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У што тыд нё вым спар тыў ным агля дзе 
«Звяз ды» рас каз ва ем пра вы ні кі вы-
ступ лен ня ай чын ных спарт сме наў на 
чэм пі я на це све ту па лёг кай ат ле ты цы 
ў Лон да не, эта пах Куб ка све ту па пла-
ван ні і мас тац кай гім нас ты цы, а так-
са ма со чым за чэм пі я на там кра і ны па 
фут бо ле.

1. Па вел Сан ко віч за няў пер шае мес-
ца на дыс тан цыі 50 м на спі не на трэ цім 
эта пе Куб ка све ту ў 25-мет ро вым ба сей-
не, які за вяр шыў ся ў Эй ндхо ве не. Акра мя 
та го, Па вел уста на віў на цы я наль ны рэ корд, 
пра плыў шы дыс тан цыю з вы ні кам 22,84 се-
кун ды. Па пя рэд ні рэ корд так са ма на ле жаў 
Сан ко ві чу (23,01) і быў уста ля ва ны ў 2016 
го дзе. Яшчэ адзін ме даль у скар бон ку бе-
ла рус кай ка ман ды пры нёс Ілья Шы ма но віч, 
у вы ра шаль ным за плы ве на 50 м бра сам ён 
стаў трэ цім — 26,10 се кун ды.

Ку бак све ту па пла ван ні ў 25-мет ро вым 
ба сей не пра цяг нец ца ўжо во сен ню ў Азіі. 
30 ве рас ня су свет ная пла валь ная се рыя 
прой дзе ў Ган кон гу, 4 каст рыч ні ка ў го ра дзе 
До ха (Ка тар) ад бу дзец ца чар го вы этап. У 
ліс та па дзе Ку бак све ту па пла ван ні бу дзе 
пра во дзіц ца ў Пе кі не, То кіа і Сін га пу ры.

2. За вяр шыў ся этап Куб ка све ту па 
мас тац кай гім нас ты цы ў Ка за ні. Гэ та 
апош ні старт пе рад чэм пі я на там све ту, які 
прой дзе з 29 жніў ня па 3 ве рас ня ў італь ян-
скім Пе за ра. Ба раць бу за ўзна га ро ды вя лі 
145 гім нас так з 33 кра ін.

Вы дат на пра яві ла ся бе на ша ка ман да ў 
гру па вых прак ты ка ван нях. Пас ля шос та га 
мес ца ў мна га бор'і дзяў ча ты да ка за лі, што 
здоль ныя да ма гац ца ку ды больш вы со кіх вы-
ні каў. У кам па зі цыі з пяццю аб ру ча мі бе ла-
рус кі за ва я ва лі ся рэб ра ныя ме да лі, у прак ты-
ка ван ні з трыма мя ча мі і дзвюма ска кал ка мі 
на шы гра цыі ста лі трэ ці мі. У ін ды ві ду аль ных 
спа бор ніц твах у прак ты ка ван ні з мя чом «се-
раб ро» за ва я ва ла Ка ця ры на Гал кі на, яшчэ ў 
трох фі на лах, з аб ру чом, бу ла ва мі і стуж кай, 
Ка ця ры на спы ня ла ся за крок ад п'е дэс та ла. 
У мна га бор'і Гал кі на ста ла трэ цяй, на пе ра дзе 
раз мяс ці лі ся толь кі ра сі ян кі.

3. За вяр шыў ся чэм пі я нат све ту па лёг-
кай ат ле ты цы ў Лон да не. На ша ка ман да 
чац вёр ты раз у гіс то рыі за ста ла ся без ме да-
лёў пла не тар на га пер шын ства. Ра ней та кое 
зда ра ла ся ў 1999, 2009 і 2013 га дах. На мі-
ну лым чэм пі я на це све ту ў Пе кі не ў Бе ла ру сі 
бы ло дзве ўзна га ро ды — «зо ла та» Ма ры ны 
Ар за ма са вай у бе гу на 800 м і «брон за» Алі-
ны Та лай у бе гу на 100 м з бар' е ра мі.

