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ПЕР ШЫ КРОК
Збор ная Бе ла ру сі па ганд бо ле вый шла 
ў асноў ны раўнд чэм пі я на ту Еў ро пы

У ква лі фі ка цый най гру пе А па да печ ныя Юрыя Шаў цо ва 

за ня лі дру гое мес ца, што да зво лі ла ім пра цяг нуць ба-

раць бу на кан ты нен таль ным пер шын стве. У мат чы за-

ключ на га ту ра бе ла ру сы атры ма лі ўпэў не ную пе ра мо гу 

над ка ман дай Чар на го рыі — 36:27. На га да ем, на стар це 

пер ша га гру па во га эта пу на ша збор ная пе ра маг ла сер-

баў (35:30), а за тым прай гра ла хар ва там (23:31).

Пас ля за вяр шэн ня пер ша га эта пу ў асноў ны раўнд вый шлі па 

дзве най леп шыя збор ныя з шас ці па пя рэд ніх квар тэ таў. Ця пер 

12 ка манд бу дуць па дзе ле ныя на дзве гру пы, з якіх у паў фі нал 

прой дуць па дзве най леп шыя збор ныя. Са пер ні ка мі бе ла рус кіх 

ганд ба ліс таў у асноў ным раў ндзе ста лі збор ныя Хар ва тыі, Іс па ніі 

і Гер ма ніі, а так са ма дзве най леп шыя ка ман ды гру пы В — гэ та 

Аў стрыя і пе ра мо жца мат ча Ма ке до нія — Чэ хія.

— Мы вы ка на лі тое, што за пла на ва лі на па пя рэд ні раўнд, — па-

во дзіць пра меж ка выя вы ні кі га лоў ны трэ нер збор най Белару сі 

Юрый ШАЎ ЦОЎ. — На стар це тур ні ру абы гра лі сер баў, па спра-

ба ва лі даць бой хар ва там, але гэ та бы ло да во лі цяж ка, у збор най 

Хар ва тыі са бра ны вы са как лас ныя гуль цы, а ка лі яе ганд ба ліс ты 

моц на ма ты ва ва ныя — з імі яшчэ ця жэй спра віц ца. Па тым, 

як хлоп цы зма га лі ся, — ні да ко га ня ма ні я кіх прэ тэн зій. Матч 

з чар на гор ца мі быў вы ра шаль ным за вы хад у асноў ны раўнд 

тур ні ру, мы да гэ та га іш лі і мен таль на бы лі га то выя да ду э лі ме-

на ві та з гэ тым апа не нтам. Ра ды за наш ка лек тыў, у нас доб рая 

ат мас фе ра ў збор най. Ва ўсіх хлоп цаў ёсць ма ра — і яна ру хае 

нас на пе рад. Па куль у мя не ня ма ні я кіх ча кан няў ад асноў на га 

раў нда, прос та ра ду ем ся та му, што зра бі лі пер шы крок. Ця пер 

ёсць час ад на віц ца, бо хлоп цы ад да лі шмат сіл.

Мат чы асноў на га раў нда прой дуць 16, 18, 20 і 22 сту дзе ня ў 

Ве не. Паў фі наль ныя мат чы ад бу дуц ца 24 сту дзе ня, на ступ ная су-

стрэ ча за «брон зу» прой дзе 25 сту дзе ня, вы ра шаль ны па яды нак 

за чэм пі ён скі ты тул ад бу дзец ца 26 сту дзе ня ў Стак голь ме.

На га да ем, два га ды та му «зо ла та» еў ра пей ска га пер шын ства 

за ва я ва лі ганд ба ліс ты Іс па ніі, якія пе ра маг лі ў фі на ле ка ман ду 

Шве цыі, брон за вы мі пры зё ра мі ста лі фран цу зы, якія абы гра лі 

дат чан. Збор ная Бе ла ру сі за ня ла 10-е мес ца. На огул най леп-

шым вы ні кам бе ла рус кіх ганд ба ліс таў на чэм пі я на тах Еў ро пы 

з'яў ля ец ца 8-е мес ца, за ва я ва нае ў 1994 го дзе ў Пар ту га ліі.

Да р'я ЛА БА ЖЭ ВІЧ.

Ну і ну!

ДА ПА МО ГА НА МЁРТ ВА ГА МУ ЖА
Яе жы хар ка Глы бо ка га 

атрым лі ва ла шэсць га доў
Пры гэ тым жан чы на ве да ла, што муж... жы вы. Пра гэ тую 

гіс то рыю па ве да мі ла ад дзя лен не ін фар ма цыі і гра мад-

скіх су вя зяў УУС Ві цеб ска га абл вы кан кама.

