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Пр. Хрысціны, 
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ЗАЎТРА

Сонца Сонца 
Усход Захад Даўжыня

   дня

Мiнск — 6.58 19.34 12.36

Вi цебск — 6.47 19.24 12.37

Ма гi лёў — 6.48 19.24 12.36

Го мель — 6.46 19.19 12.33

Гродна — 7.14 19.49 12.35

Брэст — 7.15 19.48 12.33
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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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Месяц
Поўня 21 сакавіка.

Месяц у сузор’і Стральца.

16 26 сакавіка 2019 г.НАПРЫКАНЦЫ

26 СА КА ВІ КА

1801 год — дзень на ра джэн ня 

Кан ута Іва на ві ча Ру сец ка-

га, мас та ка, пе да го га. Ву чыў ся ў Ві лен-

скім уні вер сі тэ це, у Ака дэ міі мас тац тваў 

у Па ры жы і Ры ме. Прад стаў нік кла сі цыз-

му. Твор часць звя за на з мас тац кім жыц-

цём Бе ла ру сі і Літ вы. У 1840-я га ды жыў у Бе ла ру сі. Пі саў 

парт рэ ты, пей за жы, пра ца ваў у аква рэ лі. Ся род ра бот: 

«Італь я нец усмі ха ец ца», «Жняя», «Верб ная ня дзе ля» і ін-

шае. Аў тар се рыі пей за жаў Бе ла веж скай пу шчы і ва ко ліц 

На ва град ка, Ашмян шчы ны. Па мёр у 1860 го дзе.

1940 год — на ра дзіў ся (г. Мінск) Дзміт рый Яў ге-

на віч Зай цаў, кі на апе ра тар, рэ жы сёр, за-

слу жа ны дзе яч мас тац тваў Бе ла ру сі. Зды маў мас тац кія 

філь мы «Іван Ма ка ра віч», «Лю дзі на ба ло це», «Ня дзель-

ная ноч» і ін шыя. Лаў рэ ат Дзяр жаў най прэ міі СССР, Дзяр-

жаў най прэ міі Бе ла ру сі.

1946 год — Са вет На род ных Ка мі са раў БССР 

пе ра тво ра ны ў Са вет Мі ніст раў БССР, на-

род ныя ка мі са ры я ты — у мі ніс тэр ствы.

1949 год — на ра дзіў ся Мі ка лай Ула дзі мі ра віч 

Ка за ра вец (в. Хар кі Па стаў ска га ра ё на), 

бе ла рус кі ву чо ны ў га лі не сель ска гас па дар чай жы вё ла-

га доў лі, член-ка рэс пан дэнт НАН Бе ла ру сі, док тар сель-

ска гас па дар чых на вук, пра фе сар. З 1977 го да пра ца ваў 

заа тэх ні кам саў га са «На ва сёл кі», ды рэк та рам саў га са, 

быў да цэн там, дэ ка нам заа ін жы нер на га фа куль тэ та Бе-

ла рус кай дзяр жаў най сель ска гас па дар чай ака дэ міі, пра-

ца ваў ды рэк та рам дэ парт амен та Мі ніс тэр ства сель скай 

гас па дар кі і хар ча ван ня, рэк та рам Бе ла рус ка га дзяр-

жаў на га аграр на га тэх ніч на га ўні вер сі тэ та. Аў тар больш 

чым 400 на ву ко вых прац па фар мі ра ван ні сіс тэм на га 

па ды хо ду ў ар га ні за цыі пле мян ной ра бо ты ў ма лоч най 

жы вё ла га доў лі, рас пра цоў цы прын цы паў і ме та даў ін дэкс-

най ацэн кі пле мян ных жы вёл. Удзель ні чаў у вы вя дзен ні і 

ўдас ка на лен ні бе ла рус кай чор на-пя рэс тай па ро ды буй ной 

ра га тай жы вё лы.

1874 год — на ра дзіў ся Ро берт 

Фрост, аме ры кан скі па эт, 

адзін з най буй ней шых аме ры кан скіх 

паэ таў-рэа ліс таў ХХ ста год дзя. Шмат-

ра зо вы лаў рэ ат Пу літ цэ раў скай прэ міі. 

Па мёр у 1963 го дзе.

1944 год — па ча ла ся Адэ ская на сту паль ная апе-

ра цыя вой скаў 3-га Укра ін ска га фрон ту 

(ка ман ду ю чы — Р. Я. Ма лі ноў скі) пры са дзей ні чан ні сіл 

Чар на мор ска га фло ту (Ф. С. Ак цябр скі). За вяр шы ла ся 

14 кра са ві ка. У вы ні ку апе ра цыі бы лі вы зва ле ныя Мі ка ла-

еў ская і Адэ ская воб лас ці Укра і ны і знач ная част ка Мал да-

віі, ство ра ны ўмо вы для поў на га вы зва лен ня Мал да віі і пра-

соў ван ня са вец кіх вой скаў углыб Ру мы ніі і на Бал ка ны.

