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1574 год — на ра дзіў ся Мі ка лай 

Лян чыц кі, дзе яч бе ла рус-

кай куль ту ры пер шай па ло вы XVІІ ста-

год дзя, пра фе сар Ві лен ска га ўні вер сі-

тэта. Вы кла даў у на ву чаль ных уста но вах 

Поль шчы, Літ вы і Чэ хіі. Зай ма ю чы вы-

со кія па са ды ў ад мі ніст ра цыі ка та ліц кай царк вы, вы сту-

паў як пры хіль нік рэ лі гій най па мяр коў нас ці, зма гаў ся за 

аб'яд нан не на ву чаль ных уста ноў роз ных кан фе сій. Па мёр 

у 1653 го дзе.

1852 год — на ра дзіў ся Ван да лін 

Аляк санд ра віч Шу ке віч, 

бе ла рус кі ар хе о лаг, ант ра по лаг, края-

зна вец, член-ка рэс пан дэнт Кра каў-

скай ака дэ міі на вук. Пер шы з бе ла-

рус кіх ар хе о ла гаў рас ка паў 16 кур-

га ноў і 376 ка мен ных ма гіл ты пу 

жаль ні каў ХІ ІІ-ХІV ста год дзяў і па чаў 

ра біць хі міч ныя ана лі зы ста ра жыт ных 

зна хо дак. Вы ву чаў эва лю цыю аб ра ду 

па ха ван ня ад ста ра жыт на сці да ча соў Вя-

лі ка га Княст ва Лі тоў ска га. Аў тар ра бот, пры све ча ных 

ар хеа ла гіч ным зна ход кам і рас коп кам, а так са ма гіс то рыі 

і пры ро дзе Бе ла ру сі і Літ вы. Па мёр у 1919 го дзе.

1939 год — на ра дзіў ся Ана толь Яў хі ма віч Бе-

лы, бе ла рус кі гра мад ска-куль тур ны дзе яч, 

ка лек цы я нер. У 1967 го дзе скон чыў БДУ, вы кла даў у ім. 

Сабраў вя лі кую ка лек цыю тво раў жы ва пі су, гра фі кі, ме-

даль ер на га і дэ ка ра тыў на-пры клад но га мас тац тва. Іні цы-

я тар і ар га ні за тар уста наў лен ня пом ні ка Мак сі му Баг да но-

ві чу ў Яра слаў лі ў 1994 го дзе. Па мёр у 2011 го дзе.

1819 год — на ра дзіў ся Эду ард 

Алф рэд Каў пер, анг лій скі 

ін жы нер, вы на ход нік. За па тэн та ваў ко ла 

са ста лё вы мі спі ца мі і гу мо вы мі шы на-

мі, пі шу чы элект ра маг ніт ны тэ ле граф. 

Памёр у 1893 го дзе.

1901 год — ад бы ло ся пер шае пры су джэн не 

Но бе леў скай прэ міі. Яе лаў рэ а та мі ста-

лі фі зік Віль гельм Кон рад 

Рэнт ген, хі мік Якаб Хенд-

рык Вант-Гоф, мік ра бі ё лаг 

Эміль Адольф фон Бе рынг, 

пісь мен нік Сю лі-Пру дом. 

Но бе леў скую прэ мію мі ру 

атры ма лі ад ра зу два лаў-

рэа ты — за сна валь ні кі Чыр во на га Кры жа швей ца рац 

Жан Ан ры Дзю нан і фран цуз Фрэ дэ рык Па сі.

1964 год — на ра дзі ла ся Та і сія Мі ка ла еў на Па ва-

лій, укра ін ская спя вач ка, на род ная ар тыстка 

Укра і ны (1997), на род ная ар тыст ка Ін гу шэ ціі (2012).

1974 
год — быў ство ра ны Еў ра пей скі Са вет — 

най вы шэй шы па лі тыч ны ор ган Еў ра пей-

ска га са ю за.

