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1720 год — нарадзіўся 

(Віцебшчына) Францішак 

Багамолец,  польскі драматург, 

публіцыст. Вучыўся ў Віленскай акадэміі. 

У 1760—1770 гадах рэдагаваў у Варша-

ве шэраг перыядычных выданняў, дзе 

змяшчаў матэрыялы з Беларусі. Аўтар больш чым 20 ка-

медый: «Хітры гаспадар», «Польскі парыжанін» і іншых. 

Збіраў беларускія прыказкі і прымаўкі. 

1900 год — нарадзіўся Мікалай Фёдаравіч 

Ярмоленка, беларускі вучоны, доктар 

хімічных навук (1935), прафесар (1931), акадэмік НАН 

Беларусі (1947), заслужаны дзеяч навукі Беларусі 

(1949). У 1924 годзе скончыў другі Маскоўскі ўніверсітэт. 

З 1924-га — у БДУ, загадваў лабараторыяй Інстытута хіміі 

і Інстытута агульнай і неарганічнай хіміі АН Беларусі, быў 

акадэмікам-сакратаром Аддзялення фізіка-матэматычных 

і тэхнічных навук і Аддзялення хімічных і геалагічных на-

вук АН Беларусі. Аўтар больш за 370 навуковых прац 

па даследаванні заканамернасцяў адсорбцыі, сінтэзу 

і накіраваных змяненняў структуры, фізіка-хімічных 

уласцівасцяў сарбентаў і каталізатараў. 

2005 год — у Лагойскім раёне адбылося 

ўрачыстае адкрыццё Рэспубліканскага 

гарналыжнага цэнтра «Сілічы».

1860 год — нарадзіўся Антон 

Паўлавіч Чэхаў, рускі 

пісьменнік, ганаровы акадэмік Пецяр-

бургскай АН (1900 год, у знак пратэ-

сту супраць адмены царом выбрання 

Максіма Горкага ганаровым акадэмікам 

у 1902-м разам з Уладзімірам 

Караленка адмовіўся ад зван-

ня). Працаваў земскім ура-

чом. Літаратурную дзейнасць 

пачаў з фельетонаў і гумары-

стычных апавяданняў. Най-

большы ўплыў на развіццё 

сусветнай драматургіі аказалі 

яго лірыка-псіхалагічныя 

п'есы «Чайка», «Дзядзь-

ка Ваня», «Тры сястры», 

«Вішнёвы сад». Творы Чэха-

ва друкаваліся ў рускіх газе-

тах, якія выходзілі ў Беларусі. 

На беларускую мову яго тво-

ры перакладалі Янка Брыль, Іван Грамовіч, Кандрат 

Крапіва, Іван Шамякін. П'есы Чэхава ставіліся і ставяц-

ца ў беларускіх тэатрах. Кінастудыя «Беларусьфільм» 

стварыла фільмы па яго творах — «Мядзведзь», «Ча-

лавек у футарале». 

1895 год — нарадзіўся Адольф Агастэс Берлі, 

амерыканскі эканаміст і юрыст, адзін са 

стваральнікаў тэорыі «кіраўніцкай рэвалюцыі». 

1970 
год — нарадзіўся Дзмітрый Юр'евіч Малікаў, 

расійскі эстрадны выканаўца і кампазітар, 

народны артыст Расійскай Федэрацыі (2010). 

2000 
год — удзельнікамі міжнароднай 

канферэнцыі па праблемах забеспячэння 

біялагічнай бяспекі ў Манрэалі быў прыняты Пратакол 

да Канвенцыі ААН аб біяразнастайнасці, які рэгламентуе 

правілы міжнароднага гандлю прадуктамі, атрыманымі з 

выкарыстаннем геннай інжынерыі.

СЁННЯ

Iмянiны
Пр. Максіма, Пятра.

К. Ганны, Валерыя, 
Зянона, Міхала, 
Францішка.

ЗАЎТРА

Сонца Сонца 
Усход Захад Даўжыня

   дня

Мiнск — 9.02 17.44 8.42

Вi цебск — 8.57 17.28 8.31

Ма гi лёў — 8.52 17.34 8.42

Го мель — 8.43 17.36 8.53

Гродна — 9.17 18.00 8.43

Брэст — 9.11 18.06 8.55

Месяц
Маладзік 25 студзеня.

Месяц у сузор’і Авена.

УСМІХНЕМСЯ

Да маш ні кам п'ю тар — 

су цэль нае зло. Ад нак ка-

лі яго вы клю чыць, ад ра зу 

ак ты ві зу юц ца дзве ін шыя 

бя ды — ха ла дзіль нік і тэ-

ле ві зар.

Са ва мо жа па вяр нуць га-

ла ву на 270 гра ду саў. Лю бо-

му жаў ру ку, які па спра буе 

яе раз бу дзіць.

— Да ра гая, я ха цеў бы 

пра вес ці гэ ты ад па чы нак 

як двац цаць га доў та му...

— Але мы жа на тыя толь-

кі дзе вят нац цаць га доў.

— Як доб ра, што ты мя-

не ра зу ме еш!

Коль кі дзяў чы ну ні кар мі, 

а яна пра жуе і зноў пач не 

га ва рыць...

