
«Усё або ні чо га» — ме на ві та 
гэ та ка заў Юрый Шаў цоў пе-
рад са мым важ ным па ядын-
кам на сё лет нім су свет ным 
пер шын стве для на шай збор-
най з венг ра мі. Ён скон чыў ся 
для нас па спя хо ва, пе ра мо-
га 27:25 вы ве ла бе ла ру саў у 
плэй-оф і су па ко і ла скеп ты-
каў ка ман ды.

Пас ля гэ та га мат ча на шы хлоп-
цы яшчэ доў га не па кі да лі пля цоў-
ку, іх не ад пус ка лі ба лель шчы кі, 
што пры еха лі ў Ру ан пад тры маць 
сваю лю бі мую збор ную, а вы браў-
шы ся на рэш це да нас, у мікс-зо ну, 
гуль цы ра дас на ві та лі жур на ліс-
таў. «Мы бы лі га то выя, мы ве да лі, 
што пе ра мо жам!» — кан ста та ваў 
Анд рэй Юры нок пад ухва ляль нае 
кі ван не та ва ры шаў па ка ман дзе. 
Ураў на ва жа ны спа кой за хоў ваў 
толь кі трэ нер скі штаб. Юрый Ана-
тол е віч, як заў сё ды, са стры ма най 
усмеш кай ад ка заў на ўсе пы тан ні, 
але ў кан цы па пра сіў: «Дай це мне, 
ка лі лас ка, ад па чыць». Ка ман да 
ад пра ві ла ся на за слу жа ны ад па-
чы нак, а вось паў сот ні бе ла рус кіх 
ба лель шчы каў пас ля пе ра мо гі над 
венг ра мі свят ка ва лі ў Ру а не, зда ец-
ца, мац ней за ты сяч ную ня мец кую 
тар сі ду, су па кой ва ю чы абу ра ных 
фран цу заў: «Не хва люй це ся, заўт-
ра мы ўжо вы яз джа ем».

Але трэ ба ска заць, ні хто не ўпа-
даў у эй фа рыю, та му што ве да лі — 
да лей ляг чэй не бу дзе. У 1/8 мы 

су стрэ лі ся са шве да мі, хоць маг лі 
тра піць і на дат чан: ні адзін, ні дру-
гі са пер нік не вы гля даў лёг кім для 
бе ла ру саў. Шве ды на сё лет нім су-
свет ным пер шын стве з'яў ля юц ца 
ад ной з са мых эфек тыў ных збор-
ных, за мат чы гру па вой ста дыі яны 
за кі ну лі най боль шую коль касць мя-
чоў. Са мую вы со кую на дзей насць 
у Фран цыі дэ ман стру юць ва ра та-
ры ме на ві та гэ тай ка ман ды — 40% 
ад бі тых кід коў. Сваю ста тыс ты ку 
«трэк ру нар» не са пса ва ў і ў мат чы 
з на шай збор най, роў най гуль ня 
зда ва ла ся толь кі да 9-й хві лі ны, 
а по тым ад рыў шве даў рос на ва-
чах. У на шай дру жы ны ў ня дзель-
ны ве чар не атрым лі ва ла ся ні чо га, 
раз-по раз пра валь ва ла ся аба ро на, 
кід кі за дняй лі ніі час та не да хо дзі лі 
да мэ ты, не да па ма га лі і гал кі пе-
ры. Ня змен на эфек тыў на пра ца-
ва ла толь кі звяз ка Пу хоў скі-Ка ра-
лёк, якая і пры нес ла вя лі кую част ку 
бе ла рус кіх га лоў. У вы ні ку буй ное 
па ра жэн не — 22:41, якое ад пра ві ла 
на шых хлоп цаў да до му.

Бе ла рус кі лі ней ны Ар цём Ка ра-
лёк па вы ні ках шас ці гуль няў зай-
мае дру гі ра док у рэй тын гу ЧС-2017 
па за кі ну тых га лах (37 мя чоў), ра-
зы гры ва ю чы Ба рыс Пу хоў скі дру гі ў 
рэй тын гу «гол + пас» (24 + 39). Хто 
б што ні ка заў, гэ та бы ла да стой ная 
гуль ня бе ла ру саў, але чэм пі я нат 
пра цяг ва ец ца ўжо без нас. У 1/4 ба-
раць бу па вя дуць збор ныя Шве цыі, 
Хар ва тыі, Ка та ра, Венг рыі, Нар ве-
гіі, Іс па ніі, Фран цыі і Сла ве ніі.

СЁННЯ

Iмянiны
Пр. Мікалая, Міхаіла, 
Уладзіміра, Фёдара.
К. Мілены, Феліцыі, 
Эрыкі, Рафала, Роберта, 
Фелікса, Францішка, 
Цімафея.

Месяц
Маладзік 28 студзеня.
Месяц у сузор’і Стральца.

ЗАЎТРА

Сонца Сонца 
Усход Захад Даўжыня
   дня

Мiнск — 9.09 17.35 8.26

Вi цебск — 9.04 17.19 8.15

Ма гi лёў — 8.59 17.25 8.26

Го мель — 8.49 17.28 8.39

Гродна — 9.23 17.52 8.29

Брэст — 9.17 17.58 8.41

— Пра бач, але я не бу-
ду зай мац ца cекcам да вя-
сел ля.

