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1895 год — на ра дзіў ся Аляк-
сандр Іса ка віч Хац ке віч, 

дзяр жаў ны дзе яч Бе-
ла ру сі. Удзель ні чаў ва 
ўста наў лен ні са вец кай 
ула ды на Ба ры саў-

шчы не. У час поль скай аку па цыі кі ра-
ваў пар ты зан скі мі гру па мі. Уз на чаль ваў 
ка мі сію па ба раць бе з бан ды тыз мам, 
спе ку ля цы яй і дэ зер цір ствам. У 1922-м 
як член паў на моц най дэ ле га цыі БССР 
пад пі саў Дэк ла ра цыю аб утва рэн ні 
СССР. З 1924 го да стар шы ня Ма гі лёў ска га акру го ва га 
вы кан ка ма, з 1925-га — нар кам унут ра ных спраў БССР. 
У 1926—1927 га дах па ста ян ны прад стаў нік ура да БССР 
пры ўра дзе СССР. З 1927-га сак ра тар ЦВК БССР, ад на-
ча со ва стар шы ня На цы я наль най ка мі сіі пры ЦВК БССР, 
на га ды дзей нас ці якой на ча ле з Хац ке ві чам пры паў пік 
бе ла ру сі за цыі, якая пра во дзі ла ся ў кра і не. У 1928 го дзе 
ўзна ча ліў ура да вую Ка мі сію па рэ ар га ні за цыі Ін сты ту-
та бе ла рус кай куль ту ры ў Бе ла рус кую ака дэ мію на вук. 
З 1931-га нар кам фі нан саў БССР. У 1935—1937 га дах 
сак ра тар Са ве та На цы я наль нас цяў ЦВК СССР. Ува хо дзіў 
у склад рэ дак цый най ка мі сіі па вы пра цоў цы Кан сты ту-

цыі СССР 1936 го да, уз на чаль ваў Ка мі сію па ам ніс тыі і 

са вец кім гра ма дзян стве. У 1937-м арыш та ва ны і пры га-

во ра ны да вы шэй шай ме ры па ка ран ня. Рэ абі лі та ва ны ў 

1956 го дзе.

1905 год — на ра дзіў ся Аляк сей Фё да ра віч Ку-

ба саў, во е на чаль нік, ге не рал-лей тэ нант 

(1958), удзель нік вы зва лен ня Бе ла ру сі ад ня мец ка-фа-
шысц кіх за хоп ні каў у га ды Вя лі кай Ай чын най вай ны.

1940 год — на ра дзіў ся Ле а нід Мар ты на віч Дай-
не ка, бе ла рус кі пісь мен нік. Пра ца ваў на тэ-

ле ба чан ні, у ча со пі се «Ма ла досць», у вы да вец тве «Мас-
тац кая лі та ра ту ра». Аў тар паэ тыч ных збор ні каў «Га ла сы», 
«Бе раг ча кан ня», «Веч нае ім гнен не», збор ні ка апа вя-
дан няў «Баць ка ва кры ні ца», ра ма наў «Лю дзі і ма лан кі», 
«За пом нім ся бе ма ла ды мі», «Меч кня зя Вяч кі», «След 
ваў ка ла ка» і ін шых. Не ка то рыя вер шы па кла дзе ны на 
му зы ку. Лаў рэ ат Лі та ра тур най прэ міі імя Іва на Ме ле жа 
(1987), Дзяр жаў най прэ міі Бе ла ру сі (1990).

1965 год — ука зам Прэ зі ды у ма Вяр хоў на га Са-
ве та БССР вёс ка Ку ра соў шчы на ўклю ча на 

ў ме жы Мін ска.

1995 год — кі раў ні ка мі ўра даў Бе ла ру сі, Ра сіі і 
Ка зах ста на пад пі са ны Ме ма ран дум аб мыт-

ным са ю зе, пра та кол і пра гра ма дзе ян няў па па глыб лен ні 

ін тэ гра цыі ў рам ках Эка на міч на га са ю за Са друж нас ці.

1820 год — пер шая рус кая ан-

тарк тыч ная экс пе ды цыя на 

двух па рус ных суд нах «Ус ход» і «Мір ны», 

якую ўзна чаль ва лі Фа дзей Бел ін сгаў зен і 

Мі ха іл Ла за раў, ад кры ла Ан тарк ты ду.

