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НАПРЫКАНЦЫ

2 ліпеня 2022 г.

ДОКТАР ЛЮСІ І КАТАЙ
(Заканчэнне.
Пачатак на 1-й стар.)

ПЕРШЫЯ
ПАДПОЛЬШЧЫКІ
Аднак не ўсе мінскія падпольшчыкі атрымалі прызнанне. Подзвігі многіх з іх да гэтага
часу засталіся недаацэненымі
і незаслу жана забытымі. Сярод іх — Канстанцін Грыгор'еў і Людміла Кашычкіна, якія
стаялі каля вытокаў Мінскага
падполля. Патрыётаў звязвала не толькі агульная справа:
Канстанцін і Людміла з'яўляліся
мужам і жонкай. Нягледзячы на
шматлікія выпрабаванні і пакуты, якія выпалі на іх лёс, ім не
толькі пашчасціла выжыць, але
і захаваць свае пачуцці.
Канстанцін Грыгор'еў уваходзіў у адну з першых падпольных арганізацый, створаных у
Мінску, — групу нафтавікоў. Разам з Ісаем Казінцом, Георгіем
Сямёнавым і Сцяпанам Зайцавым быў адным з першых членаў Мінскага падпольнага гаркама. З Казінцом Грыгор'еў быў
знаёмы яшчэ да вайны. Яны
працавалі ў «Белгалоўнафтазбыце». Грыгор'еў — кіраўніком, Казінец — інжынерам.
— Ісай Паўлавіч, які выхоўваўся ў дзіцячым доме, дзе яго
называлі Валерыем, па першым
часе жыў у нашай сям'і, — расказвае Наталля Канстанцінаўна, дачка падпольшчыка Грыгор'ева. — Пасля бацька выдаў
яму прызначэнне на пасаду галоўнага інжынера Беластоцкай
канторы нафтазбыту.
Праўда, на новае месца працы
будучы Герой Савецкага Саюза так і не прыбыў — пачалася
Вялікая Айчынная вайна...
Бежанцы, сярод якіх была
і сям'я Грыгор'евых, пакідалі
Мінск. Пад Смалявічамі дарогу перарэзаў нямецкі дэсант.
Прыйшлося вяртацца.
— Калі прыйшлі, на месцы
нашага дома ляжала
груда бітай цэглы, —
працягвае хоць і малень кая, але свед ка
тых падзей (На талля
Грыгор'ева нарадзілася ў 1938 годзе). — На
ацалелым куце сцяны
бы ло на пі са на: «Дзе
вы? Я знаходжуся на
вулі цы Бер са на, 12.
Валерый».
... Ужо 8 ліпеня 1941
года ў садзе каля аднаго з дамоў па Чэрвеньскім тракце адбылася
сустрэча нафтавікоў, на
якую прыйшлі Ісай Казінец, Канстанцін Грыгор'еў, Георгій Сямёнаў
і Вячаслаў Нікіфараў,
які, да рэ чы, паз ней
быў адным з рэдактараў падпольнай газеты
«Звяз да». Пад польшчыкі абмеркавалі, як
яны будуць дзейнічаць
і з кім устанаўлі ваць сувязь.
Неўзабаве іх стала больш — да
групы нафтавікоў далучылася
група чыгуначнікаў.
Як расказвае Наталля Грыгор'ева, у лістападзе 1941 года
ў адным з дамоў па вуліцы Лугавой на сумеснай нарадзе быў
выбраны кіруючы цэнтр. «Паколькі падпольшчыкі спадзяваліся, што гаркам партыі дзесьці
існуе, то свой орган вырашылі
назваць дадатковым партыйным камітэтам, — удакладняе
яна. — Членамі камітэта былі
абраны Ісай Казінец (мянушка Слаўка), Георгій Сямёнаў
(Жук), Сцяпан Зайцаў (Заяц),
Канстанцін Грыгор'еў (Катай).

