
СЁННЯ

Iмянiны
Пр. Аляксея, Сямёна, 
Фёдара, Юльяна.

К. Амеліі, Аўрэліі, Сяргея, 
Уладзіслава.

ЗАЎТРА

Сонца Сонца 
Усход Захад Даўжыня

   дня

Мiнск — 7.00 19.01 12.01

Вi цебск — 6.50 18.51 12.01

Ма гi лёў — 6.50 18.51 12.01

Го мель — 6.47 18.48 12.01

Гродна — 7.15 19.17 12.02

Брэст — 7.16 19.17 12.01
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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 5.52.

Месяц у сузор’і Авена.

25 ВЕ РАС НЯ

1848 год — на ра дзіў ся (го рад 
Ма гі лёў) Вац лаў Пят ро віч 

Фе да ро віч, бе ла рус кі края зна вец, ка лек-
цы я нер, юрыст, член-ка рэс пан дэнт Кра-
каў скай АН, га на ро вы член Ві цеб скай 
ву чо най ар хіў най ка мі сіі. Пра ца ваў у Са-

ра та ве, Ца ры цы не, Ерэ ва не. З 1884 го да жыў і пра ца ваў 
у Ві цеб ску. Да па ма гаў пры рас коп ках ар хе о ла гам, ка лек-
цы я на ваў эт на гра фіч ныя, ну міз ма тыч ныя, эт на гра фіч ныя 
ма тэ ры я лы. У біб лі я тэ цы Фе да ро ві ча бы лі кні гі па гіс то рыі 
Бе ла ру сі і Літ вы, ста рыя бе ла рус кія і лі тоў скія вы дан ні. 
Укла даль нік лі та ра тур на-края знаў ча га збор ні ка «З ва ко ліц 
Дзві ны». Рас пра ца ваў ста тут Бе ла рус ка га воль на-эка на-
міч на га та ва рыст ва. Па мёр у 1911 го дзе. У 1920 го дзе на 
ба зе яго ка лек цый ар га ні за ва ны му зей ста ра жыт на сцяў 
імя В. Фе да ро ві ча, які ў 1924 го дзе стаў част кай Ві цеб ска га 
аб лас но га края знаў ча га му зея.

1913 год — на ра дзіў ся Сяр гей Іва на віч Гра хоў-
скі, па эт, пра за ік, пе ра клад чык, за слу жа ны 

ра бот нік куль ту ры Бе ла ру сі. Аў тар паэ тыч ных збор ні каў, 
апо вес цяў, ар ты ку лаў, ус па мі наў, эсэ, тво раў для дзя цей. 
Пе ра клаў на бе ла рус кую мо ву па асоб ныя тво ры А. Гай да-
ра, Р. Та го ра, кні гу «Вы бра ныя вер шы і паэ мы» А. Бло ка і 
інш. Мно гія вер шы паэ та па кла дзе ны на му зы ку. Лаў рэ ат 
Дзяр жаў най прэ міі Бе ла ру сі. Па мёр у 2002 го дзе.

1918 год — па ча ла вы да вац ца ся лян ская га зе-
та «Бед няк». Вы хо дзі ла да жніў ня 1919 го да 

што дня на рус кай мо ве спа чат ку ў Сма лен ску як вы дан не 
Паў ноч на-За ход ня га аб лас но га ка мі тэ та РКП(б)Б, за тым 
у Мін ску як ор ган ЦК КП(б)Б і ор ган ЦК і Мінск ага гу берн-
ска га ка мі тэ та КП(б) Літ вы і Бе ла ру сі. Асвят ля ла жыц цё 

са вец кай кра і ны, па дзеі Гра ма дзян скай вай ны. Дру ка ва ла 
ліс ты ся лян, ма тэ ры я лы аб дзей нас ці ка мі тэ таў бед на ты, 
сель скіх ка му ніс таў.

1938 год — на ра дзіў ся (па сё лак Крас на сель скі 
Ваў ка выс ка га ра ё на) Вя ча слаў Це леш, бе-

ла рус кі мас так, края зна вец, фі ла кар тыст. Пра цуе ў роз ных 
жан рах стан ко ва га жы ва пі су і гра фі кі, у экс ліб ры се. Ся род 
ра бот: жы ва піс ныя «Нач ное дзя жур ства», «Пры свя чэн не 
зуб ру», «Ска ры на ў Ры зе», гра фіч ныя — цык лы «У це ні 
ча су тры ум фаў», «Кас міч ныя шля хі» і інш. Аў тар кніг «Мінск 
на ста рых паш тоў ках», «Га ра ды Бе ла ру сі на ста рых паш-
тоў ках».

