
СЁННЯ

Iмянiны
Пр. Таісіі, Анісіма, 
Купрыяна, Сямёна.
К. Івоны, Рэнаты, Міхала, 
Яна.

Месяц
Маладзік 25 мая.

Месяц у сузор’і Цяльца.

ЗАЎТРА

Сонца Сонца 
Усход Захад Даўжыня

   дня

Мiнск — 4.55 21.19 16.24

Вi цебск — 4.37 21.15 16.38

Ма гi лёў — 4.45 21.09 16.24

Го мель — 4.49 20.57 16.08

Гродна — 5.12 21.33 16.21

Брэст — 5.20 21.25 16.05
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22 мая 2017 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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23 МАЯ

1707 год — на ра дзіў ся Карл Лі ней (1707—1778 га-
ды), швед скі пры ро да зна вец і на ту ра ліст, 

ства раль нік сіс тэ мы кла сі фі ка цыі жы вёль на га і рас лін на-
га све ту.

1888 год — на ра дзіў ся (г. Грод на) Ка раль Ру мель, 
бе ла рус кі, ра сій скі і поль скі спарт смен (кон-

ны спорт, пе ра адо лен-
не пе ра шкод). Пер шы з 
ура джэн цаў Бе ла ру сі — 
удзель нік і пры зёр Алім пій-
скіх гуль няў. У 1910-я га ды 
слу жыў у ра сій скай ар міі 
і быў уклю ча ны ў склад 
алім пій скай ка ман ды Ра сіі 
для ўдзе лу ў V Алім пій скіх 
гуль нях у Стак голь ме (1912 г.). На алім пій скім тур ні ры 
атры маў цяж кую траў му, але змог за кон чыць сваё вы ступ-
лен не (31-е мес ца). За пра яў ле ную муж насць па за га дзе 
ка ра ля Шве цыі Гус та ва V уз на га ро джа ны спе цы яль ным 
за ла тым ме да лём. Брон за вы пры зёр ІX Алім пій скіх гуль няў 
(1928 г.) у ка манд ным за лі ку ў скла дзе збор най ка ман ды 
Поль шчы. 3-ра зо вы пе ра мож ца тур ні раў Куб ка на цый, 
2-ра зо вы чэм пі ён Поль шчы. Пас ля за кан чэн ня Дру гой су-
свет най вай ны быў на трэ нер скай і ар га ні за тар скай ра бо це. 
Па мёр у 1967 го дзе.

1897 год — на ста пе лях вер фі «Но вае Ад мі ра лцей-
ства» ў Пе цяр бур гу быў за кла дзе ны ле ген-

дар ны крэй сер «Аў ро ра». Ця пер зна хо дзіц ца на веч най ста-
ян цы ка ля Пят роў скай на бя рэж най Санкт-Пе цяр бур га.

1907 год — на ра дзіў ся (мяс тэч ка Якаў ле ві чы, ця-
пер у Ар шан скім ра ё не) Ула дзі мір Мя жэ віч, 

бе ла рус кі пісь мен нік, жур на ліст. З 1925 го да быў на кам-
са моль скай пра цы, з 1929 го да пра ца ваў у га зе це «Звяз-
да», у 30-х га дах быў бе ла рус кім ка рэс пан дэн там га зе ты 
«Известия». У 1956—1967-м — су пра цоў нік ча со пі саў «Во-
жык», «Вя сёл ка», «Бя роз ка». Аў тар кніг на ры саў і апо вес цяў 
«Ляс ныя зна ход кі», «Зем ля кі», «Яны бы лі пер шы мі» і ін шых. 
У 1937 го дзе арыш та ва ны і пры су джа ны да 10 га доў па збаў-
лен ня во лі. Рэ абі лі та ва ны ў 1955-м. Па мёр у 1982 го дзе.

1997 год — Прэ зі дэнт Ра сій скай Фе дэ ра цыі Ба-
рыс Ель цын і Прэ зі дэнт Рэс пуб лі кі Бе ла русь 

Аляк сандр Лу ка шэн ка пад пі са лі Ста тут Са ю за Бе ла ру сі і 
Ра сіі, да ку мент, які вы зна чае асноў ныя па ра мет ры ін тэ гра-
цый на га пра цэ су дзвюх кра ін.