1949 год — на ра дзіў ся Па трык Зюс кінд, ня мец кі 

пісь мен нік, дра ма тург і сцэ на рыст. Аў тар ра-

ма на «Пар фу мер. Гіс то рыя ад на го за бой цы» ды ін шых.

1989 
год — ад-

бы лі ся вы-

ба ры на род ных дэ пу та таў 

СССР, на якіх упер шы ню 

за ўсю гіс то рыю кра і ны вы-

бар шчы кам бы ло да дзе на 

рэ аль нае пра ва вы ба ру з 

не каль кіх прэ тэн дэн таў. У ад па вед нас ці з но вым вы бар-

чым за ко нам, пры ня тым у кан цы 1988 го да, най вы шэй-

шым ор га нам дзяр жаў най ула ды стаў З'езд на род ных 

дэ пу та таў СССР.

УСМІХНЕМСЯ
Кож ны муж чы на мае 

пра ва:

— упо тай ад жон кі пра пы-

ла со сіць ка та,

— па кі даць за кры тыя 

фіс таш кі на по тым,

— ка лі ня се ды ван, стрэ-

ліць з яго па га ра жах, ма шы-

нах су се дзяў і крум ка чах, як 

быц цам з ба зу кі,

— рас пра віць тру сы праз 

кі шэ ні шта ноў,

— ка лі по бач нех та па зя-

хае, за су нуць яму па лец у 

рот, а ка лі яго ўку сяць, ска-

заць: «Ты што, ду рань?»,

— лі чыць, што ка шу ля, 

якая пра ві се ла ноч на крэс-

ле, аў та ма тыч на лі чыц ца па-

пра са ва най,

— па мя таць той мо мант, 

ка лі ён ад га даў ад каз у вік-

та ры не «Што? Дзе, Ка лі?», 

а знаў цы — не,

— ка лі за кон чыў ся шам-

пунь, па мыць га ла ву ге лем 

для ду ша,

— пас ля ду ша за чэс ваць 

ва ла сы на зад, як быц цам ён 

італь ян скі ма фі ё зі.

У што тыд нё вым спар тыў ным 

агля дзе «Звяз ды» рас каз ва ем 

пра са мыя ак ту аль ныя па дзеі 

вы хад ных.

1. Фут ба ліс ты збор най Бе ла-

ру сі па цяр пе лі дру гое па ра жэн не 

ў ад бо рач ным тур ні ры чэм пі я на ту 

Еў ро пы, са сту піў шы ў гас цях Паў-

ноч най Ір лан дыі — 1:2. Адзі ны гол у 

ва ро ты са пер ні каў за біў Па вел Ста се-

віч, яко му асіс ці ра ваў Аляк сандр Глеб, 

да рэ чы, гэ тыя гуль цы ў ад роз нен не 

ад мі ну ла га мат ча вый шлі на по ле з 

пер шых хві лін.

— Крыўд на прай гра ваць та кі матч 

на апош ніх хві лі нах. Да ма не ры са пер-

ні ка са мност вам па дач, флан га вай 

гуль ні мы рых та ва лі ся. І та му крыўд на 

ўдвая, што пра пус ці лі дру гі мяч пас ля 

ні за вой флан га вай пе ра да чы: не па-

спе лі за крыць цэнт раль ную зо ну, — ад-

зна чае га лоў ны трэ нер бе ла рус кай 

збор най Ігар КРЫ ВУ ШЭН КА. — Але 

што ра біць? Як бы крыўд на ні бы ло, 

трэ ба гля дзець да лей. На пэў на, у плюс 

за нёс бы тое, што ка ман да зма га ла ся 

да кан ца, бы ла больш скан цэнт ра ва-

най, дзей ні ча ла больш злой. На пэў на, 

хлоп цы ад чу лі, што мож на гу ляць ад 

са пер ні ка і да ма гац ца вы ні ку.

Та кім чы нам, паў ноч на ір ланд цы 

ўзна ча лі лі тур нір ную таб лі цу, атры маў-

шы дзве пе ра мо гі ў дзвюх су стрэ чах. 

На га да ем, на стар це яны абы гра лі ў 

ся бе до ма эс тон цаў — 2:0.

У дру гім мат чы дру го га ту ра гру-

пы С у Амстэр да ме су стра ка лі ся збор-

ныя Ні дэр лан даў і Гер ма ніі, гос ці атры-

ма лі пе ра мо гу — 3:2.

