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   дня

Мiнск — 8.50 17.58 9.08
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Го мель — 8.31 17.50 9.19
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Брэст — 9.00 18.19 9.19
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4 лютага 2019 года.

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.

Месяц
Маладзік у 00.03.

Месяц у сузор’і Вадаліва.

УСМІХНЕМСЯ
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5 ЛЮ ТА ГА

1479 год — як мяр ку ец ца, на-

ра дзіў ся Мі ко ла Гу соў скі, 

бе ла рус кі па эт-гу ма ніст і асвет нік эпо хі 

Ад ра джэн ня. Прад-

стаў нік но ва ла цін скай 

ус ход не еў ра пей скай 

лі та ра тур най шко лы. Атры маў аду ка-

цыю ў Віль ні, Поль шчы, Іта ліі. У 1518 

го дзе на ве даў Рым у скла дзе дып ла-

ма тыч най мі сіі ВКЛ. У 1522 го дзе па 

прось бе па пы рым ска га Льва Х на пі саў 

свой най леп шы твор «Пес ня пра вы гляд, лю тасць зуб ра і 

па ля ван не на яго». У каст рыч ні ку 1523-га вы даў у Кра ка-

ве збор нік «Пес ня пра зуб ра», які скла даў ся з пра за іч на га 

пры свя чэн ня ка ра ле ве Бо не Сфор ца (пра сіў яе ўзяць пад 

дзяр жаў нае за ступ ніц тва та ле на ві тых лю дзей мас тац тва), 

ад най мен най паэ мы і 11 вер шаў. Вы сту паў у паэ ме як 

прад стаў нік рэ не сан сна га рэа ліз му, па пу ля ры за тар гіс то-

рыі і куль ту ры Бе ла ру сі ў све це. Па мёр у 1534 го дзе.

1930 год — на ра дзіў ся (г. Адэ са) Рас ці слаў Іва на віч 

Ян коў скі, на род ны ар тыст Бе ла ру сі, на род ны 

ар тыст СССР. З 1957 го да — ар тыст На цы я наль на га ака дэ-

міч на га дра ма тыч на га тэ ат ра імя М. Гор ка га. Яго твор часць 

вы зна ча ец ца псі ха ла гіч най глы бі нёй, эма цы я наль най на поў-

не на сцю, вост рым дра ма тыз мам. Па мёр у 2016 го дзе.

1836 год — на ра дзіў ся Мі ка лай 

Даб ра лю баў, рус кі пісь-

мен нік і лі та ра тур ны кры тык. Ён па кі нуў 

пас ля ся бе вя лі кую лі та ра тур ную спад-

чы ну: фель е то ны, вер шы, пуб лі цыс ты ку 

на роз ныя тэ мы (гіс та рыч ныя, фі ла соф-

скія, лі та ра тур ныя), вер ша ва ныя па ро дыі.

1919 год — 100 га доў та му ад кры ла ся пер шая 

па са жыр ская авія лі нія. Пас ля за кан чэн-

ня Пер шай су свет най вай ны ча мусь ці толь кі ў Гер ма ніі 

вель мі хут ка звяр ну лі ўва гу на ры нак па са жыр скіх авія-

пе ра во зак, які імк лі ва раз віў ся. Але на рас пра цоў ку спе-

цы яль ных ма шын па трэб ны быў час. Та ды ўзнік ла дум ка 

вы ка рыс тоў ваць для гэ тых мэт ва ен ныя са ма лё ты, якія 

за ха ва лі ся. Ад ным з та кіх «кан вер сій ных» лай не раў стаў 

АЕG J.ІІ. Уся го ў гра ма дзян скім ва ры ян це вы ка рыс тоў ва лі 

ка ля трох дзя сят каў гэ тых са ма лё таў. Ужо 5 лю та га 1919 

го да пер шы «гра ма дзян скі» J.ІІ, які пе ра во зіў уся го ад на го 

па са жы ра, па чаў рэй сы па між Бер лі нам і Вей ма рам.

1919 год — на ра дзіў ся Анд рэ ас Па панд рэу, грэ-

час кі дзяр жаў ны дзе яч, шмат га до вы прэм'-

ер-мі ністр Грэ цыі. За сна валь нік ад ной з най буй ней шых 

па лі тыч ных пар тый Грэ цыі — ПА СОК (Усяг рэ час кі са цы я-

ліс тыч ны рух). Гіс то рык з Грод на Ба рыс Клейн уста на віў, 

што ў сям'і Па панд рэу бе ла рус кія ка ра ні. Дзед баць кі 

А. Па панд рэу — Зіг мунд Мі ней ка — на ра дзіў ся ў 1840 

го дзе на Ашмян шчы не ў мяс тэч ку, якое ця пер на зы ва-

ец ца Зя лё ны Бор, зма гаў ся ў шэ ра гах паў стан цаў за 

не за леж насць Рэ чы Па спа лі тай, по тым быў са сла ны ў 

Сі бір. Ад туль збег і апы нуў ся ў Грэ цыі, дзе ажа ніў ся на 

гра чан цы. Так па ча ла ся грэ час кая га лі на ро ду Па панд рэу. 

