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1855 год — на ра дзі ла ся Ве ра 

Вік та раў на Ці ма на ва, бе ла-

рус кая пі я ніст ка і пе да гог, ад на з най леп-

шых пі я ніс таў све ту кан ца XІX — па чат ку 

XX ста год дзяў. Ву чы ла ся ў Фе ран ца Ліс-

та, бы ла ад ной з яго лю бі мых ву ча ніц. Ады гра ла важ ную 

ро лю ў па пу ля ры за цыі рус кай му зы кі за мя жой. Яе мас тац-

тва вы со ка ца ні лі Аляк сандр Ба ра дзін і Пётр Чай коў скі.

1895 год — на ра дзіў ся За хар Кузь міч Ма гі лёў-

чык, бе ла рус кі ву чо ны ў га лі не гі гі е ны і са-

ні та рыі, член-ка рэс пан дэнт АМН СССР (1953), док тар 

ме ды цын скіх на вук (1945), пра фе сар (1934), за слу жа ны 

дзе яч на ву кі Бе ла ру сі (1949).

1925 год — на ра дзіў ся Яў граф Іо сі фа віч Бель скі, 

бе ла рус кі ву чо ны ў га лі не ма тэ ры я лаз наў-

ства, док тар тэх ніч ных на вук (1974), пра фе сар (1976), 

за слу жа ны дзе яч на ву кі і тэх ні кі Бе ла ру сі (1980).

1930 год — у мяс тэч ку Кой да на ва (з 1932 го-

да — г. Дзяр жынск) за сна ва на пер шая ў 

БССР ма шын на-трак тар ная стан цыя (МТС).

1935 год — на ра дзіў ся Сяр гей Аль бер та віч Кар-

тэс, кам па зі тар, за слу жа ны дзе яч мас тац-

тваў Бе ла ру сі (1980), на род ны ар тыст Бе ла ру сі (1999). 

За гад ваў му зыч най част кай 

Дзяр жаў на га рус ка га дра-

ма тыч на га тэ ат ра, Бе ла рус-

ка га тэ ат ра імя Ян кі Ку па лы, 

пра ца ваў на кі на сту дыі «Бе -

ла русь фільм». У 1991—2002 гг. 

ды рэк тар — мас тац кі кі-

раў нік На цы я наль на га ака-

дэ міч на га тэ ат ра опе ры 

Рэс пуб лі кі Бе ла русь. Ся род тво раў: опе ры «Джар да на 

Бру на», «Ма ма ша Ку раж», «Ві зіт да мы», ара то рыі, увер-

цю ры, ва каль ныя цык лы, му зы ка да дра ма тыч ных спек-

так ляў, кі на- і тэ ле філь маў. Лаў рэ ат Дзяр жаў най прэ міі 

Бе ла ру сі (1982).

1745 год — на ра дзіў ся Аля санд-

ра Воль та, італь ян скі фі зік 

і фі зі ё лаг, адзін з за сна валь ні каў ву чэн-

ня аб элект рыч нас ці. Ства рыў пер шую 

хі міч ную кры ні цу то ку (воль таў слуп, 

1800).

1780 год — на ра дзіў ся Аляк-

сей Гаў ры ла віч Ве не-

цы я наў, рус кі мас так, адзін з за сна-

валь ні каў бы та во га жан ру ў рус кім 

жы ва пі се.

1895 год — на ра дзіў ся Ся-

мён Кан стан ці на віч Ці-

ма шэн ка, са вец кі во е на чаль нік, Мар-

шал Са вец ка га Са ю за (1940), двой чы 

Ге рой Са вец ка га Са ю за (1940, 1965). У Вя лі кую Ай чын-

ную вай ну стар шы ня Стаў кі Га лоў на га ка ман да ван ня 

(1941), член Стаў кі Вяр хоў на га га лоў на ка ман да ван ня 

(1941—1945), на мес нік нар ка ма аба ро ны (1941).

1935 год — на ра дзіў ся Ге надзь Іга ра віч Глад коў, 

ра сій скі кам па зі тар, на род ны ар тыст Ра сіі 

(2002). Аў тар па пу ляр най му зы кі да кі на філь маў «Са-

ба ка на се не», «Звы чай ны цуд», «Фор му ла ка хан ня» і 

інш., мульт філь маў «Брэ мен скія му зы кан ты», «Іль вя ня і 

ча ра па ха», «Бла кіт ны шча нюк» і інш.

