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1574 год — на ра дзіў ся Мі ка лай Лян-
чыц кі, дзе яч бе ла рус кай куль ту ры 

пер шай па ло вы XVІІ ст. Пра фе сар Ві лен ска га 
ўні вер сі тэ та, вы кла даў у Ня свіж скім ка ле гі у-
ме, на ву чаль ных уста но вах Поль шчы, Літ вы 
і Чэ хіі. Зай ма ю чы вы со кія па са ды ў ад мі ніст-
ра цыі Ка та ліц кай Царк вы, вы сту паў як пры-
хіль нік рэ лі гій най па мяр коў нас ці, зма гаў ся 
за аб' яд нан не на ву чаль ных уста ноў роз ных 
кан фе сій. Свае са чы нен ні пры свя ціў пы тан-
ням ма раль на-рэ лі гій на га ха рак та ру, пра што 
свед чаць наз вы: «Аб пра віль на пра жы тым 
юнац тве», «Аб кі ра ван ні ча ла ве чы мі страс ця-
мі», «Аб пра вед най лю бо ві да Бо га». Па мёр 
у 1653 го дзе.

1870 год — 145 га доў та му на ра дзіў-
ся (бы лы ма ён так Баг да наў, ця-

пер — Ва ло жын скі ра ён) Фер ды нанд Ру шчыц, 
жы ва пі сец, гра фік, тэ ат-
раль ны мас так і пе да гог. 
Твор часць звя за на з мас-
тац кім жыц цём Бе ла ру сі, 
Поль шчы і Літ вы. Ву чыў ся 
ў К. Ер ма ла е ва ў Мін ску, 
у 1897 го дзе скон чыў Пе-
цяр бург скую ака дэ мію 
мас тац тваў. У 1904—1907 
га дах — пра фе сар Шко-
лы пры го жых мас тац тваў 
у Вар ша ве, Кра каў скай 
ака дэ міі мас тац тваў (1907-
1908), ад дзя лен ня пры го жых мас тац тваў Ві-
лен ска га ўні вер сі тэ та. Твор час ці ран ня га пе-
ры я ду ўлас ці вы рэа ліс тыч ны ма лю нак род най 
пры ро ды. За знаў уплыў ім прэ сі я ніз му і сты лю 
«ма дэрн». Ся род кар цін: «Мінск зі мой», «Млын 
ноч чу», «Па све це», «Зям ля» і інш. Пра ца ваў 

так са ма ў гра фі цы: вы кон ваў ілюст ра цыі да 
пе ры я дыч ных вы дан няў Віль ні, Вар ша вы, Кра-
ка ва. Аў тар стан ко вых ра бот «Сям'я», «Аў та-
парт рэт», «Дрэ вы над ва дой» і інш. Афор міў 
шэ раг спек так ляў у тэ ат ры Н. Мла дзе еў скай-
Шчур ке віч у Віль ні. Па мёр у 1936 го дзе.

1948 год — Ар га ні за цыя Аб' яд на ных На-
цый пры ня ла Усе агуль ную дэк ла-

ра цыю пра воў ча ла ве ка. Да ку мент аб вя шчае 
пра вы асо бы, гра ма дзян скія і па лі тыч ныя пра-
вы і сва бо ды (роў насць усіх пе рад за ко нам, 
пра ва кож на га на сва бо ду і аса біс тую не да-
ты каль насць, сва бо ду сум лен ня і ін шыя). Праз 
два га ды, у 1950-м, гэ ты дзень быў аб ве шча ны 
як Дзень пра воў ча ла ве ка. Дэк ла ра цыя ста ла 
пер шым уні вер саль ным да ку мен там па пра вах 
ча ла ве ка. Мно гія кра і ны ўклю ча юць асноў ныя 
яго па ла жэн ні ў сваё ба за вае за ка на даў ства і 
кан сты ту цыі. Яго прын цы пы ля жаць у асно ве 
шмат лі кіх пак таў, кан вен цый і да га во раў. Гэ-
ты да ку мент быў пе ра кла дзе ны больш як на 
350 моў све ту. Эле а но ра Руз вельт на зва ла 
Дэк ла ра цыю «Вя лі кай хар ты яй воль нас цяў» 
для ўся го ча ла вец тва (та му яе ча сам на зы-
ва юць Хар ты яй пра воў ча ла ве ка). Най больш 
шы ро кія аба вяз ко выя па гад нен ні па пра вах 
ча ла ве ка, за клю ча ныя пад эгі дай ААН, — гэ та 
пад пі са ныя 16 снеж ня 1966 го да Між на род ны 
пакт аб гра ма дзян скіх і па лі тыч ных пра вах і 
Між на род ны пакт аб эка на міч ных, са цы яль ных 
і куль тур ных пра вах.

