
СЁННЯ

Iмянiны
Пр. Аляксандра, Андрэя, 
Івана, Канстанціна, 
Міхаіла, Пятра, Фёдара, 
Якава.

К. Валерыі, Зінаіды, Кіры, 
Ігара.

ЗАЎТРА

Сонца Сонца 
Усход Захад Даўжыня

   дня

Мiнск — 4.41 21.35 16.54

Вi цебск — 4.23 21.33 17.10

Ма гi лёў — 4.31 21.26 16.55

Го мель — 4.37 21.13 16.36

Гродна — 4.58 21.49 16.51

Брэст — 5.08 21.41 16.33
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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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УСМІХНЕМСЯ

Я вель мі ра да, ка лі ў ма-

ёй най леп шай сяб роў кі ўсё 

доб ра ў аса біс тым жыц ці.

...І вель мі-вель мі ра да, 

ка лі ўсё дрэн на.

— Да ра жэнь кая, дзе мы 

мо жам су стрэц ца на ступ ны 

раз?

— Гэ та вель мі прос та: я 

кож ны дзень бы ваю ў фі лар-

мо ніі, а па су бо тах і ня дзе-

лях цэ лы дзень не вы ла жу 

з му зе яў...

— А ты ўме еш ад мо-

віць!..

Па ва жа ны ад мі ніст ра-

тар! Ме сяц та му я за мо віў 

на ва шым сай це кні гу «Як 

пад ман ваць лю дзей у ін-

тэр нэ це». Апла ціў поў ны 

кошт, а кні га да гэ та га ча-

су не прый шла...

Месяц
Поўня 29 мая.

Месяц у сузор’і Рыб.

5 ЧЭР ВЕ НЯ

1923 год — на ра дзіў ся (вёс ка 

Кар ты ні чы Лель чыц ка га 

ра ё на) Іван Анд рэ е віч Ко лас, удзель-

нік пар ты зан ска га ру ху ў Бе ла ру сі, раз-

вед чык, Ге рой Ра сій скай Фе дэ ра цыі 

(1994 г.), пал коў нік. З 1942 го да на пад-

поль най ра бо це ў ты ле во ра га ў Хар каў скай воб лас ці, 

за тым — у Лель чыц кім ра ё не: ка ман дзір пар ты зан скіх 

атра даў імя Ку ту за ва, імя Ка лі ні на, Лель чыц кай бры га-

ды. У 1943—1944 га дах вёў пад поль ную і раз вед валь ную 

ра бо ту на тэ ры то рыі Пін ска га, Ба ра на віц ка га, Лід ска га, 

Ваў ка выс ка га ра ё наў. У ве рас ні 1944-га, у час Вар шаў-

ска га паў стан ня, па за дан ні Стаў кі Вяр хоў на га Га лоў на-

ка ман да ван ня быў за кі ну ты ў Вар ша ву для ўста наў лен ня 

кан так таў з кі раў ніц твам. За тым да кан ца вай ны вёў раз-

вед ку ў Бер лі не. З 1949 го да — у Га лоў ным раз ве дуп раў-

лен ні Мі ніс тэр ства аба ро ны СССР. Аў тар кніг пра Вя лі кую 

Ай чын ную вай ну. Па мёр у 2007 го дзе.

1958 год — на ра дзіў ся (Мінск) Сяр гей Ва сі ле-

віч Га по нен ка, бе ла рус кі ву чо ны-фі зік, 

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 

чым 200 на ву ко вых прац у га лі не фі зі кі 

на на струк тур і оп ты кі кан дэ нса ва ных 

ася род дзяў.

1723 год — на ра дзіў ся Адам 

Сміт, шат ланд скі эка-

на міст і фі ло саф, адзін з най буй ней шых прад стаў ні коў 

кла січ най бур жу аз най фі ла со фіі. Аў тар «Да сле да ван-

ня аб пры ро дзе і пры чы нах ба гац ця на ро даў». Па мёр у 

1790 го дзе.

1783 год — бра ты Жа зэф Мі шэль і Жак Эць-

ен Ман галь ф'е, фран цуз скія вы на ход ні кі, 

ажыц ця ві лі ў го ра дзе Ві да лон-лез-Ана не пер шы па лёт 

па вет ра на га ша ра, на поў не на га га ра чым ды мам.

1883 год — на ра дзіў ся Джон Мей нард Кейнс, 

анг лій скі эка на міст, пуб лі цыст і дзяр жаў ны 

дзе яч, за сна валь нік кей нсі ян скай па літ эка но міі. Па мёр у 

1946 го дзе.

