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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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16 9 лістапада 2019 г.НАПРЫКАНЦЫ

СЁННЯ

Iмянiны
Пр. Аляксандры, 
Елізаветы, Капіталіны, 
Андрэя, Марка, Несцера.

К. Аляксандра, Анатоля, 
Людвіка, Тодара, Урсына.

ЗАЎТРА

Сонца Сонца 
Усход Захад Даўжыня

   дня

Мiнск — 8.24 17.21 8.57

Вi цебск — 8.19 17.06 8.47

Ма гi лёў — 8.15 17.11 8.56

Го мель — 8.06 17.14 9.08

Гродна — 8.39 17.38 8.59

Брэст — 8.34 17.44 9.10

Месяц
Першая квадра

 4 лістапада.

Месяц у сузор’і Авена.

УСМІХНЕМСЯ

Ня ўда лыя спро бы за-

няц ца сек сам ін ду сы ста-

лі на зы ваць ёгай, а ўда-

лыя — ка ма сут рай.

— Як ад роз ніць доб ра га 

на чаль ні ка ад дрэн на га?

— Доб ры апа вя дае пад-

на ча ле ным гіс то рыі са свай-

го жыц ця днём, а дрэн ны — 

ве ча рам.

Пра што нам мо жа рас-

ка заць клас ны жур нал: ка-

лі двой кі па га ры зан та лі, 

то ву чань — ду рань, а ка лі 

па вер ты ка лі, то ду рань — 

настаўнік.

Пас ля ін ты му. Яна:

— Ну, ты да біў ся, ча го 

ха цеў?

— Ну, уво гу ле, так! А ты?

— Тэст па ка жа.

caricatura.ru

9 ЛІС ТА ПА ДА

1789 год — на ра дзіў ся (вёс ка Ла гі-

шын Пін ска га ра ё на) Мар цін 

Ан то ні Паў ло віч, ге о лаг, асвет нік, кан ды дат 

фі ла со фіі (1808). Скон чыў Ві лен скі ўні вер-

сі тэт. Пра ца ваў на стаў ні кам Ві лен скай гім-

на зіі, за тым у Ві цеб ску. У 1817 го дзе пе ра ехаў у Вар ша-

ву. Для ва я вод скіх гім на зій склаў 12 ка лек цый мі не ра лаў. 

Ад на ча со ва быў вы клад чы кам мі не ра ло гіі ў Вар шаў скім 

лі цэі, пра фе са рам Аляк санд раў ска га ўні вер сі тэ та. Аў тар 

апі сан ня па да рож жа ў Іта лію ў ча со пі се «Вар шаў скі дзён-

нік», ар ты ку лаў у пе ры я дыч ным дру ку. У 1829 го дзе вы даў 

ча со піс «Вес нік фі зіч ных, ма тэ ма тыч ных і ста тыс тыч ных 

ве даў». Па мёр у 1830 го дзе.

1839 год — на ра дзіў ся (Мінск) Та дэ вуш Сіль вестр 

Кор зан, гіс то рык, пуб лі цыст, прад стаў нік 

вар шаў скай гіс та рыч най шко лы, пра ва дзей ны член Поль-

скай АН у Кра ка ве (1903). У 1859 го дзе скон чыў Мас коў скі 

ўні вер сі тэт. Пра ца ваў на стаў ні кам гім на зіі ў Коў не, пі саў 

до пі сы ў «Ко ло кол» А. Гер цэ на. У 1861 го дзе за ўдзел 

у ан ты ўра да вых ма ні фес та цы ях арыш та ва ны і вы сла ны 

ў Арэн бург. З 1869 го да жыў і пра ца ваў у Вар ша ве. Да-

сле да ваў пы тан ні на цы я наль най і ўсе агуль най гіс то рыі, 

тэ о рыі і ме то ды кі гіс та рыч на га да сле да ван ня, гіс та рыя-

гра фіі, эка но мі кі Поль шчы. Аў тар шэ ра гу на ву ко вых прац. 

