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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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Месяц
Поўня 21 студзеня.

Месяц у сузор’і Льва.

УСМІХНЕМСЯ

16 22 студзеня 2019 г.НАПРЫКАНЦЫ

22 СТУ ДЗЕ НЯ

974 год — згод на з Ві цеб скім 

ле та пі сам, кі еў скай кня гі няй 

Воль гай за сна ва ны Ві цебск (ле та піс ны 

Видбеск, Видебск, Витепеск, на зва ны 

так ад р. Віць ба, на бе ра зе якой ён паў-

стаў). Як па се лі шча кры ві чоў іс на ваў з ІХ ста год дзя. Роз-

ныя пісь мо выя кры ні цы на зы ва юць дзве да ты, якія мо гуць 

лі чыц ца да та мі пер ша га згад ван ня пра го рад — 974 год 

фі гу руе ў ру ка пі сах Мі ха і ла Пан цыр на га, 1021 год — 

у ста ра жыт на рус кіх ле та пі сах.

1861 
год — на ра дзіў ся (г. Ма гі лёў) Ула дзі мір 

Пі лі па віч Го рын-Гал кін, удзель нік рэ ва лю-

цый на га ру ху ў Ра сіі, фі ло саф-марк сіст. У 1882 го дзе за 

ўдзел у сту дэнц кіх хва ля ван нях быў вы клю ча ны з Хар каў-

ска га ве тэ ры нар на га ін сты ту та. Ства рыў рэ ва лю цый ныя 

гурт кі ў Сім фе ро па лі, Адэ се. У 1887 г. быў арыш та ва ны 

і са сла ны на 10 га доў у Вер ха янск. Удзель нік Сі бір ска га 

са цы ял-дэ ма кра тыч на га са ю за, пра ца ваў у са цы ял-дэ ма-

кра тыч ных ар га ні за цы ях Рас то ва-на-До не, Ба ку, Тыф лі са, 

Ку та і сі. Су пра цоў ні чаў у га зе це «Искра». Дэ ле гат ІІ з'ез да 

РСДРП (1903), баль ша вік. Пас ля з'ез да за стаў ся за мя жой. 

Пас ля Лю таў скай рэ ва лю цыі 1917 го да вяр нуў ся ў Ра сію. 

Удзель ні чаў у пад рых тоў цы і пра вя дзен ні Каст рыч ніц ка га 

ўзбро е на га паў стан ня. Адзін з ар га ні за та раў На род на га 

ка мі са ры я та за меж ных спраў РСФСР. З 1918 го да быў 

на кі ру ю чай ва ен на-па лі тыч най ра бо це ў Чыр во най Ар-

міі і на на ву ко ва-пе да га гіч най ра бо це ў Маск ве. Па мёр у 

1925 го дзе.

1906 
год — на ра дзіў ся (г. Мінск) Анд рэй Алек-

санд ро віч, бе ла рус кі па эт, пра за ік, член-

ка рэс пан дэнт НАН Бе ла ру сі (1936 г.). Адзін з ар га ні за та-

раў лі та ра тур на га аб' яд нан ня «Ма лад няк». У 1929—1931 

га дах на мес нік ды рэк та ра Бел дзярж кі но, у 1934—1937 

га дах — на мес нік стар шы ні праў лен ня Са ю за пісь мен-

ні каў БССР. У 1934 го дзе ў ча се ўра чыс тай су стрэ чы 

са вец ка га аст ра но ма і геа фі зі ка Ота Шмі та на вак за ле 

ў Мін ску пра чы таў верш са сло ва мі «Хай бу дзе слаў ны 

го рад Шміт!», у якім пра па на ваў пе рай ме на ваць Ма гі лёў. 

У 1938 го дзе арыш та ва ны і асу джа ны. Рэ абі лі та ва ны ў 

1955 го дзе. Аў тар паэ тыч ных збор ні каў «Па бе ла рус кім 

бру ку», «Про за лаць», «Фаб ры ка смер ці» і інш. Мно гія тво-

ры пры све ча ны подз ві гу на ро да ў Вя лі кай Ай чын най вай-

не, ба раць бе за мір. Пе ра клаў на бе ла рус кую мо ву паэ му 

А. Пуш кі на «Рус лан і Люд мі ла», асоб ныя тво ры Д. Бед на-

га, М. Іса коў ска га, А. Су рко ва і інш. Па мёр у 1963 го дзе.

