
15 ЛЮ ТА ГА

1915 год — на ра дзіў ся Іван 

Кан стан ці на віч Ка буш кін, 

удзель нік Мінск ага па тры я тыч на га пад-

пол ля ў га ды Вя лі кай Ай чын най вай ны, 

Ге рой Са вец ка га Са-

ю за (1965, па смя рот на). З 1935 го да 

слу жыў у Чыр во най Ар міі. Удзель нік 

са вец ка-фін скай вай ны (1939—1940). 

У па чат ку Вя лі кай Ай чын най вай ны 

ма лод шы лей тэ нант Ка буш кін тра-

піў у акру жэн не, прый шоў у Мінск і 

ўклю чыў ся ў ан ты фа шысц кую ба раць-

бу. На ча ле не вя лі кай ба я вой гру пы 

ажыц цяў ляў вы вед валь ныя і ды вер-

сій ныя апе ра цыі. З мая 1942-га — 

кі раў нік апе ра тыў най гру пы Мінск ага 

пад поль на га гар ка ма пар тыі па ба-

раць бе з пра ва ка та ра мі і ва ро жы мі аген та мі. Зда бы ваў 

зброю, бо еп ры па сы, ме ды ка мен ты, ра та ваў лю дзей 

з ла ге раў смер ці. Удзель ні чаў у вы дан ні і рас паў сюдж-

ван ні не ле галь най лі та ра ту ры. Пас ля пра ва лу гар ка ма 

з ліс та па да 1942-га, у пар ты зан скай бры га дзе «Дзядзь кі 

Ко лі», з кан ца 1942-га вы кон ваў за дан ні ка ман да ван ня 

ў Мін ску. У 1943-м схоп ле ны гіт ле раў ца мі, за гі нуў у фа-

шысц кіх за сцен ках.

1945 год — на ра дзіў ся Яў ген Мі хай ла віч Са ху та, 

бе ла рус кі мас тацт ва зна вец, док тар мас-

тацт ва знаў ства (1996), пра фе сар (2004). Аў тар да сле-

да ван няў па тэ о рыі, гіс то рыі і су час ным ста не бе ла рус-

ка га на род на га дэ ка ра тыў на-пры клад но га мас тац тва і 

на род ных мас тац кіх про мыс лаў. Лаў рэ ат Дзяр жаў най 

прэ міі Бе ла ру сі (1996), прэ міі «За ду хоў нае ад ра джэн-

не» (2008).

1995 год — за сна ва ны Дры бін скі ра ён ны гіс то-

ры ка-эт на гра фіч ны му зей.

2005 год — ад бы ла ся цы ры мо нія ад крыц ця До ма 

пра ва суд дзя ў Мін ску, у якім раз мяс ці лі ся 

су ды Каст рыч ніц ка га, Ле нін ска га і Пар ты зан ска га ра ё-

наў ста лі цы.

1045 год — па ча ло ся бу даў ніц-

тва сла ву та га Са фій ска га 

са бо ра ў Ноў га ра дзе.

1910 год — на ра дзі ла ся Ірэ на 

Сэнд лер, на цы я наль ная 

ге ра і ня Поль шчы. У га ды Дру гой су-

свет най вай ны вы ра та ва ла ка ля дзвюх з па ло вай ты сяч 

яў рэй скіх дзя цей, якіх та ем на вы вез ла з Вар шаў ска га 

ге та.

1955 
год — на ра-

дзіў ся Ці мур 

Юр' е віч Кі бі раў, рус кі па эт-

кан цэп ту а ліст, пе ра клад-

чык. Лаў рэ ат прэ міі «Па эт» 

(2008), прэ міі ўра да Ра сій-

скай Фе дэ ра цыі (2011).

1960 
год — ЦК КПСС і Са вет Мі ніст раў СССР 

пры ня лі па ста но ву аб ар га ні за цыі школ з 

па доў жа ным днём.

1965 
год — у Ата ве над ка над скім пар ла мен там 

уз ня лі но вы сцяг кра і ны з вы явай кля но-

ва га ліс та.

СЁННЯ

Iмянiны
Пр. СТРЭЧАННЕ 
ГАСПОДНЯЕ. Мікалая, 
Івана.

К. Агаты, Геаргіны, 
Арнольда, Юзафа.

ЗАЎТРА

Сонца Сонца 
Усход Захад Даўжыня

   дня

Мiнск — 8.30 18.17 9.47

Вi цебск — 8.23 18.04 9.41

Ма гi лёў — 8.21 18.07 9.46

Го мель — 8.13 18.08 9.55

Гродна — 8.45 18.33 9.48

Брэст — 8.42 18.38 9.56

Месяц
Поўня 9 лютага.

