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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.
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14 МАЯ

1527 год — крым скія вой скі аб-

ла жы лі го рад Пінск; іх раз-

біў вя лі кі гет ман Кан стан цін Аст рож скі.

1795 год — вый шаў указ Се на та 

Ра сій скай ім пе рыі аб ства-

рэн ні Мін скай гу бер ні з цэнт рам у Мін ску.

1814 год — на ра дзіў ся (г. По лацк) Ка я тан Анд-

рэ е віч Ка со віч, бе ла рус кі і ра сій скі ву чо ны-

ўсхо даз на вец, адзін з пер шых сан скры то ла гаў Ра сіі, член 

Рус ка га геа гра фіч на га та ва рыст ва. У 1836 го дзе скон чыў 

Мас коў скі ўні вер сі тэт. З 1850-га — рэ дак тар на ву ко вых 

прац Пуб ліч най біб лі я тэ кі ў Пе цяр бур гу, за тым пра фе сар 

Хар каў ска га, з 1865-га — Пе цяр бург ска га ўні вер сі тэ таў. 

Укла даль нік пер ша га ў Ра сіі «Сан скры та-рус ка га слоў-

ніка». Па мёр у 1883 го дзе.

1907 год — на ра дзіў ся 

(вёс ка Арэш ка ві-

чы, сён ня ў Пу ха віц кім ра ё не) 

Іо сіф Іо сі фа віч Жы но віч, бе-

ла рус кі цым ба ліст, ды ры жор, 

кам па зі тар і пе да гог. На род ны 

ар тыст Бе ла ру сі і СССР. Пер шы пра фе сій ны бе ла рус-

кі цым ба ліст. За сна валь нік кла са цым ба лаў і ка фед ры 

на род ных ін стру мен таў у Бе ла рус кай кан сер ва то рыі. 

З 1946 го да мас тац кі кі раў нік і га лоў ны ды ры жор Дзяр-

жаў на га ака дэ міч на га на род на га ар кест ра Бе ла ру сі. Лаў-

рэ ат Дзяр жаў най прэ міі Бе ла ру сі. Па мёр у 1974 го дзе. 

З 1987 го да ў Бе ла ру сі пра во дзіц ца Рес пуб лі кан скі кон-

курс вы ка наў цаў імя Жы но ві ча.

1907 год — у Віль ні на з'ез дзе на род ных на стаў-

ні каў Бе ла ру сі ство ра ны Бе ла рус кі са юз 

на стаў ні каў.

1940 год — фа шысц кая авія цыя 

ў хо дзе вар вар скай бам-

бар дзі роў кі цал кам раз бу ры ла г. Ро тэр-

дам (Ні дэр лан ды).

1944 год — на ра дзіў ся Джордж 

Лу кас, аме ры кан скі кі на-

рэ жы сёр, прад зю сар, сцэ на рыст. Па ста віў філь мы «Аме-

ры кан скія гра фі ці», «Зор ныя вой ны», «Ім пе рыя на но сіць 

зва рот ны ўдар» і мно гія ін шыя.

1954 год — на кан фе рэн цыі ў Га а зе бы ла пры ня-

тая кан вен цыя аб аба ро не куль тур ных каш-

тоў нас цяў у вы пад ку ўзбро е на га кан флік ту, рас пра ца ва-

ная на асно ве так зва на га пак та Рэ ры ха (1935) — пер ша га 

ў гіс то рыі між на род на га да га во ра, які аб вяс ціў аба ро ну 

куль тур ных каш тоў нас цяў (пад пі са ны 15 кра са ві ка 1935 

го да ў Ва шынг то не). Га аг ская кан вен цыя ўсту пі ла ў сі лу 

7 жніў ня 1954 го да.

