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Сонца Сонца Усход Захад Даўжыня

   дня

СЁННЯ

Мiнск    — 6.11 20.09 13.58
Вi цебск — 5.59 20.02 14.03
Ма гi лёў — 6.02 19.59 13.57
Го мель — 6.01 19.53 13.52
Гродна — 6.27 20.24 13.57
Брэст    — 6.31 20.21 13.50

ЗАЎТРА
Ня ма та ко га сі ноп ты ка, які хоць бы 

раз у жыц ці не ад га даў бы на двор'е.

— А як вы зда га да лі ся, што я ды рэк-
тар ца гель на га за во да?

— Ды па тва ры!

Доб ра кас ма на ўтам — ім ні хто не 
ные: «Па мый цю бі кі, па мый цю бі кі...».

— Ма ма, мож на мне цу кер ку?
— Толь кі праз мой суп!

Пас ля раз во ду з жон кай Сяр гей у 
адзі ноч ку вы хоў вае і га дуе піў ны жы-
вот. А па вы хад ных на ват ка тае яго на 
ка ру се лях і аме ры кан скіх гор ках.

Месяц
Апошняя квадра 8 красавіка.

Месяц у сузор’і Авена.

Iмянiны
Пр. Марыі, Абрама, Макара, Сяргея, 
Яфіма.
К. Бернарды, Валерыі, Марты, 
Юстыны, Валяр'яна, Германа, 
Максіма.
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1977 год — у вёс-
цы Раў бі чы 

Мінск ага ра ё на за сна ва-
ны Му зей бе ла рус ка га на-
род на га мас тац тва. З 2001 
го да — фі лі ял На цы я наль-

на га мас тац ка га му зея Рэс пуб лі кі Бе ла русь. 
Па ста ян ная экс па зі цыя му зея раз ме шча на 
ў вя лі кай за ле і дзвюх пры бу до вах. Экс па зі-
цыя па дзе ле на на дзве част кі: тра ды цый нае 
мас тац тва ХVІІІ — 1-й па ло вы ХХ ст. і су час-
нае — з 1960—1970-х га доў. У экс па зі цыі 
тка ныя вы ра бы, прад ме ты хат ня га ўжыт ку. 
Ся род уні каль ных экс па на таў: коўш-бра ці на 
ХVІ ст.; драў ля ныя скульп ту ры свя тых з в. 
Ня гне ві чы На ва груд ска га ра ё на 1-й па ло вы 
ХVІІІ ст.; цар скія ва ро ты з дрэ ва і са ло мы 
ХVІІ—ХVІІІ стст.; тра ды цый ныя вя сель ныя 
строі і шмат ін ша га. Тут прад стаў ле ны вы-
ра бы з в. Не глюб ка Вет каў ска га і Мо таль 
Іва наў ска га ра ё наў, ган ча роў з г. п. Івя нец 
і інш. У ад ным з ба бін цаў за шы ро кім ста-
лом з ла вай, су гуч на ся лян скім тра ды цы ям, 
пра хо дзяць су стрэ чы і май стар-кла сы на-
род ных умель цаў. Пра цуе за ла для ча со вых 
вы ста вак.

1978 год — на па за чар го вай 9-й се-
сіі Вяр хоў на га Са ве та БССР 

пры ня та Кан сты ту цыя Бе ла рус кай ССР. 
Но вая Кан сты ту цыя бы ла ство ра на ў ад-
па вед нас ці з Кан сты ту цы яй СССР 1977 г. 
У ёй бы ло ад зна ча на, што ў Бе ла рус кай 
ССР па бу да ва на раз ві тое са цы я ліс тыч нае 
гра мад ства. Кан сты ту цыя вы зна ча ла па-
лі тыч ную і эка на міч ную сіс тэ му рэс пуб лі-
кі, пры яры тэ ты са цы яль на га і куль тур на га 
раз віц ця, прын цы пы знеш не па лі тыч най 

дзей нас ці.

1862 год — на ра-

дзіў ся Пётр 

Ар ка дзе віч Ста лы пін, ра-

сій скі дзяр жаў ны дзе яч, 

мі ністр унут ра ных спраў і стар шы ня Са ве та 
Мі ніст раў (з 1906 го да), вя до мы рэ фар ма-

тар да рэ ва лю цый най Ра сіі. У 1902 г. быў 

пры зна ча ны гро дзен скім гу бер на та рам. 

