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СЁННЯ
Мiнск — 8.03 18.42 10.39
Вi цебск — 7.55 18.30 10.35
Ма гi лёў — 7.53 18.32 10.39
Го мель — 7.48 18.31 10.43
Гродна — 8.18 18.58 10.40
Брэст — 8.16 19.01 10.45

Iмянiны
Пр. Абрама, Ісака, 
Кірылы, Міхаіла, Фёдара.
К. Анастасіі, Васіля, 
Віктара, Леанарда, 
Юльяна.

Месяц
Маладзік 1 сакавіка.

Месяц у сузор’і Вадалея.

1520 год — на ра дзіў ся Аста фій (Яў ста фій) Ва ло віч, дзяр жаў-
ны дзе яч Вя лі ка га Княст ва Лі тоў ска га. У 1551—1566 

гадах — пі сар ВКЛ, мар ша лак двор ны, у 1561—1566 гг. — пад скар-
бій зем скі ВКЛ, у 1566—1579 гг. — пад канц лер ВКЛ, з 1579-га — 
канц лер ВКЛ і каш та лян ві лен скі; ста рас та ма гі лёў скі, езя ры шчан-
скі, бе рас цей скі, коб рын скі, рэ чыц кі. Удзель ні чаў у Лі вон скай вай не 
1558—1583 гадоў. З ін шы мі маг на та мі ВКЛ уз на чаль ваў апа зі цыю 
пры за клю чэн ні Люб лін скай уніі 1569 го да. Адзін з ар га ні за та раў 
пад рых тоў кі Ста ту та ВКЛ 1566 г., са дзей ні чаў уклю чэн ню ў Ста тут 
пра грэ сіў ных нор маў. Быў пры хіль ні кам каль ві ніз му, у кан цы жыц ця 
схі ляў ся да ан ты тры ні та рыз му. Пад трым лі ваў гу ма ніс таў В. Ця пін-
ска га, С. Буд на га, які пры свя ціў яму кні гу «Аб апраў дан ні грэш на га 
ча ла ве ка пе рад Бо гам». Па мёр у 1587 го дзе.

1919 год — 95 га доў та му ў Віль ні ад бы ло ся су мес нае 
па ся джэн не ЦВК Бе ла рус кай ССР і ЦВК Лі тоў скай 

ССР, на якім бы ло аб ве шча на аб ства рэн ні Лі тоў ска-Бе ла рус-
кай ССР са ста лі цай у Віль ні; абра ны су мес ны ЦВК (стар шы ня 
К.Г. Ці хоў скі) і ство ра ны Са вет На род ных Ка мі са раў Лі тоў ска-
Бе ла рус кай ССР (стар шы ня В.С. Міц ке віч-Кап су кас). У скла дзе 
но вай дзяр жа вы за ста ла ся тэ ры то рыя Ві лен скай, Мін скай, 
част ка Гро дзен скай і Ко вен скай гу бер няў.

1919 год — ад бы ла ся пер шая 
ў Са вец кай Ра сіі ра дыё-

вя шчаль ная пе ра да ча. У жніў ні 1918 
го да бы ла ство ра на Ні жа га род ская 
ра дыё ла ба ра то рыя — пер шы ў Ра-
сіі на ву ко ва-да след чы і экс пе ры мен-
таль ны цэнтр у га лі не ра дыё- і тэ ле тэх ні кі. У ла ба ра то рыі пра ца-
ва ла гру па спе цы я ліс таў пад кі раў ніц твам Мі ха і ла Аляк санд ра-
ві ча Бонч-Бру е ві ча. Тут бы лі ство ра ны ра дыё тэ ле фон і пер шыя 
ра дыё лям пы. А 27 лю та га 1919 го да па ра дыё за мест сіг на лаў 
аз бу кі Мор зэ быў пе ра да дзе ны го лас ча ла ве ка. Дык тар ска заў: 
«Алё, алё. Га во рыць Ні жа га род ская ра дыё ла ба ра то рыя». Так быў 
па спя хо ва вы ка ры ста ны ра дыё тэ ле фон ны пе ра дат чык. Ра дыё і 
тэ ле фон злу чы лі ся. За ста ва ла ся да даць вы яву.

Ула дзі мір КА РАТ КЕ ВІЧ, па эт, пісь-
мен нік, пуб лі цыст, кі на сцэ на рыст:

«На конт та го, ці шмат здо лее адзін. 
На ват адзін здо лее, ка лі ідзе да кан ца».
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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.