СЁННЯ
Сонца

Усход

Мiнск —
Вiцебск —
Магiлёў —
Гомель —
Гродна —
Брэст —

4.43
4.24
4.33
4.39
5.00
5.10

Сакратаром гаркама — Слаўка
Пераможа. Сувязной у Казінца
была Лёля Равінская, а ў Грыгор'ева — мая маці, якой далі
мянушку Вавёрка.
Як аказалася, кіруючага цэнтра ў Мінску не было. Самі таго не
ведаючы, патрыёты ўзялі ў свае
рукі кіраўніцтва шырокай сеткай
падпольных партыйных і камсамольскіх арганізацый. Падпольны гаркам стварыў тыпаграфію,
дзе быў наладжаны выпуск перыядычнага лістка «Вестник Родины», кіраваў аперацыямі па
вызваленні ваеннапалонных з
лагераў. Падпольшчыкі збіралі
зброю, боепрыпасы, адзенне і
медыкаменты, якія адпраўлялі
партызанам. Адзін за адным узнікалі новыя атрады народных
мсціўцаў — акупанты адчулі,
што ў горадзе ёсць сіла, якая
перашкаджае ім ажыццяўляць
свае злачынныя планы.
Акурат па ініцыятыве Мінскага
падпольнага гаркама рыхтавалася масавае паўстанне. Патрыёты
планавалі ўзброенае нападзенне
на чатыры лагеры ваеннапалонных. Іх задачай было вызваліць
вязняў. Каля трох тысяч вызваленых байцоў (а менавіта столькі
людзей, па падліках падпольшчыкаў, утрымлівалася ў лагерах)
маглі яшчэ да чырвонаармейцаў
вызваліць Мінск. Аднак планы
праваліліся...
Ужо пасля вайны тыя, хто
выжыў, скажуць: у шэрагах патрыётаў знайшліся здраднікі.
Недастаткова добра выконваліся і правілы канспірацыі. Да
акупантаў трапілі дакументы,
іншыя каштоўныя звесткі. Многіх падпольшчыкаў арыштавалі. У пачатку мая 1942 года кіраўніка Мінскага падпольнага
гаркама Ісая Казінца публічна
пакаралі ў Цэнтральным скверы. Безумоўна, гэта быў удар
для падпольшчыкаў. Аднак яны
не апусцілі рукі — помсцячы за
сваіх таварышаў, падпольшчыкі
яшчэ мацней білі па ворагу.

У падпольнай друкарні.

пашчасціла выжыць. «Палітыка
была такая: хто застаўся ў жывых, той здраднік, — заўважае
дачка падпольшчыка. — Для
іх адчынялі ся гула гі Сі бі ры.
У адзін з іх трапіў і мой бацька.
Разам з крымінальнікамі там
утрым лі ва лі ся не па жа да ныя
Сталіну камандзіры Чырвонай
Арміі. Бацьку абвінавачвалі ў
здрадніцтве сваёй жонкі, маёй
мамы».
Яна, Людміла Кашычкіна, —
таксама адна з нямногіх, хто выжыў. І гэта нягледзячы на тое,
што неаднойчы падпольшчыца
вісела на валаску ад смерці.
З першых дзён вайны Людміла,
якая, дарэчы, паходзіла з дваранскай сям'і, актыўна ўключылася ў барацьбу з ворагам.
Адукацыя і сувязі маладой дзяўчыны, якая да акупацыі працавала ў Мінскім аблздраўаддзеле
і была знаёмая з многімі медыцынскімі супрацоўнікамі і фармацэўтамі, вельмі спатрэбіліся
падчас падпольнай дзейнасці.
— Мама пазнаёміла медыкаў з Іса ем Ка зін цом і ма ім

ВЯРТАННЕ
НА РАДЗІМУ

Адзін з мемарыялаў, прысвечаны Мінскаму падполлю.

Сак ра та ром пад поль на га
гаркама другога склікання стаў
Іван Кавалёў. Імя гэтага чалавека было рэабілітавана адным
з апошніх: доўгі час Кавалёва лічылі здраднікам. Гаркам
праіснаваў нядоўга — разам
з Кавалёвым былі арыштаваны іншыя падпольшчыкі. Трэці
склад падпольнага гаркама пад
кіраўніцтвам Савелія Ляшчэні
ажыццяўляў сваю дзейнасць з
партызанскага атрада.

