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Матэры я лы, па зна ча ныя гэтым значком, носяць рэк   ламны ха рак тар. Адказ-
насць за змест рэкла мы ня суць рэкла ма даў цы.
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Фота Анатоля КЛЕШЧУКА.
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Месяц
Поўня ў 18.53.

Месяц у сузор’і Дзевы.

УСМІХНЕМСЯ

16 19 лютага 2019 г.НАПРЫКАНЦЫ

19 ЛЮ ТА ГА

1865 год — на ра дзіў ся Ге ор гій 

Мі ка ла е віч Вы соц кі, са вец-

кі гле ба зна вец, ле са вод і геа ба та нік. Ака-

дэ мік УАСГНІЛ. Адзін з за сна валь ні каў 

ляс ной да след чай спра вы ў Бе ла ру сі. У 

1923—1925 га дах вы кла даў у Бе ла рус кім 

ін сты ту це сель скай і ляс ной гас па дар кі, у 1924—1926-м 

за гад ваў Мін скай ляс ной до след най стан цы яй. У Бе ла ру сі 

пра во дзіў ме тэа ра ла гіч ныя і гід ра ла гіч ныя да сле да ван ні, 

па клаў па ча так на ву ко вай ты па ла гіч най кла сі фі ка цыі ля-

соў, даў геа ба та ніч ную ха рак та рыс ты ку рас лін нас ці на 

поўд ні краіны. Па мёр у 1940 го дзе.

1911 год — у Пе цяр бур гу ад бы ла ся Пер шая бе-

ла рус кая ве ча ры на. На ла джа на бы ла пад 

уплы вам Пер шай бе ла рус кай ве ча ры ны ў Віль ні і шмат 

у чым тут бы ла паў то ра на яе пра гра ма. Ар га ні зоў ва ла ся 

бе ла ру са мі, на ву чэнц кай мо лад дзю. Ста ві ла ся ка ме дыя 

«Па рэ ві зіі» М. Кра піў ніц ка га, хор у скла дзе 65 ча ла век 

пад кі раў ніц твам С. Шым ку са вы ка наў бе ла рус кія на род-

ныя пес ні, бы лі па ка за ны тан цы, па стаў ле ныя І. Буй ніц кім. 

Ве ча ры на атры ма ла вя лі кі рэ за нанс у дру ку. У га зе це 

«На ша ні ва» быў зме шча ны ар ты кул Я. Ку па лы з вы со кай 

ацэн кай мас тац ка-эс тэ тыч най ат мас фе ры на ёй і верш, 

пры све ча ны вы ступ лен ню Буй ніц ка га, яго дач кі Ван ды і 

тан цо раў, якіх Буй ніц кі пад рых та ваў з удзель ні каў Пе цяр-

бург ска га сту дэнц ка га гурт ка. Ве ча ры на са дзей ні ча ла 

рас паў сюдж ван ню бе ла рус ка га мас тац тва па-за ме жа мі 

Бе ла ру сі і на ладж ван ню куль тур ных су вя зяў.

1919 год — ство ра ны За ход ні фронт для ба-

раць бы з поль скі мі вой ска мі (8 кра са ві ка 

1924 го да пе ра ўтво ра ны ў За ход нюю ва ен ную акру гу).

1924 год — на ра дзіў ся (г. Маск ва) Ан то ній 

(Ана толь Сяр ге е віч Мель ні каў), дзе яч і 

гіс то рык пра ва слаў най царк вы ў Бе ла ру сі, док тар ба-

га слоўя. З 1956 го да ар хі манд рыт Жы ро віц ка га Ус пен-

ска га ма нас ты ра, рэк тар Мін скай духоўнай семінарыі. 

З мая 1965-га епіс кап, з каст рыч ні ка 1965-га — ар хі-

епіс кап, з 1975 го да — міт ра па літ мін скі і бе ла рус кі. 

У 1978—1986 га дах міт ра па літ ле нін град скі і на ўга род-

скі. Вы ву чаў гіс то рыю Жы ро віц ка га ма нас ты ра (склаў 

спіс жы ро віц кіх ар хі манд ры таў), гіс то рыю пра ва слаўя 

ў Бе ла ру сі ў 1917—1962 га дах. Да сле да ваў жы ва піс, 

са браў ка лек цыю ста ра жыт на га бе ла рус ка га ткац тва. 

