў Бе ла ру сі і Літ ве быў ство ра ны пад поль-

ны Ві лен скі цэнт раль ны паў станц кі ка мі тэт. У са ка ві-

ку — кра са ві ку 1831 го да паў стан не аха пі ла Ашмян скі, 

Брас лаў скі, Ві лен скі, Дзі сен скі па ве ты. Да кан ца мая 

1831 го да ў Ві лен скай і Мін скай гу бер нях паў стан не 

бы ло за ду ша на, але пра цяг ва ла ся ў Гро дзен скай гу-

бер ні, у Пін скім, Ма зыр скім, Рэ чыц кім, На ва груд скім 

па ве тах, што пе ра шка джа ла ра сій скім вой скам на-

сту паць на Поль шчу. У жніў ні 1831-га паў стан не ў 

Бе ла ру сі і Літ ве па цяр пе ла па ра жэн не, хоць асоб ныя 

атра ды дзей ні ча лі і ў ве рас ні.

1948 год — на ра дзіў ся (Укра і на) Ула дзі мір Мі ка-

ла е віч Шы маў, бе ла рус кі ву чо ны-эка на міст, 

дзяр жаў ны дзе яч, док тар эка на міч ных на вук, пра фе сар, 

за слу жа ны ра бот нік аду ка цыі. З 2002 го да — рэк тар Бе-

ла рус ка га дзяр жаў на га эка на міч на га ўні вер сі тэ та. Аў тар 

на ву ко вых ра бот па праб ле мах тэ о рыі і ме та да ло гіі эка на-

міч най эфек тыў нас ці вы твор час ці, ме та да ло гіі і прак ты кі 

праг на за ван ня раз віц ця скла да ных са цы яль на-эка на міч-

ных сіс тэм, эка на міч най (вар тас най) ацэн кі пры род ных 

рэ сур саў і пры род на-рэ сурс на га па тэн цы я лу тэ ры то рыі.

1906 год — на ра дзіў ся Ра ман 

Ла за ра віч Кар мэн, ра сій скі 

і са вец кі рэ жы сёр, апе ра тар, жур на ліст, 

сцэ на рыст, на род ны ар тыст СССР, Ге рой 

Са цы я ліс тыч най Пра цы. Лаў рэ ат Ле нін-

скай і ча ты ры ра зы Дзяр жаў най прэ мій 

СССР. Ся род вя до мых ра бот та кія філь мы, як «Іс па нія» 

(1939); «Раз гром ня мец кіх вой скаў пад Маск вой» (1942); 

«Ле нін град у ба раць бе» (1942); «Бер лін» 1945); «Суд 

на ро даў» (1946, пра Нюрн берг скі пра цэс); «Апо весць 

пра наф та ві коў Кас пія» (1953) і мно гія ін шыя. Па мёр у 

1978 го дзе.

1966 год — на ра дзіў ся Яў ген Мі ро наў, ра сій скі 

ак цёр, на род ны ар тыст Ра сій скай Фе дэ ра-

цыі. Зды маў ся ў філь мах «Ан кор, яшчэ ан кор!», «Стом-

ле ныя сон цам», «Му суль ма нін», «У жніў ні 44-га» і ін шых. 

Двух ра зо вы лаў рэ ат Дзяр жаў най прэ міі Ра сіі. Мас тац кі 

кі раў нік Дзяр жаў на га тэ ат ра на цый з 2006 го да.

Пас ля та го як пра даў-

шчы ца Лю ся пе рай шла 

пра ца ваць з га рэ лач на га 

ад дзе ла ў ма лоч ны, яе ча-

мусь ці пе ра ста лі на зы ваць 

«Гэй, пры га жу ня!».

Аў та сэр віс. Клі ент гля-

дзіць ра ху нак 

і пы та ец ца ў 

май стра:

— А што 

з а  п у н к т 

«пра кат» — 

90 руб.?

Май стар:

— Не пра-

ка ці ла! Вы-

крэс лі ва ем...

Фра за «Я 

сын пра ку-

ро ра» так і 

не змаг ла 

а д  п у  д з і ц ь 

мядз ве дзя.

На тва ры 

жон кі ні адзін 

мус кул не 

ўздрыг нуў, ка лі муж ёй у 

сва ёй здра дзе пры знаў ся. А 

вось на на зе не вы тры маў, 

уз дрыг нуў.

— Док тар, а які ідэа льны 

рост пры ма ёй ва зе?