«НЕ ПЛАЧ,
Я ХУТКА БУДУ ДОМА»
Канстанцін Грыгор'еў — адзіны са складу падпольнага гаркама першага склікання, каму

бацькам, — удакладніла дачка
падпольшчыкаў. — Яны ўцягва лі ад да ных лю дзей у падпольную работу, асабліва тых,
хто мог аказ ваць да па мо гу
падполлю ў абсталяванні меды цын скім ін стру мен та ры ем
і ме ды ка мен та мі, па паў няць
пар ты зан скія шпі та лі. Ма ма
распаўсюджвала ліс тоўкі, пера но сі ла кам плек ты ле каў і
ме ды цын ска га ін стру мен тарыю ў драўляныя баракі для
пе ра дачы іх у пар ты зан скія
атрады.
Трапіла на вочы ворага і
яна — у 1943 годзе Людмілу
Кашычкіну арыштавалі. У СД
яе моцна збівалі, расцягвалі на

Месяц
Маладзік 29 чэрвеня.
Месяц у сузор’і Льва.

Захад Даўжыня
дня

21.44
21.42
21.34
21.22
21.58
21.49

17.01
17.18
17.01
16.43
16.58
16.39

бярвёнах, садзілі на электрычны стул. У выніку прыгавор быў
жорсткі — смяротнае пакаранне праз павешанне. Яна ўжо
змірылася з прысудам, якога
чакала ў камеры смяротнікаў.
Аднак тое, што адбылося далей, інакш як цудам не назавеш. Кашычкіну выратаваў прафесар Клумаў. Вядомы доктар,
падпольшчык, ён выкупіў дзяўчыну ў нямецкага следчага,
які памяняў яе нумар на нумар
памерлай партызанкі, якую павінны былі накіраваць у адзін
з еў ра пей скіх канц ла ге раў.
Туды замест памерлай паехала
Людміла.
— Цётцы Дашы, якая прытуліла мяне як сірату, перадалі
інфармацыю аб перамяшчэнні
калоны вязняў, і мы з ёй у чатыры гадзіны раніцы стаялі ў
цэнтры развалін, — успамінае
дачка Кашычкінай і Грыгор'ева. — Раптам я ўбачыла ў калоне маму. Я вырвала сваю руку
з рукі цёткі Дашы і са словамі
«мама, мамачка» кінулася да
калоны. Калона спынілася, сабакі замерлі. Вязні падхапілі
мяне і перадалі маме.
Яна абдымала мяне,
цалавала. Не плакала. Плакала я, прасіла яе вярнуцца. Яна
ска за ла мне: «Дачушка, Наташанька,
не плач, я хутка буду
дома». Ахова стаяла моўчкі, перасталі
брахаць нават і сабакі. Вязні па ланцужку
перадалі мяне да цёткі Дашы. Яна падхапіла мяне і схавалася ў
натоўпе.

Людміла Кашычкіна трапіла ў канцлагер Кроазет на беразе
Ла-Манша. 18 сакавіка 1944 года французскае падполле арганізавала пабег, і яна
далучылася да байцоў
Супраціўлення.
— У Францыі маму называлі
доктар Люсі, — расказвае Наталля Грыгор'ева. — Яна здабывала матэрыялы стратэгічнага
прызначэння, выносіла з поля
бою параненых, выходжвала
хворых і параненых. Яе кар'ернаму росту можна было толькі
пазайздросціць: лейтэнант, капітан, маёр.
Аднойчы Людміла Кашычкіна атрымала важнае заданне — зняць сакрэтны самалётбеспілотнік. Зрабіць гэта трэба
было з дапамогай мініяцюрнага фотаапарата. За паспяховае выкананне пастаўленай
задачы генерал Шарль дэ Голь