Мак сім ТАНК, на род ны па эт Бе ла ру сі:
«З гор най вяр шы ні не схо дзіць ту ман,

З вер на га сэр ца — лю боў».
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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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10 снежня 2015 г.

Сонца Сонца Усход Захад Даўжыня
   дня

СЁННЯ

Мiнск — 9.16 16.48 7.32
Вi цебск — 9.13 16.30 7.17
Ма гi лёў — 9.07 16.38 7.31
Го мель — 8.55 16.43 7.48
Гродна — 9.30 17.04 7.34
Брэст — 9.23 17.13 7.50

Iмянiны
Пр. Аляксея, Барыса, 
Васіля, Захара, Івана, 
Мікалая, Рамана, Сяргея.
К. Марыі, Юліі, Андрэя, 
Даніэля, Рыгора.

Месяц
Маладзік 11 снежня.

Месяц у сузор’і Стральца.

ЗАЎТРА

УСМІХНЕМСЯ

Ка лі пру са кі здоль ны 
пе ра жыць атам ную вай ну, 
то з ча го ро бяць крэй ду 
«Ма шач ка»?

— А ты даў но как тус на 
ха ла дзіль ні ку па лі ваў?

— Гэ та хлеб.

Да жан чы ны яго ма ры 
яна кры ху не да маў ча ла...

На стаў нік пы та ец ца ву ча-
ні цу дзя ся та га кла са:

— Па лі на, на за ві бу ду чы 
час дзея сло ва «ка хаць».

— Вый сці за муж.

Фота Марыны БЕГУНКОВАЙ.

ПА ГА РЫ ЗАН ТА ЛІ: 3. Вёс-
ка на Аст ра веч чы не, дзе жыў 
і пра ца ваў над сва і мі леп шы-
мі тво ра мі поль скі пісь мен нік, 
лаў рэ ат Но бе леў скай прэ міі 
1905 го да Ген рык Сян ке віч; 
яго ма ці — Стэ фа нія, па хо дзі-
ла з бе ла рус кай (ліц він скай) 
шлях ты. 8. Тое, што і бурш-
тын. 9. Го рад на Бе ла ру сі, дзе 
на ра дзіў ся но бе леў скі лаў рэ ат 
Ме на хем Бе гін, вя до мы па лі-
тыч ны і гра мад скі дзе яч Із ра-
і ля. 10. «І вось над ха тай, над 
гу мен цам, \\ Сня жын кі жва выя 
гу ля юць, \\ Са док і ... за сці ла-
юць \\ Бя лют кім чыс тым па ла-
цен цам». З паэ мы Я. Ко ла са 
«Но вая зям ля» («Зі ма ў Па-
рэч чы»). 13. Су хі сне жань — 
су хая вяс на, су хое ... (прыкм.). 
14. Го рад на Брэст чы не, ма лая 
ра дзі ма баць коў но бе леў ска га 
лаў рэ а та, аме ры кан ска га фі-
зі ка Мар ці на Пер ла. 15. Му-
зыч ны твор. 18. Веч на зя лё ны 
ба лот ны за рас нік з рэз кім па-
хам. 19. Хва ра ві тая ця га да ча-
го-не будзь (пе ран.). 21. Ніз кі 
жа но чы або дзі ця чы го лас. 
22. «У вай ны не жа но чае ...». 
Ад на з кніг бе ла рус кай лаў рэ-
ат кі Но бе леў скай прэ міі Свят-
ла ны Алек сі е віч; яе баць ка 
быў доб ра зна ё мы з Я. Ко-
ла сам. 25. Аб ра да вае бе ла-
рус кае піт во. 27. Вы шэй шая 
асо ба Шве цыі, якая за цвер-
дзі ла пра ект ста ту та па Но бе-
леў скіх прэ мі ях. 29. ... Пер скі. 
Са праўд ныя імя і проз ві шча 
Шы мо на Пе ра са, но бе леў ска-
га лаў рэ а та, 9-га прэ зі дэн та 
Із ра і ля, які на ра дзіў ся ў в. Віш-
не ва, што на Ва ло жын шчы-
не. 30. Імя баць кі ра сій ска га 
но бе леў ска га лаў рэ а та Ільі 
Пры го жы на, які на ра дзіў ся 
ў Ма гі лё ве. 31. Дзень тыд ня, 
які лі чыў ся ад ным з най больш 
спры яль ных для па чат ку роз-
ных спраў.