Яна па ча ла ся яшчэ ў 2005 го дзе. Та ды жы хар ка Глы бо ка га, 

якая ме ла на ру ках двух ма ла лет ніх дзя цей, звяр ну ла ся ў суд з 

за явай аб знік нен ні му жа. Праз не ка то ры час той пры знаў муж-

чы ну без вес так пра па ўшым і пры зна чыў вы пла ту за яў ні цы да-

па мо гі па стра це кар мі це ля. У вы пад ку вы яў лен ня су жы це ля яна 

аба вя за на бы ла па ве да міць пра гэ та ў ад па вед ныя ор га ны.

Праз во сем га доў яе ня дбай ны муж вяр нуў ся ў Глы бо кае і на-

ват двой чы ўба чыў ся з па кі ну тай сям' ёй. Як ака за ла ся, усе гэ тыя 

га ды ён зна хо дзіў ся ў Ра сіі, дзе ўжо па спеў аб за вес ці ся на ват 

су жы цель кай і дзець мі. Жан чы на, не ве да ю чы, як спаг наць з 

муж чы ны алі мен ты, не ста ла апа вя шчаць пра ва ахоў ні каў і ор-

га ны са цы яль най аба ро ны пра яго не ча ка нае «ўваск ра шэн не» 

і пра цяг ну ла атрым лі ваць ужо не за кон ныя вы пла ты.

Спа кой нае жыц цё не пра цу ю чай вяс коў кі скон чы ла ся праз 

шэсць га доў, пас ля та го як су пра цоў ні кі гру пы па ба раць бе з 

эка на міч ны мі зла чын ства мі Глы боц ка га РА УС су мес на з ка ле-

га мі з пад раз дзя лен ня па гра ма дзян стве і міг ра цыі ўста на ві лі, 

што муж на вед ваў яе і дзя цей у 2013 го дзе. Ця пер жан чы не 

па гра жае кры мі наль ная ад каз насць за не за кон нае атры ман не 

23 ты сяч руб лёў да па мо гі, на лі ча най за гэ тыя шэсць га доў. Па 

фак це мах ляр ства ў асаб лі ва буй ным па ме ры след чы мі за ве-

дзе на кры мі наль ная спра ва.

Сяр гей РА СОЛЬ КА.

Яшчэ да па чат ку ды рэк тар му-

зея Свят ла на ТАМ ЧУК па ве да мі ла 

жур на ліс там, што дзя ку ю чы пад-

трым цы гар вы кан ка ма ўда ло ся на-

быць аб ста ля ван не, якое да па мо жа 

за хоў ваць уні каль ны фа лі янт. Та кой 

ка ме ры-віт ры ны ня ма на ват у ста-

лі цы. Яно і вя до ма: ка лі па пя рэд ні кі 

500 га доў бе раж лі ва за хоў ва лі кні гу, 

то і на ша спра ва го на ру — не на шко-

дзіць Біб ліі.

Стар шы ня гар вы кан ка ма Аляк-

сандр РА ГА ЧУК пад крэс ліў, што ты-

ся ча год дзе го ра да, якое мы ня даў на 

ад зна чы лі, ста ла ідэй ным пад мур кам 

да лей ша га раз віц ця Брэс та, не маг-

чы ма га без улі ку куль тур на га склад-

ні ка, без гіс та рыч на га кан тэкс ту на-

огул. Да рэ чы, ідэя вяр тан ня зна ка вай 

кні гі на ра дзі му лу на ла ў па вет ры 

не каль кі дзе ся ці год дзяў, але на ват 

на па чат ку пад рых тоў кі да свят ка-

ван ня юбі лею яна зда ва ла ся амаль 

фан тас тыч най. І толь кі дзя ку ю чы не-

раў на душ ным лю дзям, са праўд ным 

па тры ё там го ра да ста ла маг чы ма 

на быц цё ра ры тэ та.