ЗАЎТРА

асабіста ўзнагародзіў беларуску французскі ордэнам Баявога
крыжа.
Пас ля вай ны ў Фран цыі
Люд мі лу Ка шыч кі ну ча ка ла
паспяховая кар'ера, але больш
за ўсё на свеце гэтая мужная
жанчына хацела вярнуцца на
радзіму — у Беларусі яе чакалі самыя родныя людзі, сярод
якіх маленькая дачушка, якая
ўвесь час рас ста ван ня ма ліла ся, каб Бог вы ра та ваў яе
мамачку. Вось як сама Людміла Міхайлаўна апісвала сваё
вяртанне дамоў: «Мы выскокваем з вагонаў, цалуем нашу
зямлю, абдымаем. Памятаю,
я была ў белым халаце, упала
на зямлю, цалую яе і за пазуху
жменямі кладу. Няўжо, думаю,
я яшчэ калі-небудзь расстануся з ёй, такой роднай?»
Аднак на радзіме яе чакалі
новыя выпрабаванні. Людміле
Кашычкінай прапаноўвалі адмовіцца ад мужа, які на той момант ужо сядзеў у сталінскім
лагеры. Аднак на ўсіх допытах
яна аднагалосна сцвярджала,
што ён шчыры і прыстойны чалавек. Падпольшчыца ездзіла
да Канстанціна ў Сібір, а пасля яго вызвалення ўся іх сям'я
кача ва ла па Са вец кім Са юзе — вяр тац ца ў Мінск Грыгор'еву забаранялася. Толькі ў
1959 годзе яго імя, як і імёны
многіх мінскіх падпольшчыкаў,
было рэабілітавана, і яны вярнуліся ў Мінск.
— Мама стойка пераносіла
ўсе хваробы старасці, заўсёды ўсміхалася, і калі яе пыталі аб здароўі, адказвала, што
ўсё добра, — успамінае дачка падпольшчыкаў. — Нават
тады, калі зрываўся сардэчны
рытм, яна спрабавала схаваць
гэты факт і не падаваць выгляду, каб не псаваць жыццё
навакольным. У Францыі, перад сустрэчай з Шарлем дэ Голем, яна перанесла аперацыю
на пазваночніку, не зажывала
кулявая рана на назе, але мама спрабавала роўнай хадой
выйсці са строю, не кульгаць,
не паказваць выгляду, што яна
«калека».
Кож ны з гэ тай уні кальнай сям'і зрабіў свой унё сак
у агуль ную Пе ра мо гу, штодзень падчас акупацыі рызыку ю чы сва ім жыц цём. І ка лі
пра Людмілу Кашычкіну сёння вядома крыху больш — у
прыватнасці, асобны раздзел
пад поль шчы цы пры све чаны ў экспазіцыі Беларускага
дзяр жаў на га му зея гіс то рыі
Вялікай Айчыннай вайны, то
памяць Канстанціна Грыгор'ева захоўваецца толькі ў сям'і.
А так быць не павінна.
Вераніка КАНЮТА.

Усходні гараскоп на наступны тыдзень
АВЕН. Прысутнічае
адчуванне камфорту, у асабістых і дзелавых узаемаадносінах — гармонія і задавальненне.
Сфера працы, паўсядзённыя
клопаты, бытавыя ўмовы, патрабуюць часу і ўвагі, але вынікі ад
прыкладзеных намаганняў да
канца тыдня вас прыемна здзівяць. Добры час для сумоўяў, змены месца працы, а таксама для
кардынальных жыццёвых змен.
Пачынаецца новы этап у вашай
прафесіі, кар'еры.
ЦЯЛЕЦ. Выдатны час
для таго, каб ажывіць
узаемаадносіны з каханым чалавекам. На
працы, у дзелавой сферы ў цэлым
усё добра, што дазваляе знайсці
час для родных і блізкіх. Магчыма
сустрэча з цікавым чалавекам, які
дапаможа паглядзець на існуючыя
цяжкасці з другога боку. Калі вы
занятыя творчай дзейнасцю, то
тыдзень для вас акажацца вельмі
прадукцыйны. Гэта час аптымізму
і натхнення, унутранага спакою і
задавальнення.
БЛІЗНЯТЫ. Спрыяльная псіхалагічная
атмасфера ў калекты ве са дзей ні чае
дасягненню добрых
матэрыяльных вынікаў. Пры неабходнасці вас падтрымае начальства, старэйшыя калегі, даўнія
дзелавыя партнёры. Калі шукаеце дадатковыя крыніцы даходаў —
поспех вам усміхнецца. У канцы
тыдня на змену спакою прыйдзе
інтэнсіўнасць, неабходнасць распачаць актыўныя дзеянні ў грамадскіх справах. Можа з'явіцца больш
паўсядзённых клопатаў.
РАК. Старайцеся эканомна расходаваць
свае рэсурсы — фізічныя і матэрыяльныя.
Акцэнтуюцца пытанні асабістых
узаемаадносін. Узаемныя прэтэнзіі, часта неабгрунтаваныя, могуць
справакаваць сур'ёзны сямейны
крызіс. Нечакана могуць адкрыцца таямніцы, выявіцца схаваныя
схемы і працэсы ў дзелавой сферы, што прымусіць перагледзець
планы ў прафесіі і кар'еры.
ЛЕЎ. У нейкай ступені
гэта тыдзень кармічнай адплаты ці ўзнагароды. Жыццё зме-