1960 год — у Скво-Вэ лі (ЗША) па ча лі ся VІІІ зі-

мо выя Алім пій скія гуль ні. Уз на га ро ды бы лі 

ра зы гра ныя ў 29 ві дах спа бор ніц тваў пя ці ві даў спор ту. 

У пра гра му ўпер шы ню бы лі ўклю ча ны бія тлон і хут кас ны 

бег на кань ках для жан чын.

СЁННЯ

Iмянiны
Пр. Агафіі, Макара.

К. Канстанцыі, Альберта, 
Максіма, Сымона.

ЗАЎТРА

Сонца Сонца 
Усход Захад Даўжыня

   дня

Мiнск — 8.24 18.23 9.59

Вi цебск — 8.17 18.10 9.53

Ма гi лёў — 8.14 18.13 9.59

Го мель — 8.07 18.13 10.06

Гродна — 8.39 18.39 10.00

Брэст — 8.36 18.43 10.07

Месяц
Апошняя квадра 

16 лютага.

Месяц у сузор’і

Казярога.

УСМІХНЕМСЯ
Поз ні ве чар. З кух ні 

да но сяц ца шор га ты ў ха-

ла дзіль ні ку, па спеш лі вае 

чмя кан не і ўзды хі рас-

 ка ян ня... Со рам на? Не пе-

ра жы вай! Так ху дзе юць 

міль ё ны.

Ня даў нія да сле да ван ні 

па ка за лі, што жан чы ны з 

ліш няй ва гой заў сё ды жы-

вуць даў жэй, чым муж чы ны, 

якія ім на гэ та ўказ ва юць.

Вяр нуў шы ся да до му на 

га дзі ну ра ней, я вы явіў жу-

дас нае — жон цы ва рыць 

боршч яшчэ га дзі ну.

Гла джу кош ку пас ля та го, 

як ру ка мі з'ем сма жа ную ку-

ры цу ці каў ба су, каб ёй бы ло 

смач на мыц ца.

За фі гу рай трэ ба ня-

спын на са чыць. А то, бы ва-

ла, тро хі за зя ва еш ся, а фі-

гу ра ўжо са ла тру шчыць.

Фота Анатоля КЛЕШЧУКА.
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У што тыд нё вым спар тыў ным 

агля дзе «Звяз ды» рас каз ва ем 

пра са мыя ак ту аль ныя па дзеі ў 

све це спор ту.

1. Фрыс тай ліст ка Ган на Гусь ко ва 

вый гра ла «зо ла та» эта пу Куб ка све-

ту па лыж най акра ба ты цы, які за-

вяр шыў ся ў Маск ве. «Як пе ра маг ла? 

За кошт скач ка, які па ка за ла і на Алім-

пі я дзе. Та му што гэ ты ска чок — адзін з 

са мых скла да ных на да дзе ны мо мант 

ся род жа но чай кан ку рэн цыі, ня гле дзя-

чы на тое, што кі тай скія спарт смен кі 

ска чуць так са ма па трой нае саль та з 

тры ма пі ру э та мі. Але так ужо скла ла-

ся, што я вы ка на ла яго лепш, і та му 

за ня ла пер шае мес ца, — ад зна чы ла 

Ган на. — Усё вы дат на, гэ ты Ку бак све-

ту даў мне толь кі боль шы за рад на 

да лей шыя вы ступ лен ні, якія ча ка юць 

нас у Раў бі чах.

У спа бор ніц твах муж чын «брон зу» 

вый граў бе ла рус кі лыж ны акра бат Па-

вел Дзік.

Ад зна чым, што 22-23 лю та га ў 

РЦАП «Раў бі чы» прой дзе этап Куб ка 

све ту па фрыс тай ле. За зван не

най леп шых бу дуць зма гац ца ат ле ты 

з Аў стра ліі, Ка зах ста на, Ка на ды, Кі-

тая, Ра сіі, ЗША, Укра і ны, Швей ца рыі 

і Бе ла ру сі.

