
24 СА КА ВI КА

1707 год — на ра дзiў ся (Гро-

дзен шчы на)  I г  на ц iй 

Куль чын скi, гiс то рык, цар коў ны дзе яч. 

У 1727–1735 га дах зна хо дзiў ся ў Ры ме, 

дзе атры маў зван не док та ра ба га слоўя, 

зай маў ся гiс то ры яй царк вы, шмат пi саў i вы да ваў ба га-

слоў скiя пра цы. У 1735-м вяр нуў ся на ра дзi му, дзе стаў 

ар хi манд ры там гро дзен ска га Ка лож ска га ма нас ты ра. 

Да сле да ваў гiс то рыю Грод на, вёс кi Жы ро вi цы на Сло-

нiм шчы не, склаў iн вен тар Ка лож скай царк вы. Вы ву чаў 

так са ма гро дзен скi Ста ры за мак. У сва iх пра цах апi саў 

Крыж Еф ра сiн нi По лац кай, дзя ку ю чы ча му рэ лiк вiя ста ла 

вя до мая на За ха дзе.

1889 год — на ра дзiў ся Аляк сандр Во сi па вiч Ста-

шэў скi (Ста шэў скi-Ста се вiч), дзяр жаў ны 

дзе яч Бе ла ру сi. У 1911 го дзе скон чыў Ня свiж скую на-

стаў нiц кую се мi на рыю, у 1920-м — Мiн скi пе да га гiч ны 

iн сты тут. У Пер шую су свет ную вай ну быў на Паўд нё-

ва-За ход нiм фрон це. Адзiн з iнi цы я та раў ства рэн ня ў 

сту дзе нi 1920-га Бе ла рус кай ка му нiс тыч най ар га нi за цыi 

(БКА), член яе ЦК, адзiн з ар га нi за та раў ан ты поль ска га 

пад поль на га i пар ты зан ска га ру ху на Мiн шчы не. З лi пе ня 

1926 го да — нар кам унут ра ных спраў БССР, з ве рас ня 

1928-га — нар кам юс ты цыi i пра ку рор 

БССР. У 1937 го дзе рэ прэ сi ра ва ны, у 

1938-м рас стра ля ны. Рэ абi лi та ва ны ў 

1957 го дзе.

1905 год — на ра дзiў ся Iван Анд-

рэ е вiч Флё раў, удзель  нiк 

ба ёў су праць ня мец ка-фа шысц кiх за-

хоп нi каў на тэ ры то рыi Бе ла ру сi ў га ды 

Вя лi кай Ай чын най вай ны. У 1941 го дзе 

ка пi тан Флё раў ка ман да ваў Асоб най экс пе ры мен таль най 

ба та рэ яй рэ ак тыў ных уста но вак («ка цюш»), якая зра бi ла 

пер шы залп па ня мец ка-фа шысц кiх за хоп нi ках на чы гу нач-

най стан цыi Ор ша, па клаў шы па ча так ба я во га пры мя нен ня 

якас на но ва га вi ду ар ты ле рыi. За гi нуў у баi ў 1941-м.

1940 год — на тэ ры то рыi За ход няй Бе ла ру сi 

пра ве дзе ны вы ба ры дэ пу та таў у Вяр хоў-

ны Са вет СССР i Вяр хоў ны Са вет БССР.

1721 год — ня мец кi кам па зi-

тар Iа ган Се басць ян Бах 

ад пра вiў у па да ру нак марк гра фу Крыс-

цi я ну Люд вi гу Бран дэн бург-Швец ка му 

пар ты ту ру сва iх тво раў, ця пер вя до мых 

як «Бран дэн бург скiя кан цэр ты».

1882 
год — у Бер лi не ня-

мец к i  ву чо ны Ро-

берт Кох аб вяс цiў пра ад крыц цё ўзбу джаль нi ка су-

хот. Праз год ён вы явiў i ўзбу джаль нi ка ха ле ры. 

У 1905-м на ву коў цу бы ла пры су джа на Но бе леў ская прэ-

мiя па фi зi я ло гii i ме ды цы не.

