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1770 год — на ра дзіў ся Адам 

Юры Чар та рый скі, па лі-

тыч ны дзе яч Поль шчы і Ра сіі, асвет нік. 

Вы ха дзец з княс ка га ро ду ВКЛ.

1885 год — на ра дзіў ся Юрый 

Вік та ра віч Та рыч (са-

праўд нае проз ві шча Аляк се еў), бе ла рус кі і ра сій скі кі на-

рэ жы сёр, сцэ на рыст, за слу жа ны дзе яч мас тац тваў Ра сіі 

(1935). За сна валь нік бе ла рус ка га кі но.

1920 год — на ра дзіў ся Мі-

ко ла (Мі ка лай Якаў-

ле віч) Аў рам чык, бе ла рус кі па эт, 

за слу жа ны ра бот нік куль ту ры Бе ла-

ру сі (1980). У 1953—1980 га дах — 

рэ дак тар ад дзе ла паэ зіі ў ча со пі се 

«Ма ла досць». Пер шая кні га паэ-

зіі «Пя рэд ні край» вый шла ў 1949 

го дзе. Аў тар збор ні каў «Шля ха мі 

друж бы», «Су стрэ ча бы лых ка на-

го наў», «Уні вер сі тэц кі га ра док», ра ма на «Пад зя мел ле», 

апо вес ці «Па лон» і ін шых.

1940 год — Бе ла рус кі ан самбль пес ні і тан ца, 

пер шы ў рэс пуб лі цы пра фе сій ны му зыч ны 

ка лек тыў, ство ра ны ў ліс та па дзе 1939-га, па ста но вай 

ура да атры маў ста тус дзяр жаў на га. Ця пер гэ та Дзяр жаў-

ная ака дэ міч ная ха ра вая ка пэ ла Рэс пуб лі кі Бе ла русь імя 

Ры го ра Шыр мы.

1950 год — на ра дзіў ся Ва дзім Бра ні сла ва віч 

Спрын чан, бе ла рус кі па эт, пе ра клад чык. 

У 1972-м скон чыў БДУ. У 1972—1989 га дах пра ца ваў у 

вы да вец тве «Мас тац кая лі та ра ту ра», з 2003-га — у ча -

со пі се «По лы мя». Аў тар паэ тыч ных збор ні каў «Зям ля 

і зо ры», «Свят ло не па дзель нае» і ін шых.

1980 год — на ра дзіў ся Анд рэй Ула дзі мі ра віч 

Ку рэй чык, бе ла рус кі дра ма тург, рэ жы сёр, 

тэ ат раль ны кры тык. Аў тар п'ес «Ілю зі ён», «Кры лы», «Ся-

мей ны ве чар» і ін шых. Зняў ся ў філь мах «Ду неч ка», 

«Аку па цыя». За сна валь нік Між на род на га фес ты ва лю 

су час на га тэ ат ра «Ад кры ты фар мат».

1875 год — на ра дзіў ся Аль-

берт Швей цэр, ня мец ка-

фран цуз скі гу ма ніст і мыс лі цель, урач, 

му зы ка зна вец і ар га ніст, за сна валь-

нік пер ша га ў Цэнт раль най Аф ры цы 

шпі та ля, лаў рэ ат Но бе леў скай прэ міі 

мі ру (1952).

1890 год — на ра дзіў ся Ро ла Хар гер, аме ры кан-

скі бія хі мік. Ён пры ду маў у 1930-х пры бор 

для вы зна чэн ня ўзроў ню ўтры ман ня ал ка го лю ў кры ві 

ча ла ве ка, які стаў пры мя няц ца па лі цы яй для вы яў лен ня 

п'я ніц за ру лём.

1925 год — на ра дзіў ся Юкіа 

Мі сі ма, япон скі пісь мен-

нік і дра ма тург. Трой чы на мі на ваў-

ся на Но бе леў скую прэ мію, лі чыц ца 
ад ным з най больш знач ных япон скіх 
пісь мен ні каў дру гой па ло вы XX ста-
год дзя.