Па мёр у 1986 го дзе.

1935 
год — на ра дзіў-

ся (г. Ма гі лёў) Ге-

надзь Аў сян ні каў, ак цёр, на род ны 

ар тыст Бе ла ру сі і СССР. Пра цуе 

ў На цы я наль ным ака дэ міч ным 

тэ ат ры імя Я. Ку па лы. Яго твор-

час ці ўлас ці вы сва бо да са ма вы-

яў лен ня, ім пра ві за цый най гуль ні, здоль насць вы раз на і 

ар га ніч на пе ра да ваць эт на гра фіч ныя ры сы пер са на жа, 

са ка ві ты на род ны гу мар, дак лад насць псі ха ла гіч на га 

і плас тыч на га ма люн ка ро лі. Ся род ро ляў: Пус та рэ віч 

(«Паў лін ка» Я. Ку па лы), Ер ма ла еў («Апош няе спат кан не» 

А. Га лі ны), Ця рэш ка Ка ла бок («Тры бу нал» А. Ма ка ён ка). 

Зды маў ся ў філь мах «Доў гія вёрс ты вай ны», «Апош няе 

ле та дзя цін ства», «По лы мя» і ін шых. Лаў рэ ат Дзяр жаў най 

прэ міі Бе ла ру сі.

1473 
год — на ра дзіў ся Мі ка лай 

Ка пер нік, поль скі аст ра-

ном, ства раль нік ге лія цэнт рыч най сіс-

тэ мы све ту. Па мёр у 1543 го дзе.

1855 
год — ус ту піў на трон 

ра сій скі ім пе ра тар Аляк-

сандр ІІ, ста рэй шы сын ім пе ра та ра Мі ка лая І і ім пе ра-

тры цы Аляк санд ры Фё да раў ны. Яго цар ства ван не, якое 

доў жы ла ся больш за 25 га доў, ад зна чы ла ся ад ме най 

пры гон на га пра ва (1861), а так са ма пра вя дзен нем зем-

скай, су до вай і ва ен най рэ фор маў, па чат кам бур на га 

бу даў ніц тва чы гу нак.

Ка лі я слу хаю і не пе ра-

бі ваю, не трэ ба мя не бу-

дзіць.

Жон ка — му жу:

— Ты на ўмыс на так шмат 

ва ды п'еш, каб су пу менш 

улез ла?

Ка жуць, ка лі як след 

пра па цеў, то трэ ні роў ка 

ўда ла ся. А ка лі я як след 

пра па цеў ужо ка лі пе ра-

адзя ваў ся, мож на ўжо не 

ха дзіць у за лу?

— Хто гэ та зра біў?!

— Мы!

— Хто «мы»?

— Я і кань як.

Ка лі раз во дзіш ся і дзе-

ліш ма ё масць, аказ ва ец ца, 

што твая бы лая жон ка не 

па ло ва, а ўсе 90 %.

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. Аляк санд ра Ра ма ноў ская 

за ва я ва ла за ла тую ўзна га-

ро ду на эта пе Куб ка све ту па фрыс-

тай ле ў Маск ве. На дру гую пры ступ-

ку п'е дэс та ла ўзня ла ся Ло ра Піу з 

Аў стра ліі, трэ цяй ста ла Ксю Мен таа з 

Кі тая. У спа бор ніц твах ся род муж чын 

Ан тон Куш нір не вый шаў у су пер фі-

нал, за ня ўшы вось мае мес ца, а пе ра-

мог Ста ні слаў Ні кі цін з Ра сіі.

На ступ ны этап Куб ка све ту па 

фрыс тай ле ад бу дзец ца 23 лю та га ў 

спарт комп лек се «Раў бі чы».

2. Ула дзі слаў Ган ча роў пе ра-

мог на эта пе Куб ка све ту 

па скач ках на ба ту це ў Ба ку. Дру гое 

мес ца на п'е дэс та ле за няў прын цы-

по вы са пер нік бе ла ру са кі та ец Донь 

Донь, на трэ цім мес цы Да ікі Кі шы з 

Япо ніі.

У сін хрон ных скач ках бе ла рус кі ду-

эт Ула дзі слаў Ган ча роў і Алег Раб цаў у 

ква лі фі ка цыі стаў пер шым, а на вы ра-

шаль най ста дыі ў ба раць бе за ме да лі 

ат ле ты за ня лі дру гое мес ца.

