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 УСМІХНЕМСЯ

Сонца Сонца Усход Захад Даўжыня
   дня

СЁННЯ ЗАЎТРА

Мiнск    — 6.26 19.48 13.22
Вi цебск — 6.14 19.40 13.26
Ма гi лёў — 6.17 19.38 13.21
Го мель — 6.15 19.33 13.18
Гродна — 6.42 20.03 13.21
Брэст    — 6.45 20.01 13.16

Iмянiны
Пр. Арсенія, Георгія, Пятра.
К. Беаты, Яўгеніі, Захара, 
Германа, Магнуса, Міхала, Яўгена.

Месяц
Маладзік 5 верасня. 
Месяц у сузор’і Шаляў. 
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1812 год — На па ле он, узяў шы Ша вар дзін скі рэ дут і ве-
да ю чы, што рус кая ар мія за ня ла па зі цыі ка ля вёс кі 

Ба ра дзі но, біт вы не па чы нае. «Во і ны! Вось біт ва, якой вы так 
ча ка лі. Пе ра мо га за ле жыць ад вас!» — не без па фа су за явіў 
ён вой скам. Мі ха іл Ку ту заў так са ма аб' ехаў вой скі, але за да чу 
на заўт ра вы клаў без па тэ ты кі: «Кож ны полк бу дзе вы ка ры ста-
ны па спра ве. Вас бу дуць мя няць, як вар та вых, кож ныя дзве 
га дзі ны. Спа дзя ю ся на вас. Бог нам да па мо жа...».

1907 год — на ра дзіў ся (мяс тэч ка 
Це ра хоў ка, ця пер Доб руш скі 

ра ён Го мель скай воб лас ці) Ле а нід Ры го ра-
віч Рах лен ка, бе ла рус кі рэ жы сёр і ак цёр, 
на род ны ар тыст Бе ла ру сі (1946) і СССР 
(1966). У 1929-81 га дах пра ца ваў у Бе ла-
рус кім тэ ат ры імя Ян кі Ку па лы (у 1937-43-м 
— мас тац кі кі раў нік). Ся род ро ляў: Гар ла-
хвац кі («Хто смя ец ца апош нім» К. Кра пі-
вы), Сы мон («Са ла вей» З. Бя ду лі), Буб ноў 
(«На дне» М. Гор ка га) і ін шыя. Зды маў ся 
ў кі на філь мах «Мі кол ка-па ра воз», «Па лес кая ле ген да», «Га-
дзін нік спы ніў ся апоў на чы», «Вес на выя на валь ні цы». Лаў рэ ат 
Дзяр жаў най прэ міі Бе ла ру сі (1970).

1936 год — на ра дзіў ся (вёс ка Ба я ры, ця пер Ка рэ ліц кі 
ра ён Гро дзен скай воб лас ці) Фё дар Ула дзі мі ра-

віч Мі ра чыц кі, вя до мы бе ла рус кі ву чо ны ў га лі не заа тэх ніі і 
эка но мі кі сель скай гас па дар кі, член-ка рэс пан дэнт Ака дэ міі 
аграр ных на вук Бе ла ру сі (1992), за слу жа ны ра бот нік сель скай 
гас па дар кі Бе ла ру сі (1983). У 1969-94 га дах — на мес нік, пер-
шы на мес нік мі ніст ра сель скай гас па дар кі, на мес нік стар шы ні 
Дзярж пла на, пер шы на мес нік стар шы ні Дзярж аг ра пра ма, 
мі ністр сель скай гас па дар кі і хар ча ван ня Бе ла ру сі. Аў тар на-
ву ко вых прац па кор ма вы твор час ці, сві на га доў лі, ма лоч най 
жы вё ла га доў лі, эка но мі цы і ар га ні за цыі сель ска гас па дар чай 
вы твор час ці.