Габ ры эль Гар сія МАР КЕС, 
ка лум бій скі пісь мен нік, пуб лі цыст:

«Я люб лю ця бе не за тое, хто ты, а за тое, хто — 
я, ка лі я з та бой».

УСМІХНЕМСЯ

— Фі ма, вам коль кі лы жа-
чак цук ру? Пяць ці шэсць?

— Тры, але каб я ба чыў.

На два рэ XXІ ста год дзе, 
за піс на пры ём да тэ ра пеў-
та цяпер праз ін тэр нэт. Та-
му пе рад ка бі не там — тры 
чар гі:

1) За пі са ныя ан лайн.

2) Па па пя ро вых та ло нах 
з рэ гіст ра ту ры.

3) «Я толь кі спы таць».

Жон ка — му жу:

— А да вя сел ля ка заў, што 

га то вы па мер ці за мя не.

— Ну доб ра, да вай сю ды 

твае кат ле ты.

За ўва жа на, што два 
са мыя доў гія пра цоў ныя 
дні — гэ та па ня дзе лак і 
пят ні ца.

На ву ко ва га аб грун та-
ван ня гэ тай ана ма ліі па-
куль не зной дзе на.

Фота Максіма ШАСТАКОВА.
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У што тыд нё вым спар тыў ным 
агля дзе «Звяз ды» пад во дзім 
вы ні кі чэм пі я на ту све ту 
па ха кеі, рас каз ва ем 
пра зме ны ў бе ла рус кай 
фе дэ ра цыі і пос пе хі ай чын ных 
гім нас так на чэм пі я на це 
Еў ро пы.

1. Ігар Рач коў скі па даў у ад стаў ку 
з па са ды стар шы ні фе дэ ра цыі ха-
кея, яго мес ца зой ме Ся мён ША ПІ РА, 
стар шы ня Мінска-
га абл вы кан ка-
ма. Та кое ра шэн не 
бы ло пры ня та на 
спра ва здач на-вы-
бар чай кан фе рэн-
цыі, якая прай шла 
ў фе дэ ра цыі ў су-
бо ту.

— Фе дэ ра цыя ў апош нія га ды ра-
бо ты зра бі ла вель мі мно гае. Пра нас 
увесь свет да ве даў ся як пра ха кей ную 
дзяр жа ву. Апош няя пе ра мо га бы ла за-
ва я ва на на пя рэ дад ні ў Кёль не. Гэ та ве-
лі зар ная за слу га Іга ра Рач коў ска га, — 

ад зна чыў Ся мён Ба ры са віч. — Маё 
проз ві шча ся род ха ке іс таў вы ні ко лі не 
чу лі. Так, я ўсё жыц цё пра ца ваў у сель-
скай гас па дар цы, але, ка лі быў у Грод-
не гу бер на та рам, па лю біў ха кей. Не 
схіль ны ра біць кад ра выя чыст кі, ад нак 
усе мя не ве да юць як ча ла ве ка жорст-
ка га і па тра ба валь на га. Без гэ та га не 
бы вае вы ні каў, — пад крэс ліў Ша пі ра.

Но вы стар шы ня фе дэ ра цыі абра ны 
на ча ты ры га ды.

Тым ча сам у Гер ма ніі і Фран цыі за-
вяр шыў ся 81-ы чэм пі я нат све ту па ха-
кеі. У фі наль ным па ядын ку за за ла тыя 
ўзна га ро ды зма га лі ся збор ныя Ка на ды 
і Шве цыі, пе ра мож ца вы зна чыў ся толь-
кі ў се рыі штраф ных кід коў. Лік су стрэ-
чы — 1:2, ты тул чэм пі ё наў узя лі шве ды. 
Для іх гэ та дзя ся тая пе ра мо га на пла-
не тар ным пер шын стве і пер шая з 2013 
го да ў фі на ле. Да рэ чы, ра ней у фі на лах 
чэм пі я на таў све ту мац ней ша га ў се рыі 
бу лі таў вы зна ча лі толь кі ад ной чы — у 
1994 го дзе (ка над цы адо ле лі фі наў).