У спа бор ніц твах ся род жан чын у 

сін хрон ных скач ках на верх нюю пры-

ступ ку п'е дэс та ла пад ня лі ся бе ла рус кі 

Ва лян ці на Ба га мо ла ва і Ан ге лі на Ха-

цян, якія апя рэ дзі лі ду э ты з Аў стра ліі 

і Бра зі ліі. У ін ды ві ду аль ных скач ках 

ся род жан чын бе ла рус ка Ма рыя Ма ха-

рын ская, якая ад на ві ла ся пас ля траў-

мы, за ня ла чац вёр тае мес ца.

На га да ем, Ку бак све ту ў 2019 го дзе 

з'яў ля ец ца лі цэн зій ным да Алім пій-

скіх гуль няў у То кіа. У Ба ку вы сту пі лі 

200 ат ле таў з 31 кра і ны.

3. Алі на Та лай атры ма ла пе-

ра мо гу ў бе гу на 60 метраў 

з бар' е ра мі ў ад кры тым чэм пі я на це 

Бель гіі. У пер шым стар це пас ля ад наў-

лен ня ад траў мы адзін з лі да раў збор-

най па ка за ла вы со кі вы нік — 7,96 сек. 

Най блі жэй шыя са пер ні цы, бель гій скія 

спартсменкі, не змаг лі вы бег чы з вась мі 

се кун даў. Час Та лай — трэ ці на да дзе-

най дыс тан цыі ў Еў ро пе, што да зво лі ла 

Алі не вы ка наць нар ма тыў на кан ты нен-

таль ны фо рум у за кры тых па мяш кан нях, 

які прой дзе з 1 па 3 са ка ві ка ў Глаз га.

На га да ем, у ве рас ні 2018 го да лег-

ка ат лет ка пе ра нес ла апе ра цыю на 

ка ле не.

4. Анас та сія Са лас вый гра ла 

брон за вую ўзна га ро ду на 

між на род ным тур ні ры па мас тац-

кай гім нас ты цы «Гран-пры Маск-

вы». Трэ цяе мес ца бе ла рус ка за ня ла 

ў прак ты ка ван ні са стуж кай. Пер шай у 

гэ тай дыс цып лі не ста ла ра сі ян ка Ары-

на Аве ры на, а яе сяст ра Дзі на Аве ры-

на за ня ла дру гое мес ца. У ін шых ві дах 

ін ды ві ду аль най пра гра мы бе ла рус ка 

не тра пі ла на п'е дэс тал.

У спа бор ніц твах ся род юні ё раў у 

ін ды ві ду аль ным мна га бор'і так са ма 

брон за вы ме даль атры ма ла бе ла рус-

ка Юлія Еў чык.

5. Ка ман ды Бе ла ру сі ста лі пе-

ра мож ца мі бас кет боль на га 

тур ні ру Palova. Snowball 3x3 у мін-

скім ГЦ «Ста лі ца». Ад зна чым, што ў 

спа бор ніц твах вы сту пі лі 8 жа но чых і 

10 муж чын скіх ка ман даў з Літ вы, Лат-

віі, Укра і ны, Ра сіі і Бе ла ру сі. Гас па да-

роў прад стаў ля лі не толь кі на цы я наль-

ныя збор ныя, але і юні ёр скія дру жы ны 

(U-18).

Удзель ні кі тур ні ру ў Мін ску за ра бі-

лі ач кі ў рэй тынг ФІ БА і па спра ба ва лі 

свае сі лы за два ме ся цы да стар ту 

ІІ Еў ра пей скіх гуль няў, дзе бу дзе прад-

стаў ле ны бас кет бол 3х3.

6. Ха ке іс ты «Ды на ма-Мінск» 

прай гра лі ў за ключ ным да-

маш нім мат чы се зо на са пер ні кам з 

«Со чы» з лі кам 1:3.

На га да ем, у 11-м рэ гу ляр ным чэм-

пі я на це КХЛ мінск аму «Ды на ма» за-

ста ло ся згу ляць два вы яз ныя мат чы: 

20 лю та га з пад мас коў ным «Ві ця зем», 

а 22 лю та га ў Хель сін кі з «Ёке ры-

там».

Да р'я ЛА БА ЖЭ ВІЧ.
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