— Ты так са ма пра бач, 
але я не бу ду ла дзіць вя сел-
ле дзе ля cексу.

Ля чэб ны прэ па рат «мель-
до ній» пры ду ма лі ра сій скія 
фар ма ко ла гі, а вось як най-
больш эфек тыў на яго вы ка-
рыс тоў ваць, пры ду ма лі аме-
ры кан скія па лі ты кі.

— Я без шап кі ха джу 
прак тыч на заў сё ды. А ка лі 
ня ма вет ру, то і ў –25. І ні чо-
га. Ка лі апош ні раз хва рэў — 
не па мя таю.

— Вось, а ка лі б ха дзіў у 
шап цы, па мя таў бы.

Ад крыў сваю фір му — 
ТАА «ТАА».

Ця пер ве ся лю ся, як сак ра-
тар кі ад каз ва юць на тэ ле фон-
ныя зван кі...

УСМІХНЕМСЯ
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Фота Надзеі БУЖАН.
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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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24 СТУ ДЗЕ НЯ

1872 год — на ра дзіў ся Глеб Мак сі мі ля на віч Кржы-
жа ноў скі, са вец кі дзяр жаў ны і пар тый ны дзе-

яч, ву чо ны-энер ге тык, ака дэ мік АН СССР, ві цэ-прэ зі дэнт 
АН СССР, Ге рой Са цы я ліс тыч най Пра цы. З 1891 го да зай-
маў ся рэ ва лю цый най дзей нас цю. Адзін з ар га ні за та раў 
пе цяр бург ска га «Са ю за ба раць бы за вы зва лен не ра бо ча-
га кла са». У 1920 го дзе — стар шы ня Дзяр жаў най ка мі сіі 
па элект ры фі ка цыі Ра сіі (ГО ЭЛ РО). У 1921—1923-м і ў 
1925—1930 га дах — стар шы ня Дзярж пла на. Аў тар ра-
бот па комп лекс най энер ге ты цы, элект ры фі ка цыі, тэ о рыі і 
прак ты цы пла на ван ня, а так са ма рэ ва лю цый ных пе сень, у 
пры ват нас ці «Вар ша вян кі» («Віх ры ва ро жыя») і інш.

1895 год — у Мін ску ўве дзе на ў дзе ян не пер шая 
элект ра стан цыя. Най буй ней шая ў Бе ла ру-

сі з лі ку му ні цы паль ных. Зна хо дзі ла ся на пра вым бе ра зе 
Свіс ла чы, по бач з су час ным бу дын кам Бе ла рус ка га дзяр-
жаў на га цыр ка. Гэ та да зво лі ла ўста на віць 390 лям па чак 
на паль ван ня: 140 для асвят лен ня ву ліц Пет ра паў лаў скай, 
Пра аб ра жэн скай, Гу бер на тар скай, За хар' еў скай, 140 у зі-
мо вым і лет нім тэ ат рах і 110 у пры ват ных спа жыў цоў. Га-
ра джа не хут ка аца ні лі пе ра ва гу но ва га ві ду асвят лен ня, і 
ўжо праз тры га ды го рад меў 1100 лям па чак на паль ван ня 
ў 16 све чак: 240 на ву лі цах, 420 у тэ ат рах і 430 у пры ват-
ным спа жы ван ні.

1897 год — на ра дзіў ся (в. Каль ні кі Сма ля віц ка га 
ра ё на) Ва сіль Фе а фі ла віч Куп рэ віч, бе ла рус-

кі ву чо ны, ака дэ мік НАН Бе ла ру сі, за-
слу жа ны дзе яч на ву кі Бе ла ру сі, Ге рой 
Са цы я ліс тыч най Пра цы. Аў тар на ву ко-
вых да сле да ван няў па фі зі я ло гіі хво рай 
рас лі ны, сіс тэ ма ты цы гры боў, гле ба вай 
эн зі ма ло гіі. Упер шы ню да ка заў, што рас-
лі ны мо гуць за свой ваць для фо та сін тэ зу 
вуг ле кіс ла ту, якая трап ляе ў ка ра нё вую 
сіс тэ му ра зам з ва дой з гле бы. Аў тар 

больш як 100 на ву ко вых прац, у тым лі ку 7 ма на гра фій. 
Па мёр у 1969 го дзе.

1937 год — 80 га доў та му на ра дзіў ся (г. Шклоў) 
Усе ва лад Пят ро віч Радзь ко, бе ла рус кі ву чо-

ны, член-ка рэс пан дэнт НАН Бе ла ру сі, док тар фі зі ка-ма тэ-
ма тыч ных на вук, пра фе сар. Аў тар больш як 140 на ву ко вых 
прац, у тым лі ку 1 ма на гра фіі, 26 вы на хо дак. Пра во дзіў 
да сле да ван ні ў га лі не ін тэ граль най оп ты кі. Рас пра ца ваў 
но выя ме та ды фар мі ра ван ня хва ля во даў са шкла пры 
да па мо зе эфу зіі, элект ра ды фу зіі, элект ро лі зу. Лаў рэ ат 
Дзяр жаў най прэ міі Бе ла ру сі.