Па мёр у 1996 го дзе.

1924 год — на ра дзіў ся Аляк сандр Мат ро саў, Ге-

рой Са вец ка га Са ю за. 23 лю та га (па ін шых 

да ных — 27 лю та га) 1943 го да ба таль ён, у якім слу жыў 

Мат ро саў, ва я ваў у ра ё не апор на га пунк та вёс кі Чар нуш кі 

Ка лі нін скай воб лас ці (сён ня гэ та тэ ры то рыя Пскоў скай 

воб лас ці). Штур ма выя гру пы аў та мат чы каў змаг лі па да-

віць ку ля мёт ны агонь нем цаў у двух дзо тах. А Аляк сандр 

Мат ро саў па да браў ся да трэ ця га дзо та і кі нуў у амб ра зу ру 

дзве гра на ты. Агонь на час спы ніў ся, але ад на віў ся, як 

толь кі ба таль ён пай шоў у ата ку. Та ды Аляк сандр Мат-

ро саў кі нуў ся да дзо та і за крыў амб ра зу ру сва ім це лам. 

Ука зам Прэ зі ды у ма Вяр хоў на га Са ве та СССР ад 19 чэр-

ве ня 1943 го да А. М. Мат ро са ву бы ло пры свое на зван не 

Ге роя Са вец ка га Са ю за па смя рот на.

Су се дзі па пад' ез дзе 

скі ну лі ся на ба ра бан сы-

ноч ку су се да з пер фа ра-

та рам.

Муж ку піў жон цы не каль-

кі ад ноль ка вых тру сі каў ад-

на го ко ле ру. Жон ка:

— Яны ж зу сім ад ноль-

ка выя! На вош та ты іх ку-

піў? Лю дзі па ду ма юць, 

што я не мя няю спод нюю 

бя ліз ну!

Муж (гнеў на):

— Якія яшчэ лю дзі?!

Аб' ява:

«Во пыт ны ак цёр без дуб-

лё ра зды мец ца ў ад кры тых 

за столь ных сцэ нах».

— Во ва, а што та кое 

«кант рас ны душ»?

— Гэ та ка лі вы хо дзіш з 

са ўны з дзяў чы най, а ця бе 

су стра кае жон ка...

У што тыд нё вым спар тыў ным 

агля дзе «Звяз ды» тра ды цый на 

со чым за са мы мі ак ту аль ны мі 

па дзея мі вы хад ных.

1. Ары на Са ба лен ка ўпер шы ню 

пад ня ла ся на 9-е мес ца ў рэй тын-

гу Жа но чай тэ ніс най аса цы я цыі. 

Гэ та ад бы ло ся пас ля вы ха ду ў паў-

фі нал тур ні ру ў Санкт-Пе цяр бур гу. 

Аляк санд ра Са сно віч зна хо дзіц ца на 

33-м мес цы, Вік то рыя Аза ран ка — на 

48-й па зі цыі, Ве ра Лап ко зай мае 60-е 

мес ца.

На га да ем, у кан цы гэ та га тыд ня, 

9—10 лю та га, бе ла рус кія тэ ні сіст кі 

пра вя дуць у Браў ншвай гу чвэрць фі-

наль ны матч Куб ка Фе дэ ра цый су-

праць ка ман ды Гер ма ніі.

2. Ма ры на Зу е ва за ва я ва ла брон-

за вы ме даль на дыс тан цыі 3000 м на 

эта пе Куб ка све ту па кань ка беж ным 
спор це ў нар веж скім Ха ма ры. Бе-

ла рус ка пе ра адо ле ла дыс тан цыю за 

4 хв. 3,80 сек. Апя рэ дзі лі Ма ры ну 

толь кі Мар ці на Саб лі ка ва з Чэ хіі (4 хв. 

2,17 сек.), для якой гэ та ўжо 48-я 

пе ра мо га на эта пах Куб ка све ту за 

кар' е ру, і ра сі ян ка На тал ля Ва ро ні на 

(4 хв. 3,76 сек.).

