
11 ЛЮ ТА ГА

1875 год — на ра дзіў ся Ва сіль 
Іва на віч Ка ча лаў (са праўд-

нае проз ві шча Шве ру бо віч), ра сій скі ак-
цёр, на род ны ар тыст 
СССР (1936). Бе ла-
рус з па хо джан ня. 

З 1900-га — у тру пе МХА Та. Ак цёр 
шы ро ка га твор ча га дыя па зо ну. Ся род 
ро ляў — Тра фі маў, Ту зен бах («Віш нё-
вы сад», «Тры сяст ры» Антон Чэ хаў), 
Іван Ка ра ма заў («Бра ты Ка ра ма за-
вы» па вод ле Фё да ра Да ста еў ска га) 
і ін шыя. Ці ка віў ся тэ ат раль ным жыц-
цём Бе ла ру сі. Зды маў ся ў кі но. Пры-
сут ні чаў на пра гля дзе на род най дра мы «Цар Мак сі мі лі ян» 
Бе ла рус кай дра ма тыч най сту дыі, якая пра ца ва ла ў Маск ве, 
і вы со ка аца ніў твор часць ак цё раў. Ві таў ад крыц цё тэ ат раў 
у Ві цеб ску і Го ме лі. Лаў рэ ат Ста лін скай прэ міі (1943).

1910 год — на ра дзіў ся Із ра іль Шме ра віч Гар фін-
кель, бе ла рус кі ву чо ны-эка на міст, док тар 

эка на міч ных на вук (1969), пра фе сар (1969), за слу жа ны 
ра бот нік вы шэй шай шко лы Бе ла ру сі (1980). Аў тар на ву-
ко вых прац па эка но мі цы АПК, праб ле мах ар га ні за цыі і 
па вы шэн ня эфек тыў нас ці сель ска гас па дар чай вы твор-
час ці.

1920 год — на ра дзіў ся Дзміт рый Ва сі ле віч Рудзь ко, 
цым ба ліст, за слу жа ны ар тыст Бе ла ру сі 

(1980). У 1937—1984 га дах ар тыст Дзяр жаў на га ака-
дэ міч на га на род на га ар кест ра Рэс пуб лі кі Бе ла русь імя 
І. Жы но ві ча. У 1955—1972 га дах — вы клад чык і ды ры жор 
дзі ця ча га ар кест ра на род ных ін стру мен таў Мін скай дзі ця-
чай му зыч най шко лы № 2.

1935 год — на ра дзіў ся Мі ко ла (Мі ка лай Сяр ге е віч) 
Ку сян коў, бе ла рус кі пісь мен нік. Пра ца ваў 

у га зе тах і ча со пі сах, на кі на сту дыі «Бе ла русь фільм», 
у вы да вец тве «Мас тац кая лі та ра ту ра». Аў тар вер ша ва-
ных збор ні каў «Жы ві ца» і «Без пры ва лу», кні гі апо вес цяў 

«За вязь» і ін шых. Лаў рэ ат Дзяр жаў най прэ міі Бе ла ру сі 
(2000).

1940 год — пры ня та па ста но ва СНК БССР «Аб ар-
га ні за цыі ар хіў най спра вы ў Ба ра на віц кай, 

Брэсц кай і Бе ла стоц кай аб лас цях БССР», у ад па вед нас ці 
з якой ство ра ны дзяр жаў ныя ар хі вы Брэсц кай і Гро дзен-
скай аб лас цей.

2015 год — у Мін ску па ча лі ся пе ра га во ры ў «нар-
манд скім фар ма це» — з удзе лам прэ зі дэн-

та Укра і ны Пят ра Па ра шэн кі, канц ле ра Гер ма ніі Ан ге лы 
Мер кель, прэ зі дэн та Фран цыі Фран суа Алан да і прэ зі дэн та 
Ра сіі Ула дзі мі ра Пу ці на.

1885 год — па ўка зе ра сій ска га 
ім пе ра та ра Аляк санд ра ІІ 

ад бы ло ся ўра чыс тае асвя чэн не Ма рыін -
ска га па ла ца ў Санкт-Пе цяр бур гу, які 
стаў рэ зі дэн цы яй Дзяр жаў на га са ве та.