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

Прый шоў улад коў вац ца на пра цу і 
за снуў на ка на пе ў пры ём най. Вось ба-
чы це, як я хут ка адап ту ю ся на но вым 
пра цоў ным мес цы?

Адэ са, на ву лі цы.
— Фі ма, і што, вы ў вось мы раз вяр ну-

лі ся да свай го Сё мы?
— Вой, Фа еч ка, ну што я ма гу зра біць? 

Як толь кі я сы хо джу ад яго, у гэ та га дур ня 
тут жа з'яў ля юц ца гро шы!

На ві ны дня.
У Ра сіі ўвя лі но вае дзяр жаў нае свя та 

— Дзень цвя ро зас ці. На сель ніц тва ў шо-
ку: ні хто не ве дае, як яго ад зна чаць!

Дзве сяб роў кі.
— Вось су стра ка ю ся ця пер ад на ча со ва з 

дву ма муж чы на мі і не ве даю, ка го вы браць.
— А што та бе сэр ца пад каз вае?
— Сэр ца пад каз вае: муж да ве да ец-

ца — за б'е!

Дзя ку ю чы рэа ліс тыч на му па ды хо ду да рэ-
ча іс нас ці, гэ тыя лю дзі ста ран на пра дум ва-
юць кож ны крок, раз ліч ва юць на ўлас ную 
муд расць, кем лі васць для рас пра цоў кі но-
вых і больш ам бі цы ёз ных пра ек таў. Са мыя 
вя лі кія скла да нас ці ўзні ка юць у іх аса біс-
тым жыц ці та му, што яны вель мі па тра ба-
валь ныя. Час та яны не мо гуць ад роз ніць 
тое, што імк нуц ца атры маць, ад та го, што ім са праў ды не аб-
ход на. Яны лі чаць, што іх праб ле мы па він ны вы ра шаць ін-
шыя, та му ўвесь час шу ка юць ра ман тыч на га ка хан ня і час та 
аказ ва юц ца ка ля «раз бі тых ноч ваў». Яны ад чу ва юць ся бе 
шчас лі вы мі толь кі та ды, ка лі мо гуць вы ка рыс таць свае ве-
ды. Іх не пе ра мож нае жа дан не ўзняц ца над ін шы мі не па він-
на ду шыць ін та рэ сы гэ тых лю дзей. Яны да ся га юць пос пе ху, 
дзя ку ю чы спа лу чэн ню спа чу ван ня і сі лы во лі.

27
лю та га

НА РО ДЖА НЫЯ

Ці ка васць гле да чоў да ха кея ў Швей-
ца рыі вель мі вы со кая, мат чы ад роз ні ва-
юц ца вя лі кай на вед валь нас цю. Ха кей ны 
клуб Бер на (SСB) з'яў ля ец ца лі да рам у 
Еў ро пе. Яго мат чы пры хо дзяць па гля-
дзець у ся рэд нім 15,8 тысячы ба лель-
шчы каў.

Гіс то рыя швей цар ска га ха кея 
вель мі доў гая, але не вель мі яр кая. 
Ха кей там па чаў раз ві вац ца ў па чат ку 
ХХ ста год дзя, а чле нам ІІHF (Між на-
род ная фе дэ ра цыя ха кея з шай бай) 
швей цар цы з'яў ля юц ца з 1908 го да, 
гэ та зна чыць, з са ма га яе за сна ван ня. 
Усе ха кей ныя да сяг нен ні швей цар цаў 
ад бы лі ся да 1953 го да, а са мыя вя лі-
кія пос пе хі бы лі ў пе ры яд па між дзвю-
ма су свет ны мі вой на мі.

1953 год стаў апош нім (да 2013-га), 
ка лі Швей ца рыя бы ла пры зё рам чэм-
пі я на таў све ту. На Алім пій скіх гуль нях 
прад стаў ні кі аль пій скай кра і ны двой-
чы па ды ма лі ся на трэ цюю пры ступ ку 
п'е дэс та ла. Гэ тыя да сяг нен ні да ту юц-
ца да лё кі мі 1928-м і 1948-м га да мі.

У су час ным ха кеі збор ную Швей ца-
рыі пры ня та лі чыць моц ным «се рад няч-
ком»: яна зна хо дзіц ца на 7 мес цы ў су-
свет ным рэй тын гу ІІHF. Усе ча ка юць ад 
яе як мі ні мум вы ха ду ў плэй-оф, але так 
ужо скла ла ся — не лі чаць прэ тэн дэн-
там на ме да лі. Мяр куй це са мі: збор ная 
па ста ян на зна хо дзіц ца дзесь ці ў ся рэ-
дзі не элі ты, зай ма ю чы 7—9 мес цы.