Па яго іні цы я ты ве ў Грод не бы лі ад кры ты 

ра мес нае, жа но чае пры ход скае і двух клас-

нае яў рэй скае ву чы лі шча. Бы ла за сна ва на 

імян ная сты пен дыя для най леп шых вуч няў 

Гро дзен скай муж чын скай гім на зіі. У за ход-

ніх гу бер нях Пётр Ста лы пін ушчыль ную 

па зна ё міў ся з на цы я наль ным пы тан нем, 

ён імк нуў ся вы ра шаць яў рэй скія і поль скія 

пы тан ні ў гу бер ні. Ім быў ство ра ны ка мі тэт, 
за клі ка ны кла па ціц ца пра па трэ бы сель-
ска гас па дар чай вы твор час ці.

1902 год — на ра дзіў ся Якаў Ула-
дзі мі ра віч Смуш ке віч, са вец-

кі во е на чаль нік, двой чы Ге рой Са вец ка га 
Са ю за (1937, 1939), 
ге не рал-лей тэ нант 
авія цыі. З 1919 г. на 
За ход нім фрон це, 
удзель нік са вец ка-
поль скай вай ны, ба-
ёў пад Ба ра на ві ча мі, 
узяц ця Смар гон ска-
га ўма ца ва на га ра-
ё на. З 1922 го да — 
у авія цыі: ка мі сар 
эс кад рыл лі (Мінск), 
ка мі сар, на чаль нік 

па літ ад дзе ла, ка ман дзір авія бры га ды ў 
Ві цеб ску. Удзель нік ба ёў у Іс па ніі на ба-
ку рэс пуб лі кан цаў. У 1939 г. ка ман да ваў 
авія гру пай пад час ба ёў на р. Хал хін-Гол. 
Удзель нік па хо ду Чыр во най ар міі ў За ход-
нюю Бе ла русь, са вец ка-фін скай вай ны. 
У 1941 го дзе арыш та ва ны і рас стра ля ны. 
Рэ абі лі та ва ны ў 1954 го дзе.

1927 год — з кан ве е ра швед скай 
фір мы «Воль ва» ў Хі сін ге не 

(пад Гё тэ бар гам) сы шоў пер шы аў та ма-
біль.
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Гэ ты се зон стаў са мым па спя-

хо вым за ўсю гіс то рыю раз віц-

ця гар на лыж на га спор ту ў кра і-

не. Скон чы лі вы ступ лен ні на шы 

спарт сме ны так са ма па спя хо ва. 

Ма рыя Шка на ва вый гра ла ад-

кры ты чэм пі я нат Ра сіі ў сла ла ме, 

дзе бы лі прад стаў ле ны не толь-

кі най мац ней шыя спарт смен кі 

кра і ны-су сед кі, але і гар на лыж-

ні цы ін шых за меж ных дзяр жаў, 

а Юрый Да ні лач кін за ва я ваў тры 

ўзна га ро ды на прэ стыж ным тур-

ні ры ў Тур цыі і на ма жор най но це 

за вяр шыў ця пе раш ні се зон. Мы 

су стрэ лі ся са спарт сме нам, каб 

з пер шых вус наў па чуць ацэн ку 

алім пій ска му вы ступ лен ню, па га-

ва рыць аб раз віц ці гар на лыж на га 

спор ту ў Бе ла ру сі і аб мер ка ваць 

перс пек ты вы пад рас та ю ча га па-

ка лен ня.

— Юрый, ка лі ўспом ніць 

Алім пі я ду-2018 у не каль кіх ска-

зах...

