
Як мы па ве дам ля лі, на 

плат фор ме lіdraughts.org пра-

хо дзіў між на род ны ан лайн-

тур нір пад эгі дай FMJD — Ку-

бак на цый па шаш ках-100. 

Жа но чая збор ная Бе ла ру сі 

на па пя рэд нім эта пе за ня ла 

трэ цяе мес ца ся род 11 ка-

ман даў і тра пі ла ў плэй-оф. 

Там у 1/4 фі на лу ў двух мат-

чах пе ра маг ла ка ман ду Лат-

віі, за тым у паў фі на ле моц ную 

ка ман ду Укра і ны. У фі на ле ў 

дра ма тыч най ба раць бе на ша 

ка ман да са сту пі ла Ман го ліі 

3—5, 4—4 і ста ла ся рэб ра ным 

пры зё рам.

На дыя гра ме № 84 па зі цыя з 

пар тыі па між М. Ня дбай лам — 

В. На нам, згу ля ная ў ін тэр нэ це 

на плат фор ме «Гамб лер». 

Бе лыя згу ля лі 1.cd4 у над зеі 

пра вес ці раз гром ную кам бі на-

цыю пас ля св4? 2.de5 ff2 3.cd2 

ag5 4.h4h4+. Ад нак чор ныя іх 

апя рэ дзі лі і пра вя лі свой удар. 

Па ка жы це кам бі на цыю. Ці ка-

ва, што ў бе лых у па зі цыі на 

дыя гра ме бы ла маг чы масць 

ні чый най кам бі на цыі. Па ка-

жы це яе.

№ 84

№ 84
Бе лыя прос тыя шаш кі: c1, 

b2, c3, e3, f4, h4 (6)

Чор ныя прос тыя шаш кі: 
a3, c5, f6, h6, c7, e7 (6)

Наш чы тач Ула дзі мір Пань ко 

з го ра да Ка мя нец Брэсц кай воб-

лас ці пі ша, што яму спа да ба лі ся 

мі ні я цю ры на стак ле тач най дош-

цы. Сён ня пра па ну ем мі ні я цю ру 

і ма лую праб ле му май стра кам-

па зі цыі з Лат віі Г. Анд рэ е ва.

№ 85
Бе лыя прос тыя шаш кі: 50, 

41, 42, 43, 34, 23, 20 (7)

Чор ныя прос тыя шаш кі: 
39, 21, 22, 12, 13, 7, 10 (7)

№86
Бе лыя прос тыя шаш кі: 42, 

31, 30, 21, 23, 25, 19, 13 (8)

Чор ныя прос тыя шаш кі: 32, 
33, 35, 24, 17, 12, 8, 10, 2 (9)

Яшчэ не каль кі кам па зі цый, 

якія пры слаў укра ін скі май стар 

Ана толь Ба ла нюк, пра па ну ец-

ца вы ра шыць са ма стой на

№ 87

Бе лыя прос тыя шаш кі: c1, 

b2, f2, c3, e3, g3, f4, a5 (8)

Чор ныя прос тыя шаш кі: h2, 

a3, d4, h4, c5, e5, d6, e7, g7 (9)

№ 88

Бе лыя прос тыя шаш кі: a1, 

e1, f2, e3, g3, f4, h4, a5, h6 (9)

Чор ныя прос тыя шаш кі: b2, 

h2, c3, d4, c5, e5, d6, e7, f8 (9)

№ 89

Бе лыя прос тыя шаш кі: g3, 

b4, d4, c5, g5, d6 (6)

Чор ныя прос тыя шаш кі: 

b2, d2, a3, g7, b8, f8 (6)

Ва ўсіх па зі цы ях бе лыя па-

чы на юць і вый гра юць. Проз-

ві шчы чы та чоў, якія да шлюць 

пра віль ныя ад ка зы, бу дуць 

апуб лі ка ва ныя.

Анонс: з 28 жніў ня да 7 ве рас-

ня ў Мін ску (РЦАП па шах ма тах і 

шаш ках, вул. Марк са, 10, вя лі кая 

тур нір ная за ла) прой дуць чэм-

пія  на ты Бе ла ру сі па шаш ках-100 

ся род муж чын і жан чын.

Пра вер це свае ра шэн ні:

вы пуск № 120 ад 

14.08.2020.