1910 год — у Мі ла не мас та кі 
Умбер та Ба чо ні, Кар ла Ка-

ра, Лу і джы Ру со ла, Джа ка ма Ба ла і Джы на Се вя ры ні 
апуб лі ка ва лі «Тэх ніч ны ма ні фест фу ту рыс тыч на га жы-
ва пі су».

1940 год — пад час са вец ка-фін скай вай ны 1939—
1940 га доў са вец кія вой скі па ча лі штурм 

лі ніі Ма нер гей ма — сіс тэ мы ўма ца ван няў на Ка рэль скім 

пе ра шый ку ўздоўж гра ні цы з СССР.

1970 год — Япо нія ста ла чац вёр тай дзяр жа вай, 

якая за пус ці ла штуч ны спа да рож нік Зям лі.

1980 год — на эк ра ны вый шаў фільм Ула дзі мі-

ра Мянь шо ва «Маск ва сля зам не ве рыць». 

Праз год кар ці не да ста нец ца «Ос кар» як най леп ша му 

за меж на му філь му.

1990 год — паўд нё ва а фры кан скі дзяр жаў ны і 

па лі тыч ны дзе яч Нэль сан Ман дэ ла вый шаў 

на во лю пас ля 27 га доў зня во лен ня. Гэ тая па дзея транс лі-

ра ва ла ся ў пра мым эфі ры па ўсім све це. Ман дэ ла — лаў-

рэ ат Но бе леў скай прэ міі мі ру ў 1993-м, прэ зі дэнт ПАР у 
1994—1999 га дах.

СЁННЯ

Iмянiны
Пр. Герасіма, Івана, 
Ігната, Канстанціна, Лукі, 
Рамана, Якава.

К. Бажэны, Марыі, 
Альгерда, Люцыяна, 
Рыгора.

ЗАЎТРА

Сонца Сонца 
Усход Захад Даўжыня

   дня

Мiнск — 8.39 18.09 9.30

Вi цебск — 8.32 17.55 9.23

Ма гi лёў — 8.29 18.00 9.31

Го мель — 8.21 18.00 9.39

Гродна — 8.53 18.25 9.32

Брэст — 8.49 18.30 9.41

Месяц
Поўня 9 лютага.

Месяц у сузор’і Дзевы.

УСМІХНЕМСЯ

— Што аб' яд ноў вае ва-

шу сям'ю?

— Па роль ад Wі-Fі.

Блан дзін кі дур ныя, бру-

нет кі ра зум ныя, ша тэн кі хіт-

рыя. Да вы на ход ства фар бы 

для ва ла соў ...

— Да ра гая, есці на ноч?

— Гэ тая ке фір ная ды е та.

— Але ты за пі ва еш ке-

фі рам ша ур му, ша ка лад-

ныя ваф лі і торт!

— Гэ та. Ке фір-

ная. Ды е та.

Ка лі я не ўза ем-

на ўлюб ля ю ся, то 

не да па ма гае ні чо-

га. Акра мя адзі на га 

спо са бу: я за вод жу 

ка ця ня, на зы ваю яго 

імем хлоп ца, у яко-

га неў за ем на за ка-

ха ная, і ўсё каханне 

як ру кой зды мае за 

ме сяц-два. Толь кі вось ця-

пер у мя не жы вуць ча ты ры 

ка ты: Ва сіль, Алекс, Макс і 

Лё ня.

Ра ней мне зда ва ла ся 

дзі кун ствам, што жан чы-

ны доў гі час не ме лі пра ва 

го ла су на вы ба рах. Але по-

тым я ажа ніў ся і ўба чыў, як 

скла да на жан чы не зра біць 

вы бар па між ба са нож ка мі 

і адзен нем для па хо ду ў 

кра му па хлеб.

Фота Анатоля КЛЕШЧУКА.

 
Б Е Л А Р У С К А Я 

Г А З Е Т А

ЗАСНАВАЛЬНIКI: Савет Рэспублiкi Нацыянальнага сходу 
Рэспублiкi Беларусь, Палата прадстаўнiкоў Нацыянальнага сходу 

Рэспублiкi Беларусь, Савет Мiнiстраў Рэспублiкi Беларусь тэл./факс: 287 17 79,
е-mail: reklama@zviazda.by

прыём рэкламы

Рэгістрацыйнае пасведчанне нумар 2 ад 17 лютага 2009 года, Рэгістрацыйнае пасведчанне нумар 2 ад 17 лютага 2009 года, 
выдадзенае выдадзенае ММіністэрствам інфармацыі іністэрствам інфармацыі РРэспублікі эспублікі ББеларусь.еларусь.