ПА ВЕР ТЫ КА ЛІ: 1. Зміт-
рок ... . Бе ла рус кі пісь мен нік, 
які, як і Ян ка Ку па ла, быў 
доб ра зна ё мы з ма ці ра сій-
ска га фі зі ка, лаў рэ а та Но бе-

леў скай прэ міі, ура джэн ца 
г. Ві цеб ска Жа рэ са Ал фё-
ра ва Ган най Ула дзі мі ра ўнай, 
ура джэн кай в. Крайск, што на 
Ла гой шчы не. Баць ка лаў рэ а-
та — Іван Кар па віч, на ра дзіў-
ся ў г. Чаш ні кі. 2. «Ма роз, як 
... бяз жа лас ны, \\ У лёд рэч кі 
за ка ваў». З вер ша Я. Ку па лы 
«Зі ма». 4. Ад вар з ягад, траў. 
5. Ахоў ная аба лон ка, у якой 
ву сень пе ра тва ра ец ца ў ку-
кал ку. 6. Н'ю-... . Буй ны аме-
ры кан скі го рад, дзе на ра дзіў-
ся аме ры кан скі фі зік, адзін са 
ства раль ні каў атам най бом-
бы Ры чард Фей нман, баць ка 
яко га — ура джэ нец г. Мін ска. 
7. Асо ба, якая пра во дзіць па-
ся джэн не. 11. Ста лі ца Шве-
цыі, дзе што год, 10 снеж ня, 
ад бы ва ец ца ўра чыс тае ўз на-
га родж ван не но вых но бе леў-
скіх лаў рэ а таў. 12. Кож ная 

па зі цыя пры пры су джэн ні га-
на ро ва га зван ня або пры зоў. 
16. Го рад на Брэст чы не, дзе 
на ра дзіў ся аме ры кан скі эка-
на міст, но бе леў скі лаў рэ ат 
Сай мон Куз нец; у гэ тым жа 
го ра дзе і ра да выя ка ра ні аме-
ры кан ска га фі зі ка, но бе леў-
ска га лаў рэ а та Фрэ дэ ры ка 
Рай не са. 17. Іц хак ... . Проз-
ві шча но бе леў ска га лаў рэ а та, 
дзяр жаў на га дзея ча Із ра і ля, 
які на ра дзіў ся ў г.п. Ру жа ны, 
што на Брэст чы не. 18. «Мая 
род ная ...». Наз ва раз дзе ла 

з кні гі Ж. Ал фё ра ва «На ву ка 
і гра мад ства». 20. Аран жа ва-
чыр во ныя яга ды, які мі ўзім ку 
лю бяць ла са вац ца сне гі ры. 
23. Ва сіль ... . На род ны пісь-
мен нік Бе ла ру сі, які ака заў 
вя лі кі ўплыў на твор часць 
С. Алек сі е віч. 24. У му суль-
ман муж чын скі га лаў ны ўбор. 
26. Тое, што і до ля. 28. На свя-
ты Сця пан кож ны па ра бак са-
бе ... (прык.); пры свя так Сця-
пан ад зна чаў ся 30 снеж ня.

Склаў Ля вон ЦЕ ЛЕШ,
г. Дзяр жынск.

БЕ ЛА РУСЬ — РА ДЗІ МА НО БЕ ЛЕЎ СКІХ ЛАЎ РЭ А ТАЎ

ПРА ВЕР ЦЕ, КА ЛІ ЛАС КА, АД КА ЗЫ
ПА ГА РЫ ЗАН ТА ЛІ: 3. Дуб ні кі. 8. Ян тар. 9. Брэст. 10. Дво-

рык. 13. Ле та. 14. Пру жа ны. 15. Марш. 18. Ба гун. 19. Ма нія. 
21. Альт. 22. Аб ліч ча. 25. Сы та. 27. Ка роль. 29. Ся мён. 30. 
Ра ман. 31. Аў то рак. ПА ВЕР ТЫ КА ЛІ: 1. Бя ду ля. 2. Кат. 4. 
Уз вар. 5. Ко кан. 6. Ёрк. 7. Стар шы ня. 11. Стак гольм. 12. На-
мі на цыя. 16. Пінск. 17. Ша мір. 18. Бе ла русь. 20. Ра бі на. 23. 
Бы каў. 24. Чал ма. 26. Лёс. 28. Пан.

ЧА МА ДАН З РТУЦ ЦЮ
У ста лі цы быў зной дзе-
ны па кі ну ты без на гля-
ду ча ма дан з рэ чы вам, 
па доб ным да рту ці.

Ад бы ло ся гэ та ка ля ад на-
го з да моў па ву лі цы Пер ша-
май скай. У ча ма да не бы лі 
дзве ёміс тас ці для пе ра воз-
кі вад кіх цяж кіх ме та лаў, у 
пры ват нас ці рту ці. Яны бы лі 
за поў не ныя. Зна ход ку пе-
рад алі су пра цоў ні кам МНС 
для да сле да ван ня змес ці ва, 
пра ва ахоў ныя ор га ны пра-
вод зяць пра вер ку.

Сяр гей РА СОЛЬ КА.


