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НАПРЫКАНЦЫ
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Спорт-тайм

СЁННЯ

ФРЫСТАЙЛ, ВЕЛАСПОРТ, БІЯТЛОН...
1.

Велагоншчык Раман Цішкоў
заняў другое месца на этапе Кубка
свету на велатрэку ў Кембрыджы (Новая Зеландыя). Сярэбраную ўзнагароду
беларус выйграў у адной з самых складаных дысцыплін — омніуме. Па выніках чатырох гонак Раман Цішкоў набраў
112 ачкоў. Усяго толькі на адзін бал апярэдзіў беларуса швейцарац Клаўдыа Імхоф — 113 балаў. Заключны этап Кубка
свету па веласпорце на трэку пройдзе з
25 да 27 студзеня ў Ганконгу.
2. Антон Кушнір заняў восьмае
месца на першым этапе Кубка свету ў амерыканскім Лэйк-Плэсідзе
па фрыстайле (лыжная акрабатыка). Перамог расіянін Максім Бураў.
Астатнія беларусы размясціліся
ніжэй: Павел Дзік заняў 10-е месца,
Максім Гусцік 11-ы ў выніковым пратаколе, Дзмітрый Мазуркевіч заняў 12-ю
пазіцыю.
У спаборніцтвах сярод жанчын
увесь п'едэстал занялі прадстаўніцы
Кітая, перамогу святкавала Ксю Ментаа. Беларуска Аляксандра Раманоўская паказала 15-ы вынік.
Наступным буйным стартам для
беларускіх лыжных акрабатаў стане
чэмпіянат свету, які пройдзе з 5 па 7
лютага ў амерыканскім Дзір-Вэлі.
3. Валейбалісткі «Мінчанкі» перамаглі ў гасцях «Сахалін» з лікам

3:1 у 13-м туры расійскай суперлігі.
Адзначым, што раней у Мінску валейбалісткі «Сахаліна» былі мацнейшыя
3:2.
У ак тыве «Мінчанкі» ў турнірнай
табліцы чэмпіянату стала трынаццаць
ачкоў. У 14-м туры 27 студзеня падапечныя Віктара Ганчарова прымуць
на сваёй пляцоўцы казанскае «Дынама».
4. Ірына Крыўко заняла шостае
месца ў мас-старце на пятым этапе
Кубка свету ў Рупольдынгу. Выйграла гонку немка Францыска Пройс.
У мужчынскую гонку з масавым стартам беларусы не трапілі.

