
У што тыд нё вым спар-

тыў ным агля дзе «Звяз-

ды» рас каз ва ем пра 

Матч зо рак КХЛ і ін шыя 

ак ту аль ныя па дзеі вы-

хад ных.

1. Бе ла рус кія лёг ка ат-

ле ты вый гра лі тры 

за ла тыя ме да лі на між на-

род ным тур ні ры «Ку бак 

Ка ця ры ны» ў Кул дзі зе 

(Лат вія). За ла ты мі ме да ля-

мі па поў ні лі скар бон ку бе-

ла рус кай збор най Свят ла на 

і Ві таль Па ра хонь кі, а так-

са ма Тац ця на Ша ба на ва. 

Бар' е рыст ка Свят ла на Па-

ра хонь ка на 60-мет ро вай 

дыс тан цыі двой чы па леп-

шы ла сваё пер са наль нае 

да сяг нен не, якое з гэ та га 

ча су скла дае 8,24 се кун ды. 

Яе муж Ві таль так са ма не 

ве даў са бе роў ных у спа-

бор ніц твах на ана ла гіч най 

дыс тан цыі ў муж чын. Вы ра-

шаль ны за бег ён пра бег з 

ча сам 7,81 се кун ды. Тац ця-

на Ша ба на ва вый гра ла «зо-

ла та» на дыс тан цыі 1000 м, 

уста на віў шы аса біс тае да-

сяг нен не на ад зна цы 2 хві-

лі ны 42,88 се кун ды.

У стар тах, якія пры маў 

кул дзіг скі га рад скі лёг ка-

ат ле тыч ны ма неж, удзель-

ні ча лі 80 спарт сме наў з 

13 кра ін.

2. Бе ла рус кая лыж ная 

акра бат ка Яна Яр-

ма шэ віч вый гра ла брон-

за вы ме даль на эта пе Куб-

ка Еў ро пы ся род юні ё рак 

у Швей ца рыі. Апя рэ дзіць 

бе ла рус ку змаг лі толь кі аў-

стра лій ка і швей цар ка. Што 

да ты чыц ца ас тат ніх бе ла ру-

сак, то Ган на Дзя ру га за ня-

ла чац вёр тае мес ца, а Ва-

ле рыя Бал ма та ва — пя тае.

3. Ка ман да ды ві зі ё на 

Баб ро ва пе ра маг ла 

збор ную ды ві зі ё на Та ра-

са ва ў фі на ле Мат ча зо рак 

КХЛ з лі кам 7:6 (4:3, 2:3, 

1:0) пас ля се рыі бу лі таў. 

Асноў ны час мат ча за вяр-

шыў ся ўні чыю 6:6, пе ра мож-

ны бу літ за кі нуў Мі ка Лех та-

нен з «Ёке ры та». Ад зна чым, 

што ў скла дзе дру жы ны 

ды ві зі ё на Та ра са ва вы сту-

па лі бе ла рус кія аба рон цы 

Ілья Шын ке віч («Ві цязь») і 

Вя ча слаў Грэц кі («Ды на ма-

Мінск»).

У спрэч цы за «брон зу» 

ка ман да ды ві зі ё на Хар ла-

ма ва па бу лі тах вый гра ла ў 

са пер ні каў з ды ві зі ё на Чар-

ны шо ва — 9:8 (2:3, 6:5, 1:0). 

На пя рэ дад ні збор ная ды ві-

зі ё на Хар ла ма ва так са ма 

вый гра ла май стар-шоу.

Згод на з фар ма там Мат-

ча зо рак КХЛ, збор ныя ды ві-

зі ё наў гу ля лі су стрэ чы, якія 

скла да лі ся з двух пе ры я даў 

па 10 хві лін у скла дах 3х3.

4. Пас ля пя ці эта паў 

Куб ка све ту па біят-

ло не Іры на Крыў ко зай-

мае 18-е мес ца ў агуль-

ным за лі ку, на яе ра хун-

ку 196 ач коў. Ган на Со ла 

зна хо дзіц ца на 45-й па зі цыі 

(57 ач коў), Але на Кру чын-

кі на — 51-я (45), Дзі на ра 

Алім бе ка ва — 68-я (15). Лі-

дзі руе нар веж ка Ці рэль Эк-

хаф (501), у трой цы най мац-

ней шых так са ма Да ра тэя 

Ві рэр з Іта ліі (459) і швед ка 

Ха на Эберг (342).

