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Сонца Сонца Усход Захад Даўжыня

   дня

СЁННЯ

Мiнск    — 5.56 20.22 14.26
Вi цебск — 5.42 20.15 14.33
Ма гi лёў — 5.46 20.12 14.26
Го мель — 5.46 20.05 14.19
Гродна — 6.11 20.37 14.26
Брэст    — 6.16 20.33 14.17

ЗАЎТРАМесяц
Маладзік 16 красавіка.

Месяц у сузор’і Рака.

Iмянiны
Пр. Радзівона.
К. Анзельма, Конрада, Фелікса, 
Яраслава.
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21 КРА СА ВІ КА

1833 год — на ра дзіў ся 

Вік тар Ся мё на віч 

Ка лі ноў скі, гіс то рык, ар хе о-

граф, біб лі я філ, удзель нік на-

цы я наль на-вы зва лен ча га ру ху 

1860-х га доў. Ста рэй шы брат 

К. Ка лі ноў ска га. Член Ві лен скай ар хеа ла гіч най 

ка мі сіі, вы ву чаў ста ра даў нія ру ка пі сы па гіс то рыі 

Літ вы і Бе ла ру сі. Са браў уні каль ную біб лі я тэ-

ку — га лоў ным чы нам па гіс то рыі ВКЛ (больш за 

5000 ру ка пі саў і кніг). Па мёр у 1862 го дзе.

1918 год — на ра-

дзіў ся Вік тар 

Іль іч Лі вен цаў, адзін з кі-

раў ні коў пар ты зан ска га 

ру ху ў Бе ла ру сі ў Вя лі кую 

Ай чын ную вай ну, пар-

тый ны і дзяр жаў ны дзе яч 

БССР, Ге рой Са вец ка га 

Са ю за, за слу жа ны дзе яч 

фі зіч най куль ту ры Бе ла-

ру сі. У жніў ні—ліс та па дзе 

1941 го да — адзін з ар га-

ні за та раў і кі раў ні коў Баб-

руй ска га ан ты фа шысц ка га пад пол ля, за тым — 

ка ман дзір пар ты зан ска га атра да, 1-й Баб руй скай 

пар ты зан скай бры га ды. У 1944—1950 га дах быў 

на кам са моль скай ра бо це. З 1958-га — стар шы-

ня Ка мі тэ та па фі зіч най куль ту ры і спор це пры 

Са ве це Мі ніст раў БССР. У 1978—1986-м — кі-

раў нік спраў ЦК КПБ. Па мёр у 2009 го дзе.

1943 
год — за цвер джа ны план «Гра ніт» 

(ко да вая наз ва апе ра цыі бе ла-

рус кіх пар ты за наў па вы ва дзе са строю транс-

парт ных лі ній ня мец ка-фа шысц кіх аку пан таў 

вяс ной—ле там 1943 го да). План апе ра цыі быў 

за цвер джа ны на чаль ні кам БШПР П. З. Ка лі ні-

ным. Пе рад бе ла рус кі мі пар ты за на мі ста ві ла ся 

за да ча шля хам уз год не ных дзе ян няў са рваць 

пе ра воз кі во ра га да фрон ту на пя рэ дад ні вы-

ра шаль ных біт ваў 1943 го да. За пар ты зан скі-

мі атра да мі і бры га да мі за ма цоў ва лі ся пэў ныя 

ўчаст кі чы гу нак і ша шэй ных да рог, у да па мо гу ім 

БШПР на кі ра ваў афі цэ раў су вя зі і ін струк та раў-

мі нё раў. Да па чат ку чэр ве ня 1943 го да са вец кая 

авія цыя да ста ві ла бе ла рус кім пар ты за нам 125,5 

т то лу, ка ля 30 тыс. мін, 465 про ці тан ка вых руж-

жаў, 55 тыс. гра нат і ін шае ўзбра ен не. За час 

апе ра цыі пар ты за ны, па ня поў ных звест ках, пус-

ці лі пад ад хон 1806 эша ло наў, 8 бро не цяг ні коў, 

уза рва лі 66 чы гу нач ных мас тоў, раз бу ры лі 167 

км чы гу нач ных пу цей, 619 км тэ ле фон на-тэ ле-

граф най су вя зі, раз гра мі лі 6 чы гу нач ных стан цый 

і 164 фа шысц кія гар ні зо ны. Ды вер сіі пар ты за наў 

вы му сі лі гіт ле раў цаў ужо ў маі 1943 го да спы ніць 

рух цяг ні коў па на чах, а ў дзён ны час зні зіць іх 

хут касць на шэ ра гу участ каў да 10—15 км у га-

дзі ну, што ад бі ла ся на тэм пах да стаў кі ва ен ных 

гру заў на фронт.