Аляк сандр ЕЛЬ СКІ, пісь мен нік, эт ног раф, гіс то рык, 
пе ра клад чык, пуб лі цыст:

«Род ная мо ва ў дак лад ным зна чэн ні ёсць са мая лю бі мая 
спад чы на на цыі; праз яе па ся рэд ніц тва ляг чэй за ўсё пра нік-
нуць у ду шу на цыі, за кра нуць па чуц ці, пра яс ніць ро зум, пад-
штурх нуць ад па вед ную дум ку, за клі каць да дзе ян ня, зма гац ца 
са страс ця мі, ства раць даб ра чын нас ці!».
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Ідзе эк за мен па пра ві лах да рож на га 
ру ху. Эк за ме на тар:

— Скры жа ван не, тут вы, тут аў то бус, 
тут гру за вік, тут ма та цыкл. Хто пра е дзе 
пер шы?

Кур сант:
— Так сіст.
Эк за ме на тар:
— Ча му так сіст?! Ад куль там узяў ся 

так сіст?!
Кур сант:
— Ды чорт яго ве дае, ад куль гэ тыя 

так сіс ты бя руц ца...

Ура жан ні пас ля ад па чын ку. 
Га тэль спа да баў ся, ну мар на огул 

су пер, а руч ні кі та кія пух на тыя, што 
ледзь ча ма дан за крыў.

ле ных пунк тах ад бы ва ла ся па сад ка дрэў цаў, якія бу дуць на гад ваць пра 
на вед ван не гэ тых мяс цін па лом ні ка мі з Даб ра дат ным аг нём ад Гро ба 
Гас под ня га. Пад ка рэн не са джан цаў пад сы па ла ся зям ля з па пя рэд ніх мес-
цаў, дзе ўжо па бы ва ла экс пе ды цыя. Та кім чы нам дуб кі, яб лынь кі, бя роз кі, 
клё ны, вы рас та ю чы з адзі най зям лі, ні бы да лу ча юц ца да на шай адзі най 
ма літ вы. Ты ся чы та кіх дрэў цаў ужо рас туць, на бі ра юць мо цы ка ля хра маў, 
у школь ных два рах, у скве рах і на пло шчах ва ўсіх аб лас цях рэс пуб лі кі.

Зра зу ме ла, што та кі маш таб ны пра ект пра цяг лас цю ў двац цаць га доў 
пры цяг нуў да ся бе зна ка вых асоб. Гэ та яны на су стрэ чах з вяс коў ца мі 
і га ра джа на мі да но сяць свае ве ды пра мі ну лае пра ва слаў най царк вы, 
пра пер ша асвет ні каў, су свет на вя до мых зем ля коў — на ву коў цаў, пісь-
мен ні каў, ге ро яў-аба рон цаў Ай чы ны. Дзя ку ю чы экс пе ды цыі сот ні ты сяч 
слу ха чоў па чу лі ці ка выя вы ступ лен ні кан ды да та ба га слоўя, пра фе са ра, 
про та і е рэя Сер гія Гар ду на; чле на-ка рэс пан дэн та НАН Бе ла ру сі, док та ра 
фі ла ла гіч ных на вук, пра фе са ра Сця па на Лаў шу ка; ар хе о ла га, док та ра 
гіс та рыч ных на вук, пра фе са ра Пят ра Лы сен кі. Сот ні ты сяч гле да чоў го-
ра ча ві та лі на род ную ар тыст ку Бе ла ру сі Ма рыю За ха рэ віч, якая на тхнё на 
чы та ла вер шы Мак сі ма Баг да но ві ча, Ян кі Ку па лы, урыў кі з про зы Яку ба 
Ко ла са і мно гіх ін шых зо рак ай чын най лі та ра ту ры.