У Лон да не най леп шы мі вы ні ка мі бе ла рус-
кіх лёг ка ат ле таў ста лі 6-я мес цы Тац ця ны 
Ха ла до віч у кі дан ні мо ла та і Алі ны Та лай у 
бе гу на 100 м з бар' е ра мі.

У фі на лах за ме да лі так са ма зма га лі ся 
Юлія Ле ан цюк у штур хан ні яд ра (7-е мес-
ца), Па вел Ба рэй ша ў кі дан ні мо ла та (9-е 

мес ца) і Ган на Ма лы шчык у кі дан ні мо ла та 

(10-е мес ца).

Ад зна чым, што ў Лон да не на шу кра і ну 

прад стаў ля лі 16 лёг ка ат ле таў — та кім не-

вя лі кім скла дам ка ман да на пла не тар ных 
фо ру мах яшчэ не вы сту па ла. На га да ем, з-за 
траў маў або з ін шых пры чын тур нір пра пус-
ці лі вя ду чыя ат ле ты — Іван Ці хан, Воль га 
Ма зу ро нак, Свят ла на Ку дзе ліч, На стас ся Іва-
но ва, Анд рэй Краў чан ка, Па вел Се лі вёрс таў, 
Ві я ле та Сквар цо ва і ін шыя.

— Хо чац ца па пра сіць пра ба чэн ня ва ўсіх 
ба лель шчы каў ай чын най лёг кай ат ле ты кі за 
вы ступ лен не на шай збор най на гэ тым най-
буй ней шым спа бор ніц тве го да. Ве даю, што 
рас ча ра ва лі і не апраў да лі ча кан няў, — ад-
зна чыў на сва ёй ста рон цы ў сац сет ках кі-
раў нік фе дэ ра цыі лёг кай ат ле ты кі Ва дзім 

ДЗЕ ВЯ ТОЎ СКІ. — Да га лоў на га стар ту мы 
па ды шлі з крыўд ны мі стра та мі. Але на ват з 
ты мі ат ле та мі, якія пры еха лі ў Лон дан, мы, 
зы хо дзя чы з вы ні ко вых пра та ко лаў, здоль-
ныя бы лі зма гац ца за ме да лі. Хоць бы ад ну 
ўзна га ро ду аба вя за ны бы лі браць у гэ тыя 
дні.

4. Ха ке іс ты мінск ага «Ды на ма» стар-
та ва лі на Куб ку Лат вій скай чы гун кі. У 
пер шым мат чы яны са сту пі лі рыж скім ад на-
клуб ні кам з лі кам 2:3. У дру гім ту ры ды на-
маў цы згу ля лі з яра слаў скім «Ла ка ма ты вам», 
а 16 жніў ня су стрэ нуц ца з ка зан скім «Ак 
Бар сам». 17 жніў ня прой дзе матч за трэ цяе 

мес ца і фі нал.

На га да ем, Ку бак Лат вій скай чы гун кі пра-

во дзіц ца з 2009 го да. Мін скае «Ды на ма» пяць 

ра зоў пры ма ла ўдзел у тур ні ры, але ні ра зу 

не трап ля ла ў пры зё ры. Для на шых ха ке іс таў 

гэ ты тур нір з'яў ля ец ца за ключ ным пад рых-

тоў чым пе рад па чат кам вы ступ лен ня ў 10-м 

се зо не Кан ты нен таль най ха кей най лі гі. Там 

яны стар ту юць 23 жніў ня да маш няй су стрэ-

чай з фін скім «Ёке ры там».