1724 год — Пётр І вы даў указ 

аб аба вяз ко вас ці ве дан ня 

служ бо вы мі асо ба мі дзяр жаў ных уста-

ноў за ко наў і па ста ноў і аб за ба ро не 

апраўд вац ца ня ве дан нем за ко наў пад 

штра фам за іх не вы ка нан не.

1904 год — на ра дзіў ся Ар кадзь Пят ро віч Гай дар, 

са вец кі пісь мен нік. У га ды гра ма дзян скай 

вай ны ў 15 га доў ка ман да-

ваў ро тай, у 17 — пал ком. 

У Вя лі кую Ай чын ную вай ну 

быў ка рэс пан дэн там га зе ты 

«Ком со моль ская пра вда». 

Пі саў для дзя цей. Аў тар кі на-

сцэ на ры яў «Ці му ра ва клят-

ва», «Ка мен дант снеж най 

крэ пас ці». За гі нуў на фрон це ў 1941 го дзе.

1905 год — цар скія вой скі рас стра ля лі ў Пе цяр-

бур гу дэ ман стра цыю ра бо чых. Гэ ты рас-

стрэл увай шоў у гіс то рыю пад наз вай «кры ва вай ня дзе лі». 

Гэ та ста ла па чат кам пер шай рэ ва лю цыі ў Ра сіі.

Лю дзі! Ка лі вы ка лі-не-

будзь уба чы це, як па дае з 

па лі цы как тус, — НЕ ЛА ВІ-

ЦЕ ЯГО! Хай са бе па дае... 

гад зя лё ны.

— Чым за раз зай ма еш-

ся?

— Ап ты мі за цы яй сва іх 

вы дат каў.

— Зваль ня еш ліш ніх су-

пра цоў ні каў?

— Не, ра зы хо джу ся з па-

лю боў ні цай, раз вод жу ся з 
жон кай.

Вяс ко вая муд расць.
Ка лі ва ша дач ка не 

прый шла на ча ваць, ра ні-
цай на вы шках аку рат ней 
шу руй це ві ла мі.

— Па якіх пры чы нах муж-
чы на хо дзіць на стрып тыз?

— Пер шая — муж чы на не 
жа на ты, дру гая — муж чы на 

жа на ты.

Фота Алены ДАЎЖАНОК.

У што тыд нё вым спар тыў ным 

агля дзе «Звяз ды» рас каз ва ем 

пра са мыя важ ныя і знач ныя па-

дзеі вы хад ных.

1. Ве ла гон шчык Ра ман Ціш коў 

за няў дру гое мес ца на эта пе Куб ка 

све ту на ве ла трэ ку ў Кемб ры джы (Но-

вая Зе лан дыя). Ся рэб ра ную ўзна га ро ду 

бе ла рус вый граў у ад ной з са мых скла-

да ных дыс цып лін — ом ні у ме. Па вы ні-

ках ча ты рох го нак Ра ман Ціш коў на браў 

112 ач коў. Уся го толь кі на адзін бал апя-

рэ дзіў бе ла ру са швей ца рац Клаў дыа Ім-

хоф — 113 ба лаў. За ключ ны этап Куб ка 

све ту па ве ла спор це на трэ ку прой дзе з 

25 да 27 сту дзе ня ў Ган кон гу.

2. Ан тон Куш нір за няў вось мае 

мес ца на пер шым эта пе Куб ка све-

ту ў аме ры кан скім Лэйк-Плэ сі дзе 

па фрыс тай ле (лыж ная акра ба ты-

ка). Пе ра мог ра сі я нін Мак сім Бу раў.

Ас тат нія бе ла ру сы раз мяс ці лі ся 

ні жэй: Па вел Дзік за няў 10-е мес ца, 

Мак сім Гус цік 11-ы ў вы ні ко вым пра та-

ко ле, Дзміт рый Ма зур ке віч за няў 12-ю 

па зі цыю.

У спа бор ніц твах ся род жан чын 

увесь п'е дэс тал за ня лі прад стаў ні цы 

Кі тая, пе ра мо гу свят ка ва ла Ксю Мен-

таа. Бе ла рус ка Аляк санд ра Ра ма ноў-

ская па ка за ла 15-ы вы нік.

