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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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Сонца Сонца Усход Захад Даўжыня
   дня

СЁННЯ
Мiнск — 4.50 21.39 16.49
Вi цебск — 4.32 21.36 17.04
Ма гi лёў — 4.40 21.29 16.49
Го мель — 4.46 21.17 16.31
Гродна — 5.05 21.53 16.48
Брэст — 5.17 21.44 16.27

Iмянiны
Пр. Іаанны, Марціна.
К. Амеліі, Антона, Віталя, 
Філіпа.

Месяц
Апошняя квадра 8 ліпеня.

Месяц у сузор’і Цяльца.

ЗАЎТРА

УСМІХНЕМСЯ
— Док тар, гэ та вам...
— Гэ та што?
— Мая ма лень кая па дзя-

ка: кань як, цу кер кі...
— Па слу хай це, а хто вам 

даў пра ва мар на ваць мае 
гро шы?

У ап тэ ку ў кан цы пра цоў-
на га дня за хо дзіць пры го жая 
дзяў чы на ў нор ка вым фут ры. 
Фар ма цэўт:

— Вы неш та ха це лі?
У ад каз дзяў чы на рас хі нае 

фут ра (пад якім адзен ня на-
огул ня ма!) і ка жа:

— Ра зу ме е це, я ўжо ме сяц 
не ба чы ла муж чы ны...

— Ра зу мею, ра зу мею, вось 
вазь мі це гэ тыя кроп лі для ва-
чэй...

Два псі хо ла гі:
— Я ў но ва га па цы ен та 

заў сё ды пы та ю ся, ці гу ляе 
ён у шах ма ты.

— На вош та?
— Ка лі не гу ляе — раю 

гу ляць, ка лі гу ляе — раю 
спы ніць.

— Ча му?
— Ча му — сам не ве даю, 

але ў 80% вы пад ках да па-
ма гае.

Учо ра ста ла зра зу ме ла, у 
чым сэнс жыц ця... Пра што 
ду ма юць жан чы ны, пра што 
маў чаць муж чы ны, як улад-
ка ва ны свет і як усіх зра біць 
шчас лі вы мі... А сён ня зноў 
ні чо га не зра зу ме ла. Сён ня 
па хмел ле.
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1900 год — 115 га доў та му на ра дзіў ся (вёс ка Стаў ро ва, 
ця пер у Брас лаў скім ра ё не) Пёт ра Сер гі е віч, бе-

ла рус кі жы ва пі сец і гра фік, мас так-ма ну мен та ліст. Аду ка цыю 
атры маў у Воль най шко ле ма люн ку і жы ва пі су ў Віль ні. У 1919 
го дзе па сту піў у Ака дэ мію пры го жых мас тац тваў Ві лен ска га 
ўні вер сі тэ та імя Стэ фа на Ба то рыя. У 1924—1925 га дах — у 
Кра каў скай ака дэ міі мас тац тваў. У 1928 го дзе вяр нуў ся ў Віль-
ню, з'яў ляў ся пры хіль ні кам і ак тыў ным дзея чам бе ла рус ка га 
ад ра джэн ня ў 1930-я га ды. Твор час ці ўлас ці выя воб раз насць, 
эма цый насць, ці ка васць да са ма быт нас ці бе ла рус кай на род-
най куль ту ры. Спад чы на мас та ка — больш за 600 па лот наў. 
Най боль шая част ка яго 
кар цін зна хо дзіц ца ў Лі-
тоў скім му зеі мас тац тва. 
Адзі нац цаць прац Пёт ры 
Сер гі е ві ча за хоў ва юц ца 
ў На цы я наль ным мас-
тац кім му зеі ў Мін ску, у 
гіс та рыч на-края знаў чым 
му зеі ў Брас ла ве; не каль-
кі тво раў зна хо дзіц ца ў 
куль тур ных уста но вах: 
му зеі Ян кі Ку па лы і гіс то-
ры ка-ар хеа ла гіч ным му зеі ў Грод не. Ас тат нія — у пры ват ных 
збо рах Літ вы, Бе ла ру сі і Поль шчы.