На чэм пі я на це све ту 2010 го да 
Швей ца рыя за ва я ва ла вы со кае пя тае 
мес ца, а ўжо праз год апус ці ла ся на дзя-
вя ты ра док. Чэм пі я нат све ту 2012 го да 
атры маў ся для швей цар скай ка ман ды 
пра валь ным. Па чаў шы з пе ра мо гі над 
Ка зах ста нам і Бе ла рус сю, швей цар цы 
па цяр пе лі пяць па ра жэн няў за пар, пры-
чым не толь кі ад гроз ных збор ных Фін-
лян дыі, Ка на ды, ЗША і Сла ва кіі, але і ад 
збор най Фран цыі. У вы ні ку яны за ня лі 
толь кі шос тае мес ца ў гру пе і не вый шлі 
ў плэй-оф. Ня гле дзя чы на пра вал, ква лі-
фі ка цый ных ач коў ха пі ла, каб атры маць 
пу цёў ку на Алім пі я ду ў Со чы.

Но вая ад праў ная кроп ка 
ў гіс то рыі збор най

Чэм пі я нат све ту 2013 го да зай мае 
асоб нае мес ца для збор най Швей-

ца рыі. На гру па вым эта пе ка ман да 
атры ма ла сем пе ра мог у ся мі мат чах, 
уклю ча ю чы вік то рыі над збор ны мі 
Ка на ды, Шве цыі і Чэ хіі. У чвэрць фі-
на ле швей цар цы пе рай гра лі ўсё тых 
жа чэ хаў з лі кам 2:1, а ў паў фі на-
ле пе ра маг лі аме ры кан цаў з лі кам 
3:0. У вы ра шаль ным мат чы збор най 
Швей ца рыі су праць ста я лі гас па да-
ры тур ні ру шве ды, і на фі наль ную 
гуль ню ў швей цар цаў ба наль на не 
ха пі ла сіл — яны са сту пі лі 5:1. Але, 
за ва я ваў шы ся рэб ра ныя ме да лі, паў-
та ры лі свой пос пех 78-га до вай даў-
ні ны. У аэ ра пор це Цю ры ха гуль цоў 
збор най су стра ка лі больш за дзве 
ты ся чы ба лель шчы каў і мо ра чыр-
во ных сця гоў.

Ува га да дро бя зяў —
 пры кме та 
са праўд на га май стра

Шон Сімп сан — гэ та гіс то рыя 
швей цар ска га ха кея. Трэ нер ады-
гры вае вя лі кую ро лю ў гэ тай збор-
най. Ка на дзец уз на чаль вае ўсю ха-
кей ную сіс тэ му ў Швей ца рыі з 2009 
го да. Мно гія спе цы я ліс ты тры умф 
у 2013-м лі чаць ме на ві та яго за слу-
гай. Сімп сан па клі каў у збор ную сем 
на віч коў, у ка ман дзе — пяць ча ла-
век з Klоtеn Flуеrs (клу ба, які за няў 
толь кі дзя вя тае мес ца па вы ні ках 
рэ гу ляр на га чэм пі я на ту NLА), ня-
ма ні вод на га ча ла ве ка з Frіbоurg — 
Gоttеrоn (клу ба, які вый граў у «рэ-
гу ляр кі» і дай шоў да фі на лу плэй-
оф мяс цо ва га пер шын ства), ня ма 
ні вод на га гуль ца НХЛ. Швей цар скія 
жур на ліс ты з та кім скла дам прад-
ра ка лі Сімп са ну пра вал. Але ка на-
дзец пры вёў збор ную да п'е дэс та ла. 
Паст фак тум спе цы я ліс ты ска жуць, 
што «фіш кай» Сімп са на ста ла раз-
мер ка ван не гуль ня во га ча су. Гэ та 
ты чыц ца не толь кі па ля вых гуль цоў, 
але і ва ра та роў. Трэ нер пры вёз на 
чэм пі я нат ча ты ры звё ны, якія ў вы-
ні ку «пе ра бе га лі» шве даў, ка над цаў 
і аме ры кан цаў.

Хі лер — Плюс — Ёсі = 
алім пій скія над зеі

На Алім пій скіх гуль нях у Со чы ад 
Швей ца рыі ча ка лі на ступ ных ме да-
лёў і як мі ні мум уда лай гуль ні. Але 
над зеі не спраў дзі лі ся. У ча ты рох 
мат чах ха ке іс ты за кі ну лі толь кі тры 
шай бы, у вы ра шаль ным па ядын ку 
прай гра лі ла ты шам і не пра бі лі ся 
ў чвэрць фі нал. І ха ке іс ты, і трэ не-
ры за ста лі ся не за да во ле ны мі сва ёй 
пра цай і пры зна лі сваё вы ступ лен не 
ня ўда лым.