Шосты этап Кубка свету па біятлоне пройдзе 24—27 студзеня ў італьянскім Антхольцы, дзе будуць разыграны
ўзнагароды ў спрынце, гонках пераследу і з масавага старту.
5. Арына Сабаленка і бельгійка
Элізэ Мертэнс не здолелі выйсці
ў чвэрць фі нал пар на га раз ра ду
ад кры та га чэм пі я на ту Аўстраліі па тэнісе. Беларускабельгійскі тандэм у 1/8 фіналу
прай граў чэш кам (Бар ба ра
Крэйчыкава / Кацярына Сінякова) — 6:2, 2:6, 3:6.
Раней з барацьбы ў парным
разрадзе вылецела і Аляксандра Сасновіч.
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год — згодна з Віцебскім
летапісам, кіеўскай княгіняй
Вольгай заснаваны Віцебск (летапісны
Видбеск, Видебск, Витепеск, названы
так ад р. Віцьба, на беразе якой ён паўстаў). Як паселішча крывічоў існаваў з ІХ стагоддзя. Розныя пісьмовыя крыніцы называюць дзве даты, якія могуць
лічыцца датамі першага згадвання пра горад — 974 год
фігуруе ў рукапісах Міхаіла Панцырнага, 1021 год —
у старажытнарускіх летапісах.
год — нарадзіўся (г. Магілёў) Уладзімір
Піліпавіч Горын-Галкін, удзельнік рэвалюцыйнага руху ў Расіі, філосаф-марксіст. У 1882 годзе за
ўдзел у студэнцкіх хваляваннях быў выключаны з Харкаўскага ветэрынарнага інстытута. Стварыў рэвалюцыйныя
гурткі ў Сімферопалі, Адэсе. У 1887 г. быў арыштаваны
і сасланы на 10 гадоў у Верхаянск. Удзельнік Сібірскага
сацыял-дэмакратычнага саюза, працаваў у сацыял-дэмакратычных арганізацыях Растова-на-Доне, Баку, Тыфліса,
Кутаісі. Супрацоўнічаў у газеце «Искра». Дэлегат ІІ з'езда
РСДРП (1903), бальшавік. Пасля з'езда застаўся за мяжой.
Пасля Лютаўскай рэвалюцыі 1917 года вярнуўся ў Расію.
Удзельнічаў у падрыхтоўцы і правядзенні Кастрычніцкага
ўзброенага паўстання. Адзін з арганізатараў Народнага
камісарыята замежных спраў РСФСР. З 1918 года быў
на кіруючай ваенна-палітычнай рабоце ў Чырвонай Арміі і на навукова-педагагічнай рабоце ў Маскве. Памёр у
1925 годзе.
год — нарадзіўся (г. Мінск) Андрэй Александровіч, беларускі паэт, празаік, членкарэспандэнт НАН Беларусі (1936 г.). Адзін з арганізатараў літаратурнага аб'яднання «Маладняк». У 1929—1931
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БЕЛАРУСКАЯ
ГАЗЕТА
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.

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

6. Гулец хакейнага мінскага «Дынама» Крысціян Хенкель набраў чатыры ачкі (два галы і два выніковыя
пасы) у Матчы зорак КХЛ у Казані.
Абаронца «зуброў» для ўдзелу ў хакейным шоу быў абраны лігай.
Крысціян Хенкель выступіў за
каманду дывізіёна Тарасава, якая
заняла чацвёртае месца. Таксама
абаронца паўдзельнічаў у двух конкурсах — эс тафета майстэрства і
хакейны біятлон.
Матч зорак КХЛ праводзіўся 11-ы
раз. Нагадаем, у 2010 годзе хакейнае шоу прымала «Мінск-Арэна».
7. Баскетбалісты «Цмокі-Мінск»
прайгралі аднаму з фаварытаў Адзінай лігі ВТБ падмаскоўным «Хімкам» — 50:70. Паражэнне стала першым для новага галоўнага трэнера
мінчан Расціслава Вергуна.
У гэтым сезоне мінскія «цмокі» перамаглі ўсяго двойчы ў 13 праведзеных сустрэчах і займаюць апошняе,
14-е, месца ў турнірнай табліцы.
Тры наступныя матчы «банкаўскага» турніру чэмпіёны Беларусі правядуць у Мінску. 27 студзеня сустрэнуцца з лідарам — маскоўскім ЦСКА.
2 лютага згуляюць з казанскім «Уніксам». А 10 лютага будуць змагацца
ў паядынку з «Зенітам» з Санкт-Пецярбурга.
Дар'я ЛАБАЖЭВІЧ.