На ступ ным буй ным стар там для 

бе ла рус кіх лыж ных акра ба таў ста не 

чэм пі я нат све ту, які прой дзе з 5 па 7 

лю та га ў аме ры кан скім Дзір-Вэ лі.

3. Ва лей ба ліст кі «Мін чан кі» пе-
ра маг лі ў гас цях «Са ха лін» з лі кам 

3:1 у 13-м ту ры ра сій скай су пер лі гі. 

Ад зна чым, што ра ней у Мін ску ва лей-

ба ліст кі «Са ха лі на» бы лі мац ней шыя 

3:2.

У ак ты ве «Мін чан кі» ў тур нір най 

таб лі цы чэм пі я на ту ста ла тры нац цаць 

ач коў. У 14-м ту ры 27 сту дзе ня па да-

печ ныя Вік та ра Ган ча ро ва пры муць 

на сва ёй пля цоў цы ка зан скае «Ды-

на ма».

4. Іры на Крыў ко за ня ла шос тае 

мес ца ў мас-стар це на пя тым эта пе 

Куб ка све ту ў Ру поль дын гу. Вый-

гра ла гон ку нем ка Фран цыс ка Пройс. 

У муж чын скую гон ку з ма са вым стар-

там бе ла ру сы не тра пі лі.

Шос ты этап Куб ка све ту па бія тло-

не прой дзе 24—27 сту дзе ня ў італь ян-

скім Ант холь цы, дзе бу дуць ра зы гра ны 

ўзна га ро ды ў спрын це, гон ках пе ра-

сле ду і з ма са ва га стар ту.

5. Ары на Са ба лен ка і бель гій ка 

Элі зэ Мер тэнс не здо ле лі вый сці 

ў чвэрць фі нал пар на га раз ра ду 

ад кры та га чэм пі я на ту Аў-

стра ліі па тэ ні се. Бе ла рус ка-

бель гій скі тан дэм у 1/8 фі на лу 

прай граў чэш кам (Бар ба ра 

Крэй чы ка ва / Ка ця ры на Сі ня-

ко ва) — 6:2, 2:6, 3:6.

Ра ней з ба раць бы ў пар ным 

раз ра дзе вы ле це ла і Аляк санд-

ра Са сно віч.

6. Гу лец ха кей на га мінск ага «Ды-

на ма» Крыс ці ян Хен кель на браў ча-

ты ры ач кі (два га лы і два вы ні ко выя 

па сы) у Мат чы зо рак КХЛ у Ка за ні. 

Аба рон ца «зуб роў» для ўдзе лу ў ха-

кей ным шоу быў абра ны лі гай.

Крыс ці ян Хен кель вы сту піў за 

ка ман ду ды ві зі ё на Та ра са ва, якая 

за ня ла чац вёр тае мес ца. Так са ма 

аба рон ца паў дзель ні чаў у двух кон-

кур сах — эс та фе та май стэр ства і 

ха кей ны бія тлон.

Матч зо рак КХЛ пра во дзіў ся 11-ы 

раз. На га да ем, у 2010 го дзе ха кей-

нае шоу пры ма ла «Мінск-Арэ на».

7. Бас кет ба ліс ты «Цмо кі-Мінск» 

прай гра лі ад на му з фа ва ры таў Адзі-

най лі гі ВТБ пад мас коў ным «Хім-

кам» — 50:70. Па ра жэн не ста ла пер-

шым для но ва га га лоў на га трэ не ра 

мін чан Рас ці сла ва Вер гу на.

У гэ тым се зо не мін скія «цмо кі» пе-

ра маг лі ўся го двой чы ў 13 пра ве дзе-

ных су стрэ чах і зай ма юць апош няе, 

14-е, мес ца ў тур нір най таб лі цы.

Тры на ступ ныя мат чы «бан каў ска-

га» тур ні ру чэм пі ё ны Бе ла ру сі пра-

вя дуць у Мін ску. 27 сту дзе ня су стрэ-

нуц ца з лі да рам — мас коў скім ЦСКА. 

2 лю та га згу ля юць з ка зан скім «Унік-

сам». А 10 лю та га бу дуць зма гац ца 

ў па ядын ку з «Зе ні там» з Санкт-Пе-

цяр бур га.

Да р'я ЛА БА ЖЭ ВІЧ.
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ФРЫС ТАЙЛ, ВЕ ЛА СПОРТ, БІЯ ТЛОН...