— Ча ты ры мет ры.

ca
ric

atu
ra

.ru
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Фота Анд рэя СА ЗО НАВА.

Не фар матНе фар мат

Дня мі на во чы тра пі ла ся ін фар-

ма цыя аб тым, што ў не вя лі кім 

анг лій скім га рад ку ма ці, якія 

стра ці лі дзя цей, сфа та гра фа ва-

лі ся аго ле ныя для ка лен да ра, 

які на зы ва ец ца «Моц ныя ма мы 

Со хэ ма». Та кім чы нам жан чы ны 

ажыц ця ві лі даб ра чын ны пра ект. 

Ён ста віў са бе за мэ ту са браць 

гро шы для ад ной з баль ніц і 

фон ду ах вяр да рож на-транс-

парт ных ава рый.

Усе ма дэ лі з гэ та га ка лен да ра ў 

роз ны час па ха ва лі дзя цей. Ад на з іх, 

па вод ле яе ж азна чэн ня, на кі ра ва ла 

сваё го ра на ства раль ную пра цу дзе ля 

ін шых. Ка бе та аб' яд на ла та кіх жа жан-

чын для даб ра чын най ак цыі. А па доб-

най фо та се сі яй яна ха це ла па ка заць, 

што на ват пас ля са май страш най тра-

ге дыі трэ ба пра цяг ваць жыць. «Што 

нам ця пер, на дзець чор нае і ся дзець 

у ку це да кан ца жыц ця? — га ва ры ла 

яна. — Па ку ты, праз якія мы прай-

шлі, на ву чы лі нас та му, што жыц цё 

вель мі ка рот кае для гэ та га». Ад ным 

сло вам, два нац цаць жан чын з роз ны-

мі фі гу ра мі, асоб ныя, з ліш няй ва гой 

не па са ро ме лі ся зняц ца без адзен ня. 

Праў да, фа то граф зра біў сваю ра бо-

ту пра фе сій на, усе ін тым ныя мес цы 

ге ра інь кар ці нак ней кім чы нам пры-

кры тыя. На агуль ным здым ку яны кры-

ху на гад ва юць кар ці ны Кло да Ма нэ. 

На огул, да мас тац кіх ха рак та рыс тык 

ка лен да ра ня ма асаб лі вых прэ тэн зій. 

На За ха дзе, і не толь кі там, зда ец ца, 

ста но віц ца мод на ра біць та кія ка лен-

да ры. То па жар ныя, то па лі цэй скія мо-

гуць па ка заць свае ат ле тыч ныя це лы 

і за ра біць гро шы. Не ка жу чы ўжо пра 

сім па тыч ных слу жа чых бан каў жа но-

ча га по лу аль бо сак ра та рак у сты лі 

вамп. З ад на го бо ку — бяс прой грыш-

ная рэ кла ма, з дру го га — са праў ды 

ары гі наль ны спо саб за роб ку на якія-

не будзь па трэ бы.

Але ж у вы пад ку з ма ту ля мі Со хэ-

ма ма ем кры ху дру гі па ва рот, ін шую, 

што на зы ва ец ца, тэ му... На прык лад, 

не каль кі га доў та му маю ўва гу пры цяг-

нуў факт, што ў вёс ках Гру зіі на ват у 

спё ку шмат жан чын хо дзяць у чор ных 

су кен ках. По тым мне рас тлу ма чы лі ча-

му. Аказ ва ец ца, справа ў мяс цо вых 

звы ча ях. Жан чы на, якая па ха ва ла 

му жа аль бо ка го з дзя цей, хо дзіць у 

чор ным адзен ні да кан ца жыц ця. Вя-

до ма, нель га па раў ноў ваць мен та лі тэт 

жы ха роў гру зін скай вёс кі і еў ра пей-

ска га го ра да.

Я ні ў якім ра зе не ста ла б асу джаць 

гэ тых бры тан скіх жан чын. Ка лян дар 

стаў для іх пер шым эта пам су мес най 

ра бо ты. По тым яны ар га ні за ва лі неш-

та на кшталт клу ба моц ных ма ці. І не 

дай бог ні ко му стаць чле нам та ко га 

клу ба. Але сам факт з'яў лен ня па доб-

на га ка лен да ра як спо са бу за ра біць 

гро шы свед чыць аб тым, што і там 

з даб ра чын нас цю не ўсё глад ка. Не 

вель мі ад клі ка ец ца су час ны ін ды від 

ін фар ма цый на га гра мад ства на за клік 

да па маг чы дру го му. Яго, гэ та га ін ды-

ві да, трэ ба кры ху пад штурх нуць.