гадах намеснік дырэктара Белдзяржкіно, у 1934—1937
гадах — намеснік старшыні праўлення Саюза пісьменнікаў БССР. У 1934 годзе ў часе ўрачыстай сустрэчы
савецкага астранома і геафізіка Ота Шміта на вакзале
ў Мінску прачытаў верш са словамі «Хай будзе слаўны
горад Шміт!», у якім прапанаваў перайменаваць Магілёў.
У 1938 годзе арыштаваны і асуджаны. Рэабілітаваны ў
1955 годзе. Аўтар паэтычных зборнікаў «Па беларускім
бруку», «Прозалаць», «Фабрыка смерці» і інш. Многія творы прысвечаны подзвігу народа ў Вялікай Айчыннай вайне, барацьбе за мір. Пераклаў на беларускую мову паэму
А. Пушкіна «Руслан і Людміла», асобныя творы Д. Беднага, М. Ісакоўскага, А. Суркова і інш. Памёр у 1963 годзе.
год — Пётр І выдаў указ
аб абавязковасці ведання
службовымі асобамі дзяржаўных устаноў законаў і пастаноў і аб забароне
апраўдвацца няведаннем законаў пад
штрафам за іх невыкананне.
год — нарадзіўся Аркадзь Пятровіч Гайдар,
савецкі пісьменнік. У гады грамадзянскай
вайны ў 15 гадоў камандаваў ротай, у 17 — палком.
У Вялікую Айчынную вайну
быў карэспандэнтам газеты
«Комсомольская правда».
Пісаў для дзяцей. Аўтар кінасцэнарыяў «Цімурава клятва», «Камендант снежнай
крэпасці». Загінуў на фронце ў 1941 годзе.
год — царскія войскі расстралялі ў Пецярбургу дэманстрацыю рабочых. Гэты расстрэл увайшоў у гісторыю пад назвай «крывавай нядзелі».
Гэта стала пачаткам першай рэвалюцыі ў Расіі.
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Дырэктар — галоўны рэдактар СУХАРУКАЎ Павел Якаўлевіч.
РЭДАКЦЫЙНАЯ КАЛЕГIЯ: В. АНУФРЫЕВА (намеснiк галоўнага рэдактара), Н. ДРЫНДРОЖЫК,
Н. КАРПЕНКА (першы намеснiк галоўнага рэдактара), А. ЛЯЎКОВІЧ (першы намеснiк дырэктара),
М. ЛІТВІНАЎ (намеснiк галоўнага рэдактара), А. КЛЯШЧУК, Н. РАСОЛЬКА, С. РАСОЛЬКА,
А. СЛАНЕЎСКІ (намеснiк галоўнага рэдактара), В. ЦЕЛЯШУК.
Выдавец — Рэдакцыйна-выдавецкая ўстанова «Выдавецкі дом «Звязда».
НАШ АДРАС: 220013 г. Мiнск, вул. Б. Хмяльніцкага, 10-а.
ТЭЛЕФОНЫ Ў МІНСКУ: прыёмнай – 287 19 19 (тэл./факс); аддзелаў: пiсьмаў — 287 18 64,
маркетынгу — 337 44 04, бухгалтэрыi: 287 18 81.
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.

Усход

Захад Даўжыня
дня

9.12
9.08
9.02
8.52
9.26
9.20

17.31
17.14
17.21
17.24
17.47
17.54

8.19
8.06
8.19
8.32
8.21
8.34

Поўня 21 студзеня.
Месяц у сузор’і Льва.

Iмянiны
Пр. Піліпа, Пятра.
К. Анастасіі, Вікторыі,
Віктара, Вінцэнта,
Дамініка, Мацея.

Фота Алены ДАЎЖАНОК.

ЗАЎТРА

УСМІХНЕМСЯ
Людзі! Калі вы калі-небудзь убачыце, як падае з
паліцы кактус, — НЕ ЛАВІЦЕ ЯГО! Хай сабе падае...
гад зялёны.
— Чым зараз займаешся?
— Аптымізацыяй сваіх
выдаткаў.
— Звальняеш лішніх супрацоўнікаў?
— Не, разыходжуся з па-

любоўніцай, разводжуся з
жонкай.
Вясковая мудрасць.
Ка лі ва ша дач ка не
прыйшла начаваць, раніцай на вышках акуратней
шуруйце віламі.
— Па якіх прычынах мужчына ходзіць на стрыптыз?
— Першая — мужчына не
жанаты, другая — мужчына
жанаты.

caricatura.ru

У што тыд нё вым спар тыў ным
аглядзе «Звязды» расказваем
пра самыя важныя і значныя падзеі выхадных.

Месяц

Сонца

http://www.zviazda.by;

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

ПРЫЁМ тэл./факс: 287 17 79,
РЭКЛАМЫ е-mail: reklama@zviazda.by
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