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1880 год — на ра дзіў ся Сяр гей 

Пят ро віч Са ха раў, бе ла-

рус кі эт ног раф, фальк ла рыст.

1905 год — на ра дзіў ся Па вел 

Мі на е віч Ра ма наў, адзін з 

ар га ні за та раў і кі раў ні коў пар ты зан ска га ру ху ў Ві цеб скай 

воб лас ці ў Вя лі кую Ай чын ную вай ну, Ге рой Са вец ка га 

Са ю за.

1930 год — на ра дзіў ся Мі ха іл Да мі ні ка віч Цяў-

лоў скі, бе ла рус кі ву чо ны ў га лі не тэх на ло-

гіі ра дыё элект рон най апа ра ту ры, эка ло гіі, дэ ма гра фіі і 

гіс то рыі, док тар тэх ніч ных на вук, пра фе сар, за слу жа ны 

дзе яч на ву кі Бе ла ру сі.

1950 год — на ра дзі ла ся Тац ця на Паў лаў на Бе-

ла ву са ва-Пят роў ская, бе ла рус кая мас тач ка. 

Пра цуе ў рэ чы шчы дэ ка ра тыў на-пры клад но га мас тац тва.

1955 год — на ра дзіў ся Ге надзь Бра ні сла ва віч 

Да вы дзька, бе ла рус кі дзяр жаў ны дзе яч, 

ак цёр, рэ жы сёр, за слу жа ны ар тыст Бе ла ру сі. У 1980—

1982 гг. — у Ма гі лёў скім аб лас ным тэ ат ры дра мы і ка-

ме дыі імя Ду ні на-Мар цін ке ві ча. З 1982-га — у На цы я-

 наль ным ака дэ міч ным тэ ат ры імя Ку па лы (у 1997—2003

гг. — ды рэк тар), з 2004-га — дэ пу тат Па ла ты прад стаў-

ні коў На цы я наль на га схо ду. З 2010 па 2018-ы — стар-

шы ня На цы я наль най дзяр жаў най тэ ле ра дыё кам па ніі. 

19 сту дзе ня 2018-га абра ны стар шы нёй РГА «Бе лая 

Русь». Стар шы ня Па ста ян най ка мі сіі Па ла ты прад стаў-

ні коў па пра вах ча ла ве ка, на цы я наль ных ад но сі нах і срод-

ках ма са вай ін фар ма цыі.

2000 год — у Мін ску ў Па ла цы Рэс пуб лі кі ад-

быў ся з'езд дэ пу та таў Са ве та дэ пу та таў 

Рэс пуб лі кі Бе ла русь.

2005 год — у Мін ску па ра шэн ні Прэ зі ды у ма 

Са ве та Фе дэ ра цыі праф са юзаў Бе ла ру сі 

на ба зе рэс пуб лі кан ска га Па ла ца куль ту ры праф са юзаў 

ство ра ны му зей гіс то рыі праф са юз на га ру ху Бе ла ру сі.

1650 
год — Ген ры Ро бін сан ад-

крыў у Лон да не пер шае ў 

све це шлюб нае агенц тва.

1795 
год — на ра дзіў ся Кан драт 

Фё да ра віч Ры ле еў, рус кі па-

эт, гра мад скі дзе яч, дзе каб рыст, адзін з пя ці па ка ра ных 

смер цю кі раў ні коў дзе каб рысц ка га паў стан ня 1825 го да.

1835 
год — на ра дзіў ся Мі ха іл Пят ро віч Клот, 

рус кі жы ва пі сец-пе ра соў нік, пра ва дзей ны 

член Ака дэ міі мас тац тваў. Аў тар кар цін «Чор ная ла ва», 

«Вяр тан не з по ля», «Апош няя вяс на» і ін шых.

1920 
год — на ра дзіў ся Пі тэр Міт чэл, анг лій скі бія хі-

мік, лаў рэ ат Но бе леў скай прэ міі па хі міі.

1935 
год — на ра дзіў ся 

Джэ ры Лі Лью іс, 

ле ген дар ны аме ры кан скі спя вак, 

пі я ніст, кам па зі тар, адзін з за сна-

валь ні каў і вя ду чых вы ка наў цаў 

рок-н-ро ла.

1965 год — Ука зам Прэ-

зі ды у ма Вяр хоў на га Са ве та СССР бы ло 

за сна ва на пра фе сій нае свя та — Дзень на стаў ні ка, якое 

ад зна ча ла ся ў пер шую ня дзе лю каст рыч ні ка.

РА МЭН РА ЛАН:

«Праў да для ўсіх ад на і тая ж, але ў лю бо-

га на ро да ёсць свая асаб лі вая ня праў да, 

якую ён на зы вае сва і мі ідэа ла мі».

— Мак сім ка, род нень-

кі, рас ка жы мне каз ку на 

ноч.

