
4 ЛЮ ТА ГА

1515 год — на ра дзіў ся Мі ка лай 

Ра дзі віл (Чор ны), дзяр-

жаў ны і ва ен-

ны дзе яч ВКЛ. 

Адзін з прад-

стаў ні коў най-

буй ней ша га маг нац ка га ро ду, 

вя лі кі канц лер лі тоў скі (1550), 

ва я во да ві лен скі (1551), ад мі-

ніст ра тар Лі во ніі. У 1555-м пе рай шоў з лю тэ ран ства ў 

каль ві нізм, вы даў на свае срод кі Біб лію ў Брэс це (1563). 

Уз на чаль ваў дзяр жаў ную ка мі сію па пра вя дзен ні аграр-

най рэ фор мы ў гас па дар чых ма ёнт ках. Пад трым лі ваў 

па лі тыч ны са юз з Поль шчай, ад нак быў ра шу чым пра-

ціў ні кам фе дэ ра цыі з ёй і ад стой ваў су ве рэ ні тэт Вя лі ка га 

Княст ва Лі тоў ска га. Пры ім Брэст і Ня свіж ста лі цэнт ра мі 

пра тэ стан тыз му ў Бе ла ру сі і Літ ве, бы лі ад кры ты Брэсц-

кая і Ня свіж ская дру кар ні.

1865 год — у Ма гі лё ве ўпер шы ню ў Ра сій скай 

ім пе рыі бы ла ад кры та па ві валь ная шко ла, 

ся рэд не-спе цы яль ная ме ды цын ская на ву чаль ная ўста но-

ва. У па чат ко вы пе ры яд іс на ван ня яна слу жы ла вы ключ на 

для пад рых тоў кі сель скіх «ба бак» з жы ха рак гу бер ні. 

У маі 1874-га шко ла бы ла пе ра тво ра на ў цэнт раль ную 

для Ма гі лёў скай, Мін скай і Ві цеб скай гу бер няў. Дзей ні-

ча ла да 1917 го да.

1875 год — на ра дзіў ся Яў ген Фі лі па віч Ало наў, 

адзін з ар га ні за та раў ве тэ ры нар най спра-

вы і на ву ко вай ве тэ ры на рыі ў Бе ла ру сі, Ге рой Пра цы 

(1924). У 1913-м за сна ваў пер шую ў Бе ла ру сі ве тэ-

ры нар ную ла ба ра то рыю ў Ві цеб ску, у 1914-м — экс-

пе ды цый нае аб сле да ван не жы вё ла га доў лі Ві цеб скай 

гу бер ні. За сна валь нік і з 1924 го да рэк тар Ві цеб ска га 

ве тэ ры нар на га ін сты ту та (ця пер Ві цеб ская дзяр жаў ная 

ака дэ мія ве тэ ры нар най ме ды цы ны), ад на ча со ва кі раў нік 

Ве тэ ры нар на га ўпраў лен ня Нар ка ма та зем ля роб ства 

БССР. Аў тар мно гіх на ву ко вых прац па ве тэ ры на рыі. 

Па яго іні цы я ты ве ў Ві цеб ску за сна ва ныя ве тэ ры нарна-

заа ла гіч ны му зей, ба та ніч ны сад, му зей ана то міі і ар-

ні та ло гіі.

1720 год — ра сій скі цар Пётр І 

вы даў указ аб уз вя дзен ні 

ў Пе цяр бур гу шлаг бау маў. Яны ўста лёў-

ва лі ся на кан цах ву ліц і на ноч апус ка-

лі ся для стры ман ня пра нік нен ня ў ста-

лі цу раз бой ні каў і зла дзе яў. Уз бро е ны 

ка ра вул пра пус каў у го рад толь кі дак та роў, свя та роў, 

па слан цаў і шля хет ных гра ма дзян, пры чым той, хто на-

блі жаў ся да за ста вы, па ві нен быў тры маць у ру ках за-

па ле ную па ход ню.

1830 год — на ра дзіў ся Іван Пят ро віч Ла ры ё наў, 

ра сій скі кам па зі тар, лі та ра тар і фальк ла-

рыст, аў тар му зы кі і слоў пес ні «Ка лін ка». Упер шы ню 

яна пра гу ча ла ў 1860 го дзе ў Са ра та ве, у ама тар скім 

спек так лі, му зыч ныя ну ма ры яко га рых та ваў Ла ры ё наў. 

Ён жа стаў пер шым вы ка наў цам пес ні.

1880 год — на ра дзіў ся Клі мент Ва сіл е віч Квітка, 

укра ін скі му зы ка знаў ца, пе да гог. Адзін 

з за сна валь ні каў му зыч най эт на гра фіі, збі раль нік і да-

след чык му зыч на га фальк ло ру на ро даў СССР.