Ва ўспа мі нах аб гім на зіч ных га дах «Мой да гіс та рыч ны 

дзён нік» па кі нуў шмат звес так з куль тур на га жыц ця Мін ска, 

бе ла рус кіх пры ка зак. Па мёр у 1918 го дзе.

1799 год — у Па ры жы па чаў ся 

дзяр жаў ны пе ра ва рот, які 

атры маў наз ву «пе ра ва рот 18 бру ме ра» 

(па фран цуз скім рэ ва лю цый ным ка лен да-

ры). Ар га ні за ваў яго бліс ку чы во е на чаль-

нік, заў зя ты ан ты ма нар хіст і аба рон ца Вя-

лі кай Фран цуз скай рэ ва лю цыі На па ле он 

Ба на парт. Сал да ты аба гаў ля лі На па ле о на, ге не ра лы з 

роз ных мер ка ван няў не жа да лі за мі наць яго дзе ян ням. 

Фак тыч на На па ле он пад мар кай вы ра та ван ня рэс пуб лі кі ад 

мі фіч ных во ра гаў пры зна чыў ся бе ка ман ду ю чым Па рыж-

скай ва ен най акру гі і, ра за гнаў шы вы шэй шыя ор га ны ўла-

ды, уста ля ваў рэ жым дык та ту ры трох кон су лаў. Пер шым з 

іх, гэ та зна чыць фак тыч ным кі раў ні ком дзяр жа вы, стаў ён 

сам. У 1802 го дзе Ба на парт стаў па жыц цё вым кон су лам, 

а 18 мая 1804 го да ім пе ра та рам На па ле о нам І.

1929 год — на ра дзі-

ла ся Аляк санд-

ра Мі ка ла еў на Па хму та ва, 

ра сій скі кам па зі тар. На род ная 

ар тыст ка СССР (1984). Вя до-

мая як кам па зі тар-пе сен нік. Аў-

тар му зы кі да вя до мых пе сень 

«Ге о ла гі», «Аб ды ма ю чы не ба», 

«Пя шчо та», «Ме ло дыя», «Бе ла веж ская пу шча». Аў тар ба-

ле та «Азо ра насць», кан та ты «Васіль Цёркін», увер цюр, 

кан цэр таў для ар кест ра, му зы кі да дра ма тыч ных спек так-

ляў, кі на філь маў, ра дыё па ста но вак. Лаў рэ ат Дзяр жаў най 

прэ міі СССР (1975, 1982).

1938 год — па ча ла ся «Хрус таль ная ноч», або «Ноч 

раз бі тых віт рын» — се рыя па гро маў, ар га-

ні за ва ных на цыс та мі ў ноч з 9 на 10 ліс та па да 1938 го да 

на тэ ры то рыі Гер ма ніі і Аў стрыі. 9 ліс та па да 1938 го да 

на цыс ты за бі лі больш за 90 ча ла век, 30 ты сяч яў рэ яў бы-

лі схоп ле ныя і ад праў ле ныя ў канц ла ге ры. Сот ні сі на гог 

бы лі спа ле ны да шчэн ту, а ты ся чы віт рын крам, якія на-

ле жа лі яў рэ ям, раз бі тыя — ад сюль і ўзнік ла гіс та рыч ная 

наз ва па гро му. «Хрус таль ная ноч» ста ла пер шым буй ным 

па гро мам су праць яў рэ яў, які пра вя лі на цыс ты. Па вод ле 

ацэ нак гіс то ры каў, прак тыч на поў ная ад сут насць рэ ак цыі 

на па гром як унут ры са мой Гер ма ніі, так і ў ін шых кра і нах 

Еў ро пы раз вя за ла фа шыс там ру кі і па слу жы ла сты му лам 

да па чат ку ма са ва га зні шчэн ня еў ра пей скіх яў рэ яў.

1989 год — у ноч з 9 на 10 ліс та па да кі раў ніц тва 

ГДР ад кры ла гра ні цы з ФРГ і За ход нім Бер-

лі нам. Па чаў ся дэ ман таж Бер лін скай сця ны, што мно гія 

га ды бы ла сім ва лам па дзе лу Гер ма ніі на дзве дзяр жа вы 

(уз ве дзе ная 13 жніў ня 1961 го да).