1934 год — ЦВК СССР пры няў па ста но ву «Аб утва-
рэн ні агуль на са юз на га На род на га ка мі са ры я та 

ўнут ра ных спраў», у скла дзе яко га бы лі ство ра ны га лоў ныя 
ўпраў лен ні дзяр жаў най бяс пе кі, ра бо ча-ся лян скай мі лі цыі, па-
меж най і ўнут ра най ахо вы, па жар най ахо вы, па праў ча-пра цоў-

ных ла ге раў і пра цоў ных па ся лен няў. Пер шым нар ка мам быў 
пры зна ча ны Ген рых Яго да. Ства ра лі ся так зва ныя «трой кі» 
на мес цах, якія скла да лі ся з 1-га сак ра та ра аб ка ма або ЦК, 
на чаль ні ка ад па вед на га НКУС і пра ку ро ра края, воб лас ці або 
рэс пуб лі кі. Пры На род ным ка мі са ры ўнут ра ных спраў СССР 
ар га ні зоў ва ла ся Асо бая на ра да, якой да ва ла ся пра ва пры-
мя няць у ад мі ніст ра цый ным па рад ку ссыл ку, зня во лен не ў 
па праў ча-пра цоў ныя ла ге ры на тэр мін да пя ці га доў і вы сыл ку 
за ме жы Са ю за ССР. Гэ ты ад мі ніст ра цый ны ор ган на дзя-
ляў ся су до вы мі паў на моц тва мі, што не маг ло не пры вес ці да 
па ру шэн няў за кон на сці, пра воў гра ма дзян. Міль ё ны лю дзей 
бы лі са сла ныя ў ла ге ры ГУ ЛА Га і сот ні ты сяч пры су джа ныя 
да вы шэй шай ме ры па ка ран ня. У мно гіх вы пад ках до ка зы 
не ме лі асаб лі вай ро лі, да стат ко ва бы ло ана нім на га да но су 
для арыш ту. Па сут нас ці, НКУС з'яў ляў ся жорст кім кар ка сам 
усёй дзяр жаў най сіс тэ мы кра і ны ў са вец кі час. У 1946 го дзе 
ка мі са ры ят быў пе ра ўтво ра ны ў два ве дам ствы — Мі ніс тэр-
ства ўнут ра ных спраў СССР і Мі ніс тэр ства дзяр жаў най бяс пе кі 
СССР, па між які мі і бы лі па дзе ле ны яго функ цыі.

1940 год — 75 га доў та му на ра дзіў ся (г.п. Бя гомль 
Док шыц ка га ра ё на) Ігар Іва на віч За бянь коў, 

бе ла рус кі ву чо ны ў га лі не ра дыё тэх ні кі, вы дат нік аду ка цыі 
Бе ла ру сі, док тар тэх ніч ных на вук.

Ге ор гій МАР ЧУК, пісь мен нік, сцэ на рыст і дра ма тург:

«Для ад на го ча ла ве ка на бы так — шчас це; для дру го га 
стра та — шчас це. Усё за ле жыць ад та го, хто на бы вае і хто 
страч вае».

10 ЛІ ПЕ НЯ

Гэ тую пра ве ра ную ча-
сам вы сно ву яшчэ раз 
па цвер дзі ла тое, што ад-
бы ва ла ся ў сце нах шко-
лы № 205 Мас коў ска га 
ра ё на Мін ска. Сю ды на 
прэ зен та цыю сва іх му-
зе яў з'е ха лі ся на стаў ні кі 
і юныя гіс то ры кі-края-
знаў цы з пят нац ца ці 
школ ра ё на.

Ча му мес цам та ко га ме ра-
пры ем ства бы ла вы бра на гэ-
тая шко ла? На пы тан не ад ка-
за ла кі раў нік ме та дыч на га 
аб' яд нан ня кі раў ні коў му зе-
яў уста ноў аду ка цыі ра ё на 
Люд мі ла КРЫ ЛО ВІЧ:

— Гэ тая прэ зен та цыя — 
чар го вая. Сё ле та шко ла 
№205 пры мае края знаў цаў 
з на го ды ад крыц ця тут паў на-
вар тас на га му зея, які на зва лі 
«Спад чы ны ры сы не паў тор-
ныя». З роз ных школ і гім на-
зій сю ды пры ве зе ны мі ні-экс-
па зі цыі — са мыя не звы чай-
ныя зна ход кі, са мыя ці ка выя 
вуч нёў скія да след чыя ра бо-
ты. Пе да го гі, кі раў ні кі му зе яў 
аб мя ня юц ца во пы там, вуч ні 
так са ма да ве да юц ца шмат 
но ва га. На прык лад, сён ня 
ўсіх ці ка віць тэ ма ства рэн ня 
вір ту аль ных му зе яў, маг чы-
мас ці пе ра но су ў се ці ва ба-

га тай ін фар ма цыі, са бра най 
юны мі гіс то ры ка мі-края знаў-
ца мі. Але мы ба чым, што 
нель га спы няц ца на ства рэн-
ні ін тэр нэт-вер сій школь ных 
экс па зі цый. Та му ўжо па ча лі 
рых та ваць адзі ны элект рон ны 
ка та лог усіх школь ных му зе яў 
на ша га ра ё на.