Ду маю, усе за ўва жы лі, як мно га 

прось баў у ін тэр нэ це, на тэ ле ба чан ні, 

у га зе тах ах вя ра ваць гро шы на апе-

ра цыі або курс ля чэн ня для дзя цей 

за мя жой. Шчы ра ка жу чы, ці кож ны з 

нас ах вя ра ваў хоць па руб лі на та кія 

ад чай ныя за клі кі? Ма гу пры га даць 

са свай го жыц цё ва га во пы ту, як пе-

ра ліч ва лі з му жам на ра ху нак ад ной 

сям'і, якая га дуе хво рых бліз нят, а іх 

баць ка так са ма за хва рэў на ан ка ло-

гію. По тым ад ной чы ўва гу пры цяг ну ла 

аб' ява, ка лі пра сі лі гро шай хво рай ма-

ла дой на стаў ні цы. Яшчэ раз спі са ла 

коль кі руб лёў з ра хун ку ма біль на га 

на апе ра цыю дзі ця ці... Але ж гэ та ўсё 

ней кія ра за выя і ня знач ныя ад лі чэн-

ні. Пра вя ла неш та на кшталт не вя ліч-

ка га са цы я ла гіч на га да сле да ван ня ў 

ася род дзі сяб роў і зна ё мых. Вы ні кі 

не па ра да ва лі: ма ла хто, зу сім ма-

ла хто да па ма гаў. І ні бы пра чы таў-

шы мае дум кі, толь кі што па зва ні ла 

дач ка. Яна ў мін скім мет ро пра чы та-

ла аб' яву, што дзі ця ці па тра бу ец ца 

апе ра цыя кош там у 800 ты сяч до ла-

раў. Гэ та аг ра мад ная су ма. А дзі ця 

на здым ку — ні бы анё ла чак. Вось і 

пе ра кі ну ла са свай го тэ ле фон на га ра-

хун ку два руб лі. І та ды я па ду ма ла, 

што на ват сту дэн ты, не ка жу чы ўжо 

пра нас, пра цу ю чых, маг лі б што ме-

сяц ах вя ра ваць ру бель са сты пен дыі. 

Ад на з ма іх апы та ных рэ спан дэн так 

ска за ла, што яна га то вая на пі саць 

за яву, каб з зар пла ты кож ны ме сяц 

спіс ваў ся б, на прык лад, ру бель аль бо 

два ці тры. Бо са мой пе ра ліч ваць ру кі 

не да хо дзяць. Ды трэ ба, каб іс на ваў 

фонд, ку ды гэ тыя гро шы па сту па лі б. 

Фонд мог бы быць на ват элект рон-

ным, без удзе лу лю дзей, як га ран тыя 

та го, што гро шы пой дуць стро га па 

пры зна чэн ні.

Іс ну ю чых жа фон даў і на ма ган-

няў даб ра чын ных ар га ні за цый сён ня, 

як ба чым, не да стат ко ва. Та му трэ ба 

ду маць, моц на ду маць, як ства рыць 

па доб ныя скар бон кі і як вы хоў ваць 

гра мад скую дум ку. Ха дзіць баць кам 

хво рых дзя цей з пра цяг ну тай ру кой 

па ба га тых фір мах і лю дзях — спра ва 

амаль што мар ная. Мно гія біз нес ме ны 

ка жуць пры клад на так: я пла чу вя лі кія 

па да ткі. І гэ та праў да. А вось ра біць 

ма лень кі ўнё сак рэ гу ляр на, ві даць, па 

сі лах кож на му. Хоць бы за тое, што 

пры ро да па да ры ла та бе і твай му дзі-

ця ці леп шае зда роўе і маг чы мас ці і не 

вы бра ла ця бе сва ёй ах вя рай. Та му мы 

ўсе ў даў гу пе рад ты мі, хто спра буе 

вы ра та ваць сва іх дзя цей і бліз кіх ды 

ха па ец ца за са ло мін ку, хай тон кую і 

кво лую. І мы па він ны, прос та аба вя-

за ны даць ім шанц.

Свят ла на ЯС КЕ ВІЧ.

ГО ЛАЯ ДАБ РА ЧЫН НАСЦЬ