1984 год — на 39-й се сіі Ге не раль най Асамб леі 

ААН пры ня та Кан вен цыя су праць ка та ван-

няў і ін шых жорст кіх, бес ча ла веч ных ці пры ні жа ю чых 

год насць ві даў абы хо джан ня і па ка ран ня. Увай шла ў сі лу 

26 чэр ве ня 1987 го да.
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СЁННЯ

Iмянiны
Пр. Аляксея, Барыса, 
Івана, Мікалая, Рамана, 
Сяргея, Якава.

К. Марыі, Юліі, Андрэя, 
Рыгора.

ЗАЎТРА

Сонца Сонца 
Усход Захад Даўжыня

   дня

Мiнск — 9.16 16.48 7.32

Вi цебск — 9.13 16.30 7.17

Ма гi лёў — 9.07 16.38 7.31

Го мель — 8.55 16.43 7.48

Гродна — 9.30 17.04 7.34

Брэст — 9.23 17.13 7.50

Месяц
Першая квадра

 4 снежня.

Месяц у сузор’і Блізнят.

УСМІХНЕМСЯ

Ва гі до ма па трэб ныя 

для та го, каб з гас ця мі аб-

мер ка ваць, хто і ка лі ў трэ-

на жор ную за лу збі ра ец ца.

— Та та, пой дзем па гу ля-

ем у фут бол!

— Сы нок, у на шай кра і-

не фут бо ла ня ма. Трэ ба ка-

заць: «Пой дзем па гу ля ем у 

мяч».

Шу каць са бе па ру — 

гэ та як шу каць мес ца для 

пар коў кі. Ты пра яз джа еш 

мі ма пер ша га, бо ду ма еш, 

што зной дзеш са бе леп-

шае. Не зна хо дзіш. Вяр та-

еш ся і ба чыш, што пер шае 

ўжо за ня тае.

Яна і ён.

— Да ра гі, ска жы, я тоў-

стая?

— Вядома, не. Але я 

пра віль на ра зу мею, што 

скан дал усё роў на бу-

дзе?..

Фота Анатоля КЛЕШЧУКА.
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У што тыд нё вым 

спар тыў ным агля дзе 

«Звяз ды» рас каз ва ем 

пра пос пе хі бе ла ру саў 

на чэм пі я на це 

Еў ро пы па пла ван ні 

і ін шыя пры кмет ныя 

па дзеі вы хад ных.

1. Анас та сія Шкур дай 

за ва я ва ла за ла тую 

ўзна га ро ду на дыс тан цыі 

100 м ба тэрф ля ем на чэм-

пі я на це Еў ро пы па пла ван-

ні на ка рот кай ва дзе, які 

пра хо дзіць у Глаз га (Вя-

лі ка бры та нія). Брас таў чан-

ка фі ні ша ва ла за 56,21 сек. 

Ра ней бе ла рус Іл ья Шы ма-

но віч за ва я ваў ся рэб ра ны 

ме даль на дыс тан цыі 100 м 

бра сам. А паз ней бе ла рус-

кая муж чын ская ка ман да ў 

скла дзе Вік та ра Ста ся ло ві-

ча, Іл ьі Шы ма но ві ча, Яў ге-

на Цур кі на і Ар цё ма Ма чэ-

кі на за ня ла трэ цяе мес ца 

ў кам бі на ва най эс та фе це 

4х50 м.

Ад зна чым, што чэм пі я нат 

Еў ро пы на ка рот кай ва дзе 

з'яў ля ец ца ад бо рач ным да 

су свет на га фо ру му — 2020.

2. Бе ла ру сы Ка ця ры на 
Кар ня ен ка, Ар цём 

Ка ла чоў, Воль га Не ма гай 
і Сяр гей Пла то наў вый гра-
лі «се раб ро» ў зме ша най 
эс та фе це 4х1,5 км на чэм-
пі я на це Еў ро пы па кро се 
ў пар ту галь скім Лі са бо не. 
Апя рэ дзіць бе ла рус кі эс та-

фет ны квар тэт змаг ла толь-

кі ка ман да Вя лі ка бры та ніі, 

за мкну лі трой ку фран цуз-

скія спарт сме ны.

