
СЁННЯ

Iмянiны
Пр. Васілісы, Антона, 
Віктара, Георгія, 
Емяльяна, Ільі, Міхаіла, 
Рыгора, Сідара.
К. Агнешкі, Інэсы, 
Аўгуста, Людвіка, 
Яраслава.

Месяц
Апошняя квадра 
20 студзеня.
Месяц у сузор’і Скарпіёна.

ЗАЎТРА

Сонца Сонца 
Усход Захад Даўжыня
   дня

Мiнск — 9.13 17.30 8.17

Вi цебск — 9.08 17.13 8.05

Ма гi лёў — 9.03 17.20 8.17

Го мель — 8.53 17.23 8.30

Гродна — 9.27 17.46 8.19

Брэст — 9.21 17.53 8.32

Ка лі ўна чы ес ці нель га, 
на вош та та ды ў ха ла дзіль-
ні ку лям пач ка?..

Вы ха ва ны ча ла век ні ко лі 
не ска жа: «Ды за ткні ся ўжо!» 
Ён спы тае:

— А ча му вы ні чо га не 
яс цё?

Дзя ку ю чы ма ме, 
якая ве шае на ноч 
свой бе лы мах ро-
вы ха лат су шыц ца 
ў ка лі до ры, хут ка ў 
на шай сям'і бу дзе 
за ікац ца на ват кот!

Праз пту шы ны ры-
нак ус куд ла ча ная ма ці 
цяг не за каў нер ма ло-
га, які кры чыць і ра ве:

— Тры кош кі! Два 
са ба кі! Які яшчэ к 
чор ту арол?!

Ка лі ў кра і нах 
Паўд нё вай Еў ро пы, 
дзе ця пер -30, вы-
ма віць фра зу: «гла-
баль нае па цяп лен-
не», то мож на атры-
маць па пы се.

Баль ні ца, ідзе скла да ная 
апе ра цыя, і рап там гас не 
свят ло. Ка лі яно ўклю ча ец ца, 
стол аказ ва ец ца пус тым. Ся-
род мед сяс цёр па чы на ец ца 
па ні ка. Хі рург:

— Спа кой на! Пад агуль-
ным нар ко зам ён не мог да-
лё ка ўця чы... Ды і пя чон ка яго 
ў нас.

УСМІХНЕМСЯ
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Фота Яўгена ШАСТАКОВА.
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ЗАСНАВАЛЬНIКI:

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

ПРЫЁМ 
РЭКЛАМЫ

Савет Рэспублiкi Нацыянальнага сходу Рэспублiкi 
Беларусь, Палата прадстаўнiкоў Нацыянальнага 
сходу Рэспублiкi Беларусь, Савет Мiнiстраў 
Рэспублiкi Беларусь

РЭГІСТРАЦЫЙНАЕ ПАСВЕДЧАННЕ НУМАР 2 АД 17 ЛЮТАГА РЭГІСТРАЦЫЙНАЕ ПАСВЕДЧАННЕ НУМАР 2 АД 17 ЛЮТАГА 
2009 ГОДА, ВЫДАДЗЕНАЕ МІНІСТЭРСТВАМ ІНФАРМАЦЫІ 2009 ГОДА, ВЫДАДЗЕНАЕ МІНІСТЭРСТВАМ ІНФАРМАЦЫІ 

РЭСПУБЛІКІ БЕЛАРУСЬ.РЭСПУБЛІКІ БЕЛАРУСЬ.

Дырэктар — галоўны рэдактар СУХАРУКАЎ Павел Якаўлевіч. 
РЭДАКЦЫЙНАЯ КАЛЕГIЯ: Н. ДРЫЛА, Н. КАРПЕНКА (першы на  меснiк галоўнага рэдактара), А.  ЛЯЎКОВІЧ 
(першы на  меснiк дырэктара), М. ЛІТВІНАЎ (на  меснiк галоўнага рэдактара), В. МЯДЗВЕДЗЕВА (на  меснiк 
галоўнага рэдактара), А. КЛЯШЧУК, Н. РАСОЛЬКА, С. РАСОЛЬКА, А. СЛАНЕЎСКІ (на  меснiк галоўнага 
рэдактара), В. ЦЕЛЯШУК, Л. ЦІМОШЫК (на  меснiк галоўнага рэдактара).
Выдавец — Рэдакцыйна-выдавецкая ўстанова «Выдавецкі дом «Звязда».