Фота Анатоля КЛЕШЧУКА.
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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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Выдавец — Рэдакцыйна-выдавецкая ўстанова «Выдавецкі дом «Звязда».
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Вы ні кі ак цыі 

«Пры га жу ні 

Мін шчы ны — ба гац це 

кра і ны» бы лі 

пад ве дзе ны пад час 

аб лас но га кон кур су 

«Міс Мін шчы ны», 

які прай шоў 

у Ба ры саў скім 

па ла цы куль ту ры імя 

Мак сі ма Гор ка га.

У вы ні ку па пя рэд ня га 

ад бо ру ў фі нале вы сту пі лі 

72 са мыя пры го жыя, упэў-

не ныя ў са бе дзяў чы ны 

Мін шчы ны. Па ўмо вах кон-

кур су прэ тэн дэнт кі на ка ро-

ну і га лоў ны ты тул па він ны 

бы лі мець ад ва сям нац ца ці 

да двац ца ці ча ты рох га доў 

і рост не менш за 174 сан-

ты мет ры.

Па дзеі на сцэ не ўста но вы 

куль ту ры раз ві ва лі ся па кла-

січ ным сцэ на рыі кон кур саў 

пры га жос ці: дэ фі ле ў как-

тэйльных і вя чэр ніх су кен-

ках, ку паль ных кас цю мах. 

Але ад ной знеш няй пры ваб-

нас ці бы ло не да стат ко ва, не-

аб ход на бы ло па ка заць свой 

ро зум, кем лі васць і ін тэ лект. 

І кож ная з удзель ніц ім пра ві-

за ва ла на сцэ не.

У скла дзе жу ры бы лі 

прад стаў ні кі ма дэль най ін-

дуст рыі, дзяр жаў ных ор га-

наў, вя до мыя ар тыс ты, дзея-

чы куль ту ры, спе цы я ліс ты 

сфе ры мо ды і пры га жос ці, 

пе рад які мі ста я ла ня лёг кая 

за да ча — з леп шых вы браць 

най леп шых, тых, хто бу дзе 

ўда сто е ны зван ня «Міс Мін-

шчы ны» і прад ста віць воб-

ласць на рэс пуб лі кан скім 

кон кур се.

Як пры зна ла ся «Міс Бе-

ла русь — 2018», дэ пу тат 

Па ла ты прад стаў ні коў На-

цы я наль на га схо ду Ма рыя 

Ва сі ле віч, аб мер ка ван не вы-

ступ лен няў не ка то рых прэ-

тэн дэн так іш ло доў га. Аса-

біс та для яе як чле на жу ры 

бы лі важ ныя не толь кі знеш-

нія да ныя кан кур сан так, але 

і ўмен не тры мац ца на сцэ не, 

ха рыз ма тыч насць. У вы ні ку 

Ві я ле та Ге ра сім чук з Пу ха-

віц ка га ра ё на ста ла дру гой 

«Ві цэ-Міс», пер шай — Алі на 

Па ла шчук з Са лі гор ска, «Міс 

фо та» — Ган на Мі леўская 

з Ма ла дзеч на. А прыз гля-

дац кіх сім па тый атры ма ла 

Да р'я Фе сі на з Чэр ве ня! Гос-

ці ме ра пры ем ства ад да лі за 

яе го лас шля хам СМС-га ла-

са ван ня. Ну, а га лоў ны ты-

тул «Міс Мін шчы ны» да стаў-

ся сту дэнт цы БДУ Ве ра ні цы 

Ку ша ле вай з Ла гой ска.

Ве ра ні ка з дзя цін ства 

зай ма ец ца ў ма дэль най 

шко ле. Так што под ыум для 

яе рэч звы чай ная. Ад нак, як 

пры зна ла ся пер шая пры га-

жу ня Мін шчы ны, яна вель мі 

хва ля ва ла ся. Ма дэль акра-

мя ўся го зай ма ец ца яшчэ і 

ды зай нам адзен ня і ма рыць 

ства рыць сваю ка лек цыю.

Са праў ды, кон курс стаў 

ін тэ ле кту аль ным і фе е-

рыч ным шоу, па ка заў, што 

ра зам з пры ваб най знеш-

нас цю дзяў ча ты ва ло да юць 

унут ра най пры га жос цю, 

роз на ба ко вы мі ве да мі і ма-

юць за хап лен ні.

Удзель ніц па він ша ваў і 

па дзя ка ваў ім за ўдзел на-

мес нік стар шы ні Мі набл вы-

кан ка ма, стар шы ня жу ры 

кон кур су Іван Мар ке віч:

— Дзяў ча ты са праўд-

ныя ра зум ні цы. Кож ная з 

гэ тых пры га жунь змаг ла б 

прад ста віць на шу кра і ну на 

між на род ных кон кур сах. 

Сён ня мы яшчэ раз упэў-

ні лі ся, што пры га жосць не 

толь кі кі руе све там, яна ра-

туе свет.

Тац ця на ЛА ЗОЎ СКАЯ.

Кон курсКон курс

Ма ла быць пры га жу няй...
Дзяў ча ты Мін шчы ны яшчэ раз да ка за лі, 
што яны ва ло да юць та лен та м і ін тэ ле ктам
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