1900 
год — на ра дзiў ся Iван Ся-

мё на вiч Каз лоў скi, ра сiй-

скi i ўкра iн скi спя вак, на род ны ар тыст 

СССР (1940), Ге рой Са цы я лiс тыч най 

Пра цы. У 1926–1954 га дах — са лiст Вя-

лi ка га тэ ат ра ў Маск ве. Лаў рэ ат Ста лiн-

скай прэ мii (1941, 1949).

1950 
год — на ра дзiў ся Аляк-

сандр Мi ка ла е вiч Буй ноў, 

ра сiй скi спя вак, му зы кант, кам па зi тар, шоў мен, на род ны 

ар тыст Ра сiй скай Фе дэ ра цыi (2010), на род ны ар тыст 

Iн гу шэ цii (2004), на род ны ар тыст рэс пуб лi кi Паў ноч ная 

Асе цiя — Ала нiя.

СЁННЯ

Iмянiны
Пр. Сафрона, Яфіма.

К. Катарыны, Габрыеля, 
Марка, Шымана.

ЗАЎТРА

Сонца Сонца 
Усход Захад Даўжыня

   дня

Мiнск — 7.01 19.31 12.30

Вi цебск — 6.50 19.22 12.32

Ма гi лёў — 6.51 19.21 12.30

Го мель — 6.49 19.17 12.28

Гродна — 7.17 19.46 12.29

Брэст — 7.18 19.46 12.28

Месяц
Маладзік у 12.28.

Месяц у сузор’і Авена.

УСМІХНЕМСЯ
Лю бы по суд мо жа быць 

ад на ра зо вым, ка лі ты да-

стат ко ва ба га ты.

Вы ра шыў па чаць пра ца-

ваць ад да ле на. Толь кі ні як 

не зра зу мею: ка лі ні хто не 

ве дае, што я пра цую, да ка-

го па за ро бак звяр тац ца?

Ге ні яль ная шыль да 

ў ад ной ка вяр ні:

«У нас ня ма Wі-Fі не та-

му, што мы жмо ты. Прос та 

раз маў ляй це з тымі, з кім 

прый шлі».

Зу бы-ім план та ты — гэ та, 

па сут нас ці, пом ні кі для зу-

боў, што за ра на сыш лі.

Ця жэй за ўсё па ста віць 

ся бе на чу жое мес ца, ка лі 

яно — хлеб нае.
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ком, носяць рэк   ламны ха рак тар. 
Адказ насць за змест рэкла мы ня-
суць рэкла ма даў цы.
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Фота Максіма ШАСТАКОВА.

Спорт-таймСпорт-тайм

У штотыднёвым спартыўным 

аглядзе «Звязды» расказва-

ем пра найбольш актуальныя 

навіны ў сусветным і беларускім 

спорце.

1. Адтэрміноўка правядзення 

летніх Алімпійскіх гульняў 

у Токіа не выключана. Такі варыянт 

магчымы, калі нельга будзе правесці 

спаборніцтвы ў звычайным фарма-

це. Пра гэта, выступаючы ў парла-

менце, заявіў прэм'ер–міністр Японіі 

Сіндзо Абэ. «Пазіцыя Міжнароднага 

алімпійскага камітэта адпавядае курсу 

на правядзенне Алімпіяды ў поўным 

фармаце. Калі ажыццявіць гэта стане 

немагчыма, то трэба будзе прыняць 

рашэнне аб адтэрміноўцы, зыходзячы 

з таго, што мы ў першую чаргу павінны 

думаць аб спартсменах, — сказаў 

Сіндзо Абэ. Ён таксама падкрэсліў, 

што рашэнне з нагоды правядзення 

Алімпіяды прымае МАК, і на дадзеным 

этапе пытанне аб адмене Гульняў не 

стаіць.

Тым часам алімпійскі камітэт Ка-

нады выступіў з заявай, што не будзе 

адпраўляць спартсменаў на летнюю 

Алімпіяду 2020 года, калі Гульні не 

перанясуць на год з-за каранавіруса. 

