
СУБОТНІМ ВЕЧАРАМ12 3 сакавіка 2018 г.

УСМІХНЕМСЯ  

ЗАСНАВАЛЬНIКI: Савет Рэспублiкi Нацыянальнага сходу Рэспублiкi Беларусь, 
Палата прадстаўнiкоў Нацыянальнага сходу Рэспублiкi Беларусь, 

Савет Мiнiстраў Рэспублiкi Беларусь
РЭГІСТРАЦЫЙНАЕ ПАСВЕДЧАННЕ НУМАР 2 АД 17 ЛЮТАГА 2009 ГОДА, 
ВЫДАДЗЕНАЕ МІНІСТЭРСТВАМ ІНФАРМАЦЫІ РЭСПУБЛІКІ БЕЛАРУСЬ.

Дырэктар — галоўны рэдактар СУХАРУКАЎ Павел Якаўлевіч. 
РЭДАКЦЫЙНАЯ КАЛЕГIЯ: Н. ДРЫНДРОЖЫК, Н. КАРПЕНКА (першы на  меснiк галоўнага 
рэдактара), А.  ЛЯЎКОВІЧ (першы на  меснiк дырэктара), М. ЛІТВІНАЎ (на  меснiк галоўнага 
рэдактара), А. КЛЯШЧУК, Н. РАСОЛЬКА, С. РАСОЛЬКА, А. СЛАНЕЎСКІ (на  меснiк галоўнага 
рэдактара), В. ЦЕЛЯШУК.
Выдавец — Рэдакцыйна-выдавецкая ўстанова «Выдавецкі дом «Звязда».

АДРАС: 220013, г. Мiнск, вул. Б. Хмяльніцкага, 10-а.

ТЭЛЕФОНЫ: прыёмнай – 287 19 19 (тэл./факс); аддзелаў: пiсьмаў —  
287 18 64, маркетынгу — 337 44 04, сакратарыята — 292 05 82, адказных 
за выпуск дадаткаў: «Чырвоная змена» — 292 44 12; «Мясцовае 
самакіраванне»  — 292 44 12, уласных  карэспандэнтаў: у Брэсце: 20 37 98, 
Віцебску: 43 23 74, Гомелi: 28 27 27, Магілёве: 32 74 31, па Мінскай вобл.: 
(017) 292 21 03; бухгалтэрыi: 287 18 81.

http://www.zviazda.by; 

e-mail: info@zviazda.by, 
(для зваротаў): zvarot@zviazda.by
Аўтары апу бл iка ваных матэры я лаў нясуць адказнасць за падбор i дакладнасць 
фактаў. Iх мер  ка   ваннi не заўсёды супадаюць з мерка ван нем рэ дак цыi. Рэдакцыя па 
сваім меркаванні адбірае і публікуе адрасаваныя ёй пісьмы. Перадрук матэрыялаў, 
апублікаваных у «Звяздзе», толькі з дазволу рэдакцыі.

Матэры я лы, па зна ча ныя гэтым значком,  носяць рэк   ламны ха рак тар. 
Адказ насць за змест рэкла мы ня суць рэкла ма даў цы.

Газета аддрукавана ў Рэспубліканскім унітарным прадпрыемстве «Выдавецтва 
«Беларускi Дом друку». ЛП № 02330/106 ад 30.04.2004.
220013, Мiнск, пр. Незалежнасці, 79.  Выходзiць 5 разоў на тыдзень.
Тыраж 20.008.  Iндэкс 63850.  Зак. № 754.

Нумар падпiсаны ў 19.30 
2 сакавіка 2018 года. 

Б Е Л А Р У С К А Я 

Г А З Е Т А

тэл./факс: 287 17 79,
е-mail: reklama@zviazda.by

ПРЫЁМ 
РЭКЛАМЫ

М 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
П 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

Фо
та

 В
ікт
ор
ыі

 С
УД

ЗІ
ЛО

ЎС
КА

Й.

Фо
та

 А
ля
кс
ан
др
а Ш

АБ
ЛЮ

КА
.

Фо
та

 М
ар
ыі

 Ж
Ы
ЛІ
НС

КА
Й.

Фо
та

 В
ікт
ор
ыі

 С
УД

ЗІ
ЛО

ЎС
КА

Й.

Фо
та

 М
ар
ын

ы 
БЕ

ГУ
НК

ОВ
АЙ

.