Са праў ды, су час ныя ін тэр-
нэт-тэх на ло гіі вель мі хут ка 
трап ля юць у ці хія му зей ныя 
за лы. Ды і са мі «му зей шчы кі» 
імк нуц ца ар га ні за ваць свой 
по шук так, каб у вы ні ку яшчэ 
дак лад ней па ка заць мі ну лае, 
яшчэ яск ра вей рас ка заць пра 
су час насць. На пры кла дзе 

но ва га му зея 205-й шко лы 
відаць, што гіс то ры ка-края-
знаў чы фар мат (а ме на ві та 
та кі тут вы зна ча ны) да зва-
ляе па спя хо ва вы ву чаць па-
дзеі мі ну ла га, эт на гра фію, 
фальк лор і вы зна чаць іх су-
вязь з на шым ча сам. А са-
мае га лоў нае — ра біць гэ та з 
ка рыс цю для па тры я тыч на га 
вы ха ван ня мо ла дзі.

На стаў ні ца бе ла рус кай 
мо вы і лі та ра ту ры Ан та ні на 
Ер ма шэ віч, якая зна ё мі ла 
мя не з экс па зі цы яй му зея, 
па ка за ла са мы но вы раз дзел 
экс па зі цыі — ка лек цыю дзі ця-
чых ма люн каў на тэ му свя та 
70-год дзя Пе ра мо гі ў Вя лі кай 
Ай чын най вай не. По бач з імі 
вы стаў ле ны ма тэ ры я лы, якія 
школь ні кі са бра лі пра ве тэ ра-
наў вай ны: фо та здым кі, бія-
гра фіч ныя да вед кі. Па чэс нае 

мес ца ся род экс па на таў зай-
мае гар мо нік, які па бы ваў на 
вай не (аса біс тая рэч фран та-
ві ка Іва на Клян цэ ві ча з вёс кі 
Сла ба да Хой ніц ка га ра ё на).

— А як гар мо нік з Го-
мель шчы ны тра піў у фон ды 
мінскага школь на га му зея? — 
ці каў лю ся ў ма ёй су раз моў цы і 
чую, што баць кі мно гіх вуч няў 
у свой час пе ра еха лі з вё сак і 
га ра доў, за бру джа ных у вы ні-
ку чар но быль скай ка та стро-
фы. Мі ну ла амаль трыц цаць 
га доў, але ўсе яны бе раж лі-
ва за хоў ва юць ус па мі ны пра 
сваю ма лую ра дзі му, пе ра да-
юць іх дзе цям. Так у ка лек цыі 
му зея з'яў ля юц ца ўні каль ныя 
рэ чы по бы ту жы ха роў роз ных 
ра ё наў Бе ла ру сі. Не ка то рыя 
з іх пе ра да дзе ны пад абя цан-
не вы стаў ляць іх у му зеі так, 
як гэ та га па жа даў сам ула-
даль нік. Ад на ста рая жан чы-
на па да ры ла вель мі пры го жы 
руч нік, якім у ся рэ дзі не ХХ 
ста год дзя бы лі аб гор ну ты аб-
ра зы на яе вя сел лі. Гас па ды-
ня ха це ла, каб па мят ны руч нік 
вы стаў ляў ся толь кі ра зам са 
свя ты мі аб ра за мі. Ця пер адзін 
з кут коў вя лі кай му зей най за-
лы вы гля дае як по куць у вяс-
ко вай ха це.

Ма лень кі, але вель мі яск-
ра вы факт: па мяць — гэ та 
свя тое!

Яў ген ПЯ СЕЦ КІ.
Фо та аў та ра.

МОЦ ДА ЮЦЬ КА РА НІ

П. Сер гі е віч «Кас тусь Ка лі ноў скі 
ся род паў стан цаў»).

На стаў ні ца Ан та ні на ЕР МА ШЭ ВІЧ рас каз вае ма лень кім 
га ра джа нам пра вяс ко вую ха ту.

Вуч ні Рус лан КАР ПО ВІЧ і Яў ген АКІ МАЎ сфа та гра фа ва лі ся 
на па мяць з гар мо ні кам, які па бы ваў на вай не.

На по ку ці ста ра жыт ныя 
аб ра зы пад вя сель ным 

руч ні ком.