НАШ АДРАС: 220013 г. Мiнск, вул. Б. Хмяльніцкага, 10-а.
ТЭЛЕФОНЫ Ў МІНСКУ: прыёмнай – 287 19 19 (тэл./факс); аддзелаў: пiсьмаў —  287 18 64, 
маркетынгу  — 284 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.

http://www.zviazda.by; 
e-mail: info@zviazda.by,
(для зваротаў): zvarot@zviazda.by
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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.

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
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1044 год — вя лі кі князь кі еў скі Яра слаў Муд ры 
вяр нуў Бя рэс це, за хоп ле нае поль скім кня зем 

Ба ляс ла вам Храб рым, у склад Кі еў ска га княст ва.

1775 год — у Маск ве на Ба лот най пло шчы па ка-
ра ны кі раў нік на род на га паў стан ня Емяль ян 

Пу га чоў. Па рас ка зах су час ні каў 
(пе ра да дзе ных, у пры ват нас ці, 
А.С. Пуш кі ным у яго «Гіс то рыі 
Пу га чо ва»), на па ка ран ні бун-
та ра пры сут ні ча ла вель мі шмат 
на ро ду, ста яў лю ты ма роз. Ка лі 
чы та лі ма ні фест су да, Пу га чоў, 
сто я чы на эша фо це, пе ра хрыс-

ціў ся на са бо ры, па кла ніў ся на ўсе ба кі і па ка яў ся пе рад 
на ро дам. Так скон чыў ся мя цеж, па ча ты жмень кай не-
па кор ных ка за коў, але які ўзру шыў кра і ну ад Сі бі ры да 
Маск вы і ад Ку ба ні да Му рам скіх ля соў. 

1818 год — на ра дзіў ся Адам Кар ла віч Кір кор, 
бе ла рус кі эт ног раф, гіс то рык, ар хе о лаг, 

пуб лі цыст, вы да вец, член-ка рэс пан дэнт Ім пе ра тар ска га 
ар хеа ла гіч на га та ва рыст ва, член Рус ка га геа гра фіч на га 
та ва рыст ва. У 1850—1854 га дах рэ дак тар «Па мят най 
кніж кі Ві лен скай гу бер ні», у якой пуб лі ка ваў свае пра цы 
па гіс то рыі і эт на гра фіі Бе ла ру сі і Літ вы. Пра во дзіў ар-
хеа ла гіч ныя, эт на гра фіч ныя, края знаў чыя да сле да ван ні 
ў Ві лен скай і Мін скай гу бер нях; у Ба ры саў скім, Ві лей скім, 
Ві лен скім, Лід скім, Мін скім, На ва груд скім, Ашмян скім па-
ве тах. Вы ву чыў больш за 1000 кур га ноў. За пі саў узо ры 
вус на-паэ тыч най на род най твор час ці, аб ра ды, звы чаі, 
гуль ні, тан цы, на род ныя свя ты бе ла ру саў. Аў тар да сле-
да ван няў «Рэшт кі языч ніц кіх звы ча яў у Бе ла ру сі», «Аб 
эт на гра фіч най мя жы лі тоў скай і сла вян скай на род нас цяў 
у Літ ве». Па мёр у 1886 го дзе.

1930 год — на ра дзіў ся (г. Го мель) Ула дзі мір Аляк-
се е віч Ша лі хін, бе ла рус кі кан цэрт май стар, 

дык тар ра дыё і тэ ле ба чан ня, за слу жа ны дзе яч мас тац-
тваў Бе ла ру сі. З 1952 го да пра ца ваў у Бе ла рус кай кан-
сер ва то рыі і на ра дыё, у 1970—1994-м — на Бе ла рус кім 
тэ ле ба чан ні. Вёў фі лар ма ніч ныя кан цэр ты. Быў вя ду чым 
шмат лі кіх ра дыё па ста но вак, вы кон ваў не вя лі кія ро лі ў 
пер шых тэ ле ві зій ных спек так лях, у філь ме «Ся мей ныя 
аб ста ві ны». Вы даў кні гу-аль бом «Сэр ца па мя тае...». Па-
мёр у 2002 го дзе.