— Я ця бе ка хаю! Спі.

— Пят русь, ты ўжо ўлад-

ка ваў ся?

— Не, пра цую па куль...

— Да ра гая, та бе торт 

па рэ заць на шэсць ка ва-

лач каў або на ча ты ры?

— На ча ты ры, я шэсць 

не з'ем.

— Іг нат, па час туй Аню ту 

цу кер кай.

— Яна ж не хо ча.

— А ты пы таў ся?

— Ды што, я так не ба-

чу?

— Мі ко ла, тэр мі но ва па-

абя цай, што ты ажэ ніш ся з 

на шай дач кой!

— Ся мён Мі ка ла е віч, па-

абя цаць ма гу! Але ажа ніц-

ца не абя цаю!

УСМІХНЕМСЯ

У тра ды цый ным што тыд нё вым 

агля дзе «Звяз ды» пра па ноў ва-

ем ва шай ува зе са мыя знач ныя 

спар тыў ныя на ві ны.

1. Бе ла рус кая збор ная вый гра-

ла ча ты ры ўзна га ро ды на 

юні ёр скім чэм пі я на це Еў ро пы па ака-

дэ міч ным вес ла ван ні, які пра хо дзіў у 

Бялг ра дзе (Сер бія). У гон ках жа но чых 

адзі но чак пе ра мож ні цай ста ла Ві я-

ле та Дзміт ры е ва, яе вы нік — 8 хві лін 

06,09 се кун ды. Бе ла рус кая спарт смен-

ка па кі ну ла за са бой моц ных кан ку-
рэн так — поль ку Вік то рыю Ка лі ноў ску 

(8 хві лін 07,17 се кун ды) і ўкра ін ку Да-

 р'ю Ста ві на га (8 хві лін 15,17 се кун ды), 

пе ра мож ні цу мі ну ла год ня га чэм пі я на-

ту. На най вы шэй шую сту пень п'е дэс-

та ла па ды ма лі ся Да р'я Вы ру па е ва і 

На стас ся Ру сак, якія вы сту па лі ў гон-

ках пар ных дво ек. Іх вы нік на фі ні шы — 

7 хві лін 32,87 се кун ды. Яны ака за лі ся 

мац ней шыя за швей цар скую па ру Ма-

ры ян Хей ні гер і Та лію Ір лан-Аху ма ду 

(7 хві лін 35,34 се кун ды) і па ру з Грэ цыі 

Еван ге лію Фран ку і Сцы лі а ні На цы о у лу 

(7 хві лін 36,72 се кун ды).

Ся рэб ра ны мі пры зё ра мі ста лі 

спарт смен кі з экі па жа вась мёр кі з ру-

ля вым — Ве ра ні ка Гу ле віч, Да р'я Дай-

не ка, Эве лі на Рым жа, Алі на Са віц кая, 

Вік то рыя Ва сіль е ва, Алі на Ма сян жук, 

Ка ры на Мін ко ва і Ве ра ні ка Анац ка з ру-

ля вым Да ні лам Гай цю ке ві чам. Экі паж 

па ка заў вы нік у 6 хві лін 47,27 се кун ды. 

Вый граў гон ку экі паж з Ру мы ніі, на трэ-

цім мес цы — спарт сме ны з Сер біі.

Брон зу ў Бялг ра дзе за ва я ваў рас-

па шны ду эт Дзя ні са Клі мя та і Аляк-

санд ра Яс ке ля, які фі ні ша ваў з вы ні-

кам 7 хві лін 04,48 се кун ды. Бе ла ру сы 

пра пус ці лі ўпе рад іс пан скі і ру мын скі 

ду э ты.

2. У Рэс пуб лі кан скім цэнт ры 

алім пій скай пад рых тоў кі па 

зі мо вых ві дах спор ту «Раў бі чы» прай-

шоў чэм пі я нат Бе ла ру сі па лет нім бія-

тло не. У пра гра му тур ні ру ўва хо дзі лі 

дзве гон кі: спрынт і гон ка пе ра сле ду. 

У муж чын скім спрын це пер шым да фі-

ні шу прый шоў Дзміт рый Ла зоў скі, які 

пе ра адо леў дыс тан цыю ў 10 кі ла мет-

раў за 25 хві лін 48,5 се кун ды і да пус ціў 

толь кі адзін про мах. Дру гое мес ца ў 

Ан то на Смоль ска га, які не змог за-

крыць дзве мі шэ ні і ад стаў ад пе ра-

мож ца на 2,3 се кун ды. За мкнуў трой ку 

най мац ней шых Сяр гей Ба чар ні каў, ён 

двой чы пра мах нуў ся і ад стаў ад пе-

ра мож ца на 5,8 се кун ды. У жа но чых 

гон ках гэ тай дыс цып лі ны пе ра маг-

ла Дзі на ра Алім бе ка ва. Алім пій ская 

чэм пі ён ка да пус ці ла два про ма хі і 

пе ра адо ле ла дыс тан цыю за 23 хві лі-

ны 24,1 се кун ды. За ёй, ад стаў шы на 

35,3 се кун ды і адзін раз пра мах нуў-

шы ся, фі ні ша ва ла Але на Кру чын кі на. 