Дырэктар — галоўны рэдактар СУХАРУКАЎ Павел Якаўлевіч. 
АДРАС: 220013, г. Мiнск, вул. Б. Хмяльніцкага, 10а.
ТЭЛЕФОНЫ Ў МІНСКУ: прыёмнай – 287 19 19 (тэл./факс); 
аддзелаў: пiсьмаў —  287 18 64, маркетынгу  — 337 44 04, бухгалтэрыi — 287 18 81. 

Аўтары апу бл iка ваных матэры я лаў нясуць адказнасць за падбор i дакладнасць фактаў. Iх мер  ка   ваннi не заўсёды супадаюць 
з мерка ван нем рэ дак цыi. Рэдакцыя па сваім меркаванні адбірае і публікуе адрасаваныя ёй пісьмы. Перадрук матэрыялаў, 
апублікаваных у «Звяздзе», толькі з дазволу рэдакцыі.

www.zviazda.by 
Газета аддрукавана ў Рэспубліканскім унітарным прадпрыемстве 
«Выдавецтва «Беларускi Дом друку». ЛП № 02330/106 ад 30.04.2004.
220013, Мiнск, пр. Незалежнасці, 79.  Выходзiць 5 разоў на тыдзень.
Тыраж 14.804. Iндэкс 63850. Зак. № 376.               Нумар падпiсаны ў 19.30 

10 лютага 2020 года.

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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У што тыд нё вым спар-

тыў ным агля дзе «Звяз-

ды» рас каз ва ем пра 

най больш ак ту аль ныя 

па дзеі вы хад ных.

1. Тэ ні сіст кі збор-

най Бе ла ру сі пе-

ра маг лі ў Га а зе ка ман ду 

Ні дэр лан даў з лі кам 3:2 

і пра бі лі ся ў фі наль ную 

ста дыю Куб ка Фе дэ ра-

цыі. Лёс мат чу вы ра шыў ся 

ў пар най су стрэ чы, у якой 

бе ла рус кі Ары на Са ба лен-

ка і Аляк санд ра Са сно віч ва 

ўпар тай ба раць бе адо ле лі 

на тайм-брэй ку Кі кі Бер тэнс 

і Дэ мі Схюрс — 4:6, 6:3, 7:6 

(10:8).

На га да ем, у пер шым 

су бот нім адзі ноч ным па-

ядын ку Ары на Са ба лен ка 

са сту пі ла ў двух сэ тах Кі кі 

Бер тэнс — 4:6, 4:6, а за-

тым Аляк санд ра Са сно віч 

пе рай гра ла Аран чу Рус — 

0:6, 5:7, 6:2. У стар та вы 

гуль ня вы дзень 7 лю та га 

Аляк санд ра Са сно віч прай-

гра ла Кі кі Бер тэнс — 7:6, 

2:6, 1:6, по тым Ары на Са-

ба лен ка пе ра маг ла Аран чу 

Рус — 6:2, 6:3.

Акра мя бе ла ру сак у фі-

наль ную част ку вый шлі 

тэ ні сіст кі Іс па ніі, Швей ца-

рыі, Ра сіі, Гер ма ніі, Сла ва-

кіі і Бель гіі. Фі наль ны этап 

Куб ка Фе дэ ра цыі прой дзе 

з 14 да 19 кра са ві ка ў Бу-

да пеш це. Без ад бо ру ў вен-

гер скай ста лі цы вы сту пяць 

тэ ні сіст кі збор ных Венг рыі, 

Аў стра ліі, Чэ хіі і Фран цыі.

2. Ста лі вя до мыя 

са пер ні кі збор-

най Бе ла ру сі па ха кеі па 

фі наль ным раў ндзе алім-

пій скай ква лі фі ка цыі да 

Гуль няў-2022 у Пе кі не. 

Па да печ ныя Мі ха і ла За ха-

ра ва тра пі лі ў гру пу D ра зам 

са збор ны мі Сла ва кіі і Аў-

стрыі, па поў ні лі гэ ты квар-

тэт па ля кі.

Ка ман ды гру пы D пра-

вя дуць свае мат чы 

ў Сла ва кіі з 27 да 

30 жніў ня 2020 го да. 