1845 год — на ра дзіў ся Вік тар Ва-

сі ле віч Па шу цін, рус кі ўрач, 

адзін са ства раль ні каў па та фі зі я ла гіч най шко лы ў Ра сіі і 

па та фі зі я ло гіі як са ма стой най на ву ко вай дыс цып лі ны.

1986 год — праз 73 се кун ды пас ля стар ту на вы-

шы ні 14 020 мет раў вы бух нуў аме ры кан скі 

кас міч ны чаў нок «Чэ лен джэр». За гі нуў экі паж — сем аст-

ра наў таў, у тым лі ку дзве жан чы ны. Тра ге дыя ад бы ла ся на 

ва чах шмат лі кіх гле да чоў, якія са бра лі ся на мы се Ка на ве-

рал, ад куль за пус ка лі ся аме ры кан скія кас міч ныя ка раб лі. 
Тэ ле ба чан не вя ло пра мы рэ пар таж з мес ца стар ту.

СЁННЯ

Iмянiны
Пр. Гаўрылы, Івана, 
Паўла, Прохара.

К. Аманды, Валерыя, 
Карыны, Пятра, Тамаша.

ЗАЎТРА

Сонца Сонца 
Усход Захад Даўжыня

   дня

Мiнск — 9.04 17.42 8.38

Вi цебск — 8.59 17.26 8.27

Ма гi лёў — 8.54 17.32 8.38

Го мель — 8.44 17.34 8.50

Гродна — 9.18 17.58 8.40

Брэст — 9.13 18.04 8.51

Месяц
Маладзік 25 студзеня.

Месяц у сузор’і Рыб.

УСМІХНЕМСЯ

— Та та, а дзе мой плю-

ша вы міш ка?

— Сы нок, ты ўжо вы рас, 

та му я пры браў усе твае 

цац кі ў га раж.

— Та та, але гэ та ж мой 

ся бар, мы з ім увесь час раз-

маў ля лі.

— Сы нок, ты ця пер да-

рос лы і па ві нен ве даць, што 

плю ша выя міш кі не раз маў-

ля юць!

— Так, та та. Але ты б ба-

чыў, як ён слу хае!..

Не на да ку чы ла яшчэ 

скар дзіц ца на цёп лую зі му? 

Раз мы не мо жам пе ра ехаць 

на поў дзень, зна чыць, поў-

дзень пе ра е дзе да нас!

— Та та, а снег ёсць?

— Не, сы нок, гэ та фан-

тас ты ка...

Прад пры маль ны ча ла-

век — гэ та той, хто пры 

пер шай жа маг чы мас ці 

шу кае дру гую.

Фота Анатоля КЛЕШЧУКА.

 
Б Е Л А Р У С К А Я 

Г А З Е Т А

ЗАСНАВАЛЬНIКI: Савет Рэспублiкi Нацыянальнага сходу 
Рэспублiкi Беларусь, Палата прадстаўнiкоў Нацыянальнага сходу 

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

прыём рэкламы

Рэгістрацыйнае пасведчанне нумар 2 ад 17 лютага 2009 года, Рэгістрацыйнае пасведчанне нумар 2 ад 17 лютага 2009 года, 
выдадзенае выдадзенае ММіністэрствам інфармацыі іністэрствам інфармацыі РРэспублікі эспублікі ББеларусь.еларусь.

Дырэктар — галоўны рэдактар СУХАРУКАЎ Павел Якаўлевіч. 
АДРАС: 220013, г. Мiнск, вул. Б. Хмяльніцкага, 10а.
ТЭЛЕФОНЫ Ў МІНСКУ: прыёмнай – 287 19 19 (тэл./факс); 
аддзелаў: пiсьмаў —  287 18 64, маркетынгу  — 337 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.

www.zviazda.by 
Газета аддрукавана ў Рэспубліканскім унітарным прадпрыемстве 
«Выдавецтва «Беларускi Дом друку». ЛП № 02330/106 ад 30.04.2004.
220013, Мiнск, пр. Незалежнасці, 79.  Выходзiць 5 разоў на тыдзень.
Тыраж 14.804. Iндэкс 63850. Зак. № 94.               Нумар падпiсаны ў 19.30 

27 студзеня 2020 года.

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.