1955 год — у Вар ша ве ў ад каз на да лу чэн не да 

бло ка НА ТА Фе дэ ра тыў най Рэс пуб лі кі Гер-

ма ніі быў пад пі са ны Да га вор аб друж бе, су пра цоў ніц тве і 

ўза ем най да па мо зе па між еў ра пей скі мі кра і на мі са цы я ліс-

тыч най са друж нас ці — Ал ба ні яй, Бал га ры яй, Венг ры яй, 

ГДР, Поль шчай, Ру мы ні яй, СССР і ЧССР — (Вар шаў скі 

Да га вор). Спы ніў сваю дзей ні чаць з фак тыч ным раз ва лам 

са цы я ліс тыч на га ла ге ра 1 лі пе ня 1991 го да. Ар га ні за цыя 

Вар шаў скага да га во ра больш як на 35 га доў за ма ца ва ла 

бі па ляр насць пас ля ва ен на га све ту.

Фота Анатоля КЛЕШЧУКА.
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СЁННЯ

Iмянiны
Пр. Ніны, Тамары, 
Ерамея, Ігната, Яфіма.

К. Марыі, Юстыны, 
Баніфата, Віктара, 
Мацея, Міхала.

ЗАЎТРА

Сонца Сонца 
Усход Захад Даўжыня

   дня

Мiнск — 5.10 21.03 15.53

Вi цебск — 4.53 20.59 16.06

Ма гi лёў — 5.00 20.53 15.53

Го мель — 5.03 20.43 15.40

Гродна — 5.26 21.18 15.52

Брэст — 5.33 21.11 15.38

Месяц
Першая квадра 

12 мая.

Месяц у сузор’і Шаляў.

УСМІХНЕМСЯ
— Ча му ты не до рыш мне 

квет кі?!

— Я да ру та бе ўвесь 

свет! Ідзі, ню хай квет кі на 

ву лі цы.

Муж чы нам да ве да ма.

Ка лі дзяў чы на пы та ец-

ца, ці не тоў стая яна, ма-

ла прос та ад ка заць «не». 

Муж чы на па ві нен пра дэ-

ман стра ваць здзіў лен не, 

што та кое пы тан не ўво гу-

ле маг чы ма. А ка лі трэ ба, 

дык і пад ско чыць ад не-

ча ка нас ці.

Як жа доб ра ні дзе не пра-

ца ваць!

За ха це ла ся па спаць — 

лёг па спаць. За ха це ла ся 

па ес ці — лёг па спаць. За ха-

це ла ся но вы кам п'ю тар — 

лёг па спаць.

Спорт-таймСпорт-тайм

Свежай 
рыбы 
няма

У тра ды цый ным што тыд-

нё вым агля дзе «Звяз ды» 

рас каз ва ем пра най-

больш ці ка выя спар тыў-

ныя па дзеі вы хад ных.

1. Яў ген Ка ра лёк стаў 

пе ра мож цам Куб ка Мін ска 

па ве ла спор це. Ад зна чым, 

што ў 2017 го дзе ён так са ма 

пе ра ма гаў у ста лі цы, але ў 

гон цы «Гран-пры Мін ска». 

Дру гое мес ца ў Куб ку Мін ска 

за няў Анур Бал кан (Тур цыя), 

брон за вым пры зё рам стаў 

Мак сім Піс ку ноў з ра сій скай ка ман ды 

«Ма ра фон-Ту ла». Прыз са ма га ак тыў-

на га гон шчы ка атры маў Сяр гей Па пок 

з ве ла гру пы «Мінск», а ў ка манд ным 

за лі ку пе ра маг ла на цы я наль ная збор-

ная Бе ла ру сі. Уся го ў гон цы пры ня лі 

ўдзел 148 ат ле таў з 27 ка ман даў.

Ве ла сі пед ны ты дзень у Мін ску пра-

цяг нуў ся ў ня дзе лю тур ні рам «Гран-

пры Мін ска», гон ка прай шла па та кім 

жа марш ру це, як прой дзе за езд ша-

шэй ні каў пад час ІІ Еў ра пей скіх гуль-

няў. Пе ра мож цам стаў прад стаў нік 

збор най Эс то ніі Нор ман Вахт ра, ён 

упэў не на пра вёў дру гую част ку за ез-

ду і фі ні ша ваў у адзі но це. Ся рэб ра ным 

пры зё рам стаў яго су ай чын нік Мар цін 

Ла ас. Трэ цяе мес ца ў Ге ор гі а са Буг-

ла са з кі тай скай NСL. Най леп шым з 

бе ла ру саў стаў Мі ка лай Шу маў з ве-

ла гру пы «Мінск».

