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1900 год — на ра дзіў ся Фё дар 

Ся мё на віч Кунь коў, адзін 

з ар га ні за та раў ан ты фа шысц ка га пад-

пол ля і пар ты зан ска га ру ху на тэ ры то рыі 

Пін скай воб лас ці ў га ды Вя лі кай Ай чын-

най вай ны.

1905 год — на ра дзіў ся Мсці слаў Ан то на віч Алях-

но віч (г. Грод на), поль скі лінг віст, да след чык 

бе ла рус ка га фальк ло ру, док тар гу ма ні тар ных (1963) і пе-

да га гіч ных (1966) на вук, пра фе сар (1974). Да сле да ваў 

бе ла рус кую і рус кую мо вы, бе ла рус кі фальк лор, рус ка-бе-

ла рус ка-поль ска-лі тоў скія фальк лор ныя і моў ныя су вя зі.

1920 год — на ра дзіў ся Аляк сей Іг на та віч Кор-

шак, бе ла рус кі па эт. Дру ка ваў рэ цэн зіі і 

ар ты ку лы ў га зе це «Лі та ра ту ра і мас тац тва» і «Чыр во ная 

зме на». За гі нуў на фрон це ў лю тым 1945-га.

1940 год — за сна ва ны Гро дзен скі на стаў ніц кі 

іс ты тут (ця пе раш ні Гро дзен скі дзяр жаў ны 

ўні вер сі тэт імя Ян кі Ку па лы). На двух ад дзя лен нях — 

бе ла рус кай мо вы і лі та ра ту ры, рус кай мо вы і лі та ра ту-

ры і фі зі ка-ма тэ ма тыч ным — рых та ва лі на стаў ні каў 5-7 

кла саў ня поў най ся рэд няй шко лы. Пер шым ды рэк та рам 

ін сты ту та быў Са му іл Якаў ле віч Рас кін, спе цы я ліст па 

тэ о рыі і ме то ды цы вы кла дан ня хі міі. На пер шы курс пры-

ня лі кры ху больш за 100 сту дэн-

таў. За ня ткі ў ін сты ту це па ча лі ся 

7 са ка ві ка 1940 г. Пад на ву чаль-

ны кор пус ін сты ту та га рад скія 

ўла ды пе рад алі трох па вяр хо вы 

бу ды нак на ву лі цы Элі зы Ажэш-

кі, 22.

1965 год — на ра дзіў ся Аляк сандр Ула дзі мі ра-

віч Па поў, бе ла рус кі спарт смен (бія тлон), 

за слу жа ны май стар спор ту СССР (1988), за слу жа ны 

май стар спор ту Бе ла ру сі (1992). Чэм пі ён XV зі мо вых 

Алім пій скіх гуль няў (1988), ся рэб ра ны пры зёр XVІ зі-

мо вых Алім пій скіх гуль няў (1992). Шмат ра зо вы чэм пі ён 

све ту, чэм пі ён Еў ро пы (1995).

1810 год — 

на ра-

дзіў ся Фры дэ рык 

Ша пэн, поль скі кам-

па зі тар, пі я ніст.

1850 год — 

на ра-

дзіў ся Фё дар Аляк санд ра віч Ва сіль-

еў, рус кі мас так-пей за жыст. Аў тар 

кар цін: «Пе рад на валь ні цай», «Від на 

Вол зе. Бар жы», «Мок ры луг» і інш. 

У На цы я наль ным мас тац кім му зеі Рэс пуб лі кі Бе ла русь 

за хоў ва юц ца кар ці ны мас та ка «Пей заж», «Крым» і «Пе-

рад на валь ні цай».

1900 год — на ра дзіў ся Лу іс Бю ню эль, іс пан скі 

кі на рэ жы сёр. Вя до мы сва і мі сюр рэа ліс-

тыч ны мі кар ці на мі. Па ста віў філь мы «Ан да луз скі са ба-

ка» ў су пра цоў ніц тве з Саль ва до рам Да лі, «На за рын», 

«Сціп лае аба ян не бур жу а зіі», «Смут ны аб' ект жа дан ня» 

і інш.

1975 год — на ра дзі ла ся Воль га Аляк санд раў на 

Бу дзі на, ра сій ская акт ры са. Зды ма ла ся ў 

філь мах «Дзён нік яго жон кі», «Ра ма на вы. Вен ца нос ная 

сям'я», «Мя жа. Та ёж ны ра ман», «Іды ёт» і інш. Лаў рэ ат 

Дзяр жаў най прэ міі Ра сій скай Фе дэ ра цыі (2001).

СЁННЯ

Iмянiны
Пр. Васіля, Генадзя, 
Інакенція, Маркела, 
Нікіфара, Панкрата.

К. Ізабелы, Малгажаты, 
Марты, Нікіфара, Пятра.

