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УСМІХНЕМСЯ

Сонца Сонца Усход Захад Даўжыня
   дня

СЁННЯ
Мiнск — 5.12 21.20 16.08
Вi цебск — 4.55 21.15 16.20
Ма гi лёў — 5.02 21.10 16.08
Го мель — 5.06 20.59 15.53
Гродна — 5.28 21.34 16.06
Брэст — 5.36 21.27 15.51

Iмянiны
Пр. Алена, Вольгі.
К. Вольгі, Міхаліны, 
Хрысціны, Антона, 
Барыса, Войцеха.

Месяц
Поўня 22 ліпеня.
Месяц у сузор’і Рыбы.

1761 год — на ра дзiў ся Якуб Ясiн скi, ва ен ны i па лi тыч ны 
дзе яч, адзiн з кi раў нi коў паў стан ня 1794 го да пад 

кi раў нiц твам Та дэ ву ша Кас цюш кi, iн жы нер, па эт, ге не рал-лей-
тэ нант. У 1789 го дзе сфар мi ра ваў кор пус iн жы не раў вой ска 
ВКЛ i быў пры зна ча ны яго ка мен дан там (на чаль нi кам) у ран гу 
пад пал коў нi ка. Удзель нi чаў у ва ен ных дзе ян нях вой ска ВКЛ 
пад час вай ны 1792 го да па мiж Ра сi яй i Рэч чу Па спа лi тай. 
На ле жаў да ра ды каль най гру поў кi «вi лен скiх яка бiн цаў», якiя 
рых та ва лi паў стан не, за клi ка лi вы ка рыс тоў ваць во пыт фран-
цуз скай рэ ва лю цыi, вы сту па лi за ад ме ну пры гон нiц тва. У 1794 
го дзе пры зна ча ны ка мен дан там уз бро е ных сiл ВКЛ, кi ра ваў 
ар га нi за цы яй но вай ар мii, на бi раў у вой скi шлях ту, мя шчан, 
ся лян. Пi саў вер ша ва ныя лiс тоў кi-за клi кi да ся лян на бе ла рус-
кай мо ве. За гi нуў у баi ў 1794 го дзе.

1783 год — 230 га доў та му ў ба га тай крэ оль скай сям'i 
з'я вiў ся на свет Сi мон Ба лi вар, ге рой на цы я наль-

на-вы зва лен чай ба раць бы за не за леж насць Паўд нё вай Аме-
ры кi су праць iс пан ска га ка ла нi яль на га 
па на ван ня, на цы я наль ны ге рой Ве не су-
э лы, Ка лум бii, Пе ру, Ба лi вii i Эк ва до ра. 
На вы ха ван не i фар мi ра ван не све та-
по гля ду Ба лi ва ра вя лi кi ўплыў ака заў 
яго на стаў нiк i ста рэй шы ся бар, вя до мы 
асвет нiк С. Рад ры гес. Юнац тва Ба лi-
вар пра вёў у Еў ро пе (1799-1806, Iс па нiя, 
Фран цыя, Iта лiя), дзе ра на ажа нiў ся, але 
не ўза ба ве аў да веў. 15 жнiў ня 1805 го да на ўзгор ку Мон тэ-Сак-
рэ ў Ры ме, у пры сут нас цi Рад ры ге са, па кляў ся зма гац ца за 
вы зва лен не Паўд нё вай Аме ры кi ад ка ла нi яль на га пры гнё ту.