Джон ФАЎЛЗ, 
анг лій скі пісь мен нік, ра ма ніст, эсэ іст:

«Пры ма ю чы ся бе та кі мі, якія мы ёсць, мы па збаў-
ля ем ся над зеі стаць та кі мі, які мі па він ны быць».
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УСЁ АБО НІ ЧО ГА
На шы ганд ба ліс ты за вяр шы лі вы ступ лен не 

на чэм пі я на це све ту

НЕ ДА ЦЯГ НУ ЛІ СЯ 
ДА «ЗО ЛА ТА»

У што тыд нё вым спар тыў ным агля дзе 
«Звяз ды» рас каз ва ем пра ся рэб ра ны пос-
пех ма ла дзёж най збор най па ін да рха кеі на 
кан ты нен таль ным пер шын стве і пра вы ні кі 
чар го ва га эта пу Куб ка све ту па бія тло не.

1. Жа но чая збор ная Бе ла ру сі (U-21) па ін-
да рха кеі ста ла ся рэб ра ным пры зё рам чэм пі я-
на ту Еў ро пы, які за вяр шыў ся ў Ве не. У фі на ле 
на шы ха ке іст кі су стрэ лі ся з са пер ні ца мі з Чэ хіі і 
са сту пі лі 1:2 у се рыі штраф ных кід коў (асноў ны 
час гуль ні за вяр шыў ся з лі кам 1:1).

На па пя рэд нім эта пе бе ла рус кі абы гра лі са-
пер ніц з Поль шчы (3:0) і Аў стрыі (6:1). Уні чыю 
скон чы ла ся гуль ня з ка ман дай Швей ца рыі (2:2). 
У паў фі на ле бе ла рус кі гу ля лі з ра сі ян ка мі і пе ра-
маг лі з лі кам 11:2.

На га да ем, што за ты дзень да гэ та га муж-
чын ская ма ла дзёж ная збор ная Бе ла ру сі па ін-
да рха кеі (U-21) за ня ла на чэм пі я на це Еў ро пы 
чац вёр тае мес ца.

2. Шос ты бія тлон ны этап Куб ка све ту ў 
італь ян скім Ант холь цы за вяр шыў ся жа но-
чай эс та фе тай, дзе пер шы ра док п'е дэс та ла 
за ня ла збор ная Гер ма ніі, дру гое мес ца ў бія-
тла ніс так Фран цыі, брон за вы мі пры зё ра мі 
ста лі італь ян кі. Збор ная Бе ла ру сі за ня ла шос-
тае мес ца. За на шу ка ман ду вы сту пі ла На дзея 
Скар дзі на, Іры на Крыў ко, На дзея Пі са ра ва і Да-
р'я До мра ча ва.

Ра ней бе ла рус кая муж чын ская ка ман да за ня-
ла 17-е мес ца ў эс та фе це. Пе ра мо гу там атры-
ма ла ка ман да Гер ма ніі.

Ад зна чым, што этап Куб ка све ту ў Ант холь цы 
стаў для бе ла рус кай ка ман ды важ най част кай 
пад рых тоў кі да чэм пі я на ту све ту па бія тло не, які 
з 9 па 19 лю та га пры ме аў стрый скі Хох філь цэн.

3. Бе ла рус кія тэ ні сіс ты за вяр шы лі вы ступ-
лен ні на ад кры тым чэм пі я на це Аў стра ліі ў 
Мель бур не. У спа бор ніц твах муж чын скіх пар 
бе ла рус Аляк сандр Бу ры і Па ола Ла рэн ці з Іта ліі 
ў 1/32 фі на лу са сту пі лі Ра ве ну Кла сэ ну (ПАР) і 
Ра джы ву Ра му (ЗША). У жа но чым адзі ноч ным 
раз ра дзе Australіan Open Аляк санд ра Са сно віч 
па спя хо ва пе ра адо ле ла тры ква лі фі ка цый ныя 
бар' е ры, а ў стар та вым па ядын ку асноў най сет-
кі прай гра ла кі тай скай тэ ні сіст цы Чжан Шу ай. 
Яшчэ тры бе ла рус кія тэ ні сіст кі Ары на Са ба лен-
ка, Воль га Га вар цо ва і Ве ра Лап ко не змаг лі пра-
біц ца ў асноў ны тур нір. Та кая ж до ля ў муж чын-
скім адзі ноч ным раз ра дзе на пат ка ла бе ла ру саў 
Ула дзі мі ра Іг на ці ка і Ілью Іваш ка.

Апош нім з бе ла ру саў скон чыў вы ступ лен не 
ве тэ ран Мак сім Мір ны. Ён ра зам з кі та ян кай 
Хао-Чынг Чан у пер шым раў ндзе спа бор ніц тваў 
зме ша ных пар са сту піў ін тэр на цы я наль на му тан-
дэ му Да р'я Юрак (Хар ва тыя)/Жан-Жуль ен Ра ер 
(Ні дэр лан ды).

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