«Канадскія камітэты прынялі рашэнне 

не адпраўляць каманды на Алімпійскія 

і Паралімпійскія гульні летам 2020 года 

і настойліва заклікаюць Міжнародны 

алімпійскі камітэт, Міжнародны 

паралімпійскі камітэт і Сусветную 

арганізацыю аховы здароўя перанесці 

гульні на адзін год. Мы перажываем 

разгар глабальнага крызісу ў галіне 

аховы здароўя, які значна важнейшы 

за спорт», — адзначаюць канадцы.

З аналагічнай заявай выступіў 

НАК Аўстраліі, які адзначыў, што 

ва ўмовах пандэміі каранавіруса 

сабраць каманду да Алімпіяды–

2020 немагчыма, і яны будуць рых-

тавацца да правядзення галоўных 

стартаў у наступным годзе.

2. Чэмпіянат свету па 

хакеі 2020 года адме-

нены, паведаміла Міжнародная 

федэрацыя хакея (IIHF). Рашэнне 

было прынята ў сувязі з пандэміяй 

каранавіруса COVID—19. Уліч-

ваючы бягучыя абставіны і на-

ступныя, абмеркаваныя з рознымі 

зацікаўленымі бакамі, Савет IIHF 

вырашыў, што чэмпіянат свету 

ў Цюрыху і Лазане не можа ад-

быцца. «Гэта жорсткая рэаль-

насць для міжнароднай хакей-

най сям'і, але мы павінны з ёй 

змірыцца. Каранавірус — гэта 

глабальная праблема, якая па-

трабуе значных намаганняў з боку 

дзяржаўных органаў для барацьбы з 

яго распаўсюджваннем. Мы павінны 

зрабіць усё магчымае, каб падтры-

маць гэтую барацьбу. Мы павінны 

пакуль адкласці спорт і падтрымаць 

як дзяржорганы, так і хакейную 

сям'ю», — сказаў прэзідэнт IIHF Рэнэ 

Фазель.

У паведамленні Міжнароднай 

федэрацыі хакея адзначаецца, што 

няма магчымасці перанесці турнір гэ-

тага года ў іншую краіну. Рэнэ Фазель 

таксама расказаў, што чэмпіянат све-

ту ў Мінску і Рызе, які павінен адбыцца 

ў 2021 годзе, можа быць перанесены 

на 2022 год.

3. Стартаваў 30–ы чэмпіянат 

Беларусі сярод каманд вы-

шэйшай лігі па футболе. Чэмпіёны 

краіны футбалісты брэсцкага «Ды-

нама» ў сябе дома згулялі ўнічыю са 

«Смалявічамі», якія вярнуліся ў вышэй-

шую лігу, — 1:1, уладальнік «серабра» 

барысаўскі БАТЭ прайграў на выездзе 

мінскаму «Энергетыку—БДУ» — 1:3, 

а бронзавы прызёр салігорскі «Шах-

цёр» у сябе дома саступіў жодзінскаму 

«Тарпеда—БелАЗ» з вынікам 0:1. 

З такім жа лікам мінскае «Дынама», 

якое заняло ў мінулым годзе 4-е мес-

ца, прайграла на сваёй арэне дэбютан-

ту вышэйшай лігі брэсцкаму «Руху». 

Бабруйская «Белшына» не ўтрымала 

перамогу над футбалістамі «Мінска», 

саступіўшы з лікам 1:3. З першай 

пяцёркі чэмпіянату краіны 2019 года 

перамаглі толькі футбалісты «Іслачы», 

якія перайгралі на полі ФК «Мінск» 

гасцей з гродзенскага «Нёмана» з 

мінімальнай перавагай — 1:0. З такім 

жа вынікам «Віцебск» у сябе дома ўзяў 

верх над «Гарадзеяй». Футбалісты 

«Слуцка» з лікам 3:1 перайгралі на 

сваім полі мазырскую «Славію».

Дар'я ЛАБАЖЭВІЧ.

ЦІ БУДУЦЬ ЛЕТАМ ГУЛЬНІ?


