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1800 год — на ра дзіў ся Ва лен цій Мель хі ё ра віч Вань-

ко віч, бе ла рус кі і поль скі мас так. Прад стаў нік 

ра ман тыз му ў бе ла рус кім і поль скім жы ва пі се. Твор часць 

звя за на з мас тац кім жыц цём Бе ла-

ру сі, Літ вы і Поль шчы. З 1829-га жыў 

у Мін ску. У кан цы 1830-х га доў з'е хаў 

з Бе ла ру сі, пра ца ваў у Дрэз дэ не, Бер лі не, Мюн хе не, 

Па ры жы. Най больш вя до мы як парт рэ тыст: парт рэ ты 

Пуш кі на (не скон ча ны), Міц ке ві ча, Га рэц ка га і інш. На-

пі саў ма ну мен таль ныя па лот ны «Апа фе оз На па ле о на», 

«На па ле он пла ча над кар тай Еў ро пы», іко ны «Еван ге-

ліст Іа ан», «Свя тая Кла ра». Тво раў мас та ка за ха ва ла-

ся вель мі ма ла. Яны зна хо дзяц ца пе ра важ на ў Анг ліі, 

Фран цыі, Іта ліі, Поль шчы, Літ ве, Ра сіі.

1905 год — на ра дзіў ся Ула дзі мір Іо сі фа віч Дзя дзюш ка, ак цёр, на-

род ны ар тыст Бе ла ру сі (1949) і СССР (1971). Сцэ ніч ную дзей-

насць па чаў як ама тар, з 1923-га пра ца ваў у БГТ-3, з 1937-га — у Бе ла рус кім 

тэ ат ры імя Ян кі Ку па лы. Мас тац тву ак цё ра бы лі ўлас ці вы на род насць, яр кі 

на цы я наль ны ка ла рыт, мяк кі плас тыч ны ма лю нак ро лі. Лаў рэ ат Дзяр жаў най 

прэ міі СССР (1952).

1920 год — на ра дзіў ся Ва дзім Ні кі фа ра віч Па зняк, гра мад скі і дзяр-

жаў ны дзе яч Бе ла ру сі, адзін з ар га ні за та раў і кі раў ні коў кам-

са моль ска-ма ла дзёж на га пад пол ля і пар ты зан ска га ру ху ў Ві цеб скай воб-

лас ці ў га ды Вя лі кай Ай чын най вай ны, за слу жа ны дзе яч куль ту ры Бе ла ру сі 

(1966).

2005 год — Прэ зі дэнт Рэс пуб лі кі Бе ла русь Аляк сандр Лу ка шэн ка 

пад пі саў Указ «Аб Дзяр жаў най пра гра ме эка ла гіч на га азда-

раў лен ня во зе ра На рач на 2005—2008 га ды».

1855 год — на ра дзіў ся Усе ва лад Мі хай ла віч Гар-

шын, рус кі пісь мен нік. Май стар ка рот ка га апа-

вя дан ня. Аў тар апа вя дан няў «Зда рэн не», «Сіг нал», «Чыр-

во ная квет ка» і інш.

1915 год — на ра дзі ла ся 

Ма рыя Мі ка ла еў на 

Мар да са ва, ра сій ская спя вач ка, на род ная ар тыст ка 

Ра сіі (1958) і СССР (1981). Ге рой Са цы я ліс тыч най 

Пра цы (1987). У 1943—1972 гг. — вя ду чая ар тыст ка 

Ва ро неж ска га рус ка га на род на га хо ру, паз ней — 

Варо неж скай аб лас ной фі лар мо ніі. Са ма быт ная 

вы ка наў ца, збі раль ні ца і аў тар шмат лі кіх на род ных 

пе сень і пры пе вак.

1935 год — на ра дзіў ся Ры го рэ Паў ла віч Віе  ра, мал даў скі па эт, гра-

мад скі дзе яч. Пес ні «Ра ман ты ка» і «Ме лан хо лія» на яго вер шы 

вы кон вае Са фія Ра та ру.