3. Эль ві ра Гер ман за ня ла трэ цяе 

мес ца ў бе гу на 60 м з бар' е ра мі на 

тур ні ры ІSTАF Іndооr 2019 у Бер лі-

не. Бе ла рус ка па ка за ла вы нік 7,97 

сек., паў та рыў шы сваё най леп шае 

да сяг нен не ў зі мо вым се зо не, уста-

ля ва нае ў Ма гі лё ве на чэм пі я на це 

Бе ла ру сі. Лепш за бе ла рус ку 60 м з 

бар' е ра мі пе ра адо ле ла толь кі нем ка 

Па мэ ла Дут ке віч з най леп шым вы ні-

кам се зо на ў све це — 7,89 сек. — і 

Сін дзі Ро ле дэр, якая за ня ла дру гое 

мес ца, — 7,91 сек.

4. Лі дар збор най Бе ла ру сі 

па на столь ным тэ ні се Ула дзі мір 

Са мсо наў прай граў у фі на ле Куб ка 

Еў ро пы. У фі наль ным па ядын ку ён 

ва ўпар тай ба раць бе са сту піў прад-

стаў ні ку Гер ма ніі Дзміт рыю Аў ча ро ву 

з лі кам 3:4.

Ад зна чым, што на 

шля ху да фі наль на га 

мат ча 42-га до вы Ула дзі-

мір Са мсо наў абы граў 

грэ ка Па на ёці са Г'ё ні са 

і ру мы на Аві дзіу Іа нэс-

ку з ад ноль ка вым вы ні-

кам 4:1, а ў паў фі на ле 

ўзяў верх над 

аў стрый цам 

Да ні э лем Ха-

бе са нам з лі-

кам 4:2.

Ад зна чым, 

што ў мі ну лыя 

га ды Са мсо наў ча ты ры ра-

зы ста на віў ся пе ра мож цам 

гэ тых прэ стыж ных спа бор-

ніц тваў (1998, 1999, 2001, 

2007).

5. Вы зна чы лі ся ўсе 

ўдзель ні кі асноў на га 

ква лі фі ка цый на га эта пу 

чэм пі я на ту све ту па мі ні-фут бо ле 

2020 го да. У кан цы каст рыч ні ка ў Іта-

ліі па да печ ныя Анд рэя Тол ма ча, су-

стрэ нуц ца з анг лі ча на мі, італь ян ца мі 

і венг ра мі.

У эліт ны раўнд ад бо рач на га тур ні ру 

вый дуць па дзве най леп шыя ка ман ды 

з вась мі квар тэ таў. У ім 16 збор ных 

бу дуць па дзе ле ны на чатыры гру пы, 

мат чы ў якіх прой дуць у сту дзе ні — 

лю тым 2020 го да. Сты ка выя су стрэ-

чы за шэсць еў ра пей скіх пу цё вак у 

фі наль ную ста дыю су свет на га пер-

шын ства ад бу дуц ца ў кра са ві ку. Сам 

тур нір з удзе лам 24 най леп шых ка-

ман даў пла не ты прой дзе з 12 ве рас ня 

па 4 каст рыч ні ка 2020 го да ў Літ ве.

6. Па вод ле жа раб' ёў кі ў Бру се лі 

збор ная Бе ла ру сі па ва лей бо ле на 

чэм пі я на це Еў ро пы згу ляе ў гру пе 

С у Люб ля не (Сла ве нія). Бе ла ру сы 

пач нуць чэм пі я нат 12 ве рас ня мат чам 

су праць Сла ве ніі, на на ступ ны дзень 

згу ля юць з Ра сі яй, 15 ве рас ня су стрэ-

нуц ца з Фін лян ды яй, 16 ве рас ня пра-

вя дуць матч з ка ман дай Ма ке до ніі, а 

за вер шаць гру па вы этап 17 ве рас ня 

з Тур цы яй.

Да р'я ЛА БА ЖЭ ВІЧ.

Спорт-таймСпорт-тайм

СЯ РОД ЭЛІ ТЫ

Ша ноў на га ка ле гу Ула дзі мі ра Ры го ра ві ча ПЕР НІ КА ВА, 
які чвэрць ста год дзя ад пра ца ваў улас ным 
ка рэс пан дэн там га зе ты «Звяз да» па Го мель-
скай воб лас ці, шчы ра він шу ем з пры го-
жай да тай — 80-годдзем! Зы чым моц на га 
зда роўя, ба дзё рас ці, ап ты міз му.

Каб зор кі па да лі ў ру ку,

Каб вам ва ўсім спры я ла не ба

І каб ха па ла ў ка шаль ку

На ўсе на дзён ныя па трэ бы!

Доў гіх га доў жыц ця! І, вя до ма ж, но вых «Жыц цё ві нак»!

Ва шы звяз доў цы.


