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НАПРЫКАНЦЫ

19 лютага 2019 г.

Спорт-тайм

СЁННЯ

«ЗАЛАТЫЯ» ПАЛЁТЫ САШЫ ПРАЦЯГВАЮЦЦА
У што тыд нё вым спар тыў ным
аглядзе «Звязды» расказваем
пра найбольш актуальныя падзеі
выхадных.

У сінхронных скачках беларускі дуэт Уладзіслаў Ганчароў і Алег Рабцаў у
кваліфікацыі стаў першым, а на вырашальнай стадыі ў барацьбе за медалі
атлеты занялі другое месца.
У спаборніцтвах сярод жанчын у
сінхронных скачках на верхнюю прыступку п'едэстала падняліся беларускі
Валянціна Багамолава і Ангеліна Хацян, якія апярэдзілі дуэты з Аўстраліі
і Бразіліі. У індывідуальных скачках
сярод жанчын беларуска Марыя Махарынская, якая аднавілася пасля траўмы, заняла чацвёртае месца.
Нагадаем, Кубак свету ў 2019 годзе
з'яўляецца ліцэнзійным да Алімпійскіх гульняў у Токіа. У Баку выступілі
200 атлетаў з 31 краіны.
Аліна Талай атрымала перамогу ў бегу на 60 метраў
з бар'ерамі ў адкрытым чэмпіянаце
Бельгіі. У першым старце пасля аднаўлення ад траўмы адзін з лідараў зборнай паказала высокі вынік — 7,96 сек.
Найбліжэйшыя саперніцы, бельгійскія
спартсменкі, не змаглі выбегчы з васьмі
секундаў. Час Талай — трэці на дадзенай дыстанцыі ў Еўропе, што дазволіла
Аліне выканаць нарматыў на кантынентальны форум у закрытых памяшканнях,
які пройдзе з 1 па 3 сакавіка ў Глазга.
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год — нарадзіўся Георгій
Мікалаевіч Высоцкі, савецкі глебазнавец, лесавод і геабатанік. Акадэмік УАСГНІЛ. Адзін з заснавальнікаў
лясной даследчай справы ў Беларусі. У
1923—1925 гадах выкладаў у Беларускім
інстытуце сельскай і лясной гаспадаркі, у 1924—1926-м
загадваў Мінскай лясной доследнай станцыяй. У Беларусі
праводзіў метэаралагічныя і гідралагічныя даследаванні,
паклаў пачатак навуковай тыпалагічнай класіфікацыі лясоў, даў геабатанічную характарыстыку расліннасці на
поўдні краіны. Памёр у 1940 годзе.
год — у Пецярбургу адбылася Першая беларуская вечарына. Наладжана была пад
уплывам Першай беларускай вечарыны ў Вільні і шмат
у чым тут была паўторана яе праграма. Арганізоўвалася
беларусамі, навучэнцкай моладдзю. Ставілася камедыя
«Па рэвізіі» М. Крапіўніцкага, хор у складзе 65 чалавек
пад кіраўніцтвам С. Шымкуса выканаў беларускія народныя песні, былі паказаны танцы, пастаўленыя І. Буйніцкім.
Вечарына атрымала вялікі рэзананс у друку. У газеце
«Наша ніва» быў змешчаны артыкул Я. Купалы з высокай
ацэнкай мастацка-эстэтычнай атмасферы на ёй і верш,
прысвечаны выступленню Буйніцкага, яго дачкі Ванды і
танцораў, якіх Буйніцкі падрыхтаваў з удзельнікаў Пецярбургскага студэнцкага гуртка. Вечарына садзейнічала
распаўсюджванню беларускага мастацтва па-за межамі
Беларусі і наладжванню культурных сувязяў.
год — створаны Заходні фронт для барацьбы з польскімі войскамі (8 красавіка
1924 года пераўтвораны ў Заходнюю ваенную акругу).
год — на ра дзіўся (г. Маск ва) Ан то ній
(Анатоль Сяргеевіч Мельнікаў), дзеяч і
гісторык праваслаўнай царквы ў Беларусі, доктар багаслоўя. З 1956 года архімандрыт Жыровіцкага Успенскага манастыра, рэктар Мінскай духоўнай семінарыі.
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БЕЛАРУСКАЯ
ГАЗЕТА
ЗАСНАВАЛЬНIКI: Савет Рэспублiкi Нацыянальнага сходу Рэспублiкi
Беларусь, Палата прадстаўнiкоў Нацыянальнага
сходу Рэспублiкi Беларусь, Савет Мiнiстраў
Рэспублiкi Беларусь
РЭГІСТРАЦЫЙНАЕ ПАСВЕДЧАННЕ НУМАР 2 АД 17 ЛЮТАГА
2009 ГОДА, ВЫДАДЗЕНАЕ МІНІСТЭРСТВАМ ІНФАРМАЦЫІ
РЭСПУБЛІКІ БЕЛАРУСЬ.