— Спа бор ніц кая част ка прай-

шла на пру жа на. Ма ла та го, што 

схі лы бы лі скла да ныя, дык яшчэ 

кож ную ра ні цу да во дзі ла ся ехаць 

45 хві лін, каб тра піць на га ру, дзе 

пра во дзі лі ся спа бор ніц твы па хут-

кас ных ві дах. Ат мас фе ра Гуль-

няў бы ла ў цэ лым доб рая. Ужо ў 

са мым кан цы, пас ля за вяр шэн-

ня ўсіх спа бор ніц тваў, уда ло ся 

знай сці час, каб па дзя ліц ца ду-

хам Алім пі я ды з бліз кі мі і ад пра-

віць не каль кі паш то вак. Я лі чу 

гэ та вель мі важ ным мо ман там, 

які да зва ляе яшчэ шы рэй рас-

паў сю дзіць ідэа лы алім піз му па 

све це.

Што да май го вы ні ку, то я зра-

біў мак сі мум з та го, што бы ло 

маг чы мым. У фе дэ ра цыі гар на-

лыж на га спор ту аца ні лі яго, як 

ста ноў чы. Ра ды, што змог тра-

піць у 35 най леп шых спарт сме-

наў све ту і да брац ца да фі ні шу 

ва ўсіх пя ці дыс цып лі нах, у якіх я 

стар та ваў.

— Якія дум кі аб пра ця гу кар'-

е ры з'яў ля юц ца ў вас за раз?

— Ду маю, што пай ду яшчэ 

на адзін алім пій скі цыкл. Ад нак 

мне б ха це ла ся су мя шчаць ра-

бо ту спарт сме на з трэ нер скай 

дзей нас цю, быць так зва ным гу-

ля ю чым трэ не рам, каб да па маг чы 

пад цяг нуць бе ла рус кіх юні ё раў на 

між на род ны ўзро вень. У на шай 

мо ла дзі ёсць вя лі кі па тэн цы ял, 

яны змо гуць да цяг нуц ца да топ-30 

Куб ка све ту, толь кі трэ ба больш 

пра ца ваць з імі ў тэх ніч ным пла-

не.

— Што трэ ба зра біць, каб 

гар на лыж ны спорт у Бе ла ру сі 

па чаў раз ві вац ца больш ін тэн-

сіў на?

— У пер шую чар гу трэ ба жа-

дан не і за ці каў ле насць кі раў ніц-

тва. Ця пер у нас гэ та ёсць, і стар-

шы ня фе дэ ра цыі і на гля даль ны 

са вет га то выя зра біць вя лі кую 

пра цу. Дру гое, не аб ход ны пэў-

ныя гра шо выя ўкладанні, каб 

вы бу да ваць сіс тэ му гар на лыж-

ных цэнт раў, за няц ца аду ка цы яй 

трэ нер ска га скла ду, а по тым ужо 

пры цяг ваць дзя цей праз шко лы, 

рэ кла му і гэ так да лей. У нас ёсць 

ня дрэн ныя спе цы я ліс ты, га лоў-

нае, каб мы ўсе пра ца ва лі ў ад-

ным кі рун ку, каб у трэ не раў бы ло 

адзі нае ра зу мен не тэх ні кі і фі зіч-

най пад рых тоў кі.

Па тэн цы ял у гар на лыж на-

га спор ту ве лі зар ны, мы мо жам 

ад бі раць дзя цей у ха кея і тэ ні са, 

там па доб ныя ка ар ды на цый ныя 

трэ ні роў кі. Каб прый сці да нас, 

дзі ця не па він на мець ней кія 

асаб лі выя здоль нас ці, ка лі ня ма 

су праць па ка зан няў да ак тыў най 

дзей нас ці — сар дэч на за пра ша-

ем! Не аба вяз ко выя пэў ныя ант ра-

па мет рыч ныя да ныя: на алім пій-

скім п'е дэс та ле ў гар на лыж ным 

спор це — як хлоп цы з рос там у 

165 см, так і вы шэй за 200 см.

— У якім уз рос це лепш пры-

во дзіць дзя цей?

— Мя не па ста ві лі на лы жы ў 

два га ды і сем ме ся цаў. Са мы ап-

ты маль ны ўзрост чатыры-шэсць 

га доў, пры тым, што гэ тым ві дам 

спор ту пра фе сій на мож на зай-

мац ца да 35, а то і даў жэй, гэ та 

зна чыць па ло ву свя до ма га жыц-

ця.

