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УСМІХНЕМСЯ

Сонца Сонца Усход Захад Даўжыня
   дня

СЁННЯ
Мiнск — 6.10 20.09 13.59
Вi цебск — 5.58 20.02 14.04
Ма гi лёў — 6.01 20.00 13.59
Го мель — 6.01 19.53 13.52
Гродна — 6.26 20.24 13.58
Брэст — 6.30 20.21 13.51

Iмянiны
Пр. ПРАЧЫСТАЯ 
(Успенне Багародзіцы).
К. Патрыцыі, Аляксея, 
Аляксандры, Аўгусціна.

Месяц
Апошняя квадра ў 12.35.
Месяц у сузор’і Блізнят.

1749 год — на ра дзіў ся фі ло саф і па эт Ёган Воль-
фганг Гё тэ. У дзя цін стве ён вы ву чаў дак-

лад ныя на ву кі, жы ва піс, гіс то рыю, му зы ку, фех та ван не. 
Ён ці ка віў ся хі мі яй і з на ву ко вай дак лад нас цю апіс ваў свае 
до сле ды. У Лейп цы гу бу ду чы па эт вы ву чаў пра ва і пі саў 
вер шы пра сваё пер шае ка хан не. Яго на зы ва лі міс ты кам, 
за хоп ле ным «дэ ма нам паэ зіі», ге ні ем па-за ча сам, ува саб-
лен нем ня мец ка га ду ху, вя лі кім гер ман скім па тры яр хам, 
рэа ліс там-прак ты кам, пер шым паэ там. Ён па кі нуў 143 
та мы тво раў і больш за 13 ты сяч ліс тоў. А вяр шы ня яго 
паэ зіі і фі ла со фіі — воб раз док та ра Фаў ста.

1762 год — на ра дзіў ся Ян Рус тэм, бе ла рус кі жы ва-
пі сец, пе да гог. Твор часць яго бы ла звя за на з 

мас тац кім жыц цём Бе ла ру сі і Літ вы. Ву чыў ся ў Вар ша ве 
і Гер ма ніі. У 1798-1832 га дах вы кла даў у Ві лен скім уні-
вер сі тэ це. Рэ ар га ні за ваў сіс тэ му на ву чан ня ў Ві лен скай 
мас тац кай шко ле. Пад рых тоў ка ў гэ тай шко ле да ва ла 
маг чы масць та ле на ві тай мо ла дзі Бе ла ру сі, Літ вы і Поль-
шчы па сту паць у мас тац кую ака дэ мію. У 1820-1822 га дах 
у шко ле ву чы лі ся 45 жы ва піс цаў і 16 скульп та раў, ся род 
якіх бы ло шмат вы хад цаў з Бе ла ру сі. Вы ха ван ца мі шко-
лы бы лі В. Вань ко віч, Я. Да мель, Н. Ор да, І. Хруц кі і ін-
шыя. Сам Рус тэм пра ца ваў пе ра важ на ў жан ры парт рэ та. 
Ён аў тар шмат лі кіх аў та парт рэ таў, парт рэ таў, аква рэ ляў. 
Па мёр у 1835 го дзе.

1963 год— у ЗША 
ад быў ся 200-

ты сяч ны «Марш на Ва-
шынг тон у імя ра бо ты і 
сва бо ды» з па тра ба ван-
ня мі ра са вай роў на сці пры 
пра ца ўлад ка ван ні і лік ві-
да цыі бес пра цоўя. Мар цін 
Лю тар Кінг з пры сту пак ме ма ры я ла прэ зі дэн ту Аў ра а му 
Лін каль ну вы сту піў з пра мо вай, якая ўвай шла ў гіс то рыю. 
Яна па чы на ла ся сло ва мі: «У мя не ёсць ма ра...».

Кузь ма ЧОР НЫ, пра за ік, дра ма тург, пуб лі цыст:
«Спа кой і вы трым ка бя руць верх над кры кам і са ма-
ўпэў не нас цю».
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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.
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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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МІН СКАЯ ка ман да Tubertіnі за ва я ва ла Ку бак Бе ла-
ру сі на спа бор ніц твах па спар тыў най лоў лі ры бы 

лет няй па пла воч най ву дай, якія прай шлі 24—25 жніў ня 
на Пят ро віц кім ва да схо ві шчы ў Сма ля віц кім ра ё не. Пра 
гэ та ка рэс пан дэн ту БЕЛ ТА па ве да міў га лоў ны суд дзя 
спа бор ніц тваў Аляк сандр За гор скі.