Ня змен ны кі раў нік і ар га ні за тар экс пе ды цыі, за слу жа ны ра бот нік 
куль ту ры Рэс пуб лі кі Бе ла русь, лаў рэ ат прэ міі «За ду хоў нае ад ра джэн-
не» пісь мен ні ца Ні на За гор ская пад час ад на го з вы сту паў ска за ла: 
«Сад на шай су поль най ма літ вы ста іць на мі ну лым і рас це ў бу ду чы ню. 
Ліс це з па са джа ных на мі дрэў упад зе на да ло ні пра праў ну каў...»

Яў ген ПЯ СЕЦ КІ. Фо та аў та ра.

СВЯ ТЫ НІ, ЯКІЯ ЯД НА ЮЦЬСВЯ ТЫ НІ, ЯКІЯ ЯД НА ЮЦЬ
Гэ ты фо та рэ пар таж мож на бы ло па чы наць двац цаць га-

доў та му, ка лі Бе ла русь упер шы ню ад зна ча ла сваё но вае 
на цы я наль нае свя та пісь мен ства і дру ку. Та ды быў зроб ле ны 
пер шы за піс у дзён ні ку на ву ко ва-асвет ніц кай экс пе ды цыі 
«Да ро га да свя ты няў» з Даб ра дат ным аг нём. Ме на ві та ў той 
час бы лі вы ка за ны пер шыя спа дзя ван ні на ад ра джэн не гіс-
та рыч на га Бар ка ла баў ска га ма нас ты ра. Сё ле та экс пе ды цыя 
зноў за ві та ла на мес ца, дзе ўдзель ні кі ду хоў най мі сіі ка лісь ці 
ўка па лі пер шы драў ля ны крыж. Ця пер на тым ма ляў ні чым 
лу зе ўжо вы рас лі пер шыя па бу до вы Бар ка ла баў ска га Уз ня-
сен ска га жа но ча га ма нас ты ра. Та кіх пры кла-
даў шмат. Ду хоў нае ад ра джэн не — га лоў ная 
мэ та экс пе ды цыі. Яе га лоў ны стры жань, які 
яд нае лю дзей роз ных уз рос таў і по гля даў — 
на шы спад чын ныя свя ты ні.

Ду хоў на-асвет ніц кім на прам кам вы зна ча ец ца склад 
экс пе ды цыі. Яе ўдзель ні кі — вя до мыя бе ла рус кія на ву-
коў цы, дзея чы лі та ра ту ры і мас тац тва, свя та ры, гра мад-
скія дзея чы. Сё ле та яны на ве да лі га ра ды і вёс кі Мін скай, 
Брэсц кай, Ма гі лёў скай аб лас цей, па бы ва лі ва ўста но-
вах куль ту ры і аду ка цыі, баль ні цах, дзі ця чых пры тул ках, 
удзель ні ча лі ў па мі наль ных на ба жэн ствах на мес цах па-
ха ван ня во і наў Вя лі кай Ай чын най вай ны.

Як ва ўсе мі ну лыя га ды, пад час сё лет няй экс пе ды цыі 
па паў ня ўся агуль на бе ла рус кі «Сад ма літ вы». Ва ўсіх на се-

Но вы храм у го ра дзе Дры бін. 
Тут ад быў ся хрэс ны ход і на ба жэн ства.

За мі ну лыя двац цаць га доў на ву ко ва-асвет-
ніц кая экс пе ды цыя прай шла і пра еха ла 
амаль 25 ты сяч кі ла мет раў. На гэ тым шля-
ху Даб ра дат ным аг нём ад Гро ба Гас под ня га 
бы ло асве ча на ка ля 600 хра маў, ма нас ты-
роў, кап ліц. У ме ра пры ем ствах гэ тай ду хоў-
на-асвет ніц кай мі сіі ўдзель ні ча лі 4,5 міль ё-
на жы ха роў га ра доў і вё сак.

Па тра ды цыі, ус ці ла ю чы квет ка мі шлях, су стра ка лі Па тра ды цыі, ус ці ла ю чы квет ка мі шлях, су стра ка лі 
вяс коў цы хрэс ны ход з Даб ра дат ным аг нём вяс коў цы хрэс ны ход з Даб ра дат ным аг нём 
ад Гро ба Гас под ня га.ад Гро ба Гас под ня га.

