
СЁННЯ

Iмянiны
Пр. Антона, Івана, 
Міхаіла, Нікіфара, Ніла, 
Паўла, Сяргея.

К. Дамініка, Ігната, 
Яўгена.

Месяц
Маладзік 18 снежня.

Месяц у сузор’і 

Казярога.

ЗАЎТРА

Сонца Сонца 
Усход Захад Даўжыня

   дня

Мiнск — 9.26 16.49 7.23

Вi цебск — 9.23 16.31 7.08

Ма гi лёў — 9.16 16.39 7.23

Го мель — 9.04 16.44 7.40

Гродна — 9.40 17.05 7.25

Брэст — 9.32 17.15 7.43
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19 снежня 2017 года.

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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УСМІХНЕМСЯ

Дык тар на эк ра не тэ ле ві-
за ра:

— А ця пер, да ра гія жан-
чы ны, мы на пяць хві лін пе ра-
ры ва ем па каз се ры я ла, каб 
вы зня лі з плі ты пад га рэ лы 
абед...

Ні ко лі не па чы най це іс-
тэ ры ку, ле жа чы на спі не.

Слё зы за ця ка юць у ву-
шы, і ста но віц ца ко зыт на 
і смеш на.

Я так ужо тры іс тэ ры кі 

са рва ла.

— Пры кінь, я па куль у 

мет ро еха ла, па ху дзе ла на 

133 гра мы.

— Ад куль та кая дак лад-

насць?

— Тэ ле фон спер лі...

За свярбеў нос. Пе чань 

здры га ну ла ся.

20 СНЕЖ НЯ

1802 год — на ра дзіў ся (в. Вя лі кія Сях но ві чы, 
ця пер у Жа бін каў скім ра ё не) Іг на цій Жа ля-

зоў скі, пра ва слаў ны рэ лі гій ны дзе яч. Скон чыў Га лоў ную 
се мі на рыю пры Ві лен скім уні вер сі тэ це. У 1836—1839 
га дах быў ін спек та рам Лі тоў скай се мі на рыі. У ча се по-
лац ка га цар коў на га са бо ра (1839) пад пі саў ся род ін шых 
свя та роў «Са бор ны акт аб уз' яд нан ні» ўні яц кай царк вы 
з пра ва слаў най. У 1839—1848 га дах быў на ста я це лем 
Ба ры са глеб скай (Ка лож скай) царк вы ў Грод не, кла па-
ціў ся аб за ха ван ні гэ та га пом ні ка ар хі тэк ту ры. Пас ля 
паў стан ня 1863—1864 га доў са дзей ні чаў за крыц цю ка-
та ліц кіх кас цё лаў. У апош нія га ды жыц ця зай маў ся ме-
цэ нац твам, збі раў біб лі я тэ ку. Па мёр у 1872 го дзе. З 1875 
го да ў Ві лен скім ду хоў ным ву чы лі шчы бы ла ўста ноў ле на 
сты пен дыя епіс ка па Іг на ція для дзя цей-сі рот, якія па каз-
ва лі вы дат ныя здоль нас ці ў ава ло дан ні на ву ка мі.

1917 год — 100 га доў та му ўтво ра на Усе ра-
сій ская над звы чай ная ка мі сія па ба-

раць бе з контр рэ ва лю цы яй і са ба та жам (ВЧК) на ча ле 
з Ф. Э. Дзяр жын скім.

1932 год — пры ня та па ста но ва ЦВК і СНК БССР 
«Аб аб вя шчэн ні Бе ла рус кай ССР кра і най 

су цэль най пісь мен нас ці».

2000 год — па ла та 
лор даў Вя лі ка-

бры та ніі адоб ры ла ўра да вы 
за ко на пра ект, які да зва ляў 
вы ка рыс тоў ваць кла ні ра ва ныя 
эмб ры ё ны ча ла ве ка ў ме ды-
цын скіх мэ тах. Та кім чы нам, Вя-
лі ка бры та нія ста ла пер шай у све це кра і най, дзе бы ло 
ле га лі за ва на кла ні ра ван не эмб ры ё на ча ла ве ка. Клет кі 
эмб ры ё наў па він ны вы ка рыс тоў вац ца для ба раць бы з 
цяж кі мі за хвор ван ня мі: ра ку, лей ке міі і хва ро бы Пар-
кін са на.