АВЕН. Каб не рас ча роў-

вац ца ў вы ні ках сва ёй дзей-

нас ці, не спра буй це плыць 

су праць ва ды. Хо чац ца вы-

зна чыц ца — будзь це ары гі наль ныя, але 

сце ра жы це ся за ліш ня га эпа та жу. Ты-

дзень над звы чай спры яль ны для твор-

чых за ня ткаў, якія па тра бу юць адзі но ты, 

а вось рэ кла ма ваць улас ную пер со ну не 

рэ ка мен ду ец ца. Перш чым па чы наць 

штось ці но вае, пе ра ка най це ся, што гэ та 

ме на ві та тое, што вам трэ ба. 

ЦЯ ЛЕЦ. На гэ тым тыд-

ні вы мо жа це ўпэў не на 

пры сту паць да вы ка нан ня 

но ва га асаб лі ва важ на-

га за дан ня. На ват не су мня вай це ся ў 

пос пе ху. Але гэ та ра бо та мо жа за па-

тра ба ваць поў най са ма ад да чы. І па мя-

тай це, што ка лі бу дзе це су мня вац ца і 

са мі ся бе ста ноў ча не ацэ ні це, ні хто не 

звер не на вас ні я кай ува гі. Са мы час 

аб' явіць пра свае вар тас ці і за слу гі на 

поў ны го лас. 

БЛІЗ НЯ ТЫ. Ты дзень 

мо жа быць вель мі па спя-

хо вы, ка лі не бу дзе це на-

стой лі ва рвац ца ў пер шыя 

шэ ра гі. Ра бі це ўсё ў сва ім 

тэм пе і па сва ім сцэ на рыі і да мо жа це ся 

рэ аль на га пос пе ху. Пры чым атры ма е-

це ме на ві та тое, пра што даў но ма ры-

лі. Ця пер маг чы мыя цу ды і вы ка нан не 

са мых за па вет ных жа дан няў. Бу дзе це 

ад чу ваць не бы ва лы ўздым сіл, па вы-

сіц ца пра ца здоль насць — па спра буй це 

мак сі маль на вы ка рыс таць гэ ты час. 

РАК. Доб ры ты дзень для 

рэа лі за цыі са мых сме лых 

пра ек таў і ўзяц ця кар' ер-

ных вы шынь. На строй вай-

це ся на да сяг нен не мэт і пе ра адо лен-

не цяж кас цяў. Будзь це ўваж лі выя да 

ін фар ма цыі, якая па сту пае: маг чы мыя 

не дак лад нас ці і ска жэн ні, ні я ка га да-

ве ру чут кам і не пра ве ра ным па ве дам-

лен ням. Спры яль ны ты дзень для ра-

ман тыч ных зна ём стваў. 

ЛЕЎ. На гэ тым тыд ні да-

во лі цяж ка бу дзе аб мяр коў-

ваць пы тан ні ўза е ма дзе ян-

ня з дзе ла вы мі парт нё ра мі, 

бо з ва ша га або з ін ша га 

бо ку мо жа пра явіц ца яр кае імк нен не 

да да мі на ван ня. Па спра буй це ўсё ж 

знай сці кам пра міс. У аў то рак не аб-

ход на быць больш уваж лі вым і менш 

ма рыць. У гэ ты і на ступ ныя дні ўда лы мі 

бу дуць кан струк тыў ныя дзе ян ні. 

ДЗЕ ВА. Па спра буй це 

пры вес ці эмо цыі ў па ра дак 

і не кі дай це ся ў край нас ці. 

Вар та з асаб лі вай ува гай 

па ста віц ца да сяб роў, ка лег і парт нё-

раў, бо вы ўсту па е це ў скла да ную для 

ад но сін фа зу. У па чат ку тыд ня ад кла-

дзі це ўсе аса біс тыя спра вы і поў нас-

цю пры свя ці це ся бе ра бо це. У се ра ду 

нель га хлу сіць і пад да вац ца за ліш няй 

мі тус ні. Не ўхі ляй це ся ад шчы рых раз-

моў. 