Месяц у сузор’і

Скарпіёна.

УСМІХНЕМСЯ

— Для ча го жан чы ны 

ма жуць на ся бе кі ла гра мы 

кас ме ты кі, фар бу юць ва-

ла сы ва ўсе ко ле ры вя сёл-

кі, на ляп ля юць мет ро выя 

па зног ці і вей кі?

— Для та го, каб НА ТУ-

РАЛЬ НА вы гля даць!!!

Жон ка па пра сі ла ку піць 

вя лі кую па тэль ню.

За раз ся джу і ду маю: 

я бу ду доб ра ес ці або доб-

ра ся бе па во дзіць?

Пе ры я дыч на фот ка ла вы-

ні кі свай го па ху дзен ня. Па-

куль што ўсё «да».

Ка лі муж па сы лае жон-

ку на ад па чы нак, зна чыць, 

ён са праў ды мае па трэ бу ў 

ад па чын ку.

У су бо ту вы ра шыў па-

са дзіць кош ку на ды е ту, бо 

яна за над та тоў стая ста ла. 

А сён ня яна на ра дзі ла. На 

што ты га то вы дзе ля яды?
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Фота Максіма ШАСТАКОВА.

АВЕН. Мо жа з'я віц ца 

столь кі роз на ба ко вых ін-

та рэ саў, што до ма вы ста-

не це рэд кім гос цем. Доб-

ры ты дзень для твор чых па чы нан няў, 

фі зіч най ак тыў нас ці і на ладж ван ня 

аса біс та га жыц ця. Толь кі не вер це ліс-

лі вас ці і кам плі мен там: той, хто ка жа 

пры ем ныя сло вы, маг чы ма, мае сха-

ва ныя мэ ты. У кан цы тыд ня на стае 

спры яль ны час для па да рож жаў і ка-

ман дзі ро вак.

ЦЯ ЛЕЦ. Прад ста віц ца 

ўні каль ны шанц пе ра тва-

рыць са пер ні каў у са юз-

ні каў, але дзей ні чаць 

не аб ход на асця рож на і дып ла ма-

тыч на. У аў то рак ча кай це важ ных 

па дзей і на він, маг чы мая зме на ра-

бо ты і но выя зна ём ствы. У се ра ду 

і пят ні цу не вер це ні я кім чут кам і 

плёт кам: рабіць на іх ней кія вы-

сно вы для ся бе вель мі не ра зум на. 

У вы хад ныя, перш чым вы ра шаць 

уз нік лую праб ле му, па жа да на па-

ра іц ца з сям' ёй.

БЛІЗ НЯ ТЫ. Мо жа з'я-

віц ца страх не па спець 

неш та важ нае. Але ўсё 

атры ма ец ца. Пры чым на-

ват хут чэй, чым мож на 

бы ло б спа дзя вац ца. Вас ча ка юць 

вы дат ныя перс пек ты вы, асаб лі ва ў 

аса біс тым жыц ці, і ажыц цяў лен не за-

па вет най ма ры. Пос пех сам плы ве ў 

ру кі, усё будзе атры млі вац ца лёг ка і 

без на ма ган няў.

РАК. Ра бо ты шмат як 

ні ко лі, але вас гэ та не 

па ло хае. Бо на пе ра дзе 

хут кі ўздым па кар' ер най 

лес ві цы. Ця пер ад каз ны пе ры яд для 

пра фе сій на га рос ту і звя за ных з ім 

служ бо вых і ма тэ ры яль ных да сяг-

нен няў. У аса біс тым жыц ці не ўсё так 

глад ка. Але за тое зра зу ме е це, хто 

вам са праў ды па трэ бны, а з кім не 

па да ро зе.

ЛЕЎ. Па чуц цё ня ўпэў-

не нас ці бу дзе пе ра шка-

джаць за ся ро дзіц ца на 

ра бо це. Па вер це, у вас 

больш сіл і ве даў, чым вы ду ма е це. 

Ін ту і цыя аб вост рыц ца як ні ко лі. На ват 

у скла да ных і ня звык лых сі ту а цы ях вы 

бес па мыл ко ва зной дзе це пра віль ную 

лі нію па во дзін. У кан цы тыд ня, не гле-

дзя чы на ўсе агуль ны ха ос і мі тус ню, 

па спра буй це за ха ваць ве ру ў леп шае. 

Пла ны на вы хад ныя ўзгад ні це з бліз-

кі мі людзь мі.