ніцца, але ў які бок — залежыць
ад вашых папярэдніх дзеянняў.
У любым выпадку, для вас адкрываюцца новыя далягляды,
нават калі прыходзіцца з чымсьці ці кімсьці расстацца. Вы добра
бачыце сапраўднае становішча
спраў, давядзецца больш часу
надаваць сацыяльнай сферы.
ДЗЕВА. Засяродзьцеся на сабе, сваіх
інтарэсах, будзьце
інфармаваныя — да
вас будуць пэўныя патрабаванні.
Прыйдзецца размаўляць і абмяркоўваць, а не сыходзіць у сябе, калі жадаеце захаваць свае пазіцыі,
кар'еру, статус. Спрыяльны час абнавіць, трансфармаваць прынятыя
нормы, сакрэтныя правілы. Вы маеце магчымасць уплываць на думкі
іншых, але спачатку ідзіце на кампраміс па спрэчных пытаннях. Да
канца тыдня з'явяцца магчымасці
палепшыць свой дабрабыт.
ШАЛІ. Навакольныя,
магчыма, некалькі
здзіўлены вашымі
планамі ці паводзінамі і ўспрымаюць вас інакш. Але,
насамрэч, у вашым жыцці адбываюцца пазітыўныя пераўтварэнні, змяняецца светаўспрыманне,
з'яўляюцца новыя мэты. Калі вы
запусцілі які-небудзь праект, пачалі працэс — ні ў якім разе не спыняйцеся і менш прыслухоўвайцеся
да парад і крытыкі іншых людзей.
Добры час для таго, каб наладзіць
асабістыя ўзаемаадносіны, прыўнесці гармонію ў сям'ю.
СКАРПІЁН. Перыяд
пераацэньвання каштоўнасцяў, адмовы ад
некаторых сваіх перакананняў, пабудовы планаў на будучыню. Час для сур'ёзных размоў
з партнёрамі — зможаце дасягнуць
згоды практычна па ўсіх пытаннях.
Справы, якія прыносілі нейкае супрацьстаянне, супрацьдзеянні, непрыманне, паступова адыходзяць
на другі план, саступаючы месца
новым перспектыўным праектам
і ўзаемаадносінам. Акцэнтуюцца
пытанні сумесных фінансаў, напэўна, давядзецца пераглядаць некаторыя ўмовы пагадненняў.
СТРАЛЕЦ. Складаны
тыдзень, відавочных
прасоўванняў у справах не назіраецца,
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у асноўным з-за неабавязковасці
партнёраў. Могуць быць выяўлены
нейкія памылкі, упушчаны важныя
дэталі, што пацягне за сабой перагляд дамоўных узаемаадносін.
Старайцеся менш крытыкаваць
навакольных, вазьміце ініцыятыву ў свае рукі і дзейнічайце! Калі
хочаце атрымаць у выніку якасна
выкананую працу — зрабіце яе
самастойна.
КАЗЯРОГ. Спрыяльная псіхалагічная атмасфера на працы,
у дзелавой сферы
дазволіць вам забяспечыць сабе
трывалы фінансавы падмурак на
працяглы перыяд. Будуць нейкія
змены, асабліва гэта датычыцца
працы: рэарганізацыя ці змена кіраўніцтва, звальненне або прыём
новых супрацоўнікаў, але для вас
гэтыя перамены будуць пазітыўнымі. Шмат грамадскай працы,
дадатковых абавязацельстваў.
Навакольныя адчуваюць у вас
сілу, таму могуць звяртацца па
дапамогу або параду.
ВАДАЛІЎ. Ва ўсіх
пытаннях дапаможа
досвед старэйшых
і мудрых людзей.
Уважліва аналізуйце інфармацыю,
якая паступае, імкніцеся быць сярод людзей — гэта адкрые для
вас штосьці новае, і вы зможаце лягчэй адаптавацца да ўмоў і
сітуацыі на працы, якія склаліся.
Актывізуюцца фінансавыя справы — вам могуць вярнуць доўг,
выплаціць прэмію альбо атрымаеце падарунак ці пахвалу за мінулыя заслугі. Асабістыя адносіны
зараз праходзяць праверку на
трываласць.
РЫБЫ. Можаце быць
занадта крытычныя,
нястрыманыя на словы, чуць у свой адрас,
што з вамі цяжка мець зносіны.
Задача — захаваць тое, што маеце, і тады ў найбліжэйшую будучыню зможаце прымножыць свой
дабрабыт або дасягнуць гармоніі ў
сферы кахання. Будзьце гатовыя
да перашкод і затрымак у дзелавой сферы, у грашовых разліках.
Чакайце і назірайце за тым, што
адбываецца вакол, — напрыканцы тыдня абставіны складуцца
найлепшым чынам для таго, каб
распачаць актыўныя дзеянні і вырашыць большасць пытанняў.