№ 78 1.c1-b2 a3:c1 2.g5-

h6 c1:g5 3.h6:b4 a5:c3 4.e1-d2 

c3:g3 5.h2:h6 h8-g7 6.h6:f8 +

№ 79 1.a1-b2 a3:c5 2.f6:d8 

b8-c7

[ 2...h4-g3 3.h2:f4 b8-c7 

4.d8:b6 a5:c7 5.f4-e5 c7-b6 6.e5-

f6 b6-c5 7.f6-g7 c5-d4 8.g7-h8 

d4-e3 9.h8-c3 ]

3.d8:b6 a5:c7 4.h2-g3 h4:f2 

5.g1:e3 c7-b6 6.e3-d4 b6-a5 

7.d4-c5 a5-b4 8.c5:a3+

№ 80 1.c1-d2 c3:g3 2.h2:b4 

a3:g5 3.h4:a1+ +

№ 81 1.c3-b4 a3:c5 2.d4:b6 

f6:f2 3.h4-g5 h6:f4 4.b6-c7 d8:b6 

5.a7:g1+

№ 82 1.c5-b6 a7:c5 2.d4:b6 

f2:d4 3.b6-c7 b8:d6 4.h2-g3 h4:f2 

5.g1:e7 f8:d6 6.h6:c1+

№ 83 1.d6-c7 b8:d6 2.c5:e7 

a3:e3 3.g3-f4 f8:d6 4.g5-h6 e3:g5 

5.h6:h6

Пер шы мі дак лад ныя ад ка зы 

да сла лі В. Ду да рэ віч (Брэсц кая 

воб ласць, Ба ра на віц кі ра ён, 

вёс ка Но вая Мыш), А. Га ла ва-

наў, П. і В. Шуль гі (усе Мінск). 

С. Ра шэ цін (Ашмя ны), Ф. Кар-

пей, Л. Жы хар (абод ва Мя дзел), 

У. Пань ко (Ка мя нец), І. Ана ніч 

(Грод на), В. Ваўч коў (Ма ла дзеч-

на). В. Таў ка чоў (Клі ма віц кі ра-

ён), В. Бан да рык (Мін скі ра ён).

Пі шы це на ад ра с: вул. 

Б. Хмяль ніц ка га, 10А, га зе та 

«Звяз да», 220013, г. Мінск, 

e-maіl: іnfo@zvіazda.by або 

vorush@yandex.ru

Ві таль ВА РУ ШЫ ЛА, 

май стар спор ту.

28 жніўня 2020 г.
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Ся дзi i гля дзiСя дзi i гля дзi

Ш А Ш К І 
(«Звяз да») Вы пуск № 121

Што год у пер шую ня дзе лю ве рас-

ня тра ды цый на пра хо дзіць Дзень 

бе ла рус ка га пісь мен ства. Сё ле та 

свя та адбудзецца 6 ве рас ня ў Бя лы-

ні чах Ма гі лёў скай воб лас ці. 

Да гэ тай па дзеі са цы я куль тур ны 

ка нал рых ту ец ца за га дзя — на пра-

ця гу на ступ на га тыд ня гле да чоў ча-

кае тэ ма тыч ны па каз кі но, а ў дзень 

фо ру му за пла на ва ны транс ля цыі 

цы ры мо ній ад крыц ця і за крыц-

ця свя та, сю жэ ты з мес ца па дзей 

у «На ві нах куль ту ры» і спе цы яль ны 

«Куль тур ны рэ пар таж» пра ад рэ-

стаў ра ва ны сак раль ны ар тэ факт 

бя лы ніц кай зям лі.

Ужо з 31 жніў ня і да са мо га свя та 

эфір «Бе ла русь 3» бу дзе да па ма гаць 

на стро іц ца на пэў ны свя точ ны лад: у 

між пра грам ных ві дэа ро лі ках пра гу чаць 

вер шы Ян кі Ку па лы, Яку ба Ко ла са, 

Мак сі ма Баг да но ві ча, Мак сі ма Тан ка, 

Ар ка дзя Ку ля шо ва і ін шых паэ таў у вы-

ка нан ні дзея чаў куль ту ры, а ў пра ек це 

«За піс кі на па лях» бу дуць ад гор ну ты 

не вя до мыя ста рон кі лі та ра тур най спад-

чы ны бе ла рус кіх пісь мен ні каў Іва на 

На ву мен кі, Іва на Ша мя кі на, Але ся Ада-

мо ві ча і Ян кі Сі па ко ва. Акра мя та го, на 

на ступ ным тыд ні гле да чы су стрэ нуц ца 

ў «Су раз моў цах» з пер шым на мес нікам 

стар шы ні Са ю за пісь мен ні каў Бе ла ру сі 

Але най Стэль мах.

А 6 ве рас ня цэнт раль най эфір най па-

дзе яй ста не па каз свя точ на га кан цэр та 

ўра чыс та га ад крыц ця Дня бе ла рус ка га 

пісь мен ства і цы ры мо ніі ўру чэн ня На-

цы я наль най лі та ра тур най прэ міі ў 18.45. 