1735 
год — на ра дзіў-

ся Іван Пят ро віч 

Ку лі бін, рус кі ме ха нік, кан-

струк тар, вы на ход нік. Вы най-

шаў шмат роз ных ме ха ніз маў. 

Удас ка на ліў шлі фоў ку шкла 

для ап тыч ных пры бо раў. Рас пра ца ваў пра ект 

і па бу да ваў ма дэль ад на арач на га мос та це раз 

ра ку Ня ва пра лё там 298 м. Ства рыў «люст ра ны 

ліх тар» (пра та тып пра жэк та ра), се ма фор ны тэ-

ле граф. Імем Ку лі бі на на зва на ву лі ца ў Мін ску. 

Па мёр у 1818 го дзе.

1922 
год — на ра дзіў ся Ста ні слаў Іо сі-

фа віч Рас тоц кі, са вец кі кі на рэ жы-

сёр, сцэ на рыст, на род ны ар тыст СССР. Па ста віў 

філь мы «Спра ва бы ла ў Пянь ко ве», «Да жы вём 

да па ня дзел ка», «А до світ кі тут ці хія...», «Бе лы 

Бім — Чор нае ву ха» і інш. Па мёр у 2001 го дзе.

1967 год — у Грэ цыі ад быў ся пра фа шысц-

кі пе ра ва рот, у вы ні ку яко га да ўла ды 

прый шла так зва ная хун та «чор ных пал коў ні каў». 

Дык та тар скі рэ жым рух нуў у лі пе ні 1974 го да.
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Дыс как луб стаў 

яшчэ ад ным мес-

цам ад па чын ку ў 

шмат про філь ным 

за баў ляль ным цэнт-

ры. Тут ужо дзей-

ні чаюць су час ная 

кі на за ла, ка вяр ня, 

біль ярд ная за ла. На 

чар зе — ра монт па-

мяш кан няў пад дзі-

ця чы комп лекс, ка-

ра о ке-клуб, фіт нес і 

трэ на жор ную за лу.

Кі на тэ атр «Бе ла русь» 

па ча лі ад наў ляць не каль-

кі га доў та му. За гэ ты час 

кар ды наль на змя ніў ся не 

толь кі воб лік бу дын ка, 

але і яго змест. Аб маш-

та бе ра бот мож на мер ка-

ваць па кош це. Толь кі ўвя дзен не пер шай 

чар гі аб' ек та абы шло ся ў 2,3 млн руб лёў, 

боль шая част ка з якіх вы дат ка ва на з ра-

ён на га бюд жэ ту.

— Мяс цо выя ўла ды пад тры ма лі іні-

цы я ты ву. Дзя ку ю чы ім ты по вы кі на тэ-

атр са вец кіх ча соў стаў но вым су час ным 

аб' ек там, — за зна чыў ды рэк тар прад-

пры ем ства «Шчу чын ві дэ а сет ка» Ігар 

БУДЗЬ КО. — Бу даў ні кі за мя ні лі дах, уцяп-

лі лі ба ка вы і цэнт раль ны фа са ды, упры-

го жы лі іх віт ра жа мі. Поў нас цю за мя ні лі 

ін жы нер ныя ка му ні ка цыі. Для лю дзей з 

аб ме жа ва ны мі маг чы мас ця мі ство ра на 

без бар' ер нае ася род дзе.