У муж чын скім за лі ку 

Куб ка све ту пас ля пя ці эта-

паў най леп шы з бе ла ру-

саў Ра ман Ялёт наў зай мае 

34-ю па зі цыю з 95 ач ка мі. На 

ра хун ку Сяр гея Ба чар ні ка ва 

46 ач коў і 48-е мес ца, Мі кі та 

Ло бас таў — 59-ы (26 ач коў), 

Ан тон Смоль скі — 61-ы (22). 

Лі да рам з'яў ля ец ца фран-

цуз Мар тэн Фур кад (507 ач-

коў). У яго су ай чын ні ка Кан-

тэ на Фі ё на Мае 436 ач коў і 

дру гое мес ца. Трэ ці ну мар 

рэй тын гу — так са ма фран-

цуз Сі мон Дэ сцье (435).

Да р'я ЛА БА ЖЭ ВІЧ.
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1905 год — на ра дзіў ся Яў ген 

Сця па на віч Ра ма но віч, бе-

ла рус кі тэ ат раль ны дзе яч, дра ма тург, 

за слу жа ны ар тыст Бе ла ру сі (1944). 

У 1922—1924 га дах ву чыў ся ў БДУ. 

У 1922—1948-м — ак цёр, рэ жы сёр, за-

гад чык лі та ра тур най част кі Бе ла рус ка га тэ ат ра імя Ян кі 

Ку па лы. У 1949—1963 га дах пра ца ваў у Мі ніс тэр стве 

куль ту ры Бе ла ру сі. Аў тар і рэ жы сёр-па ста ноў шчык п'ес 

«Вір», «Мост», «Ка мя ні на да ро зе», ліб рэ та опер і ба-

ле таў. Да сле да ваў гіс то рыю бе ла рус ка га тэ ат ра. Пе ра-

клаў на бе ла рус кую мо ву асоб ныя тво ры Льва Талс то га, 

Мак сі ма Гор ка га, Аляк санд ра Аст роў ска га, Кан стан ці на 

Тра нё ва. Аў тар ус па мі наў аб бе ла рус кіх пісь мен ні ках 

«Зна ё мыя сі лу э ты».

1930 год — на ра дзіў ся 

Ула дзі мір Аляк се-

е віч Ша лі хін, бе ла рус кі кан цэрт-

май стар, дык тар ра дыё і тэ ле ба-

чан ня, за слу жа ны дзе яч мас тац-

тваў Бе ла ру сі (1991). У 1956-м 

скон чыў Бе ла рус кую кан сер ва-

то рыю. З 1952 го да пра ца ваў у 

Бе ла рус кай кан сер ва то рыі і на 

ра дыё, у 1970—1994 га дах — на Бе ла рус кім тэ ле ба чан-

ні. З 1951-га вёў фі лар ма ніч ныя кан цэр ты. Быў вя ду чым 

шмат лі кіх ра дыё па ста но вак, вы кон ваў не вя лі кія ро лі ў 

пер шых тэ ле ві зій ных спек так лях, у філь ме «Па ся мей ных 

аб ста ві нах». Вы даў кні гу-аль бом «Сэр ца па мя тае...».

1940 год — на ра дзіў ся Ана толь Дзміт ры е-

віч Кур ма кін, му зы кант, вы ка наў ца на 

на род ных ін стру мен тах, за слу жа ны ар тыст Бе ла ру-

сі (1980). У 1958 го дзе скон чыў Мас коў скае му зыч-

нае ву чы лі шча імя Каст рыч ніц кай рэ ва лю цыі. Аў тар 

аран жы ро вак для ар кест ра, у тым лі ку сю і ты з ба ле та 

«Ма ра» Яў ге на Гле ба ва, «Сла вян скія тан цы» Ан та ні на 

Двор жа ка і ін шых.