Ся род тых, хто су стра каў экс пе ды цыю, Ся род тых, хто су стра каў экс пе ды цыю, 
бы ло шмат школь ні каў.бы ло шмат школь ні каў.

Про та і е рэй Сяр гей Сень — адзін з тых свя та роў, чый пры ход 
на ве да ла экс пе ды цыя. Жы ха ры Дры бі на на зва лі яго Ча ла ве кам 
го да ў на мі на цыі «гра мад ска-па лі тыч ная дзей насць». З яго іні цы-
я ты вы і пры не па срэд ным удзе ле бы ло па бу да ва на шмат хра маў.

У гэ тай лам па дзе экс пе ды цыя 
пра нес ла Даб ра дат ны агонь, 

за па ле ны ка ля Гро ба Гас под ня га 
ў Іе ру са лі ме.

На род ны май стар Елі сей Са ла мян ка з Ба ра на віч 
пе ра даў экс пе ды цыі драў ля ны ма кет царк вы — 

скры ню для збо ру ах вя ра ван няў.

Па лом ні кі на блі жа юц ца да Свя то га по ля пад Ба ра на ві ча мі.

Пра фе са раў Сця па на Лаў шу ка і Пят ра Лы сен ку 
паў сюд на ці ка ві лі вяс ко выя на ві ны.

Стаў вя до мы рас клад чэм-
пі я на ту све ту па ха кеі, які 
прой дзе ў Мін ску з 9 па 25 
мая 2014 го да. Стар та вы 
матч су свет на га фо ру му 
му сіць са браць усе 15 ты-
сяч заў зя та раў, на якія раз-
лі ча на «Мінск-Арэ на». Бо 
ад кры ваць пра гра му спа-
бор ніц тваў бу дуць збор ныя 
Бе ла ру сі і ЗША. У гэ ты ж 
дзень згу ля юць яшчэ дзве 
вель мі моц ныя ка ман ды — 
швей цар цы і ра сі я не.

9 мая рас пач нуц ца і пер шыя 
мат чы на «Чы жоў ка-Арэ не», якая, 

да рэ чы, ад чы ніц ца лі та раль на 
праз два ме ся цы. На но вай пля-
цоў цы ў пер шы дзень чэм пі я на-
ту ад бу дуц ца мат чы Фран цыя 
— Ка на да і Сла ва кія — Чэ хія. А 
вось дзей ныя чэм пі ё ны пла не ты 
— збор ная Шве цыі — аба ро ну 
ты ту ла пач не на на ступ ны дзень 
гуль нёй су праць Да ніі.

Ад зна чым, што ўсе су стрэ чы 
на гру па вой ста дыі і чвэрць фі-
на лы прой дуць на дзвюх арэ нах 
(гуль ні ў гру пе В — на «Мінск-
Арэ не», мат чы гру пы А — на 
«Чы жоў ка-Арэ не». — Аўт.), а за 
паў фі на ла мі і фі на лам гле да чы 

змо гуць на зі раць ужо ў ад ным 
мес цы — з тры бун га лоў най ха-
кей най пля цоў кі кра і ны.

Про даж квіт коў на мат чы пач-
нец ца ў кан цы ве рас ня. Каб на ве-
даць адзін матч гру па вой ста дыі, 
трэ ба бу дзе за пла ціць ад 6 да 
50 еў ра. А вось кошт квіт коў на 
гуль ні фі наль на га раў нда бу дзе 
па чы нац ца ад 25 еў ра. Так са ма 
ў про даж за пус цяць бі лет ныя па-
ке ты на гуль ня вы дзень, на мат-
чы гру па вой ста дыі, на су стрэ чы 
фі наль на га раў нда, на ўсе гуль ні 
ў ме жах ад ной з арэн, а так са ма 
па ке ты ра зам з пра жы ван нем, 

хар ча ван нем, эк скур сі я мі і ін шы-
мі па слу га мі.