1898 год — на ра дзіў ся Фе-

дэ ры ка Гар сія Лор ка 

(1898—1936), іс пан скі па эт і дра ма-

тург. Па мёр у 1936 го дзе.

1945 год — у Бер лі не пад-

пі са на Дэк ла ра цыя аб 

па ра жэн ні Гер ма ніі і аб узяц ці на ся-

бе вяр хоў най ула ды ў ад но сі нах да 

Гер ма ніі ўра да мі СССР, Злу ча на га 

Ка ра леў ства, ЗША і Ча со вым ура дам Фран цуз скай Рэс-

пуб лі кі.

1955 год — ус ту піў у сі лу Вар шаў скі да га вор аб 

друж бе, су пра цоў ніц тве і ўза ем най да па мо-

зе, які быў пад пі са ны вась мю кра і на мі са цы я ліс тыч на га 

бло ка 14 мая та го ж го да на Вар шаў скай на ра дзе еў ра пей-

скіх дзяр жаў па за бес пя чэн ні мі ру і бяс пе кі ў Еў ро пе.

ca
ric

atu
ra

.ru

Фота Марыны БЕГУНКОВАЙ.

Каханы, мне тут падказалі, што я ў Кювейце!

У што тыд нё вым спар тыў ным 

агля дзе «Звяз ды» рас каз ва ем 

аб за вяр шэн ні кар' е ры ад ной з 

най леп шых бія тла ніс так кра і ны, 

ад стаў цы трэ не ра БА ТЭ і вы ступ-

лен нях бе ла рус кіх спарт сме наў 

на між на род ных тур ні рах.

1. На дзея Скар дзі на пры ня ла 

ра шэн не за вяр шыць кар' е ру 

бія тла ніст кі. «Шмат ду ма ла пра тое, 

пра цяг ваць ці не. Па га ва ры лі з га лоў-

ным трэ не рам Юры ем Аль бер сам, 

кі раў ніц твам фе дэ ра цыі — яны пры-

ня лі маё ра шэн не за вяр шыць кар' е ру. 

За раз бу ду ад па чы ваць. Пла наў, чым 

бу ду зай мац ца, па куль не строю, усё ж 

за над та шмат га доў пра ца ва ла без 

пе ра пын ку. Ха чу прос та агле дзец ца 

ва кол», — ска за ла На дзея.

Яна па дзя ка ва ла ба лель шчы кам за 

іх пад трым ку ўсе 15 га доў, што бы ла ў 

на цы я наль най ка ман дзе Бе ла ру сі.

За час кар' е ры най больш знач ных 

пос пе хаў На дзея Скар дзі на да маг ла-

ся ў 2018 го дзе ў Пхёнч ха не, стаў шы 

алім пій скай чэм пі ён кай у эс та фе це. 

Так са ма на яе ра хун ку брон за вая 

ўзна га ро да Гуль няў у Со чы і трэ цяе 

мес ца на чэм пі я на це све ту па бія тло не 

ў эс та фе це.

Да р'я До мра ча ва ў са цы яль ных сет-

ках пра ка мен та ва ла ра шэн не сяб роў кі 

па ка ман дзе.

«Гэ та бы ла бліс ку чая кар' е ра! Дзя-

куй за ўсё тое, што мы прай шлі ра-

зам! Дзя куй за заў сё ды вер нае пля чо 

пад трым кі! Дзя куй за азарт на трэ ні-

роў ках, за вя сё лыя дзянь кі ра зам і за 

дзянь кі ў пе ра адо лен ні так са ма ра зам! 

Ёсць што ўспом ніць! Дзя куй за снай-

пер скі та лент! Дзя куй за твае пос пе хі 

і пра ца ві тасць! На пе ра дзе столь кі ўся-

го ці ка ва га! Ка ман да ёсць ка ман да! 

Я заў сё ды по бач».

2. Фут боль ны клуб БА ТЭ аб вяс-

ціў аб рас ста ван ні з га лоў ным 

трэ не рам Але гам Ду лу бам. «У су вя зі 

з не зда валь ня ю чы мі вы ні ка мі БА ТЭ ў 

апош ніх мат чах: па ра жэн нем у фі на-

ле Куб ка Бе ла ру сі, стра тай ач коў у 

гуль нях з «Іс лач чу» і «Га ра дзе яй», а 

так са ма з-за за не па ко е нас ці за стан 

ка ман ды на пя рэ дад ні еў ра куб каў пры-

ня та ра шэн не аб ска са ван ні кант рак та 

з га лоў ным трэ не рам ФК БА ТЭ Але-

гам Ду лу бам», — га во рыц ца ў па ве-

дам лен ні прэс-служ бы ба ры саў ска га 

клу ба.