ЗАЎТРА

Сонца Сонца 
Усход Захад Даўжыня

   дня

Мiнск — 8.15 18.31 10.16

Вi цебск — 8.08 18.18 10.10

Ма гi лёў — 8.06 18.21 10.15

Го мель — 7.59 18.21 10.22

Гродна — 8.30 18.47 10.17

Брэст — 8.27 18.51 10.24

Месяц
Апошняя квадра

 16 лютага.

Месяц у сузор’і

Вадаліва.

УСМІХНЕМСЯ

Па цяп ле ла. У ас фаль це 

з'я ві лі ся пер шыя пра та лі ны.

Пы тан не на жа но чым біз-

нес-фо ру ме:

— Ці мож на раз гля даць 

пра па но ву ўсту піць у шлюб 

як ка мер цый ную?

Хо піць скар дзіц ца на 

жыц цё. Ус пом ні, што не ка-

то рыя лю дзі прос та за раз 

жы вуць з тва і мі бы лы мі.

У ін тэр нэ це мож на знай-
сці ад каз на лю бое пы тан-
не, акра мя ад на го: як за га-
ва рыць з дзяў чы най, якая 
раз маў ляе па ма біль ні ку?

Прак ты ка па каз вае, што 
най больш жорст кія спрэч-
кі — ме на ві та пра гус ты.

— Да руй мне за ўсё!

— Ад ра зу за ўсё?

— Так.

— Вель мі зруч на.
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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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АВЕН. У вас ёсць вы-

дат ная маг чы масць аба-

зна чыць і на ват вы ра шыць 

асноў ныя праб ле мы на 

пра цы, якія збі ра лі ся не адзін дзень. 

Трэ ба толь кі пра явіць ак тыў насць і на-

стой лі васць і не па ні ка ваць ра ней ча су. 

Дзей ні чай це без ліш няй мі тус лі вас ці, 

каб не спу дзіць пос пех. Ка лі жа да е це 

ўнес ці ў сваё аса біс тае жыц цё іс тот ныя 

пе ра ме ны, зор кі ра яць не грэ ба ваць 

сай та мі зна ём стваў. У пят ні цу мо гуць 

ад быц ца асаб лі выя па дзеі, якія вель мі 

па ра ду юць.

ЦЯ ЛЕЦ. На гэ тым тыд ні 

бу дзе це асаб лі ва па спя-

хо ва спраў ляц ца з чу жы мі 

праб ле ма мі. Хут чэй за ўсё, 

імі і да вя дзец ца за няц ца, тым больш 

што свае ўлас ныя не бу дуць вы ра шац-

ца з та кой жа лёг кас цю. За тое вы бу-

дзе це поў ныя раз на стай ных ідэй. Хоць 

іх рэа лі за цыю і прый дзец ца ад клас ці 

на ня вы зна ча ны тэр мін, зу сім за бы ваць 

пра іх не вар та. У кан цы тыд ня не трэ ба 

за над та ак тыў на пра яў ляць іні цы я ты ву, 

вы ні кі на ўрад ці апраў да юць на ма ган ні. 

Па мя тай це, што ваш кіс лы вы гляд мо-

жа на доў га са пса ваць на строй лю дзям, 

якія по бач.

БЛІЗ НЯ ТЫ. Увесь ты-

дзень пра вя дзі це ў са май 

гу шчы па дзей — вы гад ныя 

пра ек ты, ці ка выя кам па ніі 

і па езд кі. Вы бу дзе це бліс-

каць і за ча роў ваць, і па ве ры це ў свае 

сі лы. Ве ра мо жа ру хаць го ры! Так што 

не бой це ся ма рыць і бу да ваць пла ны. 

Усё атры ма ец ца, вар та толь кі за ха цець! 

Толь кі па жа да на не пры спеш ваць па-

дзеі. Уся му свой час. І ў пра цы, і ў аса біс-

тым жыц ці вас ча ка юць пры ем ныя пе ра-

ме ны і за ва я ван не но вых вяр шынь.

РАК. На шля ху да ажыц-

цяў лен ня пла наў будзе 

шмат спа ку саў, здоль ных 

ад вес ці вас у бок. Будзь це 

асця рож ныя, за сноў ва ю чы дзе ян ні на 

ня даў на атры ма най ін фар ма цыі, іма-

вер ныя пэў ныя ска жэн ні, якія мо гуць 

увес ці ў зман. Ка лі ва ша га ла ва пе ра-

поў не ная ідэ я мі, па спра буй це па куль не 

пры маць ні я кіх сур' ёз ных ра шэн няў — 

не аб ход на да ча кац ца важ ных на він. 

У аса біс тым жыц ці рых туй це ся да пры-

ем ных сюр пры заў.

ЛЕЎ. На гэ тым тыд ні 

ўваж лі ва на зі рай це за хо-

дам па дзей, бо ў лю бую 

хві лі ну ўсё мо жа пай сці не 

так. Ка лі вы не ў сі лах змя ніць аб ста ві-

ны, па спра буй це змя ніць улас нае стаў-

лен не да іх. Гэ та да па мо жа ра за гнаць 

хма ры, якія згу шча юц ца над га ла вой. 