Груп па АГруп па А

Шве цыя
Чэ хія

Ка на да
Сла ва кія
Нар ве гія

Да нія
Фран цыя

Іта лія

Груп па ВГруп па В

Фін лян дыя
Ра сія
ЗША

Швей ца рыя
Гер ма нія

Лат вія
БЕ ЛА РУСЬ

Ка зах стан

Ну і ну!Ну і ну!  ��

«Ма біль ны 
та лент»

17-га до вы на ву чэ нец ад на го са 
ста ліч ных тэх ні ку маў, ра ней су-
дзі мы за кра дзеж, аб хіт рыў ка ля 
паў сот ні лю дзей. Пры чым, што 
ці ка ва, не пад лет каў, а... да рос-
лых. Ён зна хо дзіў да вер лі вых 
гра ма дзян, якіх пад роз ны мі 
пры чы на мі ўга вор ваў ака заць 
яму да па мо гу, афор міў шы на ся-
бе на быц цё да ра гіх га джэ таў.

У асноў ным ён дзей ні чаў на тэ ры-
то рыі Цэнт раль на га ра ё на ста лі цы, дзе 
скан цэнт ра ва на най боль шая коль касць 
са ло наў су вя зі. Атры ма ныя пад ман ным 
шля хам план шэ ты і да ра гія ма біль ныя 
тэ ле фо ны ма ла ды ча ла век пра да ваў 
на рын ку ці праз ін тэр нэт. Па цяр пе лыя 
да вед ва лі ся пра пад ман толь кі та ды, 
ка лі ім тэ ле фа на ва лі з па ве дам лен нем 
аб пра тэр мі ноў цы пла ця жоў.

Зай маў ся на ву чэ нец сва ім «біз не-
сам» з мі ну ла га го да, пры чым дзей ні-
чаў роз ны мі шля ха мі. Не ка му абя цаў, 
што бу дзе пла ціць са ма стой на, ка гось ці 
прос та пад ман ваў, маў ляў, на яго імя 
ўжо аформ ле ны крэ дыт і та му яшчэ 
адзін па прос ту не да дуць. Мог на ват 
ска заць, што гро шы ўно сіць уво гу ле 
не трэ ба бу дзе, бо пры да па мо зе «па-
трэб ных су вя зяў» звест кі пра кант ракт 
з кам п'ю тар най ба зы вы да ляць. Да-
рэ чы бу дзе ска заць, што боль шасць 
ашу ка ных гра ма дзян іш лі на су страч 
прад пры маль на му ма ла до му ча ла ве ку 
не прос та так, а за пэў ны «га на рар» — 
30-40 до ла раў. Гэ ты спо саб ён ад шу каў 
у маі мі ну ла га го да на ад ным з сай таў. У 
ар ты ку ле на ву чэ нец пра чы таў, як лёг ка 
за ра біць гро шы, уга вор ва ю чы лю дзей 
за не вя лі кае ўзна га ро джан не браць 
на ся бе крэ ды ты ці ў рас тэр мі ноў ку — 
план шэ ты і ма біль ныя тэ ле фо ны. На 
на ступ ны ж дзень, ска рыс таў шы ся па-
ра дай, афе рыст па зна ё міў ся праз ін-
тэр нэт з хлоп цам, які да па ма гаў яму 
шу каць лю дзей, што га то выя бы лі за 
пла ту афарм ляць на ся бе тыя са мыя 
крэ ды ты ці браць у рас тэр мі ноў ку да ра-
гі та вар і пе ра да ваць яго «за каз чы ку» 
па слу гі. Як вы свет лі ла ся, ах вот ні каў 
за ра біць гро шай «па-лёг ка му» ака за-
ла ся больш чым да стат ко ва. Агу лам 
ах вя ра мі мах ля ра ста лі 48 ча ла век, у 
да чы нен ні да прад пры маль на га на ву-
чэн ца за ве дзе на больш за 50 кры мі-
наль ных спраў.

