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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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2 ЖНІЎ НЯ

1549 год — на ра дзіў ся Мі ка-

лай Хрыс та фор Ра дзі віл 

(Сі рот ка), адзін з прад стаў ні коў най буй-

ней ша га маг нац ка га ро ду, дзяр жаў ны і 

ва ен ны дзе яч ВКЛ, ме цэ нат, пісь мен нік. 

Сын Мі ка лая Чор на га. Мар ша лак вя лі кі лі тоў скі, каш та лян 

троц кі, ва я во да троц кі і ві лен скі. Спры яў роск ві ту Ня сві-

жа, са дзей ні чаў атры ман ню го ра дам у 1586 го дзе маг-

дэ бург ска га пра ва. Пры ім бы лі па бу да ва ныя ня свіж скія 

га рад скія ўма ца ван ні, ра ту ша і ганд лё выя ра ды, а так са ма 

за мак, у якім ён раз мяс ціў га ле рэю парт рэ таў, біб лі я тэ ку. 

За сна ваў шпі та лі ў Ня сві жы і Мі ры. Ар га ні за ваў па ля выя 

кар та гра фіч ныя ра бо ты, фі нан са ваў вы дан не пер шай 

пад ра бяз най кар ты ВКЛ. Па мёр у 1616 го дзе.

1840 год — вый шаў указ ім пе ра та ра Мі ка лая І аб 

спы нен ні дзей нас ці на тэ ры то рыі Ві лен скай, 

Гро дзен скай і Мін скай гу бер няў Ста ту та Вя лі ка га Княст ва 

Лі тоў ска га 1588 го да.

1875 год — на ра дзіў ся Яў ген Пі лі па віч Ало наў, 

ве тэ ры нар ны ўрач, за сна валь нік на ву ко-

вай ве тэ ры на рыі ў Бе ла ру сі. У 1913 го дзе ў Ві цеб ску за-

сна ваў пер шую ў Бе ла ру сі ве тэ ры нар ную ла ба ра то рыю. 

За сна валь нік Ві цеб ска га ве тэ ры нар на га ін сты ту та. Па 

яго іні цы я ты ве ў Ві цеб ску за сна ва ныя ве тэ ры нар на-заа-

ла гіч ны му зей, ба та ніч ны сад, му зей ана то міі, ар ні та ло гіі 

і эн та ма ло гіі. Па мёр у 1929 го дзе.

1914 год — у го ра дзе Ба ра на ві чы раз мяс ці ла ся 

Стаў ка Вяр хоў на га га лоў на ка ман ду ю ча га 

ўзбро е ны мі сі ла мі Ра сіі (зна хо дзі ла ся там да 3 ве рас ня 

1915-га).

1932 год — пры ня та па ста но ва СНК БССР аб 

увя дзен ні ў рэс пуб лі цы ўсе агуль най ся мі-

га до вай аду ка цыі.

1964 год — у су вя зі з бу даў ніц твам Лу ком скай 

ГРЭС за сна ва ны го рад Но ва лу комль. Бу-

даў ніц тва гэ тай най буй ней шай цеп ла вой элект ра стан цыі 

бе ла рус кай энер ге тыч най сіс тэ мы па ча ло ся на бе ра зе 

Лу ком ска га во зе ра (скон чы ла ся ў 1974 годзе). Ра бо чы 

па сё лак бу даў ні коў элект ра стан цыі хут ка вы рас у го рад 

Но ва лу комль.

1542 год — іс пан скі кан кіс та-

дор Фран сіс ка дэ Арэль я-

на пас ля 172-дзён на га пла ван ня ўніз па 

Ама зон цы да сяг нуў Ат лан тыч на га акі я на, 

стаў шы пер шым ча ла ве кам, які пе ра сёк 

Паў днё вую Аме ры ку ад акі я на да акі я на ў 

са май шы ро кай яе част цы, і пер ша ад кры ва льні кам най-

буй ней шай ра кі ў све це.

1832 год — на ра дзіў ся Аляк сандр Мі ка ла е віч 

Эн гель гарт, рус кі пуб лі цыст, ву чо ны-аг ра-

хі мік. У 1866—1890 га дах пра фе сар хі міі Пе цяр бург ска га 

зем ля роб ча га ін сты ту та. Аў тар ліс тоў і шэ ра гу ра бот па 

пы тан нях сель скай гас па дар кі. Вы сту паў за зні шчэн не 

па ме шчыц ка га зем ле ўла дан ня і пе ра да чу зям лі ся ля нам, 

за клі каў ін тэ лі ген цыю «сес ці на зям лю», ства рыць ар це лі 

«ін тэ лі гент ных му жы коў», якія пе ра ўтво раць сель скую 

гас па дар ку на на ву ко вай асно ве. 

Па мёр у 1893 го дзе.

1932 год — на ра дзіў ся 

Пі тэр О' Тул, анг лій-

скі ак цёр кі но. Зды маў ся ў філь-

мах «Як скрас ці міль ён», «Лоў рэнс 

Ара вій скі», «Кі ру ю чы клас» і ін шых. 