Аляк сей ПЫ СІН, па эт:

«Кры лы мы даў но са бе зра бі лі —
Столь кі ў нас кры ла тае рад ні!
Мі тус ні за над та ж ве раб' і най,
Са лаў і най ма ла да бры ні».

Ма
лю

на
к А

ле
га

 ГУ
ЦО

ЛА
.

ПА ГА РЫ ЗАН ТА ЛІ: 4. Бу ра ко-
вы ... . На пі так з бу ра коў; не ка лі ім 
фар ба ва лі кры жы на ва да ёмах, 
з якіх на Ва дох ры шча бра лі ва-
ду. 9. Чыс тае, яс нае не ба. 10. ... 
ў ві не, зда роўе — у ва дзе (ла цін-
ская прык.). 11. Га лод ная куц ця 
або ... . Наз ва вя чэ ры пе рад Ва-
дох ры шчам. 12. «Сі вы ..., сі вы 
..., // За ла тыя сан кі. // Ся ду, ся ду 
ды па еду // Да сва ёй ка хан кі». 
Пры пеў ка. 14. На род нае эпіч нае 
апа вя дан не. 16. ..., лутц. Скач кі 
ў фі гур ным ка тан ні. 17. ... пры лі-
пае да дрэў — да цяп ла (прыкм.). 
20. Ду га па доб нае пе ра крыц це 
пра ёма ў сця не. 25. ... Хрыс ці-
цель. Імя пра вед ні ка, які, па вод-
ле Біб ліі, хрыс ціў Ісу са Хрыс та ў 
ра цэ Яр да ні. 26. Ду хі, мі фіч ныя 
гас па да ры ва да ёма; каб за сце-
раг чы ся ад іх, ся ля не на пя рэ дад ні 
Ва дох ры шча пе ра ва роч ва лі сан кі 
і ваз кі. 29. «...» дзень. Так у на ро-
дзе на зы ва лі 20 сту дзе ня, дзень, 
ка лі ні чо га не ра бі лі, а толь кі пі лі 
асвя чо ную ва ду. 30. Муч ныя блі ны; па іх 
дзяў ча ты на пя рэ дад ні Ва дох ры шча ва ра-
жы лі: чыю ... са ба ка схо піць пер шую, тая 
хут чэй пой дзе за муж. 31. ... коп не гро шы, 
абы хло пец ха ро шы (прык.).

ПА ВЕР ТЫ КА ЛІ: 1. У Ва дох ры шчан-
скі поў дзень сі нія ... — да ўра джай на-
га ле та (прыкм.). 2. Не вя лі кая ад ту лі на. 
3. Шоў ка вая бліс ку чая тка ні на. 4. Ва да 

ачы шчае звон ку, а ... — знут ры (прык.). 
5. Тое, што і пу ня. 6. Лю тэ ран ская царк-
ва. 7. Глы бо кае мес ца ў ра цэ, дзе ад-
бы ва ец ца за віх рэн не плы ні. 8. Сту дзе-
ню ба цюх не — ..., лю та му — мя це лі цы 
(прык.). 13. «Ва да — адзі ны доб ры ... для 
муд ра га». Г.То ра. 15. Ка лі б не ..., за сох-
ла б ра ка (ка зах ская прык.). 18. Ва ду пі, 
як бык, а ві но — як ... (італь ян ская прык.). 

19. На Ва дох ры шча ... пад акном чы ры-
кае — да цяп ла (прыкм.). 21. Пры чы на 
для яко га-не будзь дзе ян ня. 22. Уне се ныя 
за што-не будзь гро шы. 23. Ка лі на Ва-
дох ры шча сцю дзё на — у ... бу дзе вель мі 
го ра ча (прыкм.). 24. Ме та ліч нае па крыц-
цё па верх ні аб ра зоў. 27. Грунт пад ва дой 
ва да ёма. 28. Пра дук ты хар ча ван ня.