5. За вяр шы лі ся па ядын кі 18-га ту ра чэм-
пі я на ту кра і ны па фут бо ле. Са лі гор скі «Шах-
цёр» раз гра міў «Мінск» з лі кам 3:0 і за ха ваў 
за са бой пер шае мес ца ў тур нір най таб лі цы. 
З мі ні маль най пе ра ва гай 1:0 мін скае «Ды на-
ма» адо ле ла «Тар пе да-Бе лАЗ», а ба ры саў скі 
БА ТЭ быў мац ней шы за брэсц кіх ды на маў цаў. 
«Іс лач» з буй ным лі кам са сту пі ла «Га ра дзеі» — 
0:4, «Слуцк» прай граў «Нё ма ну» — 1:2. «Ві-
цебск» на да маш нім по лі быў мац ней шы за 
«Наф тан» — 2:0. З ні чый ным вы ні кам скон чы-

лі ся мат чы «Крум ка чоў» з «Дняп ром» — 0:0 і 
«Сла віі» з «Го ме лем» — 1:1.

Ста но ві шча ў пер шай пя цёр цы: «Шах-
цёр» — 43 ач кі, «Ды на ма» (Мінск) — 40, БА-
ТЭ — 39, «Нё ман» — 32, «Ві цебск» — 31.

Бам бар дзір скую гон ку ўзна чаль ва юць Мі-
ха іл Гар дзяй чук (БА ТЭ) і Ан тон Са ро ка («Ды-
на ма», Мінск), якія за бі лі па дзевяць мя чоў.

6. Жа но чая збор ная па ха кеі на тра ве 
за ва я ва ла за ла тыя ўзна га ро ды чэм пі я на-
ту Еў ро пы ў ды ві зі ё не ІІ. У фі на ле тур ні ру, 
які пра хо дзіў у Кар ды фе (Уэльс), бе ла рус кая 
ка ман да абы гра ла ра сі я нак — 2:1. Брон за-
вым пры зё рам ста ла збор ная Іта ліі, якая абы-
гра ла Уэльс, — 3:0.

Дзя ку ю чы вы ха ду ў фі нал кан ты нен таль-
на га тур ні ру ў ды ві зі ё не ІІ, у 2019 го дзе жа но-
чая на цы я наль ная ка ман да Бе ла ру сі па ха кеі 
на тра ве згу ляе ў вы шэй шым ды ві зі ё не, дзе, 
да рэ чы, бу дзе ра зы гра на пу цёў ка на Алім пій-
скія гуль ні — 2020 у То кіа.

7. Ду эт Аляк сандр Ка ва лен ка і Аляк-
сандр Дзяд коў стаў дру гім на між на род-
ным тур ні ры Еў ра пей скай кан фе дэ ра цыі 
ва лей бо ла ка тэ го рыі «Са тэ літ» па пляж-
ным ва лей бо ле. У 1/2 фі на лу Ка ва лен ка і 
Дзяд коў упэў не на пе рай гра лі па ру з Ні дэр лан-
даў — 21:17, 21:19. У мат чы за пер шае мес ца 
бе ла ру сы су стрэ лі ся з Юсе фам Кру і Квін сі Ае 
з Фран цыі. Гуль ня пра цяг ва ла ся ка ля га дзі ны 
і за вяр шы ла ся пе ра мо гай фран цу заў.

Ад зна чым, што дру гое мес ца на тур ні ры 
ка тэ го рыі «Са тэ літ» — най больш знач нае 
да сяг нен не бе ла рус кай па ры па пляж ным 
ва лей бо ле ў бя гу чым се зо не.

Да р'я ЛА БА ЖЭ ВІЧ. lobazhevich@zviazda.by
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Рас ча ра ва лі і не апраў да лі ча кан няў?

Пра ект ам бі цый ны. Тут з'я вяц-
ца ма ман ты, ста ра жыт ныя на-
са ро гі, паў ноч ны алень... Усё 
бу дзе вы се ча на з кам еню. 
Фі гур кі жы вёл раз мес цяц ца 
ся род вя ліз ных ва лу ноў — 
са праўд ных свед каў ле да ві-
ко ва га пе ры я ду. Та кія ка мя ні 
ўжо са бра ны.