Плюс гар на лыж на га спор ту ў 

тым, што дзе ці заў сё ды зна хо-

дзяц ца на све жым па вет ры, так, 

яны мо гуць ка тац ца ў дрэн нае на-

двор'е, але ў кан чат ко вым вы ні ку 

гэ та ўсё пры во дзіць да та го, што 

ар га нізм дзі ця ці гар ту ец ца, ста но-

віц ца больш моц ным.

— У ін тэр нэ це ма са ві дэа з 

жу дас ны мі па дзен ня мі гар на-

лыж ні каў, гэ та до сыць не бяс-

печ ны від спор ту.

— Хут чэй ты атры ма еш траў му 

дзесь ці на ву лі цы, чым на схі ле. 

Тут усё за ле жыць ад пад рых тоў кі 

спарт сме на: ка лі ў ней кіх кам па-

не нтах ёсць пра ва лы, то цал кам 

ла гіч на, што зда ра юц ца траў мы. 

Я маю на ўва зе не толь кі фі зіч ную 

пад рых тоў ку, та му што мы скла-

да ем ся не з адных цяг ліц, ёсць 

яшчэ і маз гі, і псі хі ка, трэ ба зай-

мац ца ўсім у комп лек се.

У мя не, на шчас це, траў маў 

бы ло ма ла, хоць бы лі сур' ёз ныя 

па дзен ні, у тым лі ку на Алім пі я-

дзе ў Со чы. Гэ тую ня ўда чу мож на 

ад нес ці да пра лі ку ў псі ха ла гіч-

ным пла не, я ня пра віль на па ды-

шоў да стар ту, па чаў пра хо дзіць 

дыс тан цыю за над та агрэ сіў на. 

Ка лі гар ма ніч на ўсё раз ві ваць, 

то траў ма тызм бу дзе зве дзе ны 

да мі ні му му.

— Вы на столь кі за хоп ле ны 

гар на лыж ным спор там, што ве-

дзя це бло гі, а ця пер яшчэ і зай-

ма е це ся пе ра кла дам філь ма.

— Мне ці ка ва рас каз ваць пра 

гэ та, ёсць шмат фа на таў гар на-

лыж на га спор ту, але ў боль шас ці 

з іх аб стракт нае ўяў лен не пра наш 

від дзей нас ці. Ад на спра ва, ка лі 

ты гля дзіш збо ку, а ін шая — ка лі 

ста іш на сва іх два іх і едзеш гэ тыя 

150 км/г, ад чу ва еш усё знут ры. 

Я не су ты каў ся з тым, каб хтось ці 

рас каз ваў пра гар на лыж нае «за-

ку ліс се», та му па чаў гэ та ра біць, 

лю дзям спа да ба ла ся, я атры маў 

ста ноў чы вод гук. Ха чу па ка заць 

лю дзям, што гор ныя лы жы — гэ та 

не тое, што мы з го рач кі спус ка-

ем ся не як бо кам.

Што да ты чыц ца філь ма 

«Штрайф. Ад ская гон ка», з ня-

мец кай мо вы ён бу дзе пе ра кла-

дац ца на рус кую. Кар ці на па каз-

вае гар на лыж ны спорт знут ры, 

та му яго вар та пе ра кла даць і па-

каз ваць па тэ ле ба чан ні.

— Ка лісь ці вы пе ра еха лі з 

Пі це ра ў Мінск...

— Прай шло ўжо сем га доў, 

Бе ла русь ста ла для мя не род най 

кра і най. У 2010-м са збор най Ра-

сіі мя не не ўзя лі на Алім пій скія 

гуль ні ў Ван ку вер, хоць я быў ад-

ным з най леп шых у ка ман дзе. 

Пры чы ны не рас тлу ма чы лі, для 

мя не яны не зра зу ме лыя і сён ня. 

По тым зноў за пра сі лі ў збор ную, 

але з ад ной умо вай, што там не 

бу дзе май го трэ не ра — ма ці. Я 

ад мо віў ся, кі раў ніц тва фе дэ ра цыі 

не за ха це ла іс ці мне на су страч. 

З'я ві ла ся маг чы масць вы сту паць 

за збор ную Бе ла ру сі, я па га дзіў ся 

і не шка дую. Тым больш ця пер, 

ка лі ў збор най Ра сіі страш ная 

сі ту а цыя — прак тыч на па ло ва 

асноў на га скла ду траў ма ва ная. 