Уве ча ры тэ ле ка нал па ка жа га ла-кан цэрт 

ура чыс та га за крыц ця Дня бе ла рус ка га 

пісь мен ства ў Бя лы ні чах.

На «Бе ла русь 3» у гэ ты дзень так са-

ма ўбачым но вы вы пуск спец пра ек та 

«Куль тур ны рэ пар таж», пры све ча ны 

фрэс цы XVІІІ ста год дзя «Узы хо джан не на 

Гал го фу» бя лы ніц ка га кляш та ра кар ме-

лі таў. Пра цу ю чы над сю жэ там, ка ман да 

тэ ле ка на ла на пра ця гу не каль кіх ме ся цаў 

зды ма ла роз ныя эта пы рэ стаў ра цыі ар тэ-

фак та і ства рэн ня экс па зі цыі мяс цо ва га 

мас тац ка га му зея.

Днём гле да чы змо гуць пра нік нуц ца ад-

мет най лі та ра тур най твор час цю Кан дра та 

Кра пі вы: бу дзе па ка за ны фільм «Кан драт 

Кра пі ва: ча ла век, які смя яў ся...» з цык ла 

«За піс кі на па лях», а ад ра зу пас ля — спек-

такль ста ліч на га Тэ ат ра-сту дыі кі на ак цё ра 

«Хто смя ец ца апош нім» па ад най мен най 

са ты рыч най п'е се. Ча ка юць аў ды то рыю 

так са ма па каз на род най ка ме дыі Іга ра 

Даб ра лю ба ва «Бе лыя ро сы» па сцэ на-

рыі Аляк сея Ду да ра ва і бе ла рус ка моў ная 

вер сія гіс та рыч най дра мы Юрыя Ял хо ва 

«Анас та сія Слуц кая».

Але на ДРАП КО.

Ле та амаль скон чы ла ся, 

але гэ та не пры чы на ад-

маў ляц ца ба віць час за 

праглядам ці ка вых і ка-

рыс ных пра ек таў, філь-

маў. На на ступ ным тыд ні 

ў эфі ры бе ла рус кіх тэ ле-

ка на лаў нас ча ка юць гуль-

ня вое і да ку мен таль нае кі-

но, пра цяг ужо вя до мых і 

лю бі мых гле да ча мі пра ек-

таў. Так, на дру гой кноп цы 

зноў мож на да лу чыц ца да 

«ПІН_КОД»-а, а на «Бе ла-

русь 3» па гля дзець ці ка-

выя кі на стуж кі, якія дак-

лад на да дуць гле бу для 

роз ду маў.

З АД ПА ЧЫН КУ — 
У ЭФІР

Ма ла дзёж ны ін тэр ак тыў ны 

пра ект «ПІН_КОД», які вы хо-

дзіць на тэ ле ка на ле «Бе ла-

русь 2», зноў рас па чаў тра ды-

цый ныя су стрэ чы з гле да ча мі, 

вяр нуў шы ся з лет ніх ка ні кул. 

У апош ні ты дзень ле та ка ман-

да шоу ак тыў на дзе ліц ца ін-

фар ма цы яй, як на стро іц ца на 

бу ду чы на ву чаль ны год, эфек-

тыў на пла на ваць час і адап та-

вац ца ў ка лек ты ве пас ля лет-

ня га ад па чын ку.

Аў ды то рыю ча ка юць не толь кі 

па ста ян ныя руб ры кі «Эты кет», 

«Сак рэ ты Тік Ток», «Ма біль-

ныя пра гра мы», «Лайф ха кі», 

«Не бяс пе ка ў се ці ве», але і 

но выя ан лайн-ак тыў нас ці: ві-

дэа вы клі кі ў пра мым эфі ры, 

больш га ла ва ло мак і за га дак. 

Так са ма гле да чы змо гуць па-

ра ней ша му браць не па срэд ны 

ўдзел у ства рэн ні пра гра мы — 

за да ваць хва лю ю чыя пы тан ні, 

дзя ліц ца сва і мі праб ле ма мі і 

рас каз ваць кра і не пра ўлас ныя 

да сяг нен ні.

Акра мя гэ та га, ства раль-

ні кі пра ек та ў но вым се зо не 

пра цяг нуць ма ра фон «За пра сі 

«ПІН_КОД» у гос ці!», у рам-

ках яко га хлоп цы і дзяў ча ты 

ма юць маг чы масць па клі каць 

зды мач ную гру пу ў свой на се-

ле ны пункт і ра зам з сяб ра мі 

стаць удзель ні ка мі тэ ле ві зій-

на га квэс ту «Мая ма лая Ра дзі-

ма». А «пін ко даў цы», у сваю 

чар гу, па зна ё мяц ца з мяс цо вы-

мі сла ву тас ця мі і та ле на ві тай 

мо лад дзю рэ гі ё на. На га да ем, 

што пра ект «ПІН_КОД» бу-

дзе вы хо дзіць на тэ ле ка на ле 

«Бе ла русь 2» кож ны ты дзень з 

аў то рка да пят ні цы ў 15.45.