ША ЛІ. Усе на ма ган ні 

на гэ тым тыд ні па жа да на 

на кі ра ваць на за ха ван не 

раў на ва гі з на ва коль ным 

све там. Не вар та раз бу-

раць ста рыя су вя зі, мя няць ра бо ту 

або спра ба ваць знай сці но вае ка хан не. 

Лепш ца ніць тое, што ўжо ёсць. Неш та 

ня ўлоў нае зме ніц ца ў пят ні цу, і жыць 

ста не знач на пры ем ней і спа кай ней. 

СКАР ПІ ЁН. Па ча так 

тыд ня — час, над звы чай 

спры яль ны для біз не-

су. Зрэш ты, вы бу дзе це 

схіль ныя да ра ман ты кі і ле ту цен нас-

ці. Але ме на ві та ця пер ва шы ма ры 

ма юць шанц здзейс ніц ца. Так што 

зор кі ра яць ве рыць у леп шае — вы 

не рас ча ру е це ся, на ад ва рот, мо жа це 

ча каць пры ем ных сюр пры заў, прэ мій 

і па да рун каў. 

СТРА ЛЕЦ. На гэ тым 

тыд ні дык та ваць пра ві лы 

гуль ні вы бу дзе це са мі. Хут-

чэй за ўсё, да вя дзец ца да-

во лі шмат пра ца ваць, за тое атры мае це 

шчод рую гра шо вую кам пен са цыю. Час 

спры яль ны для рас па чы нан ня но вых 

спраў, але гэ та не зна чыць, што ўсё 

ас тат няе мо жа быць бес па ка ра на за-

кі ну та. 

КА ЗЯ РОГ. Ка лі сця на, 

якая ста іць пе рад ва мі, зда-

ец ца не пры ступ най, па дзя-

лі це шлях да сяг нен ня мэ ты 

на дроб ныя част кі, і ўсё атры ма ец ца. 

Важ на зра біць пер шы крок. У па чат-

ку тыд ня вар та ад ва жыц ца на ры зы-

коў ныя ўчын кі. У се ра ду су стрэ ча са 

све там пры го жа га мо жа па спры яць 

твор ча му ўсплёс ку і рас крыц цю но вых 

здоль нас цяў. 

ВА ДА ЛІЎ. Будзь це 

прад бач лі выя, бо на ват ад-

но не асця рож нае сло ва мо-

жа абяр нуц ца су праць вас. 

Па спра буй це раз гле дзець за ўлас най 

рас слаб ле нас цю і за да во ле нас цю жыц-

цём маг чы мыя пад вод ныя ка мя ні і граб-

лі. Іх, зра зу ме ла, лепш па кі нуць уба ку. 

Ся рэ дзі на тыд ня па гра жае мі тус нёй і 

не па трэб ны мі кло па та мі. У чац вер не 

раз ліч вай це на хут кае вы ра шэн не праб-

лем. На ват ка лі ў вас шмат па моч ні каў, 

па спра буй це, каб стра тэ гія дзе ян няў бы-

ла рас пра ца ва на аса біс та ва мі.

РЫ БЫ. Ле ка мі ад жыц-

цё вых рас ча ра ван няў бу дзе 

поў нае па глыб лен не ў лю-

бі мую ра бо ту, вя до ма, пры на яў нас-

ці та кой. Не спра буй це фі ла соф ства-

ваць — гэ ты за ня так мо жа ўвес ці вас 

у дэ прэ сію. Лепш атрым лі ваць аса ло ду 

ад ім гнен ных ра дас цяў, чым ду маць 

пра тлен насць быц ця. У ад но сі нах з 

бліз кі мі людзь мі ста рай це ся быць пра-

віль на зра зу ме ты.
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Фота Анатоля КЛЕШЧУКА.

I'll 
be 

back!