1918 год — 95 га доў та му на ра дзiў ся (вёс ка Да бро цi на 
Кi раў ска га ра ё на Ма гi лёў скай воб лас цi) Аляк-

сандр Тры фа на вiч Кузь мiн, вя до мы пар тый ны i дзяр жаў ны 
дзе яч Бе ла ру сi. З 1948 го да за гад ваў ад дзе ла мi Са вец ка-
га рай ка ма КПБ Мiн ска, Мiн скiх гар ка ма i аб ка ма пар тыi. 
У 1958-62 га дах — сак ра тар Мiнск ага аб ка ма КПБ, з 1962 
го да — за гад чык ад дзе ла, а з лю та га 1971-га па жнi вень 
1986-га — сак ра тар ЦК КПБ. Унёс знач ны ўклад у раз вiц цё i 
ўдас ка на лен не пад рых тоў кi кад раў аду ка цыi, на ву кi i куль ту ры 
рэс пуб лi кi. Шмат зра бiў для ўма ца ван ня ма тэ ры яль най ба зы 
куль ту ры i мас тац тва, уве ка ве чан ня ге ро i кi рат най i ства раль-
най пра цы бе ла рус ка га на ро да. Па мёр у 2003 го дзе.

Кузь ма ЧОР НЫ, пра за iк, 
дра ма тург, пуб лi цыст:

«Кож ная да ро га ку ды-не будзь вя дзе, але ты вы бi рай 
тую, якая не вя дзе ў прор ву».

Ск
ла

ў А
нд

рэ
й М

ІХ
АЙ

ЛА
Ў.

ЗАЎТРА

 Б Е Л А Р У С К А Я 
Г А З Е Т А

ЗАСНАВАЛЬНIКI:

тэл./факс: 287 17 79,
е-mail: reklama@zvyazda.minsk.by
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сходу Рэспублiкi Беларусь, Савет Мiнiстраў 
Рэспублiкi Беларусь
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РЭСПУБЛІКІ БЕЛАРУСЬ.РЭСПУБЛІКІ БЕЛАРУСЬ.

Галоўны рэдактар КАРЛЮКЕВІЧ Аляксандр Мікалаевіч. 
РЭДАКЦЫЙНАЯ КАЛЕГIЯ: Н. КАРПЕНКА (на  меснiк галоўнага рэдактара), В. КЛЮЧНІК 
(на  меснiк галоўнага рэдактара), А. КЛЯШЧУК, Л. ЛАХ МА  НЕН КА, С. ПРОТАС (першы на  меснiк  
дырэктара—галоўнага  рэдактара), Н. РАСОЛЬКА, С. РАСОЛЬКА,  
А. СЛАНЕЎСКІ (на  меснiк галоўнага рэдактара), В. ЦЕЛЯШУК, Л. ЦІМОШЫК.
НАШ АДРАС: 220013 г. Мiнск, вул. Б. Хмяльніцкага, 10-а.
ТЭЛЕФОНЫ: прыёмнай – 287 19 19 (тэл./факс); аддзелаў: пiсьмаў —  287 18 64, падпіскі і распаўсюджвання 
— 287 18 38, 287 17 21, бухгалтэрыi: 287 18 81. 

Аўтары апу бл iка ваных матэры я лаў нясуць адказнасць за падбор i дакладнасць фактаў. Iх мер  ка   ваннi не заўсёды супадаюць 
з мерка ван нем рэ дак цыi. Рэдакцыя па сваім меркаванні адбірае і публікуе адрасаваныя ёй пісьмы. Перадрук матэрыялаў, 
апублікаваных у «Звяздзе», толькі з дазволу рэдакцыі.

http://www.zviazda.by; 
e-mail: info@zvyazda.minsk.by,
(для зваротаў): zvarot@zvyazda.minsk.by
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23 ліпеня 2013 года.

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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Па га ры зан та лі: Грыб. Васт ры ня. Ра ке та. Ка рал. Рык ша. Ход. Буд ка. 
Урок. Ба воў на. Суд. Нор ма. Абак. Лі ра. Рак. Дран ка. Ста па. Дан. Туз. 
Ха мут. Ко рак. Рок. Раж ка. Бра ва да. Уша. Алах. Ра ка. Кон ка. Ан ты тэ за. 

Па вер ты ка лі: Аў та ма біль. Ака дэ мія. Ро вар. Ара тар. Коўш. Апу ка. Бэ ра. 
Сказ. Ка бан. Ка ша ра. Вак са. Ала. Ра дар. «Ака». Сот ка. Бар хан. Лха са. 
Хор. Ар ба. Ду да. Бан ду ра. «Оза». Ка тод. Цяг нік. Клан. Ка ман да.