Сяр гей РА СОЛЬ КА

�

ЧЭМ ПІ Я НАТ СВЕ ТУ ПА ХА КЕІ 
РАС ПАЧ НУЦЬ БЕ ЛА РУ СЫ 

І АМЕ РЫ КАН ЦЫ

Уяў ля еш, Зі на, які жах! Уяў ля еш, Зі на, які жах! 
Зноў я ця бе пры сніў!..Зноў я ця бе пры сніў!..

Вік то рыя Аза ран ка пра цяг вае вы ступ лен не 
на Ад кры тым пер шын стве ЗША па тэ ні се. У 
чвэрць фі наль ным мат чы бе ла рус ка ўпэў не-
на «ра за бра ла ся» са сла вац кай тэ ні сіст кай 
Да ні э лай Хан ту ха вай — 6:2, 6:3 і вый шла ў 
паў фі нал. 

На ступ най са пер ні цай дру гой ра кет кі све ту 
бу дзе італь ян ка Фла вія Пе не та, якую мож на 
лі чыць га лоў ным «чор ці кам з та ба кер кі» гэ та-
га тур ні ру. Пе рад па чат кам спа бор ніц тваў ко-
ліш няя 10-я ра кет ка све ту зай ма ла толь кі 83-і 
ра док рэй тын гу. Але гэ та мож на па тлу ма чыць: 
італь ян ская тэ ні сіст ка пра пус ці ла кан цоў ку ле-
таш ня га се зо на з-за апе ра цыі на за пяс ці і толь кі 
ў па чат ку вяс ны ўзна ві ла вы ступ лен ні. Па ра-
дак саль на, але ў та кіх умо вах Фла вія Пе не та 
па ка за ла леп шы вы нік у кар' е ры на тур ні рах 
Вя лі ка га шле ма.

Да рэ чы, у кам па ніі паў фі на ліс так на ша су ай-
чын ні ца — са мая ма ла дая. Вік то рыя ма ла дзей-
шая за сва іх апа не нтак на 7 га доў. Аме ры кан ка 
Се рэ на Уіль ямс, кі та ян ка На Лі, як і Фла вія Пе не-
та, даў но раз мя ня лі трэ ці дзя ся так. Ці з'яў ля ец ца 
ўзрост «ту зом у ру ка ве» для бе ла рус кі, ад на знач-
на ад ка заць скла да на. Па фі зіч най пад рых тоў цы 
ўсе тры са пер ні цы Вік то рыі мо гуць даць фо ру 
лю бой ма ла дой тэ ні сіст цы. А вось ці не ад чу-
ва юць да дат ко ва га прэ сін гу з-за гэ та га фак та 
вя лі ка ўзрос та выя паў фі на ліст кі — пы тан не ад-
кры тае. Не здар ма псі ха ло гія ў жа но чым тэ ні се 
час та вы хо дзіць на пер шы план.

У лю бым вы пад ку раз вяз кі тур нір ных ка лі зій 
доў га ча каць не прый дзец ца. Паў фі наль ныя мат-
чы ад бу дуц ца ўжо сён ня, а фі наль ную гуль ню 
па ба чым заўт ра.

Да ры на ЗА ПОЛЬ СКАЯ.

«ТУЗ У РУ КА ВЕ» ВІК ТО РЫІ АЗА РАН КІ

Фота БЕЛТА.

ЗАПРАШАЕМ НАВЕДАЦЬ НАШ СТЭНДЗАПРАШАЕМ НАВЕДАЦЬ НАШ СТЭНД  
на выставе «Будпрагрэс»на выставе «Будпрагрэс» 

з 10 па 13 верасня!з 10 па 13 верасня!  