Ігар Мі ка ла е віч з го на рам па каз вае 

аздаб лен не су час на га за баў ляль на га 

цэнт ра. Вя лі кі і кам форт ны хол з мес ца мі 

для ад па чын ку і ка вяр няй су стра кае па хам 

па пкор ну. Не каль кі дзяў чат за баў ля юц ца 

гуль нёй у аэ ра ха кей. У асоб ным па мяш-

кан ні двое хлоп цаў гу ля юць у біль ярд. Па 

сло вах ды рэк та ра, у хут кім ча се тут прой-

дзе ра ён ны тур нір ся род ама та раў гэ тай 

гуль ні.

Асоб ны го нар кі раў ні ка — кі на за ла. Яна 

не мае ні чо га агуль на га з той, што бы ла 

ра ней. За раз гэ та ўтуль нае па мяш кан не 

на 88 мес цаў, дзе «кру цяць» ві дэа ў фар-

ма це 3D.

— Кі на тэ атр ра ней быў амаль не за па-

тра ба ва ны, — ка жа Ігар Будзь ко. — Ста-

рое аб ста ля ван не не ад па вя да ла ча су, хі ба 

што школь ні кі пры хо дзі лі на тэ ма тыч ныя 

пра гля ды. За раз за ла ні ко лі не пус туе, мы 

па каз ва ем усе прэм' ер ныя на він кі, што і 

ў ста лі цы.

Ад крыц цё нач но га дыс как лу ба, з ад на го 

бо ку, на дасць па пу ляр нас ці цэнт ру, з дру-

го га — да лу чыць мо ладзь да куль тур на га 

ад па чын ку, лі чыць ды рэк тар. На ве даць 

яго мо гуць паў на лет нія асо бы па пят ні цах 

і су бо тах з 20 га дзін да 4 ра ні цы. За па-

рад кам со чыць спе цы яль ная служ ба. У 

пра гра ме, да рэ чы, не толь кі дыс ка тэ ка, 

але яшчэ і роз ныя гуль ні, кон кур сы. Мяр-

ку ец ца, што сю ды бу дуць пры яз джаць па-

пу ляр ныя ды джэі з Грод на і Мін ска.

Ёсць пла ны і на бу ду чы ню. Па мяш кан-

няў для но вых ідэй ха пае. На дру гую пус-

ка вую чар гу тут мяр ку ец ца ства рэн не дзі-

ця ча га за баў ляль на га комп лек су, ка вяр ні 

для ма лых, па коя для гуль няў, дзі ця чай 

кі на за лы, ка ра о ке-клу ба, па коя для пра-

вя дзен ня за баў ляль ных ме ра пры ем стваў, 

ся мей ных свят. У пад валь ных па мяш кан-

нях пла ну юць аб ста ля ваць фіт нес-клуб і 

трэ на жор ную за лу. На тэ ры то рыі ва кол 

кі на тэ ат ра бу дуць пра во дзіць спар тыў ныя 

ме ра пры ем ствы.

Мар га ры та УШКЕ ВІЧ



Экі па жы ка ман ды «МАЗ-

СПОР Таў та» ўвай шлі ў пя-

цёр ку най леп шых на ра лі 

«Зо ла та Ка га на», якое пра-

во дзіц ца ў Аст ра хан скай 

воб лас ці Ра сіі. Гэ тым ра зам 

Мін скі аў та за вод вы ста віў 

на гон ку два гру за ві кі, ме-

на ві та ў сту дзе ні яны вы-

дат на па ка за лі ся бе на «Да-

ка ры».

Тра са для экі па жаў Сяр гея 

ВЯ ЗО ВІ ЧА і Аляк сея ВІШ НЕЎ-

СКА ГА не ўяў ля ла б вя лі кіх цяж-

кас цяў, ка лі б не тэх ніч ныя праб-

ле мы і зроб ле ныя па мыл кі ў на ві-

га цыі. Гэ та не да зво лі ла тра піць 

бе ла рус кай ка ман дзе ў трой ку 

лі да раў. Сяр гей Вя зо віч скон-

чыў гон ку на чац вёр тым мес цы 

(прай граў пе ра мож цу ра лі ра сі я-

ні ну Анд рэю Кар гі на ву 40 хві лін), 

Аляк сей Віш неў скі стаў пя тым 

(46 хві лін). Уся го ж спар тыў ныя 

МА Зы па тра ці лі на спец участ ках 

ка ля дзевяці га дзін, пра пус ціў шы 

на пе рад толь кі тры ма шы ны ка-

ман ды КА МА За.