Ад ра зу за ся рэд няй шко лай па-
чы на ец ца дзіў ны ланд шафт. Гэ та 
ас но ва бу ду ча га пар ку — му зей ва-
лу ноў. Так па куль на зы ва юць гэ та 
мес ца яго ства раль ні кі — ды рэк тар 
му зея Ра дун скай ся рэд няй шко лы 
Іван Фя сен ка і яго па моч ні кі, вуч-
ні шко лы — Ула дзі слаў Вай ткун і 
Сяр гей Жэгж дрын. Яны пра вя лі 
на ву ко вае да сле да ван не і скла лі 
рэ естр кож на га ка ме ня. Пра са чы лі 
яго «лёс», ад куль ён тут з'я віў ся — 
ад вы бу ху ці гэ та ней кі куль та вы 
прад мет.

Му зей ства рыў ся ўся го тры га-
ды та му. Ад праў ной кроп кай стаў 
удзел у пра гра ме транс гра ніч нага 
пра ек ту, на які му зей атры маў 
5 тыс. еў ра. За гэ ты час сю ды зве-
зе на больш за 30 шмат тон ных ва-
лу ноў. Збі ра лі іх па ўсім Во ра наў-
скім ра ё не — па па лях і вёс ках. Не-
ка то рыя пры хо дзі ла ся ра та ваць ад 
зні шчэн ня, бо іх ха це лі рас кры шыць 
на друз. Да збі раль най мі сіі пад клю-
чы лі ся края знаў цы і баць кі.

Пра пяць ва лу ноў ужо бы лі 
звест кі, ас тат нія амаль трыц цаць 
вы яў ле ныя ства раль ні ка мі му-
зея. Ака за ла ся, што боль шасць 
ва лу ноў уяў ля лі са бой па ган скія 

ка пі шчы. Жы ха ры вё сак не вель-

мі ха це лі, каб ад іх за бі ра лі гэ тыя 

рэ лік віі, га во рыць Іван Фя сен ка. 

У бу ду чым пар ку хо чуць зра біць эт-

на гра фіч ную пля цоў ку ста ра жыт на-
га ка пі шча.

— Яна бу дзе пры све ча на ста ра-
жыт на му бо гу Ро ду, са ма му га лоў-
на му ў па ган скія ча сы, — рас каз-
вае Іван Іва на віч. — Мы ага ро дзім 
ва лун драў ля ным пло там, зро бім 
роў, ка мя ня мі вы кла дзем мес ца 
для агню, гэ та бу дзе кас цю мі ра ва-
нае ві до ві шча. Бу дзе і мес ца для 
ах вяр ні ка.

Іван Іва на віч па каз вае вя ліз ны 
ва лун, які мае ўлас ную наз ву — 

«віл ціс», што ў пе ра кла дзе з лі-
тоў скай азна чае «на дзея». Ёсць 
ле ген да, што ён да па ма гае жан-
чы нам ад бяс плод дзя, са дзей ні чае 

та му, каб дзет кі на ра джа лі ся моц-
нымі. Яго пры цяг ну лі з га ра дзі шча, 
дзе не ка лі ста яў Ра дун скі за мак, 
ад куль і па чаў ся на се ле ны пункт. 
Да рэ чы, тут вы свет лі лі, што па чат-
ко вая наз ва Ра ду ні — Ро дынь, ад 
сло ва «род».

Не ка то рыя і ця пер ве раць, што 
ста рыя ва лу ны ма юць га ю чую сі лу. 
Ка жуць, што ка лі са браць ва ду з 
ка ме ня, ёй мож на звес ці ба ра даў кі 
лі та раль на за ноч. Звы чай на ах-
вяр ныя ва лу ны ма юць па глыб лен-
ні, дзе і збі ра ец ца ва да. Та кія лун кі 
звя за ны з культ ам ура джаю. Пе рад 
тым, як се яць, вы бі ва лі іх на ка ме ні, 
тлу ма чыць Сяр гей Жэгж дрын.