1975 год — у штаб-ква тэ ры 
ААН у Нью-Ёр ку бы ла 

ад кры та для пад пі сан ня Кан вен цыя 
аб рэ гіст ра цыі аб' ек таў, якія за пус ка-

юц ца ў кас міч ную пра сто ру.

2005 год — кас міч ны зонд «Гюй генс», ство ра-

ны спе цы я ліс та мі Еў ра пей ска га кас міч на га 

агенц тва, здзейс ніў па сад ку на спа да рож нік Са тур на 

Ты тан і больш за 3,5 га дзі ны пе ра да ваў ад туль ін фар-

ма цыю.

СЁННЯ

Iмянiны
Пр. АБРАЗАННЕ 
ГАСПОДНЯЕ. 
Аляксандра, Васіля, 
Вячаслава, Івана, 
Мікалая, Міхаіла.

К. Гіляра, Марыны, Ніны, 
Фелікса.

ЗАЎТРА

Сонца Сонца 
Усход Захад Даўжыня

   дня

Мiнск — 9.21 17.16 7.55

Вi цебск — 9.18 16.59 7.41

Ма гi лёў — 9.12 17.06 7.54

Го мель — 9.01 17.10 8.09

Гродна — 9.35 17.33 7.58

Брэст — 9.29 17.41 8.12

Месяц
Поўня 10 студзеня.

Месяц у сузор’і Дзевы.

УСМІХНЕМСЯ

Ка лі вам не спа да ба-

ла ся, як вы су стрэ лі Но-

вы год, прос та ўспом ні це 

пра тое, што ў ка гось ці на 

на ва год нім кар па ра ты ве 

спя ва ла Бу за ва.

Адэ са, дзве 

сяб роў кі:

— Сі мач ка, 

а што гэ та ў 

вас пас ля Но-

ва га го да на 

но се з'я ві ла ся? 

Ра дзім ка?

— Ды не, гэ-

та я фу жэ рам 

на цёр ла.

Я, 31 снеж-

ня 2019 го да: 

у 2020 го дзе 

а б а  в я з  к о  в а 

скі ну дзе сяць 

кі ла гра маў да 

кра са ві ка!

Я, 14 сту-

дзе ня 2020 го-

да: плюс тры нац цаць кі ла-
гра маў...

Ар тыс ты на на ва год ніх 
кан цэр тах дзе ляц ца на дзве 
ка тэ го рыі:

1. Гэ та на огул хто?!
2. Ён яшчэ жы вы?!

caricatura.ru

Фота Анатоля КЛЕШЧУКА.
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Матэры я лы, па зна ча ныя гэтым знач-
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Адказ насць за змест рэкла мы ня-
суць рэкла ма даў цы.
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Ну нічога сабе 
праводзілі 
стары год

У што тыд нё вым спар тыў ным 

агля дзе «Звяз ды» рас каз ва ем 

пра пер шыя ме да лі юнац кіх 

Алім пій скіх гуль няў і ін шыя 

ак ту аль ныя па дзеі бе ла рус ка га 

спор ту.

1. Бія тла ніст ка Юлія Ка ва леў ская 

ад кры ла лік уз на га род бе ла рус кай 

ка ман ды на ІІІ зі мо вых юнац кіх 

Алім пій скіх гуль нях у Швей ца рыі. 

Спарт смен ка ста ла ўла даль ні цай 

«брон зы» ў ін ды ві ду аль най гон цы на 

10 км. «Пе рад стар там не за дум ва ла-

ся, у якой моц най гру пе па чы наю гон-

ку. За тым уба чы ла на дыс тан цыі, што 

ў са пер ні цы з Ра сіі леп шы час, ста ра-

ла ся тры мац ца. На апош нюю страль бу 

сто я чы прый шлі ра зам, ад нак ра сі ян ка 

хут чэй ад пра ца ва ла. Я на цэль ва ла ся 

за ёй утры мац ца, што і да па маг ло за-

няць вы со кае мес ца», — ад зна чы ла 

Юлія. Пер шае мес ца за ня ла ра сі ян ка 

Але на Мо ха ва, «се раб ро» ў фран цу-

жан кі Жэ ні Ры шар.

