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   дня

СЁННЯ
Мiнск — 9.19 16.47 7.28
Вi цебск — 9.16 16.29 7.13
Ма гi лёў — 9.09 16.37 7.28
Го мель — 8.57 16.42 7.45
Гродна — 9.33 17.04 7.31
Брэст — 9.25 17.13 7.48

Iмянiны
Пр. Парамона.
К. Адэлаіды, Жанны, 
Аляксандра, Кандрата.

Месяц
Першая квадра 

9 снежня.

Месяц у сузор’і Цяльца.

1918 год — на ра дзiў ся (вёс ка Гай шын Слаў га рад-
ска га ра ё на) Кас тусь (Кан стан цiн Цi ха на вiч) 

Кi рэ ен ка, бе ла рус кi па эт, за слу жа ны дзе яч куль ту ры Бе ла-
ру сi (1970). У 1945-1962 га дах пра ца ваў у ча со пi се «Бе ла-
русь», з 1962-га — га лоў ны рэ дак тар ча со пi са «Бя роз ка», 
у 1972-1986-м — ча со пi са «По лы мя». Аў тар збор нi каў 
«Пас ля на валь нi цы», «Мая рэс пуб лi ка», тво раў для дзя цей 
(збор нi кi «Зя лё нае рэ ха», «Вяс на-крас на») i iн шых. Не ка-
то рыя вер шы К. Кi рэ ен кi па кла дзе ны на му зы ку. Лаў рэ ат 
Дзяр жаў най прэ мii Бе ла ру сi (1972). Па мёр у 1988 го дзе.

1928 год — на ра дзiў ся Чын гiз Ай тма таў, кiр гiз скi пiсь-
мен нiк. У сва iх тво рах ён па ка заў та кiя пры кла ды 

ма раль най чыс цi нi, якiя бу дуць жыць у вя ках. Чын гiз Ай тма таў 
пi саў на рус кай мо ве, быў ду хоў на 
блiз кi да Ра сii, а ў сва iх кнi гах ад-
люст роў ваў адзiн ства кiр гiз ска га 
на ро да з на ро да мi све ту. Шы ро кую 
вя до масць яму пры нес ла апо весць 
«Джа мi ля». За тым з'я вi лi ся апо вес цi 
«Та па лiн ка мая ў чыр во най хуст цы», 
«Пер шы на стаў нiк», «Бы вай, Гуль-
са ры!». Пер шы ра ман май стра — «I даў жэй за век доў жыц ца 
дзень». Чын гiз Ай тма таў пра ца ваў га лоў ным рэ дак та рам ча-
со пi са «За ру беж ная литература». За тым быў па слом Кiр гi зii ў 
кра i нах Бе нi люк са. Тво ры кiр гiз ска га пра за iка пе ра кла дзе ны 
на мно гiя мо вы све ту. Не ка то рыя з iх бы лi эк ра нi за ва ныя.

1946 год — на ра дзiў ся Аляк сандр Мi ка ла е вiч Ста-
жа раў, бе ла рус кi ву чо ны ў га лi не бiя хi мii, ра-

ды я цый най i эка ла гiч най ме ды цы ны, док тар бiя ла гiч ных 
на вук, пра фе сар. Аў тар на ву ко вых прац па пы тан нях рэ гу-
ля тар ных ме ха нiз маў энер ге тыч на га аб ме ну ў клет ках.

Iван МЕ ЛЕЖ, на род ны пiсь мен нiк Бе ла ру сi:
«Род ная зям ля грэе i абе ра гае».

ЗАЎТРА

Па ва жа ная Соф'я Паў лаў на ГУ РЫ НА, бы лы на мес нік 
ды рэк та ра па ву чэб на-вы ха ваў чай ра бо це Юра ціш каў-
скай СШ Іў еў ска га ра ё на!

Він шу ем Вас з 80-год дзем з дня на ра джэн ня. Жа да-
ем зда роўя і даў га лец ця, шчас ця і даб ра бы ту, муд рас ці, 
не ста рэць ду шой, за ста вац ца та кой жа па зі-
тыў най, з усмеш кай і доб рым на стро ем пра-
цяг ваць свой шлях па жыц ці.

Ка ле гі-ве тэ ра ны пе да га гіч най пра цы.
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Муж чын ская пры-
кме та: па чаў пры чэс-
вац ца па ра нi цах — трэ-
ба стрыг чы ся.