КЛА СІ КА І КЛА СІ КІ 
НА ЭК РА НЕ

Тэ ле ка нал «Бе ла русь 3» у 

апош ні дзень ле та пра па нуе да 

пра гля ду гіс та рыч ную дра му 

«Та лаш». Фільм, зня ты па ма-

ты вах апо вес ці Яку ба Ко ла са 

«Дрыг ва» рэ жы сё рам Сяр ге ем 

Шуль гой, пе ра но сіць гле да чоў 

у ка нец 1919 го да. У гэ ты час 

Бе ла русь пе ра жы ва ла скла да-

ныя ча сы, бо ак тыў на змя ня ла-

ся ўла да, а гра ма дзян ская вай-

на ўшчыль ную пад бі ра ла ся да 

мі ра люб най кра і ны. Поль скія 

вой скі прый шлі на Па лес се, 

каб здзейс ніць спро бу за ха піць 

част ку бе ла рус кіх тэ ры то рый. 

Гра мад ская дум ка ад нос на 

бу ду чы ні кра і ны па дзя лі ла ся: 

ад на част ка пад трым лі ва ла 

баль ша ві коў, а дру гая — па-

ля каў. Бы лі і тыя, хто вы бі раў 

па зі цыю «су праць усіх», вы сту-

паў за не за леж насць ад ін шых 

дзяр жаў. У ва да ва ро це ва ен-

ных па дзей апы ну ла ся кож ная 

сям'я. Ва сіль Та лаш бя рэ ў ру кі 

зброю не па па лі тыч ных пе ра-

ка нан нях, а з мэ тай аба ра ніць 

сы на...

Па ка заль на, што ў сва ім 

твор чым жыц ці рэ жы сер кі на-

стуж кі не ад на ра зо ва су да кра-

наў ся з твор час цю бе ла рус ка-

га кла сі ка. Так, на прык лад, у 

свой час Сяр гей Шуль га (ка лі 

яшчэ быў ак цё рам) вы кон ваў 

ро лю Сы мо на-му зы кі на сцэ не 

Ві цеб ска га дра ма тыч на га тэ ат-

ра. Там ён, да рэ чы, па зна ё міў-

ся з сы на мі Ко ла са. Га лоў ную 

ро лю ў кі на філь ме сыг раў Ге-

надзь Гар бук (вя до мы па кар-

ці нах «Брэсц кая крэ пасць», 

«Бе лыя ро сы» і ін шых) — па 

сут нас ці, пад яго і пі саў ся сцэ-

на рый. Так са ма ў скла дзе ар-

тыс таў мож на ўба чыць Ге на дзя 

Аў сян ні ка ва, Зі на і ду Зуб ко ву, 

Аляк санд ра Тка чон ка, Паў-

ла Хар лан чу ка і шэ раг ін шых 

вы дат ных ак цё раў. Гля дзі це 

фільм «Та лаш» у па ня дзе лак 

31 жніў ня ў эфі ры са цы я куль-

тур на га тэ ле ка на ла.

А ў пят ні цу 4 ве рас ня на 

эк ра ны вый дзе да ку мен таль-

ная стуж ка Ула дзі мі ра Ар ло ва 

«Ігар Лу ча нок пра пес ні, ра-

дзі му і сяб роў». Тво ры гэ та га 

кам па зі та ра («Мой род ны кут», 

«Спад чы на», «Жу раў лі на Па-

лес се ля цяць», «Ве ра ні ка» і 

мно гія ін шыя) даў но зда бы лі 

на род ную лю боў. У кож най ме-

ло дыі Іга ра Мі хай ла ві ча — свая 

гіс то рыя, дзе ёсць по шу кі і зна-

ход кі, на тхнен не і пе ра жы ван ні. 

Ства раль ні кі філь ма пра па ну-

юць аў ды то рыі знай сці ад ка зы 

на пы тан ні: у чым сак рэт пос-

пе ху кам па зі та ра і што за ста-

ло ся «за кад рам» яго жыц ця. 

А да па мо гуць у гэ тых по шу ках 

сяб ры, ка ле гі і бліз кія лю дзі Іга-

ра Лу чан ка.

Але на ДРАП КО.

Фо та kіno-teatr.ru, belta.by.

У фо ку сеУ фо ку се Свя та бе ла рус ка га пісь мен ства на эк ра не

КОД ДА ЦІ КА ВЫХ ПЫ ТАН НЯЎ