У 2003 го дзе ўда сто е ны га на ро ва-

га «Ос ка ра» за вы біт ны ўнё сак у 

раз віц цё кі на мас тац тва. Па мёр у 

2013 го дзе.
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СЁННЯ

Iмянiны
Пр. Абрама, Аляксандра, 
Апанаса, Георгія, Івана, 
Кузьмы, Сяргея, Фёдара, 
Ціхана.

К. Карыны, Марыі, 
Густава, Сцяпана.

ЗАЎТРА

Сонца Сонца 
Усход Захад Даўжыня

   дня

Мiнск — 5.24 21.06 15.42

Вi цебск — 5.08 21.02 15.54

Ма гi лёў — 5.14 20.57 15.43

Го мель — 5.17 20.47 15.30

Гродна — 5.41 21.21 15.40

Брэст — 5.48 21.15 15.27

Месяц
Маладзік 1 жніўня.

Месяц у сузор’і Дзевы.

УСМІХНЕМСЯ
— Ты чу ла, на вы хад-

ныя пе ра да юць моц ны 

ве цер?..

— Бо жух на! Зноў мя не 

ку ды-не будзь за ня се!

Група ту рыс таў, фа та-

гра фу ю чы ад но ад на го 

і кож ны сам ся бе, апы-

нула ся ўся рэ дзі не ней ка-

га му зея, дзе ра біць фо та 

за ба ра ня ец ца, і яны гля-

дзяць на столь і сце ны ў 

поў най раз губ ле нас ці, не 

ве да ю чы, што з гэ тым усім 

ра біць, ка лі не фа та гра-

фа ваць.

— Да вай больш не бу-

дзем там за каз ваць пі цу? 

У яе бы ла вель мі су хая і 

цвёр дая ас но ва...

— Да ра гая, гэ та быў 

кар дон ад скрын кі.

АВЕН.  Па ча так тыд ня 

да вя дзец ца пры свя ціць 

вы ка нан ню шмат лі кіх абя-

цан няў, якія вы з лёг кас-

цю раз да ва лі ра ней. У се ра ду будзь це 

га то выя за мя ніць ра шу часць так тоў-

нас цю і га тоў нас цю да кам пра мі саў. 

У чац вер не вар та раз драж няць на-

чаль ства па ру шэн ня мі дыс цып лі ны 

або не апраў да ны мі па тра ба ван ня-

мі — гэ та мо жа не вель мі доб ра скон-

чыц ца.

ЦЯ ЛЕЦ.  Па маг чы мас-

ці звя дзі це аб' ём пра цы 

да ра зум на га мі ні му му і 

больш ад па чы вай це. Або 

ад праў ляй це ся, на рэш це, у ад па чы-

нак. Ка лі ж та кой маг чы мас ці ня ма, 

трэ ба са браць ся бе ў ку лак — важ ная 

спра ва за па тра буе ад вас мак сі маль-

най за ся ро джа нас ці і хут ка сці дзе ян-

няў. У аў то рак рэ ка мен ду ец ца не га-

ва рыць ліш ня га, каб не спра ва ка ваць 

кан флік ту з блі жэй шым акру жэн нем. 

У вы хад ныя вы лёг ка вы пра ві це дроб-

ныя не па лад кі і на ве дзя це ў сва ім до-

ме амаль ідэа льную чыс ці ню.

Б Л І З  Н Я  Т Ы .  Мо жа це 

стаць вы дат ным ар га ні за-

та рам свят. Вы ад чу ва е це 

гар мо нію і ра дасць і га то-

выя гэ тым дзя ліц ца. Але 

не пе ра там ляй це ся, пла нуй це толь кі 

рэ аль ныя спра вы, каб не ад чу ваць 

рас ча ра ван ня, ка лі неш та не па спе е-

це зра біць. Вас ата ча юць сяб ры і ад-

на дум цы. Зор кі прад ра ка юць шмат 

пры ем ных ім гнен няў і ўра жан няў. Не 

вы клю ча на не за быў нае спат кан не.

РАК.  Вы за раз са бра ныя 

і мэ та на кі ра ва ныя. На ды-

шоў важ ны пе ры яд, які 

да зво ліць рас крыць здоль нас ці ў пра-

фе сій ным пла не. Па спра буй це быць 

як ма га больш скан цэнт ра ва ны мі і не 

мар нуй це свае сі лы па дро бя зях. За-

будзь це ся пра сваю не да вер лі васць і 

су мне вы. Зда быў шы ду шэў ны спа кой, 

ад чу е це ся бе гас па да ром ста но ві шча.

ЛЕЎ. Цяр пен не і вы трым-

ка да зво ляць вам па ка-

заць на ва коль ным свае 

най леп шыя якас ці. Ва ша 

не прад ка заль насць ча роў ная, але яна 

ча сам мо жа быць стом най. Бліз кія не 

па спя ва юць за па лё там ва шай фан-

та зіі. У се ра ду не вар та ра біць стаў ку 

на мі ну лыя да сяг нен ні і шан ца ван не: 

па мя тай це, што спа да ры ня Фар ту на 

лю біць па кап ры зіць. Не спра буй це вы-

ра шыць свае і чу жыя праб ле мы ра-

зам, інакш да кан ца тыд ня ад чу е це 

за ня пад сіл.