Склаў Ля вон ЦЕ ЛЕШ, г. Дзяр жынск.

Зда роўе — 
у ва дзе

ПРА ВЕР ЦЕ, КА ЛІ ЛАС КА, АД КА ЗЫ:
Па га ры зан та лі: 4. Сок. 9. Бла кіт. 10. Іс ці на. 11. Ва дзя ну-

ха. 12. Конь. 14. Сказ. 16. Фліп. 17. Снег. 20. Ар ка. 25. Іа ан. 
26. Ва дзя ні кі. 29. «Ля ні вы». 30. Алад кі. 31. Сто.

Па вер ты ка лі: 1. Аб ло кі. 2. Лаз. 3. Ат лас. 4. Слё зы. 5. Клу-
ня. 6. Кір ха. 7. Вір. 8. Ма ра зы. 13. На пі так. 15. Кры ні ца. 
18. Ка роль. 19. Сня гір. 21. Ма тыў. 22. Уз нос. 23. Жні во. 
24. Аклад. 27. Дно. 28. Яда.

 САМАЯ ВКУСНАЯ ИГРА ГОДА – «САН САНЫЧ»

«ПОКУПАЙ 
СЕМЕЧКИ – 

ВЫИГРЫВАЙ ДЕНЕЖКИ!
Завершилась рекламная игра «Покупай семечки – выигрывай денежки!», 
которая проходила в период с 10 ноября 2016 года по 4 января 2017 года. 
В период проведения рекламной игры можно было выиграть 22 440 попол-
нений счета мобильного телефона на 1 рубль/10 000 рублей или 4 денежных 
приза в размере 1 000 рублей/10 000 000 рублей каждый.

Для участия в розыгрыше приза «Пополнение счета мобильного теле-
фона» было необходимо:

• Приобрести любой Игровой продукт в специальной упаковке с описанием 
механики Рекламной игры в период с 10 ноября 2016 года по 4 января 
2017 года;
• Найти в упаковке карточку-вкладыш с Уникальным кодом;
• Ввести Уникальный код с карточки-вкладыша и Персональные      данные 
на странице Рекламной игры www.1000rubley.by.

Для участия в розыгрыше приза «Денежный приз» было необходимо:
• Приобрести любой Игровой продукт в специальной упаковке с описанием 
механики Рекламной игры;
• Найти в упаковке карточку-вкладыш с одной из 5 букв слова «САНЫЧ» 
и Уникальный код, соответствующий каждой букве; 
• Собрать 5 карточек-вкладышей с буквой для получения слова «САНЫЧ»;
• Ввести 5 (пять) Уникальных кодов, соответствующих одной из 5 (пяти) 
букв слова «САНЫЧ», в период проведения одного из четырех этапов 
регистрации Уникальных кодов.

За время проведения рекламной игры 1321 приз нашел своих обладателей! 
Счет мобильного телефона пополнили 1318 человек. Приз в размере 1000 
рублей/10 000 000 рублей выиграли 3 человека. 

Организатор рекламной игры: общество с ограниченной ответственностью 
«Пиар квадрат», УНП 191682518, зарегистрированное решением Минского 
городского исполнительного комитета от 7 июля 2011 г. в Едином государ-
ственном регистре юридических лиц и индивидуальных предпринимателей 
за №191682518.
Юридический адрес организатора: 220035, г. Минск, ул. Гвардейская, д. 10, 
пом. 24.
Наименование рекламной игры: «Покупай семечки – выигрывай денежки!».
Свидетельство о регистрации рекламной игры № 2822, выданное Мини-
стерством торговли Республики Беларусь 6 сентября 2016 г.
Сроки проведения рекламной игры: 10 ноября 2016 г. – 30 января 2017 г. 
В рекламной игре приняли участие 1354 человека. 
Призовой фонд рекламной игры был разыгран не в полном объеме. 
Неразыгранные призы остаются в распоряжении организатора. 
Телефон для справок по вопросам проведения рекламной игры 
+375 (044) 599-09-05

Результаты проведения рекламной игры «Покупай семечки – выигры-
вай денежки!» с указанием полного списка победителей приведены 
на сайте www.1000rubley.by в разделе «Победители».