Тур нір нае ста но ві шча: Паў ноч ная 

Ір лан дыя — 6 ач коў (2 мат чы; роз ні ца 

мя чоў — 4-1), Гер ма нія — 3 (1; 3-2), 

Ні дэр лан ды — 3 (2; 6-3), Эс то нія — 

0 (1; 0-2), Бе ла русь — 0 (2; 1-6). Свой 

на ступ ны па яды нак ква лі фі ка цыі Еў-

ра-2020 збор ная Бе ла ру сі пра вя дзе 

8 чэр ве ня на по лі «Ба ры саў-Арэ ны» 

су праць фут ба ліс таў Гер ма ніі.

2. Ілья Шы ма но віч аб на віў рэ корд 

Бе ла ру сі ў пла ван ні на 100 м бра-

сам на тур ні ры FFN Gоldеn Tоur — 

Саmіllе Muffаt у Мар сэ лі (Фран цыя). 

На па пя рэд няй ста дыі бе ла рус пе ра-

адо леў дыс тан цыю за 58,79 сек., уста-

на віў шы но вы рэ корд на 100 м бра сам. 

У фі наль ным за плы ве ён пе ра вы сіў 

сваё да сяг нен не 58,29 сек. Плы вец 

вы ка наў нар ма тыў на лет нія Алім пій-

скія гуль ні ў То кіа.

Ад зна чым, што Ілья Шы ма но віч у 

Фран цыі так са ма пе ра мог на дыс тан-

цыі 50 м бра сам — 27,00 сек. У ін шым 

фі наль ным за плы ве на 200 м бра сам 

ён стаў дру гім — 2 хв. 11,38 сек. Па-

спя хо ва пра вя ла тур нір у Фран цыі бе-

ла рус ка Алі на Змуш ко, якая за ня ла 

пер шае мес ца на дыс тан цыі 200 м 

бра сам — 2 хв. 29,7 сек.

3. Бе ла рус кія ат ле ты за ва я ва лі 

11 уз на га род на Куб ку све ту па сам-

ба — ме ма ры я ле Ана то ля Хар лам-

пі е ва, які прай шоў 22—23 са ка ві ка 

ў Маск ве. Ся род бе ла рус кіх ат ле таў 

на най вы шэй шую пры ступ ку п'е дэс та-

ла пад ня лі ся Ве ра Га рэ лі ка ва (60 кг) і 

Свят ла на Ці ма шэн ка (80 кг). Ся рэбра-

ны мі ўзна га ро да мі ад зна чы лі ся Ан фі-

са Ка па е ва (48 кг), Ан жэ ла Жы лін ская 

(72 кг), Ка ця ры на Ка люж ная (звыш 

80 кг), Аляк сандр Круг лік (82 кг) і 

Сяр гей Ле сяк (100 кг). Брон за вы мі — 

Анас та сія Ма цюш ка (56 кг), Ула дзі слаў 

Бурдзь (57 кг), Сця пан Па поў (74 кг) і 

Ілья Жу пі каў (звыш 100 кг).

Удзел у спа бор ніц твах пры ня ло 

больш за 250 спарт сме наў з 33 кра-
ін.

4. Брэсц кі ганд боль ны клуб імя 

Мяш ко ва прай граў пер шы матч 

1/8 фі на лу Лі гі чэм пі ё наў ня мец ка-

му «Фленс бур гу» — 28:30. Са мым 

вы ні ко вым у скла дзе БГК стаў Пе-

тар Джор жыч, які за кі нуў шэсць мя-

чоў. Зва рот ны па яды нак за вы хад у 

чвэрць фі нал ад бу дзец ца 31 са ка ві ка 

на «Фленс-Арэ не». Пе ра мож ца гэ тай 

двух раў нда вай ду э лі ў ба раць бе за 

пу цёў ку ў «Фі нал ча ты рох» згу ляе з 

леп шай ка ман дай па ры «Спор тынг» 

(Лі са бон, Пар ту га лія) — «Весп рэм» 

(Венг рыя).

5. Вік то рыя Аза ран ка і аў-

стра лій ка Эш лі Бар ці пра бі лі ся ў 

чвэрць фі нал тур ні ру ў Ма я мі (пры-

за вы фонд — 8 369 455 до ла раў). 

У дру гім раў ндзе ду эт адо леў серб-

ска-ра сій скі тан дэм Аляк санд ра Кру-

ніч / Аляк санд ра Па но ва — 6:3, 1:6, 

10:7. У 1/4 фі на лу Аза ран ка і Бар ці 

27 са ка ві ка бу дуць зма гац ца з па рай 

Да р'я Юрак (Хар ва тыя) / Ра лу ка-Ёа на 

Ола ру (Ру мы нія).

Да р'я ЛА БА ЖЭ ВІЧ.

Спорт-таймСпорт-тайм

«КРЫЎД НА ПРАЙ ГРА ВАЦЬ ТА КІ МАТЧ»

Фота Дар'і ЯШЧАНКІ.

— Дарагі, гарчычнікаў няма! 
Але ёсць варыянты...
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