Са мы вя до мы ў на шай кра і не 

да след чык Бе рас цей скай Біб ліі на-

мес нік ды рэк та ра На цы я наль най 

біб лі я тэ кі Алесь СУ ША ска заў, што 

на ша Біб лія — са мы леп шы эк зэмп-

ляр з тых, што ёсць у Бе ла ру сі, і адзін 

з най леп шых у све це. Ця пе раш нія 

спе цы я ліс ты ве да юць ка ля 120 па-

асоб ні каў кні гі з ты ся чы тых, што 

бы лі ад дру ка ва ныя ў Бе рас ці. Але ж 

пе ра важ ная іх боль шасць уяў ля юць 

са бой фраг мен ты: поў ных фа лі ян таў 

амаль не за ста ло ся. «Гэ тая кні га — 

не прос та паў та ры ты ся чы ста ро нак 

з лі та ра мі аль бо ста ра жыт ны тэкст 

Свя то га пі сан ня, гэ тая кні га — сім-

вал. Сім вал ве лі чы бы ло га Бе рас ця, 

ба га тай кніж най куль ту ры і мас тац-

кай куль ту ры на шых прод каў, ве ра-

цяр пі мас ці і на огул вы со ка га ўзроў-

ню раз віц ця гра мад ства. Важ на, што 

па асоб нік за ха ваў сля ды шмат лі кіх 

ка рыс таль ні каў: тут ёсць пад крэс лі-

ван ні, ка мен та рыі, па зна кі. І ра зам 

з тым ві даць ашчад нае да яго стаў-

лен не. Важ на так са ма, што гіс то рыя 

го ра да вяр та ец ца ў гра мад скую свя-

до масць брас таў чан», — ад зна чыў 

Алесь Су ша.

Гіс то рык, да цэнт Брэсц ка га 

дзяр жаў на га ўні вер сі тэ та Анд-

рэй БО ДАК зра біў ка рот кі эк скурс у 

1563 год — той час, ка лі Мі ка лай Ра-

дзі віл Чор ны дру ка ваў сла ву тую кні-

гу. Па вод ле яго слоў, з ад на го бо ку 

ад нас, у Еў ро пе, пра цяг ва лі ся кры ва-

выя вой ны. У Фран цыі каль ві ніс ты ва-

я ва лі з ка то лі ка мі, на спя ва лі кан флік-

ты ў Гер ма ніі, якія паз ней абяр ну лі ся 

вя лі кі мі кро ва пра ліц ця мі. Не спа кой на 

бы ло з бо ку дру го га су се да: у тым 

са мым 1563-м го дзе Іван Гроз ны за-

ха піў По лацк. ВКЛ ра зу ме ла, што без 

са юз ні каў аба ра няц ца да лей бу дзе 

цяж ка аль бо на ват не маг чы ма. Але 

браць у са юз ні кі Поль шчу так са ма 

азна ча ла ад маў ляц ца ад ула ды аль-

бо тэ ры то рыі. І вось канц лер ВКЛ 

пра тэ стант Мі ка лай Ра дзі віл дру куе 

Біб лію не на ла ты ні, як бы ло ра ней, 

і тым са мым дэ ман струе вы зва лен не 

ад ра ней шых дог маў. Па сыл яго ўсім 

су се дзям за клю чаў ся ў тым, каб па-

ка заць: «Мы асаб лі выя, мы ёсць, мы 

свае тут». Так што ста рая Біб лія, як 

ба чым, сім ва ліч ная і сён ня.

Бы лы на мес нік ды рэк та ра Брэсц-

кай аб лас ной біб лі я тэ кі Ала Мяс нян-

кі на, якую на ім прэ зе свет ла ўспа-

мі на лі за яе шмат га до выя кло па ты 

па вяр тан ні кні гі, га ва ры ла не ка лі: 

«Прый дзе час, ка лі Біб лія вер нец ца, 

і гэ та бу дзе азна чаць роск віт го ра да, 

но вую сту пень яго раз віц ця». Ве рым 

і спа дзя ём ся.

Свят ла на ЯС КЕ ВІЧ.

ЦУ ДОЎ НАЕ 
ВЯР ТАН НЕ ДА ДО МУ

У му зеі гіс то рыі го ра да вы стаў ле ны для па ка зу 
ары гі наль ны эк зэмп ляр Бе рас цей скай Біб ліі

Зна ка вая па дзея

Дзень ста ро га Но ва га го да стаў для Брэс та асаб лі вым. У му зеі 

вы ста ві лі для на вед валь ні каў па асоб нік ра дзі ві лаў скай Біб ліі, 

на дру ка ва ны тут амаль пяць ста год дзяў та му. Кні га, на га даю, 

бы ла перададзена ў дар го ра ду кі раў ні ком дзяр жа вы 

Аляк санд рам Лу ка шэн кам пад час свят ка ван ня 1000-год дзя. 

На прэ зен та цыю са бра ла ся столь кі лю дзей, што не вя лі кія па коі 

му зея не змаг лі іх умяс ціць, на вед валь ні кі ста я лі на ват на лес віч най 

пля цоў цы дру го га па вер ха, дзе і зла дзі лі ме ра пры ем ства.
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У Фран цыі прай шоў са міт 
«са хель скай пя цёр кі»

Са міт Са хель скай гру пы 
пя ці прай шоў у го ра дзе По 
на поўд ні Фран цыі. Тут са-