1936 год — на ра дзі ла ся Ган на Гер ман, поль ская спя вач ка і кам-

па зі тар. Лаў рэ ат шэ ра гу на цы я наль ных і між на род ных фес-

ты ва ляў, у тым лі ку ў Мон тэ-Кар ла, Сан-Рэ ма, Не апа лі, Ві а рэ джа, Ка нах, 

Со па це.

1995 год — на па ся джэн ні Са ве та Між пар ла менц кай Асамб леі СНД бы-

ло пры ня та ра шэн не аб утва рэн ні Са ве та кі раў ні коў дзяр жаў ных 

ін фар ма цый ных агенц тваў кра ін СНД — спе цы я лі за ва най уста но вы МПА.
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СЁННЯ

Iмянiны
Пр. Мікалая, Пятра, 
Трыфана.

К. ПАПЯЛЕЦ. Ліліяны, 
Валянціна, Кірылы, 
Мяфодзія.

ЗАЎТРА

Сонца Сонца 
Усход Захад Даўжыня

   дня

Мiнск — 8.32 18.15 9.43

Вi цебск — 8.26 18.02 9.36

Ма гi лёў — 8.23 18.05 9.42

Го мель — 8.15 18.06 9.51

Гродна — 8.47 18.31 9.44

Брэст — 8.44 18.36 9.52

Месяц
Поўня 9 лютага.

Месяц у сузор’і 

Скарпіёна.

УСМІХНЕМСЯ
Ды е то ла гі за раб ля юць 

на хлеб тым, што ву чаць 

клі ен таў не ес ці муч ное.

Хо ча це па ху дзець? Най-

ноў шае вы на ход ніц тва — 

цу да-плас тыр «Страй няш-

ка». Ле піц ца на рот!

Не ем пас ля шас ці ве ча-

ра ўжо тры дні.

Сыш лі:

жы вот — на 0,0001%;

ба кі — на 0,0001 %;

жа дан не жыць — на 

99 %.

— Ка жуць, На тал ля з 

Пят ром зноў сыш лі ся?

— Так. Вось та кі ў іх быў 

не шчас лі вы раз вод.

— Док тар, мне зда ец ца, 

што мая жон ка — ал ка га-

ліч ка. Я за ўва жыў, што чым 

больш у мя не ў кры ві пра мі-

ле спір ту, тым з боль шаю 

аса ло дай яна п'е маю кроў.

Фота Анатоля КЛЕШЧУКА.
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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.
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Выдавец — Рэдакцыйна-выдавецкая ўстанова «Выдавецкі дом «Звязда».
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Еў да кія Лось (1929—1977) — та ле на ві тая бе ла рус кая паэ тэ са. На ра дзі-

ла ся на Ву шач чы не, пры го жым азёр ным краі, які даў кра і не мност ва 

зна ка мі тых паэ таў і пісь мен ні каў. Тут на ра дзі лі ся кла сі кі бе ла рус кай 

лі та ра ту ры Ры гор Ба ра ду лін, Ва сіль Бы каў, Пят русь Броў ка, па чы-

наль ні кі но вай бе ла рус кай лі та ра ту ры Ар цём Вя ры га-Да рэў скі, Фе лікс 

Тап чэў скі. Еў да кія Лось скон чы ла філ фак Мінск ага пе дінс ты ту та імя 

М. Гор ка га (1955), Вы шэй шыя лі та ра тур ныя кур сы ў Маск ве (1960). 

У роз ныя га ды пра ца ва ла літ ра бот ні кам га зе ты «Звяз да», ад каз ным 

сак ра та ром ча со пі са «Ра бот ні ца і ся лян ка», га лоў ным рэ дак та рам ча-

со пі са «Вя сёл ка». Аў тар паэ тыч ных збор ні каў «Са ка вік», «Па ла чан ка», 

«Яс на во кія маль вы», «Га лін ка з яб лы кам», «Лі ры ка лі пе ня» і інш.

Двой чы ўскры лі 
ад ну і тую ж да чу
Ра ней су дзі мых ма ла дых лю-

дзей у вёс цы Ямі цы Жыт ка віц-

ка га ра ё на вель мі ці ка віў дач-

ны дом, у якім усе вок ны бы лі 

за кры тыя ра шот ка мі. У іх ра-

зу мен ні гэ та свед чы ла толь кі 

аб ад ным: раз так ахоў ва юць, 

зна чыць, ёсць што ха ваць.