У па ядын ку за брон за выя ўзна га ро-
ды збор ная Ра сіі бы ла мац ней шай за 
фі наў — 5:3.

2. Алі на Гар на сько за ня ла трэ цяе 
мес ца на чэм пі я на це Еў ро пы па мас-
тац кай гім насты цы ў прак ты ка ван-
ні з мя чом. Пе ра маг ла ў гэ тым ві дзе 
ра сі ян ка Ары на Аве ры на, «се раб ро» ў 
ін шай прад стаў ні цы Ра сіі Аляк санд ры 
Сал да та вай. Алі на Гар на сько так са ма 
за ня ла чац вёр тае мес ца ў прак ты ка-
ван ні з бу ла ва мі і пя тае са стуж кай.

У фі на лах асоб ных прак ты ка ван няў 
пры ня ла ўдзел яшчэ ад на бе ла рус ка Ка-
ця ры на Гал кі на, яе най леп шым вы ні кам 
ста ла пя тае мес ца ў прак ты ка ван ні з аб-
ру чом. Брон за вы ме даль Алі ны Гар на-
сько — дру гая ўзна га ро да ў скар бон цы 
збор най Бе ла ру сі на сё лет нім чэм пі я на-
це Еў ро пы. Ра ней на шы гра цыі за ва я ва-
лі «се раб ро» ў ка манд ным мна га бор'і.

3. Мін скі СКА і БГК імя Мяш ко ва 
ста лі фі на ліс та мі чэм пі я на ту кра і ны 
па ганд бо ле. Пер шы па яды нак за ла-
той се рыі ад бу дзец ца 24 мая ў мін скім 
па ла цы спор ту «Уруч ча». 27—28 мая 
се рыя пе ра е дзе ў Брэст.

4. На да маш нім чэм пі я на це Еў ро пы 
бе ла рус кія сам біс ты за ва я ва лі 20 ме-
да лёў — 3 за ла тыя, 5 ся рэб ра ных і 
12 брон за вых. Ад зна чым, што ў ста-
ліч ным Па ла цы спор ту бы ло ра зы гра на 
27 кам плек таў уз на га род: у 9 ва га вых 
ка тэ го ры ях у муж чын і ў 9 — у жан чын 
у спар тыў ным сам ба, а так са ма ў 9 ва-
га вых ка тэ го ры ях у ба я вым сам ба.

5. За вяр шы лі ся мат чы 9-га ту ра 
чэм пі я на ту кра і ны па фут бо ле. Да-
маш няя су стрэ ча «Га ра дзеі» з жо дзін-
скім «Тар пе да-Бе лАЗ» за вяр шы ла ся 
пе ра мо гай гас па да роў 3:2. З та кім жа 
вы ні кам «Іс лач» абы гра ла ў Ма зы-
ры мяс цо в ую «Сла вію», «Шах цёр» 
з мі ні маль най пе ра ва гай пе рай граў 
«Слуцк» — 2:1, БА ТЭ быў мац ней шым 
за мін скае «Ды на ма» — 1:0, «Го мель» 
за браў ач кі ў «Наф та на» — 3:1, «Ды-
на ма» (Брэст) на сва ім по лі пе рай гра-
ла «Ві цебск» — 2:0. З ні чый ным вы ні-
кам за вяр шы ла ся су стрэ ча «Мін ска» і 
«Дняп ра» — 0:0, а «Нё ман» пе рай граў 
«Крум ка чоў» — 2:0.

Ста но ві шча ў лі дзі ру ю чай гру пе: 
«Шах цёр» — 22 ач кі, БА ТЭ — 20, «Ды-
на ма» (Мінск) — 18.

Да р'я ЛА БА ЖЭ ВІЧ. 
lobazhevich@zviazda.by
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