2. Жа но чая збор ная Бе ла ру сі 

вый гра ла брон за выя ме да лі ў ка-

манд най гон цы пра сле да ван ня на 

чэм пі я на це Еў ро пы па кань ка беж-

ным спор це ў Хе рэн ве не.

Тац ця на Мі хай ла ва, Ма ры на Зу е ва, 

Яў ге нія Ва раб' ё ва і Ган на Ні фон та ва 

па ка за лі вы нік 3 хві лі ны 5,47 се кун ды. 

Пе ра маг лі прад стаў ні цы Ні дэр лан даў, 

«се раб ро» ў ра сі я нак.

У ана ла гіч ным ві дзе пра гра мы ся-

род муж чын бе ла ру сы Ві таль Мі хай-

лаў, Іг нат Га ла ва цюк і Ягор Да ма рац-

кі за ня лі 5-е мес ца. Най мац ней шыя 

тут ста лі ка ман ды Ні дэр лан даў, Ра сіі 

і Нар ве гіі.

3. Гро дзен скі «Нё ман» за няў 

трэ цяе мес ца ў фі наль ным тур ні ры 

Кан ты нен таль на га куб ка ІІHF. Пе ра-

мож цам стаў дац кі «Сен дэ руск», ён

упер шы ню вый граў га на ро вы тра фей

і акра мя Кан ты нен таль на га куб ка се зо-

на-2019/20 стаў ула даль ні кам адзі най 

пу цёў кі ў Лі гу чэм пі ё наў на на ступ ны 

ха кей ны се зон.

4. Іры на Крыў ко фі ні ша ва ла сё-

мая ў гон цы з ма са вым стар там на 

эта пе Куб ка све ту ў ня мец кім Абер-

хо фе. Па хо дзе дыс тан цыі ў 12,5 км 

бе ла рус ка доў гі час іш ла ў лі дзі ру ю чай 

гру пе, ад нак на апош нім аг ня вым ру-

бя жы да пус ці ла ча ты ры про ма хі. Але 

для Іры ны гэ та ўсё роў на най леп шы 

вы нік у бя гу чым се зо не.

Ра ней муж чын ская збор ная Бе ла-

ру сі па спя хо ва вы сту пі ла ў эс та фет-

най гон цы. Квар тэт у скла дзе Ан то-

на Смоль ска га, Сяр гея Ба чар ні ка ва, 

Ра ма на Ялёт на ва і Мі кі ты Ла бас та ва 

доў гі час па хо дзе гон кі прэ тэн да ваў 

на п'е дэс тал, але ка ман да не змаг ла 

ўтры маць па зі цыю да фі ні шу. У муж-

чын пя тае мес ца ў эс та фе це — гэ та 

так са ма най леп шы вы нік се зо на.

5. На «Мінск-Арэ не» ад бы ла ся 

ўра чыс тая цы ры мо нія ўзняц ця пад 

ку пал арэ ны май кі з 29-м ну ма рам 

Ула дзі мі ра Цып ла ко ва. Ад зна чым, 

што там ужо ві сяць джэр сі экс-трэ не-

раў «Ды на ма» Ві та ля Ста і на, Ула дзі-

мі ра Кры ку но ва і бы лых гуль цоў «зуб-

роў» Ана то ля Ва ры вон чы ка, Мі ха і ла 

За ха ра ва і Рус ла на Са лея.

Ула дзі мір Цып ла коў — ле ген да бе ла-

рус ка га ха кея, трой чы пры зна ваў ся най-

леп шым ха ке іс там кра і ны, пе ра мо жца 

ма ла дзёж на га чэм пі я на ту све ту 1989 го -

да ў скла дзе збор най СССР, удзель нік 

Алім пій скіх гуль няў 1998 і 2002 га доў і 

шас ці чэм пі я на таў све ту ў скла дзе збор-

най Бе ла ру сі. 14 снеж ня 2019 го да адзін 

з най леп шых бе ла рус кіх ха ке іс таў пай-

шоў з жыц ця ва ўзрос це 50 га доў.

Да р'я ЛА БА ЖЭ ВІЧ.

Спорт-таймСпорт-тайм

ЛІК МЕ ДА ЛЯМ 
АД КРЫ ТЫ