Як па ве да міў кі раў нік ка ман-

ды Сяр гей Вя зо віч, на «Зо ла це 

Ка га на» гон шчы кі пра во дзі лі 

экс пе ры мен ты з ма шы на мі, та-

му на вы со кі вы нік не раз ліч ва лі. 

МА Зы змаг лі доб ра па ка заць ся-

бе на пра ло гу, але на дру гім эта-

пе ўзнік лі тэх ніч ныя праб ле мы.

«На 80-м кі ла мет ры ад стар ту 

лоп нуў пя рэд ні ста бі лі за тар, а 

по тым ада рваў ся і зад ні, у вы-

ні ку да вя ло ся зні зіць тэмп. Блі-

жэй да фі ні шу ўзнік лі праб ле мы 

з глу шы це лем, але мы здо ле лі 

пра ехаць спец учас так», — да-

даў Сяр гей Вя зо віч.

На трэ цім эта пе бе ла ру-

сы, дзя ку ю чы доб ра му стар-

ту, здо ле лі апя рэ дзіць амаль 

усе ка ма заў скія экі па жы, але 

да пус ці лі па мыл кі ў на ві га цыі, 

з-за ча го «да да лі» са бе ліш-

ніх 57 кіламетраў і стра ці лі 

час. Для Аляк сея Віш неў ска га 

апош ні этап так са ма склаў ся 

не зу сім доб ра.

«Не дзе праз 50 кіламетраў 

ад стар ту ў нас са рва ла шланг 

гід ра ўзмац няль ні ка, так што 

руль пе ра стаў пра ца ваць. Па-

тра ці лі ка ля 10 хві лін на ра монт. 

У цэ лым гон ка прай шла ня дрэн-

на. Вы ступ лен нем за да во ле-

ныя. Уся го пра еха лі больш за 

500 кіламетраў», — рас ка заў 

Аляк сей Віш неў скі.

За раз МА Зы пач нуць пад-

рых тоў ку да ра лі-рэй ду «Шаў-

ко вы шлях», які стар туе 15 лі-

пе ня ў кі тай скім го ра дзе Сі ань і 

за вер шыц ца 29 лі пе ня ў Маск ве. 

Ка ман дзе трэ ба да пра ца ваць 

ма тор і ў цэ лым удас ка на ліць 

аў та ма біль.

Ра лі «Зо ла та Ка га на» пра-

хо дзі ла з 12 да 14 кра са ві ка. 

У ім пры ма лі ўдзел 56 экі па жаў 

(42 аў та ма бі лі і 14 ма та цык лаў 

і квад ра цык лаў). На ад мі ніст-

ра цый ных і тэх ніч ных пра вер-

ках ад быў ся ад сеў удзель ні каў: 

з 42 экі па жаў, якія за яві лі ся ў 

аў та ма біль ны за лік, толь кі 39 

бы ло да пу шча на да спа бор ніц-

тваў. Гэ тая гон ка вя до мая сва і мі 

пяс ка мі і ня прос тай на ві га цы яй. 

Дыс тан цыя хут кас ных сек цый 

бы ла пра кла дзе на на пра вым 

бе ра зе Вол гі, а бі ву ак тра ды-

цый на раз бі лі на на бя рэж най 

Вол гі.

Ілья КРЫ ЖЭ ВІЧ



ПА ГА РЫ ЗАН ТА ЛІ: 1. Тое, што і гра бар. 4. «Ой, ча-

лом, ча лом цёп лае ... ! // Ой, зда ро ва бы ла, ха лод ная 

зі мач ка!» З ва ла чоб най пес ні. 8. Ма цу нак. 9. Зям ля — 

..., але і са ма ес ці про сіць (прык.). 10. Бог Зям лі ў на-

ро даў За ход няй Аф ры цы. 12. Зям ля во ра гу — ма гі ла, 

а нам — ... (прык.). 13. Баць ка быў ..., і дзе ці ў ва ду 

гля дзяць (прык.). 16. Пус та та ў ства ле дрэ ва. 18. Ры-

бам — ..., птуш кам — па вет ра, а ча ла ве ку ўся зям ля 

(прык.). 19. Тое, што і жар (разм.). 22. У бе ла ру саў 

языч ніц кі доб ры бог Зям лі; ве ры лі, што ў час жні ва ён 

на ват да па ма гае жне ям. 23. Бе ла рус кі языч ніц кі бог 

Сон ца і вес на вой урад лі вас ці. 24. ... без зям лі, што 

дрэ ва без ко ра ня (прык.). 29. Грэ час кая ба гі ня Зям лі; 