Ула дзі мір ЖЫЛ КА, па эт:
«Хто муж ны, хто сме лы, хто ду жы,

 Хто цэ лем пра цят за ла тым,
 Над тым не ўла дар ныя сцю жы,

 І лёс не ўла дар ны над тым».

Фота Ліны МАЛІНІНАЙ.

— Вы ад праў ля е це ся 

аба ра няць го нар на шай Ра-

дзі мы. А што та кое Ра дзі ма? 

У пер шую чар гу — гэ та та-

та і ма ма, брат, сяст ра, гэ-

та сяб ры і су се дзі, гэ та наш 

дзе ся ці міль ён ны на род, гэ-

та на ша зям ля, пра сяк ну тая 

кры вёй баць коў і дзя доў. 

Бе ла ру сы заў сё ды сла ві лі-

ся сі лай свай го ха рак та ру. 

У гіс то рыі на шай кра і ны бы-

ло ня ма ла вой наў. На шчас-

це, сён ня мы жы вём у мір ны 

час. Ад нак зу сім хут ка вас 

ча кае ха кей ная біт ва, якую 

вы па він ны прай сці год на. 

Вы бу дзе це прад стаў ляць 

Бе ла русь уся му све ту. Па 

гуль ні, якую вы пра дэ ман-

стру е це, бу дуць су дзіць пра 

на шу кра і ну, пра сі лу ду ху, 

пра ха рак тар бе ла ру саў. Мы 

ўсе бу дзем вас пад трым лі-

ваць. Я шчы ра ха чу па жа-

даць вам доб рай спар тыў-

най кар' е ры.

Ду маю, што мі нуць га ды 

і з вас вы рас туць са праўд-

ныя ха кей ныя зор кі. Хай 

тур нір прой дзе без траў маў. 

Зда роўя і ўда чы вам. Сён-

ня вы прад стаў ля е це Бе-

ла русь у элі це су свет на га 

ма ла дзёж на га ха кея. Гэ та 

най вы шэй шая ад каз насць 

і го нар. За ва мі бу ду чы ня. 

Пе ра мог вам, му жы кі!

Га лоў ны трэ нер збор най 

U-20 Юрый Фай коў ад зна-

чыў, што га лоў най за да-

чай з'яў ля ец ца за ха ван не 

мес ца ў элі це ма ла дзёж на га 
ха кея.

Са пер ні ка мі бе ла рус кай 
ка ман ды па гру пе «В» на 

па пя рэд няй ста дыі ма ла-

дзёж на га чэм пі я на ту све ту 

ста нуць ад на год кі са Шве-

цыі (26 снеж ня), Швей ца рыі 

(27 снеж ня), Ра сіі (29 снеж-

ня) і Чэ хіі (30 снеж ня).

У гру пе «А» зве дзе ны 

збор ныя ЗША, Ка на ды, Да-

ніі, Сла ва кіі і Фін лян дыі.

Ад зна чым, па ча ты-

ры най леп шыя ка ман ды 

кож най гру пы вый дуць у 

чвэрць фі нал, аў тсай да ры 

ў се рыі да дзвюх пе ра мог 

бу дуць зма гац ца за за ха-

ван не пра піс кі ў эліт ным 

ды ві зі ё не.

Да р'я ЛА БА ЖЭ ВІЧ.
lobazhevich@zviazda.by



«ПЕ РА МОГ ВАМ, МУ ЖЫ КІ!»
Ма ла дзёж ная збор ная (U-20) па ха кеі ад праў ля ец ца 

на чэм пі я нат све ту ў эліт ным ды ві зі ё не
Тур нір прой дзе ў аме-

ры кан скім Ба фа ла 

з 26 снеж ня па 5 сту дзе-

ня. Пер шы этап пад рых-

тоў кі ка ман да пра вя ла ў 

мін скім Па ла цы спор ту, 

трэ ні роў кі на лё дзе чар-

га ва лі ся з за ня тка мі па 

фі зіч най пад рых тоў цы. 