Гэ тыя дзіў ныя баць коў скія схо ды... Ува ход 
бяс плат ны, вы хад — 50 ты сяч.

Яна і ён.
— Маў чы.
— Я ні чо га і не ка жу.
— Ты ду ма еш. Гэ та раз драж няе.

Дзе ці — квет кі жыц ця :)
Ох, ужо гэ тая ма ма! Веч на цац кі па па лі цах 

рас ста віць — а мне по тым ха дзі і па мес цах 
рас кід вай.

ПРА ВЕР ЦЕ, КА ЛІ ЛАС КА, АД КА ЗЫ

РЭ ГА ТА, ЯКОЙ ЯШЧЭ НЕ БЫ ЛО...
У Брас ла ве ад бы ла ся маш таб ная мiж на род ная рэ га та, ана ла гаў 

якой у ра ё не не бы ло.
А ка лiсь цi ў мяс тэч ку i на ва кол лях бы ло ня ма ла ўла даль нi каў ях таў i 

iн шых суд наў, пра во дзi лi ся спаборніцтвы. Сё лет няя, пра цяг ва ю чы тра-
ды цыi мi ну ла га, ад бы ла ся ў рам ках ужо доб ра вя до ма га мiж на род на га 
ту рыс тыч на га пра ек та «Бэ ла Дзвi на». Стар шы ня Брас лаў ска га рай вы кан-
ка ма Сяр гей ШМАТ АЎ, вi та ю чы ўдзель нi каў рэ га ты, на га даў пра слаў нае 
мi ну лае па рус на га спор ту на тэ ры то рыi ця пе раш ня га Брас лаў ска га ра ё на 
i ска заў, што ўла да пад трым лi вае пра цэс ства рэн ня ў ра ё не яхт-клу ба.

— Брас лаў шчы на — гэ та цу доў ны край з ба га тай гiс то ры яй, са ма-
быт най куль ту рай, спрад веч най пры ро дай i ўнi каль ны мi ту рыс тыч ны мi 
маг чы мас ця мi. Наш край — край бла кiт ных азёр. Ка лi па гля дзець на 
кар ту, то зям ля Брас лаў скiх азёр ра зам з азё ра мi Лат вii, Лiт вы ства-
рае еў ра пей скую геа гра фiч ную ма за i ку. Са праў ды, ма ла зной дзец ца 
ў Бе ла ру сi мес цаў, чыё гiс та рыч нае мi ну лае i су час нае жыц цё бы лi б 
цес на звя за ны з азё ра мi, якiя скла да лi б iх га лоў ную ад мет ную ры-
су, — за клi кае ад па чы ваць у ра ё не стар шы ня рай вы кан ка ма. — Край 
Брас лаў скiх азёр — гэ та мес ца, ад кры тае для роз ных куль тур i лю дзей, 
але ра зам са сва i мi на цы я наль ны мi тра ды цы я мi...

У спа бор нiц твах яхт сме наў бра лi ўдзел 8 экi па жаў, у тым лi ку i з Маск-
вы. На жаль, так i не да ча ка лi ся ар га нi за та ры рэ га ты ама та раў па рус на га 
спор ту з Лат вii, Лiт вы i Поль шчы. I, без умоў на, iм бу дуць вель мi ра ды 
ў на ступ ныя га ды. У дру гi дзень спа бор нiц тваў на га рад скiм ста ды ё не 
ўзна га ро дзi лi пры зё раў рэ га ты. Пе ра мож цы атры ма лi па мят ныя су ве нi ры 
i гра ма ты. Ся род пе ра мож цаў быў i мас коў скi экi паж.

Удзель нi ка мi i гле да ча мi фэс ту, па са мых сцiп лых пад лi ках, ста лi 
ка ля 3 ты сяч ча ла век. 

Аляк сандр ПУК ШАН СКI.