Дзве сяб роў кi.
— Ча му так атрым лi-

ва ец ца? Ра зум ныя, пры-
стой ныя дзяў ча ты, пры га-
жу нi, з прын цы па мi i аду-
ка цы яй, не мо гуць знай-
сцi са бе год на га му жа, а 
якiя-не будзь дур нi цы, не 

аб ця жа ра ныя нi ро зу мам, 
нi ма рал лю, усе ўлад ка-
ва ныя. Што за жыц цё!.. 
Вось ты за му жам?

— Так!
— Вось я i ка жу...

Я толь кi на ву чыў ся 
вя заць круч ком, як ры-
ба па ча ла брац ца.

— Да ра гi, на дзень 
на ра джэн ня лiтр га рэл кi 

хо пiць?
— Мне — так.

Я ад ра зу зра-
зу ме ла, што ў 
нас з iм нi чо га 
не вый дзе, ка-
лi ў ка вяр нi я 
за мо вi ла са бе 
кань як, а ён — 
ма ро зi ва...

Пра тое, што кас ма наўт Алег На-
віц кі ня рэд ка тэ ле фа на ваў мас-
та ку Іва ну Міс ко з са мой ар бі ты, 
не ве дае толь кі не ці каў ны. Ма юць 
зно сі ны ўлю бё ныя ў кос мас лю-
дзі і на больш мен шых ад лег лас-
цях. Кож ны раз, ка лі кас ма наўт 
бы вае на ма лой ра дзі ме, не аб-
мі нае ён і яшчэ ад но мес ца, якое 
так са ма ста ла род ным, — май-
стэр ню твор цы.

Вось і на гэ ты раз за ві таў да Іва на Міс-
ко. Ды не адзін — з жон кай Юлі яй і дач-
кой Янай. Ды не з пус ты мі ру ка мі: пры вёз 
з род най Чэр вень шчы ны бя роз ку. Вы ра-
шы лі па са дзіць ка ля май стэр ні, за тры 
кро кі ад той, якую га доў трыц цаць та му 
па са дзі лі пер шыя бе ла рус кія кас ма на ўты 
Пётр Клі мук і Ула дзі мір Ка ва лё нак.

— Гэ та ўжо ста ла доб рай тра ды цы-
яй. І вель мі ха це ла ся б, каб яна на бы ла 
больш буй ныя маш та бы, — га во рыць 
на род ны мас так Бе ла ру сі і рас кры вае 
сак рэт, што ро біць дзе ля гэ та га ўсё 
маг чы мае: — Бы ла раз мо ва з прад-
стаў ні ка мі го ра да аб тым, што ў Мін-
ску бу дзе за кла дзе на алея, дзе кож ны 
кас ма наўт, які пры е дзе ў бе ла рус кую 
ста лі цу, змо жа па са дзіць дрэ ва. Яна 
пла ну ец ца дзесь ці ў тым мес цы, дзе 
зна хо дзіц ца ву лі ца Кас ма на ўтаў. Ёсць 
та кая за ду ма, каб там ад крыць ка вяр-
ню, якая б на зы ва ла ся «Кос мас». Кас-
ма на ўты па абя ца лі, што да па мо гуць 

склас ці ці ка вае кас міч нае ме ню. А я, 
у сваю чар гу, рас пра ца ваў эс кіз для 
тар цо вай сця ны шмат па вяр хо ва га до-
ма на гэ тай ву лі цы. Гэ та бу дзе вя ліз ны 
рэ льеф, вы ка на ны ў ме та ле, пры све-
ча ны Клі му ку, Ка ва лён ку і На віц ка му. 
За ста ло ся толь кі знай сці спон са ра.

Гэ та ўсё ў да лё кай перс пек ты ве. А 
што да больш хут кіх па дзей, то ў кан цы 
го да па він на вый сці кні га пра Але га На-
віц ка га, якую на пі са ла яго жон ка. «Гэ та 
доб ры дзён нік аб жыц ці кас ма на ўта, 

— пры ад кры вае та ям ні цы Іван Які ма-
віч. — Пад час апош няй су стрэ чы мы 
аб мер ка ва лі не ка то рыя ста рон кі з кні-
гі. Гэ та бу дзе ці ка ва! Акра мя та го, там 
прад стаў ле на шмат фо та ілюст ра цый, 
якія Алег На віц кі зра біў у кос ма се».

Алег На віц кі не шка дуе свай го ча су, 
каб чар го вы раз па па зі ра ваць для май-
стра. Вось і на гэ ты раз за тры маў ся. 
Два яго парт рэ ты ўжо га то вы, апош ні 
— ча кае за вяр шэн ня.