Ад зна чым, на чэм пі я-

на це Еў ро пы ў Лі са бо не 
ра зы гры ва лі ся 13 кам-

плек таў уз на га род: па 

шэсць у ін ды ві ду аль ным 

і камандным за лі ках, а 

так са ма ў зме ша най эс-

та фе це. У тур ні ры ўдзель-

ні ча ла ка ля 600 бе гу ноў з 

40 кра ін Еў ро пы.

3. Юнац кія збор ныя 

Бе ла ру сі  (U-16) 

ста лі пе ра мож ца мі бас-

кет боль на га тур ні ру па-

мя ці Ула дзі мі ра Ры жан-

ко ва. У спа бор ніц твах 

ся род дзяў чат бе ла рус кі 

ў за ключ ным мат чы абы-

гра лі ка ман ду Поль шчы — 

80:53. На га да ем, да гэ та-

га яны ўпэў не на пе ра маг лі 

ад на го дак з Літ вы (67:43) і 

Мал до вы (123:26).

На муж чын скім тур ні ры 

збор ная Бе ла ру сі ў апош-

няй су стрэ чы пе рай гра ла 

ка ман ду з ра сій ска га Крас-

на гор ска — 102:29. А ра ней 

на шы хлоп цы абы гра лі лі-

тоў цаў (74:73) і мал даў скіх 

бас кет ба ліс таў (67:31).

Най леп шы мі гуль ца мі 

тур ні ру пры зна ныя бе ла-

ру сы Па лі на Кас цю ка вец 

і Ці мур Мі хай лаў. Між-

на род ны тур нір па мя ці 

пер ша га мі ніст ра спор ту 

і ту рыз му, пер ша га кі раў-

ні ка НАК Бела ру сі Ула дзі-

мі ра Ры жан ко ва прай шоў 

23-ы раз.

4. Фут ба ліс ты брэсц-

ка га «Ру ху» ўпер-

шы ню за ва я ва лі пра ва 

згу ляць у вы шэй шай лі зе 

чэм пі я на ту Бе ла ру сі, адо-

леў шы ў пе ра ход ных мат-

чах ма гі лёў скі «Дняп ро». 

На га да ем, у се зо не, які 

за вяр шыў ся, чэм пі ё нам 

краі  ны ўпер шы ню ста ла 

брэсц кае «Ды на ма», якое 

спы ні ла ге ге мо нію 15-ра-

зо ва га тры ум фа та ра ба-

ры саў ска га БА ТЭ. Гэ тым 

ра зам ба ры саў ча не за ва-

я ва лі ся рэб ра ныя ме да лі, 

ула даль ні кам «брон зы» 

стаў са лі гор скі «Шах цёр». 

Эліт ны ды ві зі ён акра мя 

«Дняп ра» па кі ну лі фут ба-

ліс ты «Го ме ля», а так са ма 

ста ліч нае «Тар пе да», якое 

сыш ло з тур нір най дыс тан-

цыі. Іх мес цы ў на ступ ным 

се зо не зой муць дзве най-

леп шыя ка ман ды 1-й лігі — 

баб руй ская «Бел шы на» і 

«Сма ля ві чы».

5. Бе ла рус кі Ма ры на 

Зу е ва, Яў ге нія Ва-

раб' ё ва, Ган на Ні фон та ва 

і Ган на Ка ва лё ва за ня лі 

пя тае мес ца ў ка манд най 

гон цы пра сле да ван ня ў 

ды ві зі ё не А на эта пе Куб-

ка све ту па кань ка беж ным 

спор це, які за вяр шыў ся ў 

Нур-Сул та не.

Пер шын ства ва лі ў гэ тым 

ві дзе пра гра мы ка над кі.

Ра ней Ма ры на Зу е ва 

за ня ла 14-е мес ца на эта пе 

Куб ка све ту па кань ка беж-

ным спор це на дыс тан цыі 

1500 мет раў ся род жан чын 

у ды ві зі ё не А.

Да р'я ЛА БА ЖЭ ВІЧ.

— За тое 
ў ця бе 

чатыры 
міль ё ны 

пра гля даў 
на «Юту бе»!..

Спорт-таймСпорт-тайм

Ка рот кая ва да ака за ла ся хут кая