Ра шэн не аб но вым га лоў ным трэ-

не ры і яго па моч ні ках бу дзе па ве дам-

ле на паз ней.

На га да ем, БА ТЭ стар та ваў у ця пе-

раш нім чэм пі я на це кра і ны, вы даў шы 

се рыю з 8 пе ра мог за пар, у тым лі ку 

над га лоў ным кан ку рэн там — мін-

скім «Ды на ма». За тым бы ла ні чыя з 

«Іс лач чу» (1:1) і па ра жэн не ад «Га ра-

дзеі» (1:2). Пры чым у абод вух вы пад-

ках ба ры саў ча не вы пус ка лі лі дар ства 

па хо дзе мат чаў. Тым не менш БА ТЭ 

па-ра ней ша му лі дзі руе ў чэм пі я на це 

кра і ны, на 2 ач кі апя рэдж ва ю чы мін-

скіх ды на маў цаў.

— З ра зу мен нем па ста віў ся да ра-

шэн ня клуб на га кі раў ніц тва з на го ды 

спы нен ня да лей ша га су пра цоў ніц тва. 

Жа даю БА ТЭ пос пе хаў у чэм пі я на це 

кра і ны і еў ра куб ках. Дзя куй усім за 

су мес ную пра цу, — пра ка мен та ваў 

Алег Ду луб. — Ду маю, што ця пер мне 

лепш ад па чыць, асэн са ваць тое, што 

ад бы ло ся, ну а што бу дзе по тым — 

па гля дзім.

3. Тры ўзна га ро ды за ва я ва лі бе-

ла рус кія ат ле ты на пер шым 

эта пе Куб ка све ту па ака дэ міч ным 

вес ла ван ні ў Бялг ра дзе. За ла тую 

ўзна га ро ду ў адзі ноч цы ло дак лёг кай 

ва гі за ня ла бе ла рус ка Але на Фур-

ман. На трэ цюю пры ступ ку п'е дэс та-

ла пад ня лі ся два бе ла рус кія экі па жы: 

муж чын ская чац вёр ка двух ло пас це-

вая без ру ля во га ў скла дзе Ва дзі ма 

Ля лі на, Дзміт рыя Вы бе ран ца, Іга ра 

Па шэ ві ча і Мі ка лая Шар ла па і экі паж 

муж чын скай двой кі двух ло пас це вай у 

скла дзе Сяр гея Ва ладзь ко і Дзміт рыя 

Фур ма на.

У ме даль ным за лі ку спа бор ніц тваў 

бе ла рус кая ка ман да з тры ма ўзна га-

ро да мі за ня ла дзя вя тае мес ца. Пе ра-

маг лі вес ля ры з Ні дэр лан даў, якія ў 

Бялг ра дзе за ва я ва лі 10 ме да лёў.

4. Ка ця ры на Гал кі на за ва я ва ла 

брон за вую ўзна га ро ду чэм-

пі я на ту Еў ро пы па мас тац кай гім-

нас ты цы ў іс пан скай Гва да ла ха ры. 

У ін ды ві ду аль ным мна га бор'і адна з лі-

да раў бе ла рус кай ка ман ды ўпэў не на 

вы ка на ла прак ты ка ван ні са стуж кай і 

аб ру чом, у лі ку най леп шых Ка ця ры-

на ака за ла ся так са ма ў вы ступ лен ні 

з мя чом і бу ла ва мі. У вы ні ку гра цыя 

атры ма ла ад суд дзяў 77,625 ба ла. 

Чэм пі ён кай Еў ро пы ў ін ды ві ду аль ным 

мна га бор'і ста ла ра сі ян ка Ары на Аве-

ры на — 79,250, яе сяст ра Дзі на Аве-

ры на за ня ла дру гое мес ца — 77,750.

Ад зна чым, што ме даль у ін ды ві-

ду аль ным мна га бор'і на чэм пі я на це 

Еў ро пы ў бе ла рус кіх гім нас так пер-

шы з 2014 го да, ка лі ў Ба ку так са ма 

брон за вым пры зё рам ста ла Ме лі ці на 

Ста ню та.

У Гва да ла ха ры на кан ты нен таль ным 

пер шын стве ў бе ла рус кай ка ман дзе 

яшчэ адзін ме даль за ва я ва ла Ган на 

Ка мен шчы ка ва, якая ў спа бор ніц твах 

ся род юні ё рак у прак ты ка ван ні з бу ла-

ва мі ста ла ся рэб ра ным пры зё рам.

Да р'я ЛА БА ЖЭ ВІЧ
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Вы хад ныя пе ра мен