1922

Дастанка, вучоны ў галіне цвердацельнай мікраэлектронікі, член-карэспандэнт, акадэмік НАН Беларусі, доктар тэхнічных навук, прафесар, заслужаны дзеяч навукі і тэхнікі Беларусі, заслужаны
вынаходнік СССР. Аўтар каля 600 навуковых прац,
у т. л. 19 манаграфій і падручнікаў. Мае больш за
300 патэнтаў і аўтарскіх пасведчанняў на вынаходніцтвы. Лаўрэат Дзяржаўных прэмій Беларусі.
год — другі Кантынентальны кангрэс у
Філадэльфіі прыняў рашэнне аб аддзяленні Амерыкі ад Вялікабрытаніі.
Але Дзень незалежнасці адзначаецца ў ЗША 4 ліпеня, калі была прынята Дэкларацыя
незалежнасці, публічна зачытаная 8 ліпеня.
год — у Парыжы адкрыліся ІІ Алімпійскія Гульні.
год — нарадзіўся П'ер Кардэн (1922—
2020), французскі мастак-мадэльер,
прадпрымальнік. З 1959 года ён першы запусціў
«прэт-а-партэ» — моду гатовага адзення, разлічанага на шырокага спажыўца.
год — Палітбюро ЦК ВКП(б) санкцыянавала адпраўку сакратарам абкамаў, крайкамаў, ЦК нацкампартый тэлеграмы, у
якой прапаноўвалася «ўсім сакратарам абласных
і краявых арганізацый і ўсім абласным, краявым
і рэспубліканскім прадстаўнікам НКУС узяць на
ўлік усіх кулакоў і крымінальнікаў, якія вярнуліся
пасля адбыцця тэрмінаў пакарання, з тым, каб
найбольш варожыя з іх былі неадкладна арыштаваны і расстраляны ў парадку адміністрацыйнага
правядзення іх спраў праз тройкі». Рассылку гэтай
тэлеграмы можна лічыць пачаткам таго, што ў гісторыі мае назву Вялікі Тэрор, сталінскія чысткі ці
сталінскія рэпрэсіі.

1937

ЯКУБ КОЛАС:
«Без змагання і няўдач нічога не
даецца на свеце».