— Мы з ім вель мі па сяб ра ва лі, — 
пры зна ец ца скульп тар. — Гэ та бы ло ў 
Зор ным га рад ку, га ды два та му. Там я 
і па чаў пра цу. Зра біў пер шы эцюд, але 
за вяр шэн не ад бы ло ся тут, у май стэр-
ні. За раз пра цую над яго трэ цім парт-
рэ там. Спы ніц ца ні як не ма гу: вель мі 
ці ка вы ча ла век, не звы чай ная фак ту-
ра. Кож ны раз, як Алег пры яз джае, ён 
быц цам бы адзін і той жа, але ў той 
жа час вель мі роз ны. Та му ўвесь час 
вяду по шу кі яго ўнут ра на га ста ну, шу-
каю глы бі ню: для мя не га лоў нае — не 
ства рыць фо та ко пію, а ад люст ра ваць 
ўнут ра нае аб ліч ча ча ла ве ка.

Ці атры ма ец ца гэ та ў аў та ра, гле да чы 
змо гуць аца ніць пад час пер са наль най 
вы ста вы Іва на Міс ко, якая ад бу дзец ца 
вяс ной у мас тац кай га ле рэі Са віц ка га. 
Да рэ чы, там прой дзе і ад на з прэ зен та-
цый кні гі пра трэ ця га бе ла рус ка га кас-
ма на ўта. Кос мас бу дзе ўсю ды!

Ве ра ні ка КА НЮ ТА

�

«Зор ныя» тра ды цыі«Зор ныя» тра ды цыі  ��

«КАС МІЧ НЫЯ» БЯ РОЗ КІ 
НА МІН СКАЙ ЗЯМ ЛІ

Алег На віц кі ра зам з жон кай 
і дач кой са дзяць бя роз ку 
ка ля май стэр ні Іва на Міс ко.

Алег НА ВІЦ КІ пазіруе майстру.Алег НА ВІЦ КІ пазіруе майстру.

У КА ВЯР НІ ПА БІЎ 
БА КА ЛЫ І КА МІН

Пра гул ка ма ла до га ча ла ве ка з сяб ра мі скон чы ла ся... 
дэ бо шам у но вай ка вяр ні.

— Кам па нія іш ла па ляс ным ма сі ве ўздоўж ву лі цы Фі лі мо на ва. 
Пра хо дзя чы по бач з ад ным з бу дын каў, адзін з хлоп цаў звяр нуў 
ува гу на но вую ка вяр ню, якую да гэ туль не ба чыў. Ён зай шоў 
унутр, ня гле дзя чы на за ба ро ну су пра цоў ні каў служ бы ахо вы. 
Пад ня ўся па лес ві цы ў за лу, дзе бы ло шмат лю дзей. Па ды шоў да 
ста ла з по су дам і па чаў... біць ба ка лы, што там ста я лі, — па ве да-
мі ла пад ра бяз нас ці зда рэн ня прэс-афі цэр Пар ты зан ска га РУ УС 
г. Мін ска Ган на Чыж-Лі таш. — Уба чыў шы, што да яго на кі ра ва лі-
ся ахоў ні кі, хло пец пе ра бег у дру гую за лу, дзе, сха піў шы па ле на, 
па чаў біць ім па шкле ка мі на, па куль тое не рас сы па ла ся. У гэ ты 
мо мант у ка вяр ню па да спе лі су пра цоў ні кі мі лі цыі.

За тры ма ны ака заў ся 19-га до вым тын коў шчы кам. Хло пец 
ра ней ужо быў не ад на ра зо ва су дзі мы за ху лі ган ства. Свой учы-
нак ён ні чым па тлу ма чыць не мог, паў та ра ю чы, што не ве дае, 
дзе ля ча го зай шоў у ка вяр ню і ўстро іў там па гром. З яго слоў, 
у мо мант зда рэн ня быў цвя ро зым, ад нак за не каль кі дзён да 
та го зна хо дзіў ся ў пра цяг лым за поі. Ма ла до га ча ла ве ка на кі-
ра ва лі на аб сле да ван не ў псі хі ят рыч ную клі ні ку. Пры клад ная 
су ма на не се най шко ды скла ла ка ля 10 міль ё наў руб лёў.

Сяр гей РА СОЛЬ КА.

ХірургХірург
Даўно вас не было!
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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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