Сонца Сонца Усход Захад Даўжыня

   дня

СЁННЯ

Мiнск    — 7.54 18.50 10.56
Вi цебск — 7.45 18.38 10.53
Ма гi лёў — 7.44 18.40 10.56
Го мель — 7.39 18.39 11.00
Гродна — 8.08 19.06 10.58
Брэст    — 8.07 19.08 11.01

ЗАЎТРА
Вый шла но вая кні га «Ці вар та рас-

каз ваць жон цы пра здра ду? Па ра ды 

траў ма то ла га».

— Ты што лю біш гля дзець?

— Спорт люб лю...

— А што больш за ўсё па да ба ец ца?

— Ка бан, які бя жыць.

— А-а, спа бор ніц твы па страль бе?

— Не, як су сед ра ні цай па два ры бе-

гае.

За паў ня ючы ан ке ту пры пры ёме 

на пра цу, у гра фе «Ва шы да сяг нен ні» 

на пі са ла: «Уста ла з ка на пы і прый-

шла сю ды».

Пры ня лі.

Месяц
Поўня 2 сакавіка.

Месяц у сузор’і Шаляў.

Iмянiны
Пр. Кузьмы, Льва.
К. Марыны, Гераніма, Фелікса.
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Яд ві зе СКА РА БА ГА ТАЙ сё ле та споў-
ніц ца 50, яна з'яў ля ец ца са мым да свед-
ча ным чле нам бе-
ла рус кай ка ман-
ды па ра а лім пій-
цаў. Гуль ні ў Со-
чы ў 2014 го дзе 
для спарт смен кі 
бы лі пя ты мі па 
лі ку, там яна пад-
ня ла ся на п'е дэс-
тал на чац вёр тай 
Па ра а лім пі я дзе 

за пар. У Ра сіі Яд-

ві га ста ла брон за вым пры зё рам у спа-

бор ніц твах па лыж ных гон ках (15 км 

кла січ ным сты лем ся род жан чын з па-

ру шэн нем зро ку).

Ад зна чым, што толь кі на сва ёй пер-

шай Па ра а лім пі я дзе, у На га на-1998, 

спарт смен ка за ста ла ся без ме да ля, 

спы ніў шы ся за крок ад яго (4-е мес ца 

ў лыж най гон цы на 5 км). А ў да лей-

шым бе ла рус ка ста на ві ла ся па ста ян-

ным удзель ні кам ме даль ных цы ры мо-

ній. У Солт-Лэйк-Сі ці-2002 яна ста ла 

чэм пі ён кай у лыж най гон цы на 5 км 

і за ня ла дру гое мес ца ў лыж най гон цы 

на 10 км воль ным хо дам. У Ту ры не-

2006 да да ла ў сваю скар бон ку «се-

раб ро» ў гон цы на 15 км і «брон зу» 

ў гон цы на 10 км. У Ван ку ве ры двой чы 

ўзды ма ла ся на трэ цюю пры ступ ку п'е-

дэс та ла — у лыж най гон цы на 15 км 

і ў лыж най эс та фе це.

Акра мя лыж ных го нак Яд ві га Ска-

ра ба га тая вы сту пае яшчэ і ў бія тло не, 

у ад ным са сва іх ін тэр в'ю спарт смен ка 

рас ка за ла, як лю дзі з па ру шэн ня мі зро-

ку спа бор ні ча юць на аг ня вых ру бя жах. 

«Стра ля ем на гук. На аг ня вым ру бя жы 

на дзя ва еш на вуш ні кі і ўваж лі ва слу ха еш. 

Ка лі гук най больш тон кі — ціс неш на ку-

рок. Ад га даў — зна чыць, тра піў у мэ ту. 

Не — па ехаў на штраф ныя кру гі».

Ва сіль ШАП ЦЯ БОЙ сё ле та ад пра віў-

ся ўжо на сваю вось мую Па ра а лім пі я ду, 

у яго скар бон цы 

сён ня ёсць уз на-

га ро ды Гуль няў 

усіх якас цяў. 

Да та го ж за 

пля чы ма спарт-

сме на ўдзел не 

толь кі ў зі мо вых 

Па ра а лім пій скіх 

гуль нях, але і ў 

лет ніх.