ма ці не ба, мо ра. 30. Круг зна ё мых (разм.). 31. Ру ха вы, 

жва вы ча ла век (разм.). 32. Не да хоп. 33. Род ная ... — як 

змо ра на му па сцель ка (прык.).

ПА ВЕР ТЫ КА ЛІ: 1. Тое, што і хле ба роб. 2. ... — Сы-

рая Зям ля. У сла вян скай мі фа ло гіі воб раз Зям лі, ма ці 

ўсіх жы вых іс тот і рас лін. 3. Пы лок на цві ту чых зла ка вых 

рас лі нах. 5. Што-не будзь вель мі пры го жае. 6. «Пту шач кі 

хут ка кры лыя! // У ... наш ля ці це, // Шчас це на кры лах 

сва іх пры ня сі це». З вер ша І. Яра шэ ві ча «За Мін шчы ну 

ма лю ся». 7. Яб лыч нае сла бае ві но. 11. «Зям ля — ... ўсёй 

ай чы не». З паэ мы Я. Ко ла са «Но вая зям ля» («Агляд 

зям лі»). 14. Ча ла век, ад да ны бо га слу жэн ням. 15. Аран-

жа ва-жоў ты піг мент, які зна хо дзіц ца ў морк ве, гар бу зах. 

16. Пра цяг ласць у ча се. 17. Во сень скае свя та; ад яго 

да Даб ра ве шчан ня іс на ва ла за ба ро на ча паць зям лю, 

якая лі чы ла ся да гэ та га свя та ця жар най. 20. Плі та, якая 

з'яў ля ец ца част кай ма ца ван ня шах таў і ту нэ ляў. 21. «А 

на ша зям ля ўся // Ў ба рах і кры ні цах — // Цу доў ная на-

ша ...». З вер ша П. Пан чан кі «Мы з тых бе ла ру саў». 

24. «Ма ці-зям ля ра дзі ла іх // Ад пер шых па ца лун каў ...». 

З вер ша У. Жыл кі «Пра лес кі». 25. Гор ная па ро да, якая 

вы ка рыс тоў ва ец ца як дэ ка ра тыў ны ка мень. 26. Муж-

чын скае імя. 27. Бе ла рус кая ба гі ня вяс ны; свя та ў яе 

го нар — Ляль нік, ад зна ча лі на пя рэ дад ні дня Яры лы і 

свя то га Юр'я. 28. Ус хо ды азі мых куль тур.

Склаў Ля вон ЦЕ ЛЕШ, г. Дзяр жынск.

Род ная зям ля-ма ці

ПРА ВЕР ЦЕ, КА ЛІ ЛАС КА, АД КА ЗЫ

Па га ры зан та лі: 1. Зем ля коп. 4. Ле цеч ка. 8. Моц. 9. Кар-
мі лі ца. 10. Ала. 12. Аба ро на. 13. Ры бак. 16. Дуп ло. 18. Ва да. 
19. Жа ра. 22. Бя лун. 23. Яры ла. 24. Се ля нін. 29. Гея. 30. Зна-
ём ства. 31. Уюн. 32. Ня ста ча. 33. Зя мель ка. Па вер ты ка лі: 
1. Зем ля роб. 2. Ма ці. 3. Кра са. 5. Цац ка. 6. Край. 7. Сідр. 11. 
Ас но ва. 14. Ба га мол. 15. Ка ра цін. 16. Даў жы ня. 17. Па кро вы. 
20. Цю бінг. 21. Ста рон ка. 24. Сон ца. 25. Яш ма. 26. На вум. 27. 
Ля ля. 28. Рунь.

Ве дай на шых!Ве дай на шых!  