2005 год — Прэ зі дэнт Рэс пуб лі кі Бе ла русь 
А. Р. Лу ка шэн ка пад пі саў Указ «Аб пар ку 

вы со кіх тэх на ло гій».

1883 
год — ство ра на пер шая рус-

кая марк сісц кая гру па «Вы-

зва лен не пра цы».

1897 
год — на ра дзіў ся Уіль-

ям Фолк нер, аме ры кан скі 

пісь мен нік, лаў рэ ат Но бе леў скай прэ міі па 

лі та ра ту ры (1949). Аў тар ра ма наў «Сар та рыс», «Шум і лю-

тасць», «Прыт ча» і інш. Па мёр у 1962 го дзе.

1938 год — на ра дзі ла ся Лі дзія 
Мі ка ла еў на Фе да се е ва-

Шук шы на, ра сій ская акт ры са кі но, на-
род ная ар тыст ка РСФСР. Зды ма ла ся 
ў філь мах «Печ кі-ла вач кі», «Ка лі на 
чыр во ная», «Яны зма га лі ся за Ра дзі-
му», «Трын-тра ва», «Вам і не сні ла ся» 
і мно гіх ін шых.

НАПРЫКАНЦЫ

УСМІХНЕМСЯ
Што ні ка жы це, а да іш ні кі 

ця пер ста лі ку ды больш вет-

лі выя. Кож ны та бе лас ка ва 

пад ка жа, дзе зна хо дзіц ца 

най блі жэй шы бан ка мат.

— Фі ма, а ця бе ка лі-не будзь 

збі ва ла ма шы на?

— Ды ад дам я та бе 

па зы ку, Мо ня, сло ва 

даю, ад дам!

Ра ней не ра зу меў, 

ча му ма шы ны на зы-

ва юць трох дзвер ны-

мі, бо зза ду — гэ та ж 

не дзве ры! По тым у 

мя не зла маў ся цэнт-

раль ны за мок, і я зра-

зу меў, што ўсё ж та кі 

зза ду — дзве ры.

— У ця бе ёсць які-

не будзь доб ры зна ё-

мы бух гал тар?

— Ёсць. Але ён 

яшчэ па куль ся дзіць.

Цяж ка ра біць біз нес у 

адзі ноч ку. Бух гал тар — 

ты, пра да вец — ты, пры-

бі раль шчык — ты. Груз-

чык, які за піў і не вый шаў 

на ра бо ту, пад ста віў шы 

ўсю кам па нію, — так са-

ма ты.

Аб муж най пе ра мо зе бе ла рус кай 

ве ла сі пе дыст кі Але ны Амя лю сік і 

ін шых са мых пры кмет ных спар-

тыў ных на ві нах рас ка жам у тра-

ды цый ным агля дзе «Звяз ды».

1. Але на Амя лю сік пе ра маг ла ў 

ка манд най гон цы з раз дзель ным 

стар там на чэм пі я на це све ту па 

ве ла спор це ў аў стрый скім Ін сбру-

ку. Дыс тан цыю ў 54,5 км ня мец кая 

пра фе сій ная ве ла гру па Саnуоn/Srаm 

Rасіng у скла дзе Трык сі Во рак, Лі зы 

Кляйн, Але ны К'е чы ні Хан ны Бар-

нес, Эліс Бар нес і Але ны Амя лю сік

пе ра адо ле ла за 1 га дзі ну 1 хві лі ну 

46 се кунд. Дру гое мес ца ў Ін сбру ку за-

 ня ла Dоlmаns Сусlіng Tеаm з Ні дэр-

лан даў. А за мкну ла трой ку пры зё раў 

яшчэ ад на ка ман да з гэ тай кра і ны 

Sun Wеb.

«У Ін сбру ку клас ная ат мас фе ра. 

Для мя не гэ ты чэм пі я нат све ту асаб лі-

вы, бо ме сяц на зад я на ват не ду ма ла, 

што зма гу тут стар та ваць — пе ра нес -

ла 7 жніў ня арт рас ка пію на пля чы. 

Я тут на ват гру па вую гон ку не па еду,

та му што не ма гу пад няць ру ку да пэў-

на га ўзроў ню. Але на ка манд ную гон ку 

бы ла доб ра на стро е на. Уся го ме сяц 

як па ча ла трэ ні ра вац ца на ша шы пас-

ля апе ра цыі. Гэ та «зо ла та» для мя не 

шмат зна чыць, я шмат бо лю пе ра адо-

ле ла і ра да быць з ка ман дай, ад да цца 

гэ тай гон цы на 100 %», — ад зна чы ла 

пас ля фі ні шу Але на.