Швей ца рыя — Бе ла русь
Усё ж та кі ад зна чым моц ныя ба кі 

швей цар цаў, што вель мі ак ту аль на 
для бе ла рус кай збор най на пя рэ дад ні 
чэм пі я на ту све ту. Швей ца рыя заў сё-
ды сла ві ла ся сва ёй бліс ку чай ва ра-
тар най шко лай. Мно гія з яе вы ха ван-
цаў гу ля юць у НХЛ. Мо жам вы ка заць 
зда гад ку, што ў Мін ску ме на ві та гэ та 
ста не ко зы рам швей цар цаў. Кі пер 
«Ана хай ма» Хі лер — пер шы ну мар 
у клу бе. Бе ра імк нец ца да гэ та га ў 
«Кал га ры». Акра мя та го, моц ныя ва-
ра та ры гу ля юць і ў швей цар скай лі зе. 
Плюс на дзей ная аба ро на: во пыт ны 
Марк Штрайт і ма ла ды аба рон ца 
«Нэш ві ла» Ра ман Ёсі. Ёсі ўжо пры-
зна ны MVР ЧС-2013, удзель нік трох 
Алім пій скі х гуль няў уні вер саль ны Ма-
ты яс Зе гер мо жа быць лі да рам не 
толь кі на лё дзе, але і за яе мя жой, а 
так са ма зна ка мі тыя Фю рэр і Блін дэн-
ба хер. Кас цяк на па да ючых скла да-
юць гуль цы швей цар скай лі гі: Анд рэс 
Ам бюль («Да вос»), Ма ты яс Бі бер, Сі-
мон Бо дэн ман (абод ва — «Кло тэн»), 
Лу ка Кун ці, Мо рыс Трахс лер, Ра ман 
Вік (усе — «Цю рых»), Ра ян Гард нер, 
Мар цін Плюс (абод ва — «Берн» ). Ім 
мо гуць да па маг чы і НХЛаў цы Да м'ен 
Бру нер, Сы мон Мо зэр і Ні но Ні дэ-
рай тэр.

Збор ная Бе ла ру сі на хат нім чэм пі я-
на це згу ляе са Швей ца ры яй у чац вёр ты 
дзень тур ні ру — 12 мая. Ка ман ды су-
стра ка лі ся на ся мі чэм пі я на тах све ту. 
Ста тыс ты ка пе ра мог — на ба ку аль-
пій цаў, пры чым час цей за ўсё мат чы 
за кан чва лі ся з пе ра ва гай швей цар цаў 
у ад ну шай бу.

Зу сім ня даў на, 21 снеж ня 2013 го да, 
збор ныя згу ля лі та ва рыс кі матч у рам-
ках тур ні ру «Аро за Чэ лендж». Асноў ны 
час і авер тайм не змаг лі вы явіць пе ра-
мож цу — бе ла ру сы атры ма лі пе ра мо гу 
ў се рыі бу лі таў.

Раз ва жа ю чы пра склад ка ман ды 
Швей ца рыі, не вар та ра біць ага вор ку 
пра тое, што вя ду чыя яе ха ке іс ты, якія 
гу ля юць у НХЛ, мо гуць не пры ехаць у 
Бе ла русь. Па пя рэд ні чэм пі я нат све ту 
па ка заў, што зма гац ца за ме да лі гэ-
тая ка ман да мо жа і з гуль ца мі на цы я-
наль на га пер шын ства. Тым больш што 
швей цар ская лі га да стат ко ва моц ная. 
Ня ўда лае вы ступ лен не ў Со чы мо жа 
стаць да дат ко вым сты му лам, каб сур'-
ёз на пад рых та вац ца да чэм пі я на ту све-
ту — 2014.

Да р'я ЛА БА ЖЭ ВІЧ.

Як швей цар скія ха ке іс ты 
вяр ну лі ся на п'е дэс тал праз 60 га доў

Кра і на гор, сы ру, га дзін ні каў і шчас лі вых лю дзей — усё гэ та, без-
умоў на, пра Швей ца рыю. Якое мес ца тут зай мае спорт моц ных і 
ад важ ных муж чын?

Дык вось 
ты дзе, 
па ра зіт!
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