16 снеж ня «ма ла дзёж ка» 

ад пра ві ла ся ў аме ры кан-

скі Эры (штат Пен сіль-

ва нія), дзе на пя рэ дад ні 

стар ту чэм пі я на ту све ту 

пра вя дзе тры спа рын гі 

(наша каманда ўжо атры-

мала адну перамогу). 

Стар шы ня Фе дэ ра цыі 

ха кея Ся мён ША ПІ РА па-

жа даў ха ке іс там доб ра га 

вы ступ лен ня і пос пе хаў.
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ЗдарэннеЗдарэнне  

Та ра ніў па труль нае аў то
У Мін ску п'я ны кі роў ца-бяс праў нік у два ры до ма ўрэ заў-
ся ў ма шы ну ДАІ, па ве да мі лі ў ГУ УС Мін гар вы кан ка ма.

Ін цы дэнт ад быў ся ра ні цай. У Пер ша май скае РУ УС па сту-
пі ла тры па ве дам лен ні аб кі роў цы Cіtroen Xantіa, які ехаў па 
ву лі цы Ру сі я на ва і не адэ кват на ся бе па во дзіў. Экі паж ДПС, 
што зна хо дзіў ся не па да лё ку, вы быў на мес ца і ка ля ад на го з 
да моў за ўва жыў на зва ны аў та ма біль, які па вяр нуў на пра ва ў 
ар ку до ма і спы ніў ся. Ін спек тар на ма шы не пры тар ма зіў за ім, 
блакуючы вы езд. Рап там кі роў ца па ехаў зад нім хо дам і ўрэ-
за ўся ў па труль ны аў та ма біль.

Ва дзі це ля за тры ма лі, па вы ні ках ме ды цын ска га агля ду ў яго 
кры ві вы яў ле на два пра мі ле ал ка го лю. Як вы свет лі ла ся, муж чы-
на быў па збаў ле ны ва дзі цель скіх пра воў у 2011 го дзе за яз ду 
ў не цвя ро зым ста не, пас ля ча го іс пы ты ў ДАІ не пе ра зда ваў і 
ва дзі цель скае па свед чан не не за бі раў.

Сяр гей РА СОЛЬ КА. rs@zviazda.by



50+: жыць ці ка ва50+: жыць ці ка ва  

«Ад крыў даў і ня год 
уця каю да вер шаў...»

У ста ліч ным Па ла цы куль ту ры ве тэ ра наў прай шоў 
твор чы ве чар паэ тэ сы Лі за ве ты Па ле ес.

Лі за ве та Па ле ес — па эт, пе ра клад чык, фі ло лаг, член Са ю за 
пісь мен ні каў Бе ла ру сі і член Са ю за пісь мен ні каў Са юз най дзяр-
жа вы. Яе вер шы доб ра вя до мыя не толь кі ў на шай кра і не, але 
і ў Ра сіі, Ка зах ста не, Укра і не, Гер ма ніі. Вы дат ны рус кі па эт Ве нія -
мін Бла жэн ны так на пі саў пра яе твор часць: «Вер шы Лі за ве ты 
Па ле ес перш за ўсё эма цы я наль ныя, а гэ та — ас но ва твор ная 
ўлас ці васць са праўд най паэ зіі. Уся па на ра ма лю боў ных па чуц-
цяў, усе та ям ні цы жа но чай ду шы пе рад на мі аго ле ныя цнат лі ва 
і бяс страш на, як у ге ні яль най паэ зіі Ахма та вай. Ча сам па чуц ці 
да ся га юць са праўд ных вы шынь са май чыс тай паэ зіі»...

Ня гле дзя чы на сур' ёз ныя ліч бы ўзрос ту (паэ тэ се ня даў на 
споў ні ла ся 70), яна за ста ец ца на здзіў лен не ма ла дой ду шой, 
свед чан не ча му — яе цык лы вер шаў пра ка хан не.

Ар га ні за ваў твор чы ве чар паэ тэ сы ста ліч ны Клуб зда роўя 
і куль ту ры «Ма эст ра».

Свят ла на БУСЬ КО. busko@zviazda.by
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