1945 год — У Ял це ад кры ла ся Крым ская (Ял цін-

ская) кан фе рэн цыя кі раў ні коў СССР, ЗША 

і Вя лі ка бры та ніі, на 

якой бы лі ўзгод не ныя 

ва ен ныя пла ны са юз-

ных дзяр жаў (у пры-

ват нас ці, удзел СССР 

у вай не з Япо ні яй) і 

прын цы пы пас ля ва-

ен на га ўлад ка ван ня 

Еў ро пы.

1985 
год — на мя жы па між Іс па ні яй і Гіб рал та-

рам ад кры лі ся зя лё ныя жа лез ныя ва ро ты. 

Свое асаб лі вая 16-га до вая «аб ло га» Ска лы, зла джа ная 

па за га дзе ге не ра ла Фран ка ў мэ тах пры му сіць анг лі чан 

і жы ха роў тэ ры то рыі пе ра даць су ве рэ ні тэт над ёй Іс па ніі, 

за вяр шы ла ся.

СЁННЯ

Iмянiны
Пр. Гаўрылы, Георгія, 
Івана, Макара, Мікалая, 
Пятра, Цімафея, Якава.

К. Веранікі, Андрэя, 
Юзафа.

ЗАЎТРА

Сонца Сонца 
Усход Захад Даўжыня

   дня

Мiнск — 8.52 17.55 9.03

Вi цебск — 8.46 17.41 8.55

Ма гi лёў — 8.42 17.46 9.04

Го мель — 8.33 17.47 9.14

Гродна — 9.06 18.11 9.05

Брэст — 9.02 18.17 9.15

Месяц
Першая квадра 

2 лютага.

Месяц у сузор’і Блізнят.

УСМІХНЕМСЯ

— Пры кінь, 90 % на сель-

ніц тва пла не ты не ве дае, хто 

та кая Воль га Бу за ва!

— Шчас ліў чы кі!

Мы з ха ла дзіль ні кам 

вель мі па доб ныя: ён бе-

лы, і я бе лы, у ім сэр ца і 

пя чон ка, і ўва мне сэр ца і 

пя чон ка; у ім каў ба са і яй-

кі, і ўва мне каў ба са і яйкі; 

у ім пі ва, і ўва мне пі ва; 

у ім ле кі, і ўва мне ле кі.

Су раз моўе пры най ме на 

ра бо ту:

— Што вы ма е це на ўва зе 

пад сло ва мі «шмат лі кія пуб-

лі ка цыі ў боль шас ці папу-

ляр ных вы дан няў»?

— Я за по сціў у ін тэр нэце 

шмат анек до таў.
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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.

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 4 лютага 2020 г.НАПРЫКАНЦЫ

Фота Анатоля КЛЕШЧУКА.

У што тыд нё вым спар тыў ным 

агля дзе «Звяз ды» рас каз ва ем 

пра най больш ак ту аль ныя 

па дзеі вы хад ных.

1. Ары на Са ба лен ка стра ці ла 

ад ну па зі цыю ў аб ноў ле ным 

рэй тын гу Жа но чай тэ ніс най аса-

цы я цыі. Пе рад стар там на Аustrаlіаn 

Ореn яна бы ла 12-й, а ця пер зай мае 

13-е мес ца. Экс-пер шая ра кет ка пла-

не ты Вік то рыя Аза ран ка зна хо дзіц ца 

на 53-й па зі цыі, Аляк санд ра Са сно віч 

зай мае 113-е мес ца, Воль га Га вар цо-

ва на 187-м рад ку. На га да ем, на гэ тым 

тыд ні бе ла рус кія тэ ні сіст кі ў скла дзе 

на цы я наль най збор най пра вя дуць 

стар та вы матч Куб ка Фе дэ ра цыі ў гас-

цях у ка ман ды Ні дэр лан даў.

Рэй тынг WTА ўзна чаль вае аў стра-

лій ка Эш лі Бар ці, на дру гой па зі цыі 

ру мын ка Сі мо на Ха леп, за мы кае пер-

шую трой ку чэш ская тэ ні сіст ка Ка ра-

лі на Пліш ка ва.

У муж чын на пер шую па зі цыю вяр-

нуў ся тры ум фа тар Аustrаlіаn Ореn 

серб Но вак Джо ка віч, дру гім ідзе іс-

па нец Ра фа эль На даль, трэ цяе мес ца 

ў швей цар ца Ро джэ ра Фе дэ рэ ра. Най-

леп шы з бе ла ру саў, Ягор Ге ра сі маў, 

зна хо дзіц ца на 90-м рад ку рэй тын гу, 

Іл ля Іваш ка зай мае 152-е мес ца.