Па вы ні ках спа бор ніц тваў ва га ўло ву ка ман ды-пе ра мож-
цы скла ла 26,160 кг. Дру гое і трэ цяе мес ца за ня лі ад па вед-
на ка ман ды «Вы ток» (Мінск) і Matchfіchіng (Мінск, Ма гі лёў, 
Брэст).

Удзел у спа бор ніц твах пры ня лі 11 ка ман даў па 4 ча ла ве кі 
ў кож най. Пры гэ тым 5 ка ман даў бы лі пе ра мож ца мі чэм пі-
я на ту Бе ла ру сі па лоў лі ры бы па пла воч най ву дай, ас тат ніх 
6 вы лу чы лі аб лас ныя струк ту ры Бе ла рус ка га та ва рыст ва 
па ляў ні чых і ры ба ло ваў.

Спа бор ніц твы пра хо дзі лі ў 
два эта пы, кож ны з якіх за вяр-
шыў ся ўзваж ван нем вы лаў ле-
най ры бы. Пе ра мо гу атрым лі-
ва ла ка ман да, якая на ла ві ла 
больш за ўсіх ры бы ў сва ёй 
зо не. Пе ра мож цы чэм пі я на ту 
Бе ла ру сі па лоў лі ры бы па пла-
воч най ву дай і спа бор ніц тваў 
на Ку бак Бе ла ру сі па спар тыў-
най лоў лі ры бы лет няй па пла-
воч най ву дай атрым лі ва юць 
маг чы масць стаць удзель ні-
ка мі чэм пі я на ту све ту па па-
пла воч най лоў лі ры бы.

Ар га ні за та рам рэс пуб лі кан-
скіх ры ба лоў ных спа бор ніц-
тваў вы сту пае Рэс пуб лі кан-
скае дзяр жаў нае гра мад скае 
аб' яд нан не «Бе ла рус кае та ва-
рыст ва па ляў ні чых і ры ба ло-
ваў». Ад кры тыя спа бор ніц твы 
на Ку бак Бе ла ру сі па спар тыў-
най лоў лі ры бы лет няй па пла-
воч най ву дай пра вод зяц ца з 
2010 го да.

ЗЛАВІЛІ ЎДАЧУ!ЗЛАВІЛІ ЎДАЧУ!
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Сяб роў кi:
— Ма ры на, мож на, я ў ця бе за-

ста ну ся?
— Вя до ма, Све та, поз на ўжо.
— А ў ця бе па ву коў ня ма? Жу-

дас на iх ба ю ся!
— Не, змеi ўсiх з'е лi. 

Сха дзi ла з дзець мi ў заа парк. 
Дзе цi ры ка лi, пi шча лi, кры ча лi, 
ма ха лi. Спа дзя ю ся, звя ры за ста-
лi ся за да во ле ны мi.

Жон ка — му жу:
— Я тут у кра ме вы дат ны кас-

цюм-трой ку ба чы ла на ця бе.
— На вош та мне кас цюм?
— На пра цу ха дзiць. У ця бе ж нi-

вод на га кас цю ма ня ма!
— Мне на пра цу мож на хоць у 

ад ных тру сах ха дзiць! Мне кас цюм 
на огул не па трэ бен! Пры ду май хоць 
адзiн ар гу мент, для ча го мне кас-
цюм!

— Во ва, а ў чым я ця бе ха ваць 
бу ду?..

Па ра да му жы кам: уз рост да мы 
вы зна чыць зу сiм не так ужо i скла-
да на... Уяў ля еш са бе, коль кi, ад нi-
ма еш 10 га доў — i ўсё роў на, ад га-
даў ты цi не: ўсе за да во ле ныя!

Жон ка — му жу:
— Вой, якiя мы ўраз лi выя! Па ду-

ма еш, не на фар ба ва ную мя не ўба-
чыў! А мне ця пер з за iкам ўсё жыц цё 
жы вi...