Ра ней бе ла рус ка ста на ві ла ся чэм-

пі ён кай све ту ў ка манд най гон цы з

раз дзель ным стар там у 2015 го дзе 

ў аме ры кан скім Рыч ман дзе. У 2016-м 

у До се яна ста ла ся рэб ра ным пры-

зё рам. Так са ма на ра хун ку Але ны 

Амя лю сік пе ра мо га ў ін ды ві ду аль-

най гон цы на І Еў ра пей скіх гуль нях 

у Ба ку.

2. На стас ся Пра ка пен ка і Ілья Па-

лаз коў пе ра маг лі ў зме ша най эс та-

фе це на прэ стыж ным тур ні ры «Ку-

бак Крам ля» ў Маск ве, яны на бра лі 

1416 ач коў. Ся рэб ра ны мі пры зё ра мі 

ста лі ра сі я не — 1402 ба лы, брон за выя 

ўзна га ро ды ў ка ман ды з Літ вы — 1368 

ба лаў.

Ад зна чым, што на «Ку бак Крам-

ля» да пус ка юц ца толь кі най леп шыя 

спарт сме ны све ту па пер са наль ным 

за пра шэн ні. У спа бор ніц твах ра зы гры-

ва юц ца ме да лі ў зме ша най эс та фе це 

ся род ка ман даў. Пры за вы фонд тур-

ні ру тра ды цый на скла дае 100 ты сяч 

до ла раў і з'яў ля ец ца са мым буй ным у 

гіс то рыі су час на га пя ці бор'я.

3. Ары на Са ба лен ка абы гра ла 

іс пан ку Кар лу Су арэс На ва ра на 

стар це тэ ніс на га тур ні ру ў кі тай скім 

Уха ні. У дру гім кру зе пер шая ра кет ка 

Бе ла ру сі згу ляе з Элі най Сві то лі най. 

Аляк санд ра Са сно віч так са ма ўпэў-

не на стар та ва ла ва Уха ні, абы граў-

шы бель гій ку Элі зу Мер тэнс. У дру гім 

кру зе яна су стрэ нец ца з Мо ні кай Пу іг 

з Пу эр та-Ры ка.

У аб ноў ле ным рэй тын гу Су свет-

най жа но чай тэ ніс най аса цы я цыі

Вік то рыя Аза ран ка пе ра мяс ці ла ся 

з 63-га на 54-е мес ца. На га да ем, на мі -

ну лым тыд ні яна пры ма ла ўдзел у прэ-

стыж ным тур ні ры ў То кіа і дай шла да 

чвэрць фі на лу, у якім са сту пі ла Ёха не 

Кон тэ з Іта ліі. Бе ла рус ка за вяр шы ла 

матч да тэр мі но ва з-за праб лем са зда-

роў ем. Ары на Са ба лен ка па-ра ней ша-

му зай мае 20-ю па зі цыю, Аляк санд ра 

Са сно віч зна хо дзіц ца на 32-м мес цы, 

Ве ра Лап ко зай мае 64-ы ра док рэй-

тын га.

4. Ганд ба ліс ты БГК імя Мяш ко-

ва атры ма лі дру гую пе ра мо гу ў Лі-

зе чэм пі ё наў, абы граў шы на сва ёй 

пля цоў цы фран цуз скі «Ман пелье» з 

лі кам 26:23. У тур нір най таб лі цы БГК 

пас ля двух мат чаў мае ча ты ры ач кі і 

дзе ліць пер шае мес ца з ма ке дон скім 

«Вар да рам». 26 ве рас ня ў трэ цім ту ры 

Лі гі чэм пі ё наў брас таў ча не згу ля юць 

на вы ез дзе су праць «Райн Ле ве на» з 

ня мец ка га Ман гей ма.

5. Згу ля ны мат чы 22-га ту ра чэм-
пі я на ту кра і ны па фут бо ле ў эліт-
ным ды ві зі ё не. 

Фут ба ліс ты «Дняп ра» на сва ёй пля-

цоў цы са сту пі лі «Сма ля ві чам» — 0:1, 

а «Шах цёр» — «Іс ла чы» з та кім жа лі-

кам. Фут ба ліс ты «Мін ска» пе рай гра лі 

«Слуцк» 1:0, «Ды на ма-Брэст» бы ло 

мац ней шым за «Ві цебск» — 1:0, «Тар-

пе да-Бе лАЗ» з та кім жа лі кам пе рай-

гра ла «Го мель», мін скія «ды на маў цы» 

атры ма лі пе ра мо гу над «Пра ме нем» — 

3:2. Матч па між мін скім «Тар пе да» 

і БА ТЭ пе ра не се ны на 26 ве рас ня.

Да р'я ЛА БА ЖЭ ВІЧ
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