1945 год — на ра дзіў ся Юры Стан ке віч (са праўд-

нае імя Ге ор гій Ва сі ле віч Ха ры та но віч), бе-

ла рус кі пісь мен нік. Пра ца ваў у га зе це ў Ба ры са ве, у ча со-

пі сах «Ма ла досць», «Кры ні ца». Аў тар кніг про зы «Анё лы 

на баль ша ку», «Са ты ры кон», п'ес, кі на сцэ на ры яў, лі та ра-

тур на-кры тыч ных і пуб лі цыс тыч ных ар ты ку лаў.

1965 год — у Мін ску ад крыў ся пер шы ў Бе ла ру сі 

Па лац шлю баў.

1905 год — на ра дзіў ся Крыс ці-

ян Ды ёр, фран цуз скі ды-

зай нер-ма дэль ер адзен ня, за сна валь нік 

су свет на вя до ма га до ма вы со кай мо ды 

(1947).

1911 год — прай шлі пер шыя аў та гон кі ў Мон-

тэ-Кар ла. З іх вя дуць сваю гіс то рыю ад па-

вед ныя су час ныя спа бор ніц твы. Не вы пад ко ва ўжо мно гія 

га ды ра лій ны се зон па чы на ец ца з Мон тэ-Кар ла. Ды і сам 

тэр мін «ра лі», які азна чае на анг лій скай мо ве «збор, сход», 

пай шоў з гэ тых го нак. Та ды аў та ма бі ліс ты з усіх кан цоў 

Еў ро пы з'яз джа лі ся у княст ва, каб узяць удзел у спа бор-

ніц твах, апе ку ном якіх быў князь Ма на ка Аль бер І.

1920 год — на ра дзіў ся Мі ка лай Мі ка ла е віч Тра-

фі маў, ра сій скі ак цёр тэ ат ра і кі но, на род ны 

ар тыст СССР. Зды маў ся ў філь мах «Вай на і мір», «Аф ры-

ка ныч», «Бла ка да», «Брыль ян та вая ру ка» і ін шых.

1960 год — на ра дзіў ся Дзміт-

рый Ва дзі ма віч Ха раць ян, 

ра сій скі кі на ак цёр, на род ны ар тыст Ра-

сій скай Фе дэ ра цыі (2008). Зды маў ся ў 

філь мах «Па ля ван не на ліс», «Гар дэ ма-

ры ны, на пе рад!», «Та бе, са праўд на му...» 

і ін шых.

СЁННЯ

Iмянiны
Пр. Піліпа, Пятра.

К. Анастасіі, Вікторыі, 
Віктара, Вінцэнта, 
Дамініка, Мацея.

ЗАЎТРА

Сонца Сонца 
Усход Захад Даўжыня

   дня

Мiнск — 9.14 17.28 8.14

Вi цебск — 9.09 17.12 8.03

Ма гi лёў — 9.04 17.18 8.14

Го мель — 8.54 17.22 8.28

Гродна — 9.28 17.45 8.17

Брэст — 9.22 17.52 8.30

Месяц
Апошняя квадра 

17 студзеня.

Месяц у сузор’і 

Стральца.

УСМІХНЕМСЯ

Роз ні ца па між ку шам 

і ку кі шам у тым, што пер-

шы атрым лі ва юць, дру гі — 

за слу гоў ва юць.

Аб на двор'і: та ко га бес-

сэн соў на га пе ра лё ту на 

поў дзень птуш кі яшчэ не 

здзяйс ня лі.

— Я — яў рэй скі джын, 

у ця бе ёсць два жа дан ні.

— Як жа так?! Заў сё ды 

да юць тры!

— Доб ра, вы ка на на. 

У ця бе за ста ло ся два жа-

дан ні.

Па мя та е це, як вы ка за лі: 

«Да вай ужо пас ля свят»? Дык 

вось, на ды шоў час рас пла ты.

Ку пі ла ша ка лад ны торт, 

ужо дру гі дзень вы хоў ваю 

во лю...

Спра вы куль га юць на 

абедз ве на гі? На кас ты ля юць!

Фота Анатоля КЛЕШЧУКА.
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Матэры я лы, па зна ча ныя гэтым знач-
ком, носяць рэк   ламны ха рак тар. 
Адказ насць за змест рэкла мы ня-
суць рэкла ма даў цы.

М 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
П 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

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

e-mail: info@zviazda.by (для зваротаў): 
zvarot@zviazda.by
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