Трэ цяе мес ца за ня ла Ган на Со ла, якая 

пра мах ну ла ся двой чы і са сту пі ла пе-

ра мож цы 41,4 се кун ды.

У гон цы пе ра сле ду на дыс тан цыі 

12,5 кі ла мет ра з ча тыр ма аг ня вы мі 

ру бя жа мі пе ра мог Ан тон Смоль скі. Ён 

пра мах нуў ся толь кі адзін раз і па ка заў 

вы нік 35 хві лін 42,6 се кун ды. Дру гое 

мес ца ў Сяр гея Ба чар ні ка ва, які да пус-

ціў ча ты ры про ма хі і ад стаў ад лі да ра 

на 1 хві лі ну 07,5 се кун ды. Трэ цяе мес-

ца за няў Мак сім Ве ра бей, які са сту піў 

Смоль ска му 1 хві лі ну 26,3 се кун ды і 

не за крыў тры мі шэ ні. Ся род жан чын 

у гэ тым ві дзе пра гра мы пе ра маг ла 

Але на Кру чын кі на. З дву ма про ма ха мі 

на аг ня вых ру бя жах яна прый шла да 

фі ні шу праз 2 хві лі ны 45,8 се кун ды.

Ся рэб ра ны пры зёр Дзі на ра Алім бе-

ка ва пра мах ну ла ся шэсць ра зоў і ад-

ста ла ад пе ра мож ні цы на 8,8 се кун ды. 

Брон за вая ме да ліст ка Ган на Со ла сем 

ра зоў не па цэ лі ла ў мі шэнь і ўсту пі ла 

лі да ру гон кі 56,1 се кун ды.

3. Бе ла рус кія гра цыі ра зы гра-

лі ўзна га ро ды чэм пі я на ту 

Бе ла ру сі па мас тац кай гім нас ты цы. 

Пе ра мож ца мі ў шмат бор'і ста ла На-

стас ся Са лас, дру гое мес ца за ня лі Алі-

на Гар на сько і Ары на Крас на руц кая. 

Та кі ж са мы п'е дэс тал быў і па вы ні ках 

прак ты ка ван няў са стуж кай. На стас ся 

Са лас пе ра маг ла і ў прак ты ка ван нях 

з аб ру чом. У гэ тым ві дзе пра гра мы 

се раб ро за ва я ва ла Алі на Гар на сько, 

брон зу — Да р'я Тка чо ва. У прак ты ка-

ван нях з мя чом лі да рам ста ла Алі на 

Гар на сько, дру гое мес ца ў Яны Стры гі, 

трэ цяе — у Да р'і Тка чо вай. Пе ра маг ла 

Алі на ў вы ступ лен ні з бу ла ва мі, па-

кі нуў шы за са бой На стас сю Са лас і 

Ган ну Ка мен шчы ка ву. 

4. Ха кей ны клуб «Ды на ма-

Мінск» пя ты раз за пар пе ра-

мог у чэм пі я на це Кан ты нен таль най 

ха кей най лі гі. На гэ ты раз 27 ве рас ня 

ў вы яз ным мат чы «зуб ры» ака за лі ся 

мац ней шыя за чэ ля бін скі клуб «Трак-

тар» у се рыі бу лі таў — 3:2 (2:0, 0:1, 0:1, 

0:0, 1:0). На ступ ны матч гульцы «Ды на-

ма-Мінск» пра вя дуць 29 ве рас ня су-

праць «Се верс та лі» ў Ча ра паў цы.

5. Бе ла рус кі бак сёр Мі ха іл Даў-

га ле вец за ва я ваў прэ стыж-

ны ты тул ІBF Eurasіa ў ся рэд няй ва зе 

на тур ні ры All Champіons — Kazan у 

ста лі цы Та тар ста на. Са пер ні кам бе-

ла ру са быў ка зах стан скі бак сёр Ар-

ман Рыс бек. Пад час па ядын ку Мі ха іл 

быў больш ак тыў ны, чым яго апа нент. 

У вы ні ку ка зах стан скі бак сёр у пя тым 

ра ўн дзе ад мо віў ся пра цяг ваць бой і 

Мі ха іл Даў га ле вец ад зна чыў сваю пе-

ра мо гу тэх ніч ным на каў там.

Ва ле рыя СЦЯЦ КО.

Спорт-таймСпорт-тайм СУ ЗОР'Е ПЕ РА МОГ
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