Дак лад ныя мес ца і 

час пра вя дзен ня мат-

чаў ста нуць вя до мыя 

паз ней.

У ас тат ніх квар тэ-

тах за алім пій скія пу-

цёў кі па зма га юц ца:

гру па Е (Лат вія): Лат вія, 

Фран цыя, Іта лія, Венг рыя;

гру па F (Нар ве гія): Нар-

ве гія, Да нія, Рэс пуб лі ка Ка-

рэя, Сла ве нія.

Про пус кі на Алім пі я ду-

2022 да ста нуц ца пе ра мож-

цам ква лі фі ка цый ных стар-

таў. Ужо за бяс пе чы лі са бе 

мес ца ў лі ку ўдзель ні каў 

га лоў ных стар таў ча ты рох-

год дзя дру жы ны Кі тая (па 

пра ву гас па да роў спа бор ніц-

тваў), а так са ма вась мёр ка 

най леп шых па рэй тын гу 

ІІHF, ка ман ды Ка на ды, Фін-

лян дыі, Ра сіі, Шве цыі, Чэ хіі, 

ЗША, Швей ца рыі і Гер ма ніі.

3. Ча ты ры ся рэб ра-

ныя ме да лі вый-

гра лі бе ла рус кія спарт-

смен кі ў за ключ ны дзень 

эта пу Гран-пры па мас тац-

кай гім нас ты цы ў Маск ве. 

У фі на лах асоб ных ві даў ін-

ды ві ду аль ных спа бор ніц тваў 

двой чы вы зна чы ла ся Анас-

та сія Са лас (прак ты ка ван не 

з мя чом і аб ру чом) яшчэ два 

ме да лі на ра хун ку ка ман ды 

ў гру па вых прак ты ка ван нях 

(з пяц цю мя ча мі, а так са ма 

аб ру ча мі і бу ла ва мі).

Уся го бе ла рус кія «мас-

тач кі» вый гра лі на эта пе 

Гран-пры шэсць ся рэб ра-

ных уз на га род, у пер шыя 

дні спа бор ніц тваў вы зна-

чы ла ся Алі на Гар на сько і 

ка ман да ў гру па вых прак-

ты ка ван нях.

Стар та вы ў алім пій скім 

се зо не этап Гран-пры пра-

хо дзіў 7—9 лю та га ў Па ла-

цы гім нас ты кі Іры ны Ві нер-

Усма на вай у Маск ве і са браў 

гра цый з 37 кра ін.

4. Брэсц кі ганд боль-

ны клуб імя Мяш-

ко ва пе ра мог на вы ез дзе 

ўкра ін скі «Ма тор» з лі кам 

36:33 у мат чы Лі гі чэм пі ё-

наў. Дзя ку ю чы гэ тай пе ра-

мо зе БГК на браў 6 ач коў і 

сы шоў з апош ня га мес ца ў 

тур нір най таб лі цы гру пы В. 

Свой на ступ ны матч чэм-

пі ё ны Бе ла ру сі пра вя дуць 

15 лю та га ў гас цях у фран-

цуз ска га «Ман пелье», які 

ў 11-м ту ры адо леў у ся бе 

до ма поль скі «Ві ве» з Кель-

це — 25:24.

Тур нір нае ста но ві шча 

ў гру пе В пас ля 11 ту раў: 

«Кіль» — 18 ач коў, «Весп-

рэм» — 16, «Ман пелье» — 

13, «Ві ве» — 12, «Пор-

ту» — 10, «Вар дар» — 9, 

БГК імя Мяш ко ва — 6, 

«Ма тор» — 4.

У плэй-оф Лі гі чэм пі ё наў 

вый дуць па шэсць най леп-

шых ка мандаў з дзвюх эліт-

ных груп, пры чым ка ман ды, 

якія фі ні шу юць пер шы мі, ад-

ра зу тра пяць у чвэрць-

фі нал. Клу бы, якія 

за ня лі 2—6-е мес цы 

ў гру пах А і В, а так-

са ма дзве най леп шыя 

дру жы ны з па пя рэд ніх 

груп С і D пра вя дуць 

су стрэ чы 1/8 фі на лу.

Да р'я 

ЛА БА ЖЭ ВІЧ.

Спорт-таймСпорт-тайм ФІ НА ЛУ БЫЦЬ
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