І яны па спра ба ва лі тра піць у жыл-

лё. Вось толь кі ру ка мі ды пад соб ны мі 

прад ме та мі вы рваць кра ты на акне 

так і не змаг лі. Раз біў шы шкло, узя лі 

з пад акон ні ка элект рыч ны та но метр. 

Ра ні цай гас па да ру да чы па тэ ле фа-

на ваў мяс цо вы жы хар, які і рас ка заў, 

што ў яго дом хтось ці спра ба ваў пра-

крас ці ся. След ча-апе ра тыў ная гру-

па, што пры бы ла на па ве дам лен не 

73-га до ва га пен сі я не ра, за фік са ва ла 

факт спро бы пра нік нен ня.

Але праз тры дні па сту пі ла но-

вае па ве дам лен не пра здзейс не ны 

кра дзеж у той жа вёс цы і ад та го ж 

ула даль ні ка жыл ля. Як ака за ла ся, 

пер шая ня ўда ча ама та раў чу жой ма-

ё мас ці не спы ні ла. З дру гой спро бы 

не вя до мыя вы рва лі дош кі ў сця не 

ка мор кі і праз яе пра нік лі ў дом, ад-

куль вы кра лі элект рыч ны на ждак, 

вуг лаш лі фа валь ную ма шын ку, парт-

ма нет, гро шы і па свед чан не аб рэ-

гіст ра цыі транс парт на га срод ку.

Апе ра тыў ні кам не ўза ба ве ста ла 

вя до ма, што жы хар рай цэнт ра ку піў 

на ждак, вель мі па доб ны на вы кра-

дзе ны. Ка лі муж чы на да ве даў ся пра 

гэ та, то рас ка заў, хто яго пра даў.

Як па ве дам ляе УУС Го мель ска га 

абл вы кан ка ма, у вы ні ку бы лі за тры-

ма ны трое сяб роў 18, 20 і 21 га доў, 

якія жы вуць на ад ной ву лі цы. Яны 

па ка за лі схо ван ку ў ле се, дзе ў драў-

ля най скры ні за хоў ва лі кра дзе нае.

Пра ва ахоў ні кі вы свет лі лі, што зла-

чын ная гру па да тыч ная і да двух кра-

дзя жоў па лі ва з бен за ба каў ма шын 

жы ха роў рай цэнт ра. Яны за праў ля лі 

аў та ма біль ад на го з за тры ма ных, на 

якім пас ля раз' яз джа лі па ра ё не.

Сяр гей РА СОЛЬ КА.

Руб ры ку вя дзе 
Яў ген КСЯ НЕ ВІЧ. 

evgenyksenevіch@
gmaіl.com

Песню бярыце з сабою...Песню бярыце з сабою...

ЭЛЕ ГІЯ РАС ТАН НЯ

Вер шы — Еў да кія ЛОСЬ, 

Яў ген КСЯ НЕ ВІЧ,

му зы ка — Яў ген КСЯ НЕ ВІЧ.

1. Мы амаль што чу жыя, у нас

Толь кі не каль кі сціп лых су стрэч,

Але на ват бяз лі тас ны час

Не пра го ніць ні вод ную прэч.

Пры пеў:

Сціп лыя стрэ чы,

Цёп лыя стрэ чы.

Сум ны наш ве чар

Па даў на пле чы.

2. Мы іш лі па ра се ба са нож.

Да ра гіх ты мне слоў не ска заў.

Але я іх па чу ла усё ж —

Ты іх дрэ вам усе пе ра даў.

Пры пеў.

3. І ду бы ша ляс це лі ўна чы

І ўздрыг ва лі да ка ра нёў...

Спа чы ваў на дзя во чым пля чы

Ці хі ліст у аг ні пра мя нёў.

Пройг рыш.
Пры пеў.

4. Ка лі вы дас ца мо мант цяж кі,

Я іду — дзе ра са, дзе мас ток,

І ту лю да га ра чай шча кі

Са зна ё ма га дрэ ва ліс ток...

Пры пеў.

Ну і ну!Ну і ну!

—