На ад ным з ва лу ноў мож на ўба-
чыць сі лу эт су зор'я Вя лі кай Мядз-
ве дзі цы, та кі ка мень зной дзе ны 

і ў Іта ліі. Іх уз рост вы-
зна ча ец ца дзя сят ка мі 
ты сяч га доў. А ёсць і 
та кія, якім не менш за 
150 тыс. га доў. Да гэ та-
га пе ры я ду ад но сіц ца і 
са мы вя лі кі на тэ ры то-
рыі пар ка ва лун, ва гой 
15 тон. Яго ледзь ве 
пры цяг ну лі кра нам з су-
сед няй вёс кі. Гі гант вы-
шы нёй амаль у 2 мет ры 
і па 3 мет ры ў шы ры ню 
і даў жы ню. Хлоп цы па-
каз ва юць, з якіх па ро-
даў ён утво ра ны. Тут 
і гра ніт, і шпат па ля вы, 

і бач ны крыш та лі гра на та. Гэ ты 
ва лун фар мі ра ваў ся ў Скан ды-
на віі. Усе вы ва ды пад цвер джа ны 

на ву коў ца мі. Ра бо ты школь ні каў 
па да сле да ван ні ва лу ноў на кон-

кур се атры ма лі рэс пуб лі кан скую 

прэ мію.

— Пер шым па чаў да сле да ваць 

Во ра наў скія ка мя ні вя до мы ра сій-

скі ву чо ны, ге о лаг, мі не ра лог Ва-

сіль Се вяр гін у дру гой па ло ве ХVІІІ 

ста год дзя, — ад зна чыў Іван Фя сен-

ка. — Ён вы явіў 12 ва лу ноў, якія 

пры нёс ле да вік са дна Бал тый ска-

га мо ра. Не ка то рыя зна хо дзяц ца ў 

на шым пар ку. У на шай кра і не та кія 

ва лу ны ахоў ва юц ца дзяр жа вай.

Ста ра жыт ны ва лун здоль ны 

пра мно гае па ве да міць, упэў не ны 

ра дун цы. Гэ та не толь кі гіс то рыя, 

але і ін фар ма цыя аб тым, як фар-

мі ра ва лі ся не тры зям лі і што яны 

то яць. Па сло вах Іва на Іва на ві ча, 

у су сед нім Ва рэн скім ра ё не Літ вы, 

дзя ку ю чы гэ тым да сле да ван ням 

вы яві лі за ле жы жа ле за, мар му ру, 

хро му, ні ке лю. Да рэ чы, не ка то рыя 

ка мя ні пры ве зе ны не ка лі з Літ вы 
на прык лад, ва лун у вы гля дзе ча ра-

па хі. Ёсць тут і ка мень-ка бан.

Па куль у пар ку ста яць толь кі во-

ла ты-ва лу ны. Ка лі тут з'я вяц ца ка-
мен ныя по ста ці ста ра жыт ных жы-
вёл, ска заць цяж ка, бо для іх ства-
рэн ня па трэб ны срод кі. Іван Фя сен-
ка апан та ны гэ тай ідэ яй і ро біць усё 
маг чы мае, каб яна здзейс ні ла ся. 
Але і за раз му зей ва лу ноў — пры-
ваб ны ту рыс тыч ны аб' ект.

Мар га ры та УШКЕ ВІЧ. 
margo@zviazda.by
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АБ ЧЫМ МАЎ ЧЫЦЬ ВА ЛУН
Парк ле да ві ко ва га пе ры я ду ў Ра ду ні бу дзе ство ра ны з са праўд ных экс па на таў

Валун Ледавіковага перыяду.

Іван ФЯСЕНКА 
з вучнямі Радунскай сярэдняй школы. 