Ва сіль па чы-

наў сваю кар' е ру з лёг кай ат ле ты кі, ён 

за ха піў ся гэ тым ві дам спор ту, ка лі ву-

чыў ся ў шко ле-ін тэр на це для дзя цей са 

сла бым зро кам у Ма ла дзеч не. У 1999 го-

дзе на ша па ра а лім пій ская чац вёр ка 

(у скла дзе якой быў і Шап ця бой) за ва-

я ва ла эс та фет ную «брон зу» ў бе гу на 

400 мет раў на чэм пі я на це Еў ро пы і паў-

та ры ла гэ ты пос пех на Па ра а лім пі я дзе ў 

Сід неі ў 2000-м. По тым Ва сіль «пе ра ква-

лі фі ка ваў ся» ў ве ла сі пе дыс ты, вы сту паў 

уда ла: у Афі нах у 2004-м за ва я ваў за ла-

ты ме даль у гон ках на тан дэ ме.

Пас ля гэ та га трэ не ры пра па на ва лі 

Шап ця бою па спра ба ваць ся бе ў лы жах 

і бія тло не. Спа чат ку Ва сіль су мня ваў-

ся, што з яго атры ма ец ца «стра ля ю чы 

лыж нік», бо для сла ба ві ду шчых ат ле-

таў у гэ тым ві дзе спор ту за над та шмат 

ню ан саў. Ад нак цяж кая трэ ні ро вач ная 

ра бо та пры нес ла свой плён, спарт смен 

не ўза ба ве па чаў за ва ёў ваць уз на га ро-

ды на эта пах Куб ка све ту, а по тым і на 

Па ра а лім пій скіх гуль нях. У 2006 го дзе ў 

Ту ры не ён атры маў «се раб ро» і «брон-

зу» ў лыж ных гон ках, а ў 2008 го дзе ў 

Ван ку ве ры двой чы стаў трэ цім: у лыж-

ных гон ках і бія тло не, у 2014 го дзе ў 

Со чы Шап ця бой пры нёс бе ла рус кай 

збор най дзве брон за выя ўзна га ро ды ў 

бія тло не.

Люд мі ла ВАЎ ЧОК, на пэў на, са мая 

ме дый ная асо ба з бе ла рус кіх па ра а лім-

пій цаў, яе гіс то рыю ве да юць мно гія су-

ай чын ні кі. Пер ша па чат ко ва спарт смен-

ка спра ба ва ла ся бе ў штур хан ні яд ра, 

паў эр ліф тын гу, тан цах на ін ва лід ных 

ка ляс ках, ад нак су тык ну ла ся з пе ра-

шко да мі з пра ез дам на трэ ні роў кі. Та-

му, ка лі трэ не ры пра па на ва лі Люд мі ле 

за няц ца лыж ны мі гон ка мі на сан ках, яна 

доў га ад маў ля ла ся, але ўсё ж та кі праз 

ней кі час да ла ста ноў чы ад каз. Акра мя 

зі мо вых ві даў спор ту Ваў чок ме ла пос-

пех яшчэ ў адап та ва ным вес ла ван ні, 

у якім вы сту па ла на лет ніх Па раа лім-

пій скіх гуль нях.

Ця пе раш няя Па ра а лім пі я да ста не для 

Люд мі лы вось май, сён ня спарт смен ка 

ўжо з'яў ля ец ца двух ра зо вай чэм пі ён кай 

Па ра а лім пій скіх гуль няў у лыж ных гон-

ках (Ту рын-2006 і Ван ку вер-2010), так-

са ма ў яе ак ты ве ча ты ры ся рэб ра ныя 

ўзна га ро ды (тры за ва я ва ныя ў лыж ных 

гон ках і ад на ў вес ла ван ні).

Дзміт рый ЛО БАН так са ма не ў пер-

шы раз вый дзе на най важ ней шы старт 

для па ра а лім пій цаў. Амаль 15 га доў та му 

стра ціў шы ў вы ні ку ня шчас на га вы пад ку 

абедз ве на гі, хло пец не здаў ся, а неў-

за ба ве пас ля тра ге дыі па чаў зай мац ца 

тан ца мі на ін ва лід ных ка ляс ках і праз час 

на ват стаў чэм пі ё нам Бе ла ру сі.