бра лі ся лі да ры Бур кі на-Фа-

со, Маў ры та ніі, Ма лі, Ні ге ра 

і Ча да. На су стрэ чы быў пры ня ты шэ раг ра шэн няў, якія 

да ты чац ца перш за ўсё ўзмац нен ня ва ен на га су пра-

цоў ніц тва для про ці дзе ян ня джы ха дысц кім гру поў кам, 

на па ды якіх па час ці лі ся апош нім ча сам. На прэс-кан фе-

рэн цыі, ар га ні за ва най па вы ні ках са мі ту, Мак рон ад зна-
чыў, што дзе ян ні Фран цыі на кі ра ва ны ў пер шую чар гу на 
ака зан не да па мо гі кра і нам рэ гі ё на. У апе ра цыі «Бар ха-
ны», якую Па рыж пра во дзіць у аф ры кан скім рэ гі ё не Са-
хель са жніў ня 2014 го да, за дзей ні ча на больш за ча ты ры 

ты ся чы фран цуз скіх вай скоў цаў. Пры ня тыя на ма ган ні 

не пры вод зяць да ста бі лі за цыі рэ гі ё на, дзе дзей ні чае 

мност ва тэ ра рыс тыч ных гру по вак, якія здзяйс ня юць 

на па ды і на вай скоў цаў, і на мір ных жы ха роў.

Па вы ні ках між лі вій скіх пе ра га во раў 
у Маск ве па гад нен не не пад пі са на

Ка ман ду ю чы Лі вій скай на цы я наль най ар міі (ЛНА) 

Ха лі фа Хаф тар па кі нуў Маск ву, так і не пад пі саў шы 

да га во ра аб спы нен ні агню з Ура дам на цы я наль най 

зго ды на ча ле з Фа і зам Са ра джам. Па звест ках араб-

скіх СМІ, фельд мар шал на стой ваў на ўвод зе яго ар міі ў 

Тры па лі, фар мі ра ван ні ўра да на цы я наль на га адзін ства, 

адоб ра на га пар ла мен там у Тоб ру ку, і між на род ным ма-

ні то рын гу рэ жы му спы нен ня агню без удзе лу Тур цыі. 

А Са радж па тра ба ваў, каб вой скі Хаф та ра ады шлі на 

па зі цыі, якія яны зай ма лі да па чат ку на сту пу на ста лі цу. 
Ён так са ма на стой ваў на за ха ван ні за ім па са ды га лоў-
на ка ман ду ю ча га. У той жа час ра сій скае МЗС ад зна-
чы ла, што ра бо та па ўрэ гу ля ван ні лі вій ска га кан флік ту 
пра цяг ва ец ца. Між тым араб скія СМІ ўжо па ве да мі лі аб 
ад наў лен ні ўзбро е ных су тык нен няў на поўд ні Тры па лі. 

Фельд мар шал Хаф тар вя дзе на ступ на лі вій скую ста-

лі цу і ме сяц та му аб вяс ціў вы ра шаль ны штурм.

Ка ра ле ва пад тры ма ла Га ры і Ме ган
Ра ней гер цаг і гер ца гі ня Са сек скія не ча ка на для ўсіх 

ад мо ві лі ся ад вы ка нан ня аба вяз каў ста рэй шых чле наў 

ка ра леў скай сям'і. Лі за ве та ІІ са бра ла ў Сан дрын гем скім 

па ла цы вы со ка па стаў ле ных чле наў ка ра леў скай сям'і, 

каб аб мер ка ваць бу ду чую ро лю прын ца Га ры і яго жон кі 

Ме ган, якія ра ней за яві лі, што хо чуць стаць фі нан са ва 

не за леж ны мі. «Ня гле дзя чы на тое, што мы па лі чы лі б 

за леп шае, каб яны за ста лі ся паў на вар тас ны мі чле на мі 

ка ра леў скай сям'і, мы па ва жа ем і ра зу ме ем іх жа дан не 

жыць не за леж ным жыц цём і пры гэ тым за ста вац ца каш-

тоў най част кай на шай сям'і», — ад зна ча ец ца ў ка мю ні ке 

ад імя Яе Вя лі кас ці (да ча го, як ад зна ча юць агля даль ні кі, 

Бу кін гем скі па лац звяр та ец ца ў вы ключ ных вы пад ках). 

Па сло вах ка ра ле вы, на су стрэ чы бы ла да сяг ну тая да-

моў ле насць аб пе ра ход ным пе ры я дзе, на пра ця гу яко га 

гер цаг і гер ца гі ня Са сек скія бу дуць пра во дзіць част ку 

ча су ў Ка на дзе, а част ку — у Бры та ніі. Коль кі бу дзе доў-

жыц ца гэ ты пе ры яд — не вя до ма. Га лоў нае пы тан не, на 

якое трэ ба бу дзе даць ад каз у «пе ра ход ны пе ры яд», — 

якім бу дзе кошт не за леж нас ці і хто ме на ві та за яе бу дзе 

пла ціць, пі шуць бры тан скія СМІ.

ШТО  Ў  СВЕЦЕ  РОБІЦЦА