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

Выдавец — Рэдакцыйна-выдавецкая ўстанова «Выдавецкі дом «Звязда».

e-mail: info@zviazda.by (для зваротаў): 
zvarot@zviazda.by

16 28 студзеня 2020 г.НАПРЫКАНЦЫ

ca
ric

atu
ra

.ru

— Іван, пас ля за вяр шэн ня чэм-

пі я на ту бе ла рус кія ба лель шчы кі 

па дзя лі лі ся на два ла ге ры: хтось ці 

ацэнь вае вы ні кі збор най ста ноў ча, 

хтось ці на ад ва рот...

— Я да лу чыў ся б да пер шай гру пы. 

Асаб лі ва ка лі ўлі чыць, што ў фі на ле 

чэм пі я на ту ака за лі ся збор ныя Хар-

ва тыі і Іс па ніі — на шы са пер ні кі. Так, 

ка то ры год за пар мы зай ма ем 10-е 

мес ца, але сё ле та мы вый гра лі больш 

мат чаў і ў цэ лым ка ман да гля дзе ла ся 

лепш. Маг чы ма, нам прос та дзесь ці 

не па шан ца ва ла, а ка лі ка заць і пра 

апош нюю гуль ню са збор най Аў стрыі... 

Так, мы дрэн на згу ля лі са мі, але вель мі 

«да па маг лі» і суд дзі. Апош ні матч 

атры маў ся эма цы я наль ны, усе хлоп-

цы ха це лі пе ра маг чы, але атры ма ла ся 

так, як атры ма ла ся.

— Што ска жа це ў цэ лым пра ар га-

ні за цыю ця пе раш ня га чэм пі я на ту?

— Упер шы ню на чэм пі я на це Еў ро пы 

гу ля ла 24 ка ман ды, а не 16, чэм пі я нат 

быў па дзе ле ны на тры кра і ны, але, ня-

гле дзя чы на но ва ўвя дзен ні, усё прай-

шло нар маль на. Сам ганд бол, на мой 

по гляд, стаў больш хут кас ны.

— Які матч збор най Бе ла ру сі, на 

ваш по гляд, стаў са мым ня ўда лым?

— Аб са лют на дак лад на — гэ та гуль-

ня са збор най Аў стрыі.

— А ў якім мат чы на ша ка ман да 

па ка за ла сваю най леп шую гуль ню?

— На пэў на, ва ўсіх гуль нях, у якіх мы 

пе ра маг лі, ка ман да гля дзе ла ся вель мі 

доб ра. Што да ты чыц ца тых гуль няў, 

якія прай гра лі, — не дзе, на пэў на, не 

ха па ла во пы ту, ка лі па раў ноў ваць нас 

з пе ра мож ца мі тых мат чаў. У гуль нях з 

роў ны мі са пер ні ка мі ў нас не бы ло та-

кіх не апраў да ных страт, як з моц ны мі 

ка ман да мі, зна чыць, трэ ба пра ца ваць 

і над псі ха ло гі яй.

— На ця пе раш нім чэм пі я на це ка-

ман дзе не вель мі да па ма га лі ва ра-

та ры...

— Я б так не ска заў, яны згу ля лі 

нар маль на, у бе ла рус кіх гал кі пе раў 

бы лі як уда лыя, так і ня ўда лыя мат чы, 

як і ва ўсіх гуль цоў.

— У Аў стрыі ў вас бы ло не так 

шмат гуль ня во га ча су. Ця пер лі да ра-

мі ста лі гуль цы, якія рас лі на ва шых 

ва чах: Ка ра лёк, Ку леш, Вай лу паў. 

На зі раць за гуль нёй збо ку не вель мі 

звык ла?

— Вя до ма, заў сё ды хо чац ца гу ляць 

больш, але вель мі доб ра на ма ёй па-

зі цыі вы сту паў Анд рэй Юры нок, ён па 

пра ве атры маў гэ ты гуль ня вы час. Са-

праў ды ма ла дыя хлоп цы па муж не лі, 

па ду жэ лі, ця пер лі да ры яны, гэ та нар-

маль на. Хоць па-ра ней ша му вя лі кая 

част ка гуль ні кла ла ся і на пле чы больш 

во пыт ных гуль цоў — Шы ло ві ча і Ні ку-

лен ка ва. Я ж вы хо дзіў толь кі пад кан-

крэт ныя так тыч ныя за дум кі трэ не ра.