2. Бе ла рус кія спарт сме ны за ва я-

 ва лі во сем уз на га род (3 за ла тыя, 

1 ся рэб ра ную і 4 брон за выя) на 

чэм пі я на це Еў ро пы па трох ві дах 

ба раць бы (воль най, жа но чай, грэ ка-

рым скай), які прай шоў у Ры ме.

У апош ні дзень спа бор ніц тваў прад-

стаў нік збор най Бе ла ру сі па воль най 

ба раць бе Рас ул Ці ха еў (ва га вая ка тэ-

го рыя 86 кг) за ва я ваў брон за вую ўзна-

га ро ду. На трэ цюю пры ступ ку п'е дэс-

та ла так са ма пад ня ўся яго та ва рыш 

па ка ман дзе Амар га джы Ма га ме даў 

(92 кг). Ра ней ба рэц грэ ка-рым ска га 

сты лю Мак сім Ня го да (63 кг), «воль нік» 

Ма га мед ха біб Ка дзі ма га ме даў (79 кг) 

і прад стаў ні ца жа но чай ба раць бы Ва-

нэ са Ка ла дзін ская (53 кг) за ва я ва лі

за ла тыя ўзна га ро ды кан ты нен таль на га 

фо ру му. Ксе нія Стан ке віч (50 кг) і 

Іры на Ку рач кі на (57 кг) пад ня лі ся на 

трэ цюю пры ступ ку п'е дэс та ла. «Се-

раб ро» на ра хун ку ат ле та воль на га 

сты лю Нюр гу на Скра бі на (65 кг).

3. За ла ты і ся рэб ра ны ме да лі 

вый гра лі бе ла рус кія ба ту тыс ты на 

пер шым у се зо не эта пе Куб ка све-

ту ў Ба ку. У ін ды ві ду аль ных скач ках 

ся рэб ра ным пры зё рам стаў вы ха ва -

нец Ві лей скай СДЮСШ Іван Літ ві но віч. 

У сін хрон ных скач ках, якія не ўва хо-

дзяць у алім пій скую пра гра му, упэў-

не ную пе ра мо гу атры ма лі бе ла ру сы 

Ула дзі слаў Ган ча роў і Алег Раб цаў.

Ку бак све ту па скач ках на ба ту це 

пра хо дзіў у Ба ку 15—17 лю та га і дзя-

ку ю чы ста ту су лі цэн зій на га да Гуль няў 

у То кіа-2020 са браў 150 спарт сме наў 

з 30 кра ін. На ступ ны ана ла гіч ны старт 

пры ме ў кра са ві ку італь ян ская Брэ-

шыа.

4. Ган на Цер лю ке віч ста ла сё май 

на ад кры тым чэм пі я на це Тур цыі па 

спар тыў най ха дзе і за ва я ва ла лі-

цэн зію на Алім пій скія гуль ні ў То-

кіа. Бе ла рус ка пе ра адо ле ла дыс тан-

цыю ў 20 км за 1 га дзі ну 29 хв. 59 сек.

Для бе ла рус кіх лёг ка ат ле таў гэ та 

17-я лі цэн зія на га лоў ны старт ча ты-

рох год дзя.

5. Брэсц кі ганд боль ны клуб імя 

Мяш ко ва прай граў вы яз ны матч 

12-га ту ра гру па во га эта пу Лі гі чэм-

пі ё наў фран цуз ска му «Ман пелье» — 

26:30 і стра ціў шан цы пра біц ца ў 

плэй-оф тур ні ру. Са мым вы ні ко вым 

гуль цом у скла дзе БГК стаў Анд рэй 

Юры нок, які за кі нуў пяць мя чоў. Свой 

пе рад апош ні па яды нак у гру пе В чэм-

пі ё ны Бе ла ру сі пра вя дуць 22 лю та га 

на сва ёй арэ не су праць лі да ра ня мец-

ка га «Кі ля».

Тур нір нае ста но ві шча пас ля 

12 гуль ня вых ту раў: «Кіль» — 20 ач-

коў, «Весп рэм» — 16, «Ман пелье» — 

15, «Ві ве» — 14, «Вар дар» — 11, 

«Пор ту» — 10, БГК імя Мяш ко ва — 6, 

«Ма тор» — 4.

Да р'я ЛА БА ЖЭ ВІЧ.

Спорт-таймСпорт-тайм

МЕ ДАЛЬ НЫЯ ВЫ ХАД НЫЯ