ДЗЕ ВА. Па кліч це на 

да па мо гу пра ца здоль-

насць, доб ра сум лен насць 

і пунк ту аль насць — і вы 

да мо жа це ся пос пе ху. Не ўспры май це 

кры ты ку ў шты кі. Ка лі вы не па ку ту е-

це на ліш нюю крыў длі васць, то, уба-

чыў шы свае па мыл кі і вы пра віў шы іх, 

толь кі вый гра е це. У ся мей ным жыц ці 

не вы клю ча ны роз на га лос сі — па-

спра буй це зра зу мець не толь кі свой 

пункт гле джан ня.

ША ЛІ. На ды хо дзіць 

доб ры час для рэа лі за цыі 

твор чых пра ек таў. Спат-

рэ бяц ца та кія якас ці, як 

іні цы я тыў насць і ра шу часць. У аў то-

рак з'я віц ца маг чы масць вы ха ду на 

больш вы со кі пра фе сій ны ўзро вень 

з доб ры мі кар' ер ны мі перс пек ты ва-

мі. У чац вер не вар та кры ты ка ваць 

ка лег або род ных — вы за чэ пі це іх за 

жы вое. У вы хад ныя пра яві це больш 

мяк кас ці і да лі кат нас ці.

СКАР ПІ ЁН. На гэ тым 

тыд ні ўдас ца да сяг нуць 

но вых кар' ер ных вы шынь, 

мож на раз ліч ваць на да-

дат ко вы пры бы так і вы гад ныя пра-

па но вы. Мо жа це спа кой на зай мац ца 

сва і мі спра ва мі — да вер це ас тат няе 

во лі вы пад ку, і ўсё скла дзец ца на ва шу 

ка рысць. Ад но сі ны з ка ха ным ча ла ве-

кам ста нуць вель мі важ ны мі. Знік нуць 

шмат лі кія праб ле мы мі ну ла га.

СТРА ЛЕЦ. Не аб ход на 

на ву чыц ца жыць у зго дзе з 

са мім са бой і на ва коль ны мі. 

Ва шы энер гія і на пор ака жуць вя лі кі 

ўплыў на ўсіх, з кім трэ ба бу дзе мець 

зно сі ны. Імк нен не вы лу чыц ца і да сяг-

нуць жа да на га пры вя дуць да за па вет-

най мэ ты. Ся рэ дзі на тыд ня доб рая для 

раз ва жан няў, а не для ра шу чых дзе ян-

няў. У вы хад ныя не вы клю ча ны роз на-

га лос сі з сяб ра мі. Што ж, бы вае.

КА ЗЯ РОГ. На ды хо-

дзіць час ра шу чых дзеян -

няў. Пры гэ тым вы не бу-

дзе це ўпэў не ны ў пос пе ху, 

але да вя дзец ца іс ці на пе-

рад. Вам мо гуць пра па на ваць ці ка вую 

і перс пек тыў ную ра бо ту. Маг чы ма, 

спат рэ біц ца на доў га з'е хаць у ін шы 

го рад. На вас мо жа на ва ліц ца шмат 

пра цы, але яна бу дзе ці ка вая і зай-

маль ная. Ад но сі ны з бліз кі мі бу дуць 

гар ма ніч ныя, а дзе ці па ра ду юць сва і мі 

да сяг нен ня мі.

ВА ДА ЛІЎ. Мо жа здац-

ца, што вы за блы та лі ся 

ў сі ту а цыі, якая ства ры-

ла ся ў аса біс тым жыц ці. 

Вам не аб ход ныя спа кой і 

ці шы ня, каб ра за брац ца ў са бе. Маг-

чы мыя пра соў ван не па служ бе або 

па езд ка за мя жу. Не ад ва роч вай це-

ся ад да па мо гі сяб роў — ва шы сі лы 

і маг чы мас ці не бяз меж ныя. Па спра-

буй це не да ваць пад стаў для свар кі 

на ра бо це і ў сям'і. Па мя тай це: свой 

свет шмат у чым вы ства ра е це са мі — 

беражыце сілы.

РЫ БЫ. Вы ста но ві це ся 

прос та не за мен ным ча ла-

ве кам на ра бо це, без вас 

не мо гуць вы ра шыць мно-

гія за да чы. Да вя дзец ца апраўд ваць 

да вер. Толь кі не ра бі це гэ та на шко ду 

аса біс та му жыц цю. У чац вер бу дуць 

ўда лыя па езд кі і ка ман дзі роў кі. У пят-

ні цу маг чы мыя но выя ці ка выя зна ём-

ствы. Вы хад ныя доб ра пра вес ці на 

све жым па вет ры.
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