Мiнск —
Вiцебск —
Магiлёў —
Гомель —
Гродна —
Брэст —

Усход

Захад Даўжыня
дня

8.21
8.14
8.12
8.05
8.36
8.33

18.26
18.13
18.16
18.16
18.42
18.46

10.05
9.59
10.04
10.11
10.06
10.13

Поўня ў 18.53.
Месяц у сузор’і Дзевы.

Iмянiны
Пр. Марфы, Марыі,
Хрысціны, Анатоля,
Васіля, Дзмітрыя, Івана,
Максіма, Юльяна.
К. Міраславы, Арнольда,
Міраслава, Пятра.
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Фота Анатоля КЛЕШЧУКА.

ЗАЎТРА

6.

З мая 1965-га епіскап, з кастрычніка 1965-га — архіепіскап, з 1975 года — мітрапаліт мінскі і беларускі.
У 1978—1986 гадах мітрапаліт ленінградскі і наўгародскі. Вывучаў гісторыю Жыровіцкага манастыра (склаў
спіс жыровіцкіх архімандрытаў), гісторыю праваслаўя
ў Беларусі ў 1917—1962 гадах. Даследаваў жывапіс,
сабраў калекцыю старажытнага беларускага ткацтва.
Памёр у 1986 годзе.
год — на ра дзіўся (г. Магілёў) Генадзь Аўсяннікаў, акцёр, народны
артыст Беларусі і СССР. Працуе
ў Нацыянальным акадэмічным
тэатры імя Я. Купалы. Яго творчасці ўласцівы свабода самавыяўлення, імправізацыйнай гульні, здольнасць выразна і
арганічна перадаваць этнаграфічныя рысы персанажа,
сакавіты народны гумар, дакладнасць псіхалагічнага
і пластычнага малюнка ролі. Сярод роляў: Пустарэвіч
(«Паўлінка» Я. Купалы), Ермалаеў («Апошняе спатканне»
А. Галіны), Цярэшка Калабок («Трыбунал» А. Макаёнка).
Здымаўся ў фільмах «Доўгія вёрсты вайны», «Апошняе
лета дзяцінства», «Полымя» і іншых. Лаўрэат Дзяржаўнай
прэміі Беларусі.
год — нарадзіўся Мікалай
Капернік, польскі астраном, стваральнік геліяцэнтрычнай сістэмы свету. Памёр у 1543 годзе.
год — ус тупіў на трон
расійскі імператар Аляксандр ІІ, старэйшы сын імператара Мікалая І і імператрыцы Аляксандры Фёдараўны. Яго царстваванне, якое
доўжылася больш за 25 гадоў, адзначылася адменай
прыгоннага права (1861), а таксама правядзеннем земскай, судовай і ваеннай рэформаў, пачаткам бурнага
будаўніцтва чыгунак.
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УСМІХНЕМСЯ
Калі я слухаю і не перабіваю, не трэба мяне будзіць.
Жонка — мужу:
— Ты наўмысна так шмат
вады п'еш, каб супу менш
улезла?
Кажуць, калі як след
прапацеў, то трэніроўка
ўдалася. А калі я як след
прапацеў ужо калі пера-