980

год — у
Апо вес ці
мінулых гадоў згадваецца першы летапісны князь Тураўскага княства — Тур. Хоць пытанне
аб гістарычнасці Тура канчаткова не
вырашанае — некаторыя навукоўцы
лічаць яго гістарычнай асобай у сувязі з тым, што ён названы ў летапісе
нараўне з князем Рагвалодам. Іншыя называюць
яго асобай легендарнай, трэція — мясцовым паганскім богам.
год — Леў Сапега заснаваў мястэчка
Белы Лепель, або Новы Лепель (пазней — Лепель), куды быў перанесены гандлёвы
цэнтр, пабудаваны замак, царква і касцёл. Першае
пісьмовае згадванне аб Лепелі (як аб сяле Стары
Лепель на востраве Лепельскага возера; спалена
ў 1563 г.) з'явілася ў 1439 г. 9 верасня 1852 г. Лепель атрымаў герб «Пагоня» — на чырвоным полі
срэбны вершнік, над шчытом — гарадская карона.
Сёння Лепель — горад у Віцебскай вобласці.
год — нарадзіўся Антоній (Зубко Антоній Рыгоравіч), беларускі царкоўны
дзеяч, магістр багаслоўя. Выкладаў у Полацкай духоўнай семінарыі, служыў у Полацкім уніяцкім кафедральным саборы, член духоўнай кансісторыі.
У 1828 годзе адкрыў у Жыровічах Літоўскую духоўную семінарыю, яе першы рэктар. З 1834-га — епіскап брэсцкі, вікарый Літоўскай грэка-ўніяцкай епархіі.
Удзельнік Полацкага сабора (1839), на якім падпісаў
акт аб уз'яднанні уніятаў з праваслаўнай царквой.
год — нарадзіўся Генрых Матусавіч
Вагнер, беларускі кампазітар, педагог, народны артыст Беларусі, прафесар. Лаўрэат
Дзяржаўнай прэміі Беларусі.
год — нарадзіўся (в. Обчын Любанскага раёна) Анатоль Паўлавіч
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БЕЛАРУСКАЯ
ГАЗЕТА

УСМІХНЕМСЯ
— Колькі табе гадоў?
— У жанчын такога не пытаюцца.
— А колькі ты важыш?
— Мне 35.

ЗАСНАВАЛЬНIКI: Савет Рэспублiкi Нацыянальнага сходу Рэспублiкi Беларусь,
Палата прадстаўнiкоў Нацыянальнага сходу Рэспублiкi Беларусь,
Савет Мiнiстраў Рэспублiкi Беларусь
РЭГІСТРАЦЫЙНАЕ ПАСВЕДЧАННЕ НУМАР 2 АД 17 ЛЮТАГА 2009 ГОДА,
ВЫДАДЗЕНАЕ МІНІСТЭРСТВАМ ІНФАРМАЦЫІ РЭСПУБЛІКІ БЕЛАРУСЬ.

Дырэктар — галоўны рэдактар КАРЛЮКЕВІЧ Аляксандр Мікалаевіч.

Iмянiны
Пр. Варлама, Засімы, Івана.
К. Карыны, Марыі, Пятра, Урбана.

Піць можна з усімі: можна выпіць з
сяброўкай, з сябрам, з палюбоўнікам.
Але нельга піць з мужам. Інакш ён даведаецца і пра сяброўку, і пра сябра,
і пра палюбоўніка.

—

Выдавец — Рэдакцыйна-выдавецкая ўстанова «Выдавецкі дом «Звязда».

АДРАС: 220013, г. Мiнск, вул. Б. Хмяльніцкага, 10а.
ТЭЛЕФОНЫ Ў МІНСКУ: прыёмнай – 311 17 13 (тэл./факс); аддзелаў: пiсьмаў —
311 17 44, маркетынгу — 263 66 73, бухгалтэрыi — 311 17 16.

www.zviazda.by
e-mail: info@zviazda.by
для зваротаў: zvarot@zviazda.by
ПРЫЁМ
РЭКЛАМЫ

тэл./факс: 311 17 27,
е-mail: reklama@zviazda.by

Аўтары апублiкаваных матэрыялаў нясуць адказнасць за падбор i дакладнасць
фактаў. Iх меркаваннi не заўсёды супадаюць з меркаваннем рэдакцыi. Рэдакцыя па
сваім меркаванні адбірае і публікуе адрасаваныя ёй пісьмы. Перадрук матэрыялаў,
апублікаваных у «Звяздзе», толькі з дазволу рэдакцыі.

Матэрыялы, пазначаныя гэтым значком, носяць рэкламны характар.
Адказнасць за змест рэкламы нясуць рэкламадаўцы.
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