Жы ві це ўлас ным мер ка ван нем, хай 

кры ты ка на ва коль ных вас не хва люе.

ДЗЕ ВА. З'я вяц ца схіль-

насць да лу нан ня ў аб ло-

ках і ілю зор ныя ўяў лен ні аб 

сва іх здоль нас цях. У вы ні-

ку, ка лі штось ці не атры ма ец ца, вы мо-

жа це знер ва вац ца мац ней, чым гэ та та-

го вар та. Гля дзі це на рэ чы рэа ліс тыч на, 

і спа дзя вай це ся толь кі на ся бе — та ды 

ні чо га вам не змо жа са пса ваць доб ры 

на строй. У пят ні цу і су бо ту па спра буй це 

на да ваць больш ува гі сям'і. Ня дзе лю ж, 

на ад ва рот, пры свя ці це са бе.

ША ЛІ. На гэ тым тыд ні 

ва мі за ці ка віц ца на чаль-

ства, та му будзь це вель мі 

ўваж лі выя пры вы ка нан ні 

служ бо вых аба вяз каў. Вас ча кае ня-

ма ла су стрэч, дзя ку ю чы якім змо жа це 

атры маць не ча ка ную, а га лоў нае, вель-

мі каш тоў ную для ся бе ін фар ма цыю. 

У па ня дзе лак не да пус кай це за ліш няй 

мі тус ні ў дум ках і ўчын ках. У се ра ду 

па збя гай це пра яваў зайз драс ці і праг-

нас ці. У вы хад ныя ча кай це гас цей.

СКАР ПІ ЁН. Чым больш 

ад дас це, тым больш атры-

ма е це. Вас ча кае са лід ны 

пры бы так ад тых укла дан-

няў, якія зра бі лі ра ней. У аса біс тым 

жыц ці ад бу дуц ца сур' ёз ныя пе ра ме ны, 

мно гія пе ра шко ды знік нуць, і вы зра зу-

ме е це, што та кое са праўд нае ка хан не 

і якую яно мо жа пры но сіць ра дасць. 

Асаб лі вую каш тоў насць у ад но сі нах 

бу дзе мець па чуц цё гу ма ру, ад чу ван-

не бліз ка сці і пя шчо та.

СТРА ЛЕЦ. Лёс мо жа 

пры га та ваць для вас не-

ча ка ныя ві ра жы, та му за-

ліш няя прад бач лі васць не 

пе ра шко дзіць. У па ня дзе лак і аў то рак 

па жа да на праявіць асця рож насць і пры-

свя ціць час за вяр шэн ню ста рых спраў. 

Ас тат нія дні спры яль ныя для но вых за-

роб каў, гіс то рый і зна ём стваў. Ты дзень 

спры яль ны для вы ра шэн ня ся мей ных 

праб лем і ства рэн ня ў до ме ўтуль най, 

кам форт най аб ста ноў кі.

КА ЗЯ РОГ. Па жа да-

на ад на віць пе ра пы не ныя 

дзе ла выя і аса біс тыя кан-

так ты. Зда ец ца, вы дар-

ма рас ста лі ся з важ ным для вас ча-

ла ве кам. Се ра да — дзень, які мо жа 

мець сур' ёз ныя на ступ ствы. Вы са мі 

ад каз ныя за ўсё тое, што ад бы ва ец-

ца. У дру гой па ло ве тыд ня праб лем 

на пра цы амаль не бу дзе. Спры яль ны 

час для са ма раз віц ця і са ма ўдас ка на-

лен ня. Ста рай це ся не звяр таць ува гі на 

дроб ныя ня зруч нас ці дзе ля да сяг нен ня 

важ най мэ ты.

ВА ДА ЛІЎ. Ты дзень доб-

ры для бе гу з пе ра шко да-

мі, якія вас не спа ло ха юць. 

А ка лі ўсё за над та спа кой-

на, прос та і глад ка, ча кай це пад во ху. 

Да се ра ды змо жа це вы брац ца з ба ло та 

бя гу чых пра цоў ных праб лем і за няц ца 

больш пры ем ны мі аса біс ты мі спра ва мі. 

У пят ні цу па жа да на не мі ту сіц ца дар ма і 

не плят ка рыць, а тым больш не да ваць 

пус тых абя цан няў.

РЫ БЫ. Ты дзень мо жа 

аказацца да стат ко ва на-

пру жа ным у эма цый ным 

пла не, але вас бу дуць пад трым лі-

ваць сяб ры і бліз кія лю дзі. У аў то рак 

не вар та пад да вац ца пе сі міс тыч на му 

на строю, га ні це ад ся бе прэч змроч-

ныя дум кі. Па спра буй це не да зва ляць 

праб ле мам ад бі вац ца на ад но сі нах з 

на ва коль ны мі. У чац вер сі ту а цыя зме-

ніц ца да леп ша га.
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Фота Анатоля КЛЕШЧУКА.