МА Зы ЎВАЙ ШЛІ Ў ТОП-5 
РА ЛІ «ЗО ЛА ТА КА ГА НА»

Куды пайсці?Куды пайсці?  

КУЛЬ ТУР НЫ АД ПА ЧЫ НАК
Пер шы ў Шчу чы не нач ны клуб з'я віў ся на ба зе ад ноў ле на га кі на тэ ат ра

Чу лі?Чу лі?  

Ганд лю 
ў цяг ні ках 
не бу дзе?

У Бе ла ру сі пра па ну юць 

за ба ра ніць раз нос ны 

ган даль пра дук та мі 

хар ча ван ня, ін шы мі 

та ва ра мі ў цяг ні ках 

рэ гі я наль ных лі ній 

эка ном-кла са 

і га рад скіх лі ній.

Гэ та пра ду гле джа на пра ек там 

па ста но вы аб уня сен ні да паў нен-

няў і змя нен няў у Ста тут чы гу-

нач на га транс пар ту агуль на га 

ка ры стан ня, які раз ме шча ны на 

сай це Мі ніс тэр ства транс пар ту 

і ка му ні ка цый для гра мад ска га 

аб мер ка ван ня. 

Так са ма ў да ку мен це ідзе га-

вор ка пра маг чы масць ад наў-

лен ня згуб ле ных (вы кра дзе ных) 

пра яз ных да ку мен таў (бі ле таў), 

аформ ле ных на пад ста ве прад-

стаў ле ных па са жы рам звес так 

аб да ку мен це, які свед чыць 

асо бу. 

Пра па ну ец ца вы клю чыць 

нор му па коль кас ці па са жы раў, 

што ад праў ля юц ца цяг ні ка мі, 

пры якой ад кры ва юц ца бі лет-

ныя ка сы.

Но ва ўвя дзен ні да ты чац ца 

і асаб лі вас цяў ар га ні за цыі пе-

ра воз кі гру заў у ва го нах, кан-

тэй не рах гру за адп раў шчы каў і 

гру за ат ры маль ні каў, умоў уз-

гад нен ня за явак на пе ра воз ку 

гру заў, ме ха ніз му вы зна чэн ня 

пе ра воз чы кам перс пек тыў най 

па трэ бы ў чы гу нач ным ру хо мым 

са ста ве і ін шае. 

Сяр гей РА СОЛЬ КА



► У ТЭ МУ:
Пер шы нач ны клуб у сіс тэ-

ме кі на ві дэа пра ка ту Гро дзен-

шчы ны з'я віў ся шэсць га доў 

та му. За раз іх тры. Усе яны 

мес цяц ца ў бу дын ках кі на тэ-

ат раў Грод на. Пры чым два з 

іх збі ра юць не толь кі мо ладзь, 

але і лю дзей ста рэй шых, якія 

пры хо дзяць згу ляць у біль-

ярд ці па спя ваць ка ра о ке. Па 

сло вах ген ды рэк та ра КУП 

«Грод на абл кі на ві дэ ап ра-

кат» Юрыя АЛЯК СЕЯ, такі 

ад па чы нак за па тра ба ва ны, 

аб чым свед чыць і кан ку рэн-

цыя ў гэ тай сфе ры. У го ра дзе 

дзей ні чае ня ма ла пры ват ных 

нач ных клу баў, але кошт бі-

ле таў у іх знач на вы шэй шы.

Аб' ява ў ліф це:

«Ка лі вы за храс лі ў ліф це ў ноч з 

су бо ты на ня дзе лю, не спра буй це вы-

клі каць ліф цё ра — гэ та не бяс печ на 

для жыц ця. Лепш да ча кай це ся па ня-

дзел ка».

— Бу дзеш бу лач ку, да ра гая?

— Кры ху паз ней, мі лы, дзя куй, мы ж 

з та бой раз маў ля ем. Я не ма гу ес ці і га-

ва рыць ад на ча со ва.

— Я ве даю. Бу дзеш бу лач ку?

Як усё ж та кі ў шко ле бы ло цу доў-

на: зва дзіў дзяў чын ку ў бу фет, да нёс 

ёй парт фель да до му, па ка таў на трам-

ваі і ўсё — яна твая!

Спіс вай, коль кі хо чаш...