ДЗЕ ВА.  У па чат ку тыд-

ня па спра буй це пра явіць 

вы трым ку і дып ла ма тыч-

насць. Роз на га лос сі з 

ка ле га мі па він ны быць урэ гу ля ва ны 

ў вы ключ на пар ла менц кіх вы ра зах, 

як бы вам ні ха це ла ся ўжыць больш 

моц ныя срод кі. Аб ста ві ны бу дуць пад-

штур хоў ваць вас да пе ра гля ду мно гіх 

прын цы паў. Але лепш за ха ваць вер-

насць са бе.

ША ЛІ .  Пе рад ва мі ад-

кры ва юц ца перс пек ты вы 

кар' ер на га рос ту. Але па-

спра буй це рэ аль на ацэнь-

ваць сі лы і маг чы мас ці і браць на ся-

бе толь кі той аб' ём ра бо ты, з якім вы 

спра ві це ся без шко ды для зда роўя. 

У па ня дзе лак бу дуць вель мі ўда лы мі 

па езд кі і ка ман дзі роў кі. Се ра ду, ка лі 

не бу дзе це ад па чы ваць, пры свя ці це 

дзе ла вым су стрэ чам і пе ра мо вам. 

Дзень спры яль ны для по шу ку да дат-

ко вай кры ні цы да хо даў.

С К А Р  П І  Ё Н .  Іма вер ны 

рост у пра фе сій най сфе-

ры. З'я віц ца шанц за няць 

кі ру ю чую па са ду. Пры-

няц це важ на га ра шэн ня ад кла дзі це 

да ся рэ дзі ны тыд ня. Да зволь це са бе 

ад чу ваць, ка хаць, па ку та ваць, бо ўсё 

гэ та склад ні кі шчас ця, не ўза ба ве вы 

гэ та зра зу ме е це. Зор кі ка жуць, што 

ад но сі ны, у якіх вы ця пер зна хо дзі це-

ся, са мыя важ ныя ў ва шым жыц ці. 

СТРА ЛЕЦ. Боль шая част-

ка праб лем бу дзе пе ра адо-

ле ная, пры чым амаль без 

на ма ган няў з ва ша га бо ку. 

Ве ра год ная ўда лая па езд ка ці пад рых-

тоў ка да яе. На ды хо дзіць доб ры час 

для ад па чын ку і ку рорт на га ра ма на. 

Чац вер мо жа на стро іць вас на пры няц-

це кар ды наль ных ра шэн няў. У пят ні цу 

ці ка выя ідэі ўзнік нуць рап тоў на. Па-

спра буй це не ас прэч ваць іх ад ра зу — 

там бу дуць і ка рыс ныя.

КА ЗЯ РОГ.  Бу дзе не аб-

ход на ўтры мац ца на вы-

со кім пра фе сій ным уз роў-

ні, на ват ка лі ва шы дум кі 

больш за ня тыя лет нім ад па чын кам. 

Упэў не насць у сва іх маг чы мас цях і 

пас ля доў насць у дзе ян нях да па мо гуць 

за ва я ваць пры хіль насць на ва коль ных і 

ўма ца ваць доб рыя ад но сі ны з на чаль-

ствам. Важ на пра віль на ар га ні за ваць 

пра цоў ны пра цэс, каб ні хві лі ны не 

пра па ла дар ма. У дру гой па ло ве тыд-

ня не вы клю ча ны свар кі ў сям'і.

ВА ДА ЛІЎ. У спра вах на-

зі ра ец ца за стой. Вам бу дзе 

сум на вы кон ваць ру цін ныя 

дзе ян ні. Па спра буй це вый-

сці на но вы ўзро вень. Ты дзень абя цае 

быць плён ны. Не бой це ся пе ра шкод, 

якія бу дуць уз ні каць на ва шым шля ху, 

яны цал кам пе ра адоль ныя. У се ра ду 

мо гуць па ра да ваць вест кі зда лё ку. 

У пят ні цу па спра буй це знай сці час для 

зно сін са сва я ка мі. Пра ек ты, па ча тыя 

ў су бо ту, бу дуць мець па спя хо вае за-

вяр шэн не.

РЫ БЫ.  Па жа да на за па-

сці ся пэў най до ляй рэа ліз-

му, злёг ку пры ці шыць пра-

фе сій ныя ам бі цыі і дзей ні чаць больш 

абач лі ва. У се ра ду не вар та пра ва ка-

ваць кан флікт ныя сі ту а цыі, спаз ня ю-

чы ся на ра бо ту, зры ва ю чы тэр мі ны і 

па ру ша ю чы да моў ле нас ці. У чац вер 

мо жа це апы нуц ца ў ня прос тай сі ту а-

цыі, да вя дзец ца абы хо дзіць пад вод-

ныя ка мя ні.
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Фота Вікторыі Фота Вікторыі МІРОНЧЫКМІРОНЧЫК..

— Здымем відэа 

і выкладзем 

у інтэрнэце!