...I не 
за бы вай пра 

пам пер сы 
— ён вель мi 
лю бiць пi ва!

У апош ні дзень 
жніў ня ў ста ліч-

ным пар ку імя 
Гор ка га ад бу-

дзец ца не звы-
чай нае свя та. 

Жан чы ны, якія ў 
хут кім ча се ча ка-

юць пры баў лен ня 
ў сям'і, збя руц ца 
на «Пуз-па рад».

Гэ ты не ка мер цый-
ны са цы яль ны пра ект, 
за клі ка ны за ся ро дзіць 
ува гу на дэ ма гра фіч-
най сі ту а цыі ў кра і не, 
аба ро не ма ця рын ства 
і дзя цін ства, іс нуе ўжо 
тры га ды. Са мы пер шы бе ла рус кі 
«Пуз-па рад» ад быў ся ў жніў ні 2011-га 
ў Сі лі чах, дзе бу ду чыя ма мы па са дзі-
лі цэ лую алею клё наў з па жа дан ня мі 
для ча ка ных не маў лят (між ін шым, усе 
дрэў цы пры ня лі ся і доб ра рас туць). 
Ле тась у пар ку Гор ка га ўдзель ні цы 
ме ра пры ем ства ўста ля ва лі два дрэ-
вы ў кад ках — ру жо вае і бла кіт нае, 
на га лін кі якіх так са ма мож на бы ло 
пры вя заць стуж кі з па жа дан ня мі на 
шчас це.

У пра гра ме сё лет ня га па ра да — май-
стар-клас для баць коў па слін га на шэн ні, 
пра фе сій ная фо та се сія і дэ фі ле-па каз 
бу ду чы мі ма ма мі вы ста вы ма люн каў 
на жы во ці ках, тра ды цый ная ак цыя для 
баць коў «Ліст у бу ду чы ню», а для дзя-
цей — акваг рым і шэ раг ат рак цы ё наў. 
Так са ма ўсіх гас цей свя та ча кае кан-
цэрт ная пра гра ма з удзе лам бе ла рус кіх 
ар тыс таў.

Да рэ чы, для ўдзель ніц аб ве шча ны 
ад мыс ло вы дрэс-код: ува ход на свя та 
вы ключ на ў жоў тым адзен ні. Ме на ві та 

яго ар га ні за та ры на зы ва юць афі цый ным 
ко ле рам пра ек та — «бо жоў ты вы клі кае 
ад чу ван не цеп лы ні, лёг кас ці і ве ся лос ці, 
сім ва лі зуе доб рае са ма ад чу ван не, ра-
дасць і шчас це».

— Для ўдзе лу ў «Пуз-па ра дзе-2013» 
за рэ гіст ра ва лі ся ўжо кры ху больш як 
40 ча ла век, — рас ка за ла «Звяз дзе» 
ар га ні за тар свя та, кі раў нік ін тэр нэт-
пра ек та prazdnіk.by Але ся Ка кош ні ка-
ва. — Але па во пы це мі ну лых га доў мы 
ве да ем, што ў апош ні дзень, над зеў шы 
жоў тыя май кі, су кен кі і са ра фа ны, да 
свя та да лу ча ец ца яшчэ больш бу ду чых 
ма туль, і мы ста ра ем ся ні ко га з іх не 
аб мі нуць ува гай. З за да валь нен нем 
па са дзі лі б яшчэ дрэ вы, але парк імя 
Гор ка га і без та го шчыль на за са джа-
ны, та му «Дрэ вы жа дан няў» на гэ ты 
раз па ста вім прос та на га лоў най сцэ-
не, і ўсе баць кі змо гуць па кі нуць ліс ты 
сва ім бу ду чым да чуш кам і сы ноч кам.

Вік то рыя ЦЕ ЛЯ ШУК
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БУ ДУ ЧЫЯ МА МЫ 
ВЫЙ ДУЦЬ НА ПА РАД
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Ры ба кі з Мін ска ўзя лі Ку бак Бе ла ру сі Ры ба кі з Мін ска ўзя лі Ку бак Бе ла ру сі 
па лоў лі па пла воч най ву дайпа лоў лі па пла воч най ву дай