адзяваўся, можна ўжо не
хадзіць у залу?
— Хто гэта зрабіў?!
— Мы!
— Хто «мы»?
— Я і каньяк.
Калі разводзішся і дзеліш маёмасць, аказваецца,
што твая былая жонка не
палова, а ўсе 90 %.
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Дырэктар — галоўны рэдактар СУХАРУКАЎ Павел Якаўлевіч.
РЭДАКЦЫЙНАЯ КАЛЕГIЯ: В. АНУФРЫЕВА (намеснiк галоўнага рэдактара), Н. ДРЫНДРОЖЫК,
Н. КАРПЕНКА (першы намеснiк галоўнага рэдактара), А. ЛЯЎКОВІЧ (першы намеснiк дырэктара),
М. ЛІТВІНАЎ (намеснiк галоўнага рэдактара), А. КЛЯШЧУК, Н. РАСОЛЬКА, С. РАСОЛЬКА,
А. СЛАНЕЎСКІ (намеснiк галоўнага рэдактара), В. ЦЕЛЯШУК.
Выдавец — Рэдакцыйна-выдавецкая ўстанова «Выдавецкі дом «Звязда».
НАШ АДРАС: 220013 г. Мiнск, вул. Б. Хмяльніцкага, 10-а.
ТЭЛЕФОНЫ Ў МІНСКУ: прыёмнай – 287 19 19 (тэл./факс); аддзелаў: пiсьмаў — 287 18 64,
маркетынгу — 337 44 04, бухгалтэрыi: 287 18 81.
Аўтары апублiкаваных матэрыялаў нясуць адказнасць за падбор i дакладнасць фактаў. Iх меркаваннi не заўсёды супадаюць
з меркаваннем рэдакцыi. Рэдакцыя па сваім меркаванні адбірае і публікуе адрасаваныя ёй пісьмы. Перадрук матэрыялаў,
апублікаваных у «Звяздзе», толькі з дазволу рэдакцыі.

caricatura.ru

На ступ ны этап Куб ка све ту па
фрыстайле адбудзецца 23 лютага ў
спарткомплексе «Раўбічы».
Уладзіслаў Ганчароў перамог на этапе Кубка свету
па скачках на батуце ў Баку. Другое
месца на п'едэстале заняў прынцыповы сапернік беларуса кітаец Донь
Донь, на трэцім месцы Даікі Кішы з
Японіі.

Нагадаем, у верасні 2018 года легкаатлетка перанесла аперацыю на
калене.
Анастасія Салас выйграла
бронзавую ўзнагароду на
міжнародным турніры па мастацкай гімнастыцы «Гран-пры Масквы». Трэцяе месца беларуска заняла
ў практыкаванні са стужкай. Першай у
гэтай дысцыпліне стала расіянка Арына Аверына, а яе сястра Дзіна Аверына заняла другое месца. У іншых відах
індывідуальнай праграмы беларуска
не трапіла на п'едэстал.
У спаборніцтвах сярод юніёраў у
індывідуальным мнагабор'і таксама
бронзавы медаль атрымала беларуска Юлія Еўчык.
Каманды Беларусі сталі пераможцамі баскетбольнага
турніру Palova. Snowball 3x3 у мінскім ГЦ «Сталіца». Адзначым, што ў
спаборніцтвах выступілі 8 жаночых і
10 мужчынскіх камандаў з Літвы, Латвіі, Украіны, Расіі і Беларусі. Гаспадароў прадстаўлялі не толькі нацыянальныя зборныя, але і юніёрскія дружыны
(U-18).
Удзельнікі турніру ў Мінску зарабілі ачкі ў рэйтынг ФІБА і паспрабавалі
свае сілы за два месяцы да старту
ІІ Еўрапейскіх гульняў, дзе будзе прадстаўлены баскетбол 3х3.
Хакеісты «Дынама-Мінск»
прайгралі ў заключным дамашнім матчы сезона сапернікам з
«Сочы» з лікам 1:3.
Нагадаем, у 11-м рэгулярным чэмпіянаце КХЛ мінскаму «Дынама» засталося згуляць два выязныя матчы:
20 лютага з падмаскоўным «Віцязем»,
а 22 лютага ў Хельсінкі з «Ёкерытам».
Дар'я ЛАБАЖЭВІЧ.
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Аляксандра Раманоўская
заваявала залатую ўзнагароду на этапе Кубка свету па фрыстайле ў Маскве. На другую прыступку п'едэс тала ўзнялася Лора Піу з
Аўстраліі, трэцяй стала Ксю Ментаа з
Кітая. У спаборніцтвах сярод мужчын
Антон Кушнір не выйшаў у суперфінал, заняўшы восьмае месца, а перамог Станіслаў Нікіцін з Расіі.

Месяц

Сонца

http://www.zviazda.by;

e-mail: info@zviazda.by,
(для зваротаў): zvarot@zviazda.by

ПРЫЁМ тэл./факс: 287 17 79,
РЭКЛАМЫ е-mail: reklama@zviazda.by
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