— За да ча тра піць у алім пій скую 

ква лі фі ка цыю ства ра ла да дат ко вы 

ціск або ма ты ва цыю?

— Гэ ты мо мант дак лад на ні як не 

ціс нуў на ка ман ду. Усе ве да лі, якія ў 

нас мэ ты, за што мы гу ля ем. Гэ та быў, 

на пэў на, мой апош ні шанц тра піць на 

Алім пі я ду, хоць жыц цё па ка жа. Мо жа, 

я згу ляю там у 44 (смя ец ца). Жар тую, 

вя до ма. Спа дзя ю ся, у сён няш ня га па-

ка лен ня атры ма ец ца тра піць на Алім-

пій скія гуль ні ў 2024 го дзе.

— Ужо ка то ры год за пар ра зам 

з ка ман дай на тур ні ры ез дзяць бе-

ла рус кія ба лель шчы кі. Гэ та да дае 

гуль цам жа дан ня пе ра ма гаць?

— Гэ та вель мі пры ем на. Мы іх толь кі 

ча сам чу лі, бо ў за ле бы ло вель мі шмат 

хар вац кіх ба лель шчы каў — та кое ад-

чу ван не, што мы гу ля лі ў Хар ва тыі. 

Заў сё ды пры ем на ба чыць, што ёсць 

лю дзі, якія за ця бе шчы ра пе ра жы ва-

юць і пад трым лі ва юць.

— Для вас на гэ тым чэм пі я на це 

бы лі не прад ка заль ныя вы ні кі?

— У цэ лым вель мі ўра зі ла гуль ня 

нар веж цаў, ну і, вя до ма, здзі ві ла, што 

збор ныя Фран цыі і Да ніі не прай шлі ў 

на ступ ны этап тур ні ру.

— Пас ля за ключ най гуль ні Дзміт-

рый Ні ку лен каў ска заў, што гэ ты год 

апош ні ў яго гуль ня вой кар' е ры. Вы 

пра гэ та па куль не ду ма е це?

— Ад на спра ва ска заць, дру гая — 

скон чыць. Я ўсё ж та кі спа дзя ю ся, што 

Дзі ма па мя няе з ча сам сваё ра шэн не, 

што ён яшчэ трош кі па гу ляе ў ганд бол. 

У мя не ні я ка га раз ві тан ня са збор най 

не бы ло. На ват сам яшчэ не ма гу ні чо га 

ска заць з гэ тай на го ды.

— З еў ра пей ска га чэм пі я на ту вы 

пе ра клю ча е це ся на чэм пі я нат Бе ла-

ру сі. У ім яшчэ ёсць інт ры га?

— У ма ім уз рос це та кое пе ра клю-

чэн не пра хо дзіць ужо прос та і хут ка. 

Вя до ма, па куль у нас за ста ец ца гуль-

ня, за ста ец ца і інт ры га. 1 лю та га бу-

дзе ад на з най важ ней шых гуль няў у 

се зо не су праць БГК імя Мяш ко ва, гэ ты 

матч мно гае прад вы зна чыць. Та му нам 

не аб ход на пе ра ма гаць.

Да р'я ЛА БА ЖЭ ВІЧ.

Іван БРОЎ КА:
«Па куль я гу ляю ў ганд бол»

У ня дзе лю ў Шве цыі скон чыў-

ся чар го вы чэм пі я нат Еў ро пы па 

ганд бо ле. Фе е рыч ную пе ра мо гу 

свят ка ва ла збор ная Іс па ніі, якая 

ў фі на ле ака за ла ся мац ней шая 

за хар ва таў. Бе ла рус кая збор ная 

на ця пе раш нім пер шын стве за ня-

ла 10-е мес ца, па да печ ныя Юрыя 

Шаў цо ва не толь кі не змаг лі 

пад няц ца вы шэй, чым бы лі ўжо 

два чэм пі я на ты за пар, але і ўпус-

ці лі шанц тра піць на Алім пій скія 

гуль ні. Як аца ніць гэ ты вы нік, 

рас ка заў са мы да свед ча ны гу лец 

бе ла рус кай ка ман ды, на ра хун ку 

яко га 180 мат чаў за збор ную, Іван 

Броў ка.