2. Бе ла рус кія ат ле ты за ва я ва-

лі ча ты ры ўзна га ро ды на пер шым 

эта пе Куб ка све ту па ака дэ міч ным 

вес ла ван ні ў бал гар скім Плоў дзі ве. 

За ла ты ме даль у кла се лег ка вес ных 

ло дак (не алім пій скі клас) за ва я ва ла 

Але на Фур ман. Тац ця на Клі мо віч і 

Крыс ці на Ста ра се лец вый гра лі «се-

раб ро» ў кла се ло дак двой ка пар ная. 

У фі на ле бе ла рус кі ду эт са сту піў кі-

таян кам Лю Шы Ю і Вань 

Ю Вэй тры з па ло вай 

се кун ды. У кла се ло дак-

адзі но чак ся род муж чын 

дру гое мес ца за няў бе ла-

рус Пі ліп Па ву коў. У фі на-

ле ў жан чын шос ты вы нік 

у гэ тай дыс цып лі не па ка-

за ла вя до мая бе ла рус кая 

вяс ляр ка Ка ця ры на Карс-

тэн, якая ад ста ла ад пе-

ра мож цы Лі зы Шэ е но ард 

з Ні дэр лан даў больш чым 

на 32 се кун ды. Брон за вы 

ме даль у двой цы пар най 

за  ва  я  ва-

лі бе ла ру сы Ста ні слаў 

Шчар ба чэ ня і Дзя ніс 

Мі галь.

3. Бак сёр Дзміт-

рый Аса наў (ва га вая 

ка тэ го рыя 60 кг) за-

ва я ваў за ла тую ўзна-

га ро ду прэ стыж на га 

тур ні ру — Ку бак гу-

бер на та ра Санкт-Пе-

цяр бур га. Бе ла рус у 

фі наль ным па ядын ку 

бак сі ра ваў су праць ку-

бін ска га спарт сме на трох ра-

зо ва га чэм пі ё на све ту Ла за ра 

Аль ва рэ са Эст ра ды.

Ку бак гу бер на та ра Санкт-

Пе цяр бур га па бок се пра во-

дзіц ца з 2009 го да і са браў сё-

ле та прад стаў ні коў 15 кра ін.

4. Лёг ка ат ле ты Ма ры на 

Ар за ма са ва і Аляк сандр Ва-

сі леў скі за ня лі пя тае мес ца 

ў за бе гу 2х2х400 м на чэм пі-

я на це све ту ў эс та фе тах, які 

пра хо дзіць у Іа ка га ме (Япо-

нія). Ду эт па ка заў вы нік 3 хв. 

51,64 сек. Ад зна чым, што для 

Ма ры ны Ар за ма са вай гэ ты старт быў 

не аб ход ны як этап пад рых тоў кі да буй-

ных між на род ных тур ні раў у лет нім се-

зо не. Пер шае мес ца за ня лі спрын та ры 

з ЗША — 3 хв. 36,92 сек. Дру гое мес ца 

за ня лі ат ле ты з Аў стра ліі, а за мкну лі 

трой ку пры зё раў япон цы.

Чэм пі я нат све ту па бе га вых эс-

та фе тах пра во дзіц ца чац вёр ты раз. 

Най больш уда ла бе ла ру сы вы сту пі лі 

там у 2017 го дзе ў эс та фе це 4х800 м, 

за ня ўшы дру гое мес ца.

5. Бе ла рус кія дзю да іс ты Аляк-

сандр Ва ха вяк (ва га вая ка тэ го рыя — 

звыш 100 кг) і Ма ры на Слуц кая 

(звыш 78 кг) за ня лі пя тыя мес цы на 

прэ стыж ным тур ні ры се рыі «Вя лі-

ка га шле ма» ў Ба ку (Азер бай джан). 

Удзел у спа бор ніц твах пры ня ло больш 

за 430 спарт сме наў з 57 кра ін.

Да р'я ЛА БА ЖЭ ВІЧ.

ПА ДА РО ГАХ ВЯ ЛІ КІХ ГУЛЬ НЯЎ