2. Бе ла рус кія лёг ка ат ле ты вы-

сту пі лі ад ра зу на не каль кіх еў-

ра пей скіх тур ні рах. Два ся рэб ра ныя 

ме да лі яны за ва я ва лі на між на род ным 

тур ні ры Mееtіng d'аthlеtіsmе Mоndеvіllе, 

які прай шоў у фран цуз скім Мон дэ ві ле. 

Ві таль Па ра хонь ка ў вы ра шаль ным 

за бе гу на 60 м з бар' е ра мі фі ні ша ваў 

дру гім з вы ні кам 7,79 сек., а Крыс ці на 

Ці ма ноў ская ў за бе гу на 60 м ста ла 

ся рэб ра ным пры зё рам спа бор ніц тваў, 

пе ра адо леў шы дыс тан цыю за 7,23 сек. 

У прэс-служ бе Бе ла рус кай фе дэ ра цыі 

лёг кай ат ле ты кі ад зна чы лі, што да дзе-

ны час для Крыс ці ны — най леп шы, 

які ка лі-не будзь па каз ва ла бе ла рус ка 

на за меж ных спа бор ніц твах. Так са ма 

гэ ты вы нік з'яў ля ец ца най леп шым ся-

род еў ра пей скіх спарт сме нак у гэ тым 

зі мо вым се зо не.

Тым ча сам бар' е рыст ка Алі на Та-

лай за ня ла дру гое мес ца на між на-

род ным тур ні ры па лёг кай ат ле ты цы 

Mееtіng dе Раrіs. У фі наль ным за бе гу 

яна пе ра адо ле ла 60 м з бар' е ра мі за 

7,97 сек. Бе ла рус ка па ка за ла най леп-

шы вы нік ся род еў ра пей скіх спарт сме-

нак у гэ тым зі мо вым се зо не.

Ска ку ха ў даў жы ню Анас та сія Мі-

рон чык-Іва но ва вый гра ла між на род ны 

тур нір VІАСTІV RасеАrts, які прай шоў 

у ня мец кім Бо ху ме. Анас та сія па ка за-

ла ў сва ёй най леп шай спро бе вы нік 

у 6,71 м.

3. Збор ная Бе ла ру сі па мі ні-

фут бо ле па цяр пе ла тры па-

ра жэн ні ў эліт ным раў ндзе ква лі-

фі ка цыі чэм пі я на ту све ту ў пар ту-

галь скім Па воа-дэ-Вар зім. У мат чы 

3-га ту ра гру пы А бе ла ру сы са сту пі-

лі ка ман дзе Фін лян дыі з лі кам 2:4, 

а да гэ та га прай гра лі пар ту галь цам 

(1:2) і італь ян цам (3:5). Та кім чы нам, 

бе ла рус кая ка ман да за ня ла апош-

няе мес ца і не тра пі ла ў фі наль ную 

ста дыю чэм пі я на ту све ту.

Пе ра мож цы ча ты рох груп эліт нага 

раў нда атрым лі ва юць пра мыя пу-

цёў кі ў фі наль ную ста дыю ЧС-2020, 

а ка ман ды, якія за ня лі дру гія мес цы, 

пра вя дуць у кра са ві ку сты ка выя па-

ядын кі яшчэ за два про пус кі.

Фі наль ная част ка су свет на га пер-

шын ства з удзе лам 24 най леп шых 

ка манд пла не ты прой дзе з 12 ве-

расня па 4 каст рыч ні ка ў Літ ве.

4. У мін скім фут боль ным ма-

не жы стар та ваў пер шы тур-

нір па мя ці вя до ма га бе ла рус ка га 

фут ба ліс та Ва лян ці на Бель ке ві-

ча. У ім вы сту па юць восем юнац кіх 

ка мандаў (U-16), усе мат чы тур ні ру 

прой дуць у фут боль ных ма не жах 

Мін ска, Брэс та, Грод на і Го ме ля. За-

вяр шыц ца ро зыг рыш 21 са ка ві ка.

На га да ем, Ва лян цін Бяль ке віч 

з'яў ля ец ца ад ным з са мых яр кіх 

гуль цоў у су ве рэн най гіс то рыі бе-

ла рус ка га фут бо ла. У сва ёй пра фе-

сій най кар' е ры ён гу ляў за род нае 

мін скае «Ды на ма» (у скла дзе яко га 

стаў пя ці ра зо вым чэм пі ё нам Бе ла ру-

сі) і кі еў ска га «Ды на ма» (дзе за ва я-

ваў восем ты ту лаў чэм пі ё на Укра і ны 

і гу ляў у паў фі на ле Лі гі чэм пі ё наў). 

У скла дзе на цы я наль най збор най 

Бе ла ру сі пра вёў 56 мат чаў, за біў шы 

10 мя чоў.

Да р'я ЛА БА ЖЭ ВІЧ.
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