Я жы вы, зда ро вы, для спарт сме-

на гэ та вель мі важ на.

— Цяж ка, ка лі адзін з баць-

коў — твой трэ нер?

— Так, та му пас ля Алім пій скіх 

гуль няў у Со чы я пры няў ра шэн не 

спы ніць су пра цоў ніц тва са сва ёй 

ма май. Гэ та быў цяж кі час для нас 

аба іх, але я зра зу меў, што трэ ба 

ру хац ца да лей ад на му. Ста на віц-

ца са ма стой ным спарт сме нам, 

ча ла ве кам, муж чы нам, му жам. 

Вя до ма, не абы шло ся без крыў-

даў, але ця пер мы больш-менш 

да лі гэ та му ра ды.

— Хут ка спраў ля е це ся з 

ня ўда ча мі?

— Я лі чу, што ў мя не ня ма 

ня ўдач, гэ та ўсё во пыт. Трэ ба 

адэ кват на ўспры маць свае маг-

чы мас ці і вы ні кі, у мя не ня ма 

за вы ша ных ча кан няў. Ду маю, 

я яшчэ не да сяг нуў свай го пі ка, 

але ра ды, што ўда ло ся два ра зы 

тра піць у топ-20 на чэм пі я на тах 

све ту. Асоб ным рад ком для мя не 

ста іць вы ступ лен не на Куб ку све-

ту ў Кіц бю ле ў хут кас ным спус ку. 

Спа бор ніц твы там лі чац ца са мы мі 

скла да ны мі і эліт ны мі, я доб ра па-

ка заў ся бе і за слу жыў сваю до лю 

па ва гі ся род спе цы я ліс таў най вы-

шэй ша га ўзроў ню.

— Ка го лі чы це най леп шым 

гар на лыж ні кам у гіс то рыі?

— Ка лі быў ма лень кі, за хап-

ляў ся Хер ма нам Ма е рам, гэ та 

ча ла век жа лез най во лі, жа лез-

на га ха рак та ру. Пас ля сур' ёз най 

траў мы, якую ён атры маў у вы ні ку 

транс парт на га зда рэн ня (зва ліў-

ся з ма та цык ла), ка ле на збі ра лі 

па част ках. Пас ля гэ та га Хер ман 

устаў на лы жы і вый граў этап Куб-

ка све ту. А на да дзе ны мо мант 

най леп шы — гэ та, вя до ма, Мар-

сэль Хір шэр, ён ва ўсіх на вус нах, 

і гэ та спра вяд лі ва.

— Ка лі б не спорт, якую пра-

фе сію б вы бра лі?

— Я ўспры маю гор ныя лы жы 

як пра цу з са ма га дзя цін ства, 

не ска заць, што з-за баць коў 

трэ не раў у мя не не бы ло вы ба-

ру, быў, але я заў сё ды вяр таў ся, 

та му што гэ та пры го жы, ці ка вы 

від спор ту. Маг чы ма, змог бы 

стаць ар хі тэк та рам, мне па да-

ба ла ся неш та кан стру я ваць. 

Ду маю, мне па ды шлі б больш 

твор чыя пра фе сіі. Да рэ чы, ра-

ней я за хап ляў ся фа та гра фі яй, 

ця пер ча сам пе ра гля даю здым кі 

з пры ем ны мі па чуц ця мі, маў ляў, 

ні што са бе, як доб ра я мог гэ та 

ра біць.

Да р'я ЛА БА ЖЭ ВІЧ.

Юрый ДА НІ ЛАЧ КІН:

«НЯМА НЯЎДАЧ, ГЭТА ЎСЁ ВОПЫТ»
По гляд спарт сме на на тое, як вы вес ці гар на лыж ны спорт у кра і не на вы со кі ўзро вень

ПЕ РА ПЁЛ КА ПЛА ЧА 
Ў ЖЫ ЦЕ

Паэ ту Ана то лю Гра ча ні ка ву сё ле та споў ні ла ся б 

80 га доў. Ён пра жыў ка рот кае твор чае і гра мад скае 

жыц цё і ў роск ві це свай го паэ тыч на га та лен ту заў час-

на пай шоў ад нас у 52 га ды. Мож на толь кі ўя віць са бе, 

коль кі яшчэ цу доў ных вер шаў ён мог бы на пі саць...

Ана толь Гра ча ні каў (08.09.1938 — 07.03.1991) — 

вы дат ны бе ла рус кі па эт, пе ра клад чык, дзі ця чы пісь-

мен нік, гра мад скі дзе яч. Скон чыў Вы шэй шыя лі та ра тур ныя кур сы ў Маск-

ве. У роз ныя га ды пра ца ваў га лоў ным рэ дак та рам ча со пі саў «Вя сёл ка», 

«Бя роз ка», «Ма ла досць». Аў тар шмат лі кіх збор ні каў вер шаў, у тым лі ку 

«Ма гіст раль», «Круг лая пло шча», «Грыб ная па ра», «Ка лі да лё ка ты...», 

«Па лес се», «Ве ра сень», «Я вас люб лю», «Вы бра нае».

«Хут чэй ты атры ма еш 
траў му дзесь ці на ву лі цы, 
чым на схі ле».

Наступны нумаргазеты «Звязда» выйдзе ў сераду, 18 красавіка

«Пас ля Алім пій скіх гуль няў 
у Со чы я пры няў ра шэн не 
спы ніць су пра цоў ніц тва 
са сва ёй ма май. Гэ та быў 
цяж кі час для нас аба іх».

Сло ва ле чыць і ка ле чыць.

Ёсць ад но між роз ных слоў,

Што ў жыц ці нас ча ла ве чыць:

Сло ва свет лае — лю боў.

...Пе ра пёл ка пла ча ў жы це.

У тра ве гу дуць чмя лі.

He гня ві це, а лю бі це

Ўсё жы вое на зям лі.

Свет за чэз не і па нік не

У ад чаі без на дзей,

Як яно рап тоў на знік не

На зям лі ся род лю дзей.

Каб ча сі най не па збеж най,

Дзе жыц ця кру ты аб рыў,

Ад ка заць бы ло не грэш на:

Што лю біў? Ка го лю біў?

Песню бярыце з сабоюПесню бярыце з сабою  

Скан  ворд

Склаў Юрый ФА ЛІН СКІ, г. Мінск.

Руб ры ку вя дзе 

Яў ген КСЯ НЕ ВІЧ. 

evgenyksenevіch@

gmaіl.com

Вер шы — Ана толь Гра ча ні каў, му зы ка — Яў ген Кся не віч.

Усе мы згод ныя з 

тым, што Бе ла русь 

па він на пра цяг ваць 

раз ві вац ца як кра і на 

зі мо вых ві даў спор-

ту. Ка лі тра ды цый-

ныя для нас бія тлон, 

фрыс тайл і лыж ныя 

гон кі больш-менш 

на слы ху (па роз ных 

пры чы нах, у тым лі ку 

з-за вы со кіх вы ні каў), 

то гар на лыж ны спорт 

за ста ец ца ў це ні. 

Ці спра вяд лі ва? У се-

зо не 2017/2018 Ма рыя 

Шка на ва і Юрый Да ні-

лач кін па ка за лі доб-

рыя вы ні кі, па пад ан не 

ў лік 30 най леп шых 

спарт сме наў све ту на 

Алім пій скіх гуль нях для та кой ня гор най кра і ны, як Бе ла-

русь, не мо жа не ўся ляць ап ты міз му.

Па га ры зан та лі: Гра ма та. Унук. Тра ва. 
Еры. Скат. Ска ба. Аў то рак. Трал. Шмат. 
Ода. Раб чык. Бор. Уда ва. Ба а баб. Лаз. 

Па вер ты ка лі: Га нак. Ан ке та. Ар тыст. Ара-
тар. Тра пак. Сен бер нар. Корт. Ба за. Ра мо. 
Ла та. Ад мо ва. Бра. Куб. Бал. Раз.

ПРА ВЕР ЦЕ, КА ЛІ ЛАС КА, АД КА ЗЫ:

Сэлфі 
з Пхёнчхана.