За тым Дзміт рый пе рай шоў да го нак 

на ін ва лід ных ка ляс ках, у якіх так са ма 

стаў най мац ней шым у кра і не. Ад нак 

свой са мы яр кі спар тыў ны та лент ён 

рас крыў у лыж ных гон ках. У 2009 го дзе 

Ло бан стаў ула даль ні кам «Ся рэб ра на га 

гло бу са» за дру гое мес ца ў агуль ным 

за лі ку эта па Куб ка све ту ў Ка на дзе, а 

ў 2010-м пе ра мог на эта пе Куб ка све ту 

ў Фран цыі.

Да р'я ЛА БА ЖЭ ВІЧ.

Та ліс ма нам спа бор ніц тваў стаў азі яц кі чор ны 

мядз ведзь Пан да бі. Ён з'яў ля ец ца сім ва лам 

моц най во лі і муж нас ці. Ла га тып Гуль няў сім ва-

лі зуе свет, ад кры ты кож на му, ён спа лу чае 

ў са бе ма люн кі лё ду і сне гу, лю дзей з уся-

го све ту, якія аб' яд ноў ва юц ца ў Пхёнч ха не, 

дзе не ба су стра кае зям лю.

На Па ра а лім пій скіх гуль нях бу дзе прад стаў ле на 

шэсць зі мо вых спар тыў ных дыс цып лін: бія тлон, кёр лінг, 

гар на лыж ны спорт, лыж ныя гон кі, слэдж-ха кей і но вы 

для гэ та га тур ні ру па ра-снаў борд. Ся род па ра а лім пій-

цаў пла ну ец ца ра зы граць 80 кам плек таў ме да лёў, што 

на во сем кам плек таў уз на га род больш, чым на па пя-

рэд ніх Гуль нях у Со чы.

На тур ні ры бу дуць прад стаў ле ны 48 кра ін, упер шы-

ню пры муць удзел у зі мо вай Па ра а лім пі я дзе Гру зія 

і КНДР, так са ма пас ля пе ра пын ку ў 12 га доў вы сту-

піць збор ная Эс то ніі. Уся го на Гуль нях ча ка ец ца ка ля 

700 спарт сме наў.

На га да ем, Між на род ны па ра а лім пій скі ка мі тэт 

7 жніў ня 2016 го да ад хі ліў ад Па ра а лім пій скіх гуль няў 

у Рыа-дэ-Жа нэй ра ўсю збор ную Ра сіі і па зба віў Па ра -

алім пій скі ка мі тэт гэ тай кра і ны член ства ў ар га ні за цыі. 

У снеж ні 2017-га МПК па доў жыў ад хі лен не, ад зна чыў-

шы, што ра сій скі бок не вы ка наў усе аба вя за цель ствы 

па ад наў лен ні член ства. 29 сту дзе ня ста ла вя до ма, 

што ра сій скія па ра а лім пій цы да пу шча ны да ўдзе лу ў 

Гуль нях у ста ту се «Нейт раль ны па ра а лім пій скі ат лет» 

без згад кі Ра сіі.

Што да ты чыц ца на шай кра і ны, то сё ле та ўпер шы ню 

для Бе ла ру сі вы дзе лі лі рэ корд ныя для зі мо вых Гуль няў 

14 лі цэн зій (ра ней больш за 10 мы не атрым лі ва лі). 

Яшчэ ад ну пу цёў ку на Гуль ні, так зва ную дзі кую кар ту, 

атры ма ла Да р'я Фядзь ко віч. Та кім чы нам, у Пхёнч хан 

ад пра вяц ца 15 спарт сме наў і пяць лі да раў для сла ба ві-

ду шчых, уво гу ле ў склад дэ ле га цыі з улі кам афі цый ных 

асоб і жур на ліс таў уклю ча ны 40 ча ла век. Бе ла рус кія 

па ра а лім пій цы вы сту пяць у двух ві дах спор ту — бія-

тло не і лыж ных гон ках.

Стар шы трэ нер на цы я наль най ка ман ды па ін вас пор-

це Ле а нід Ма це раль нік ад зна чыў, што ўсе за ва я ва ныя 

лі цэн зіі да лі ся ня прос та. Але на шы спарт сме ны пра яві лі 

ся бе год на, за ва я ваў шы та кі вя лі кі лік каш тоў ных пу-

цё вак у Ка рэю.

Сця га нос цам на шай збор най на цы ры мо ніі ад крыц ця 

9 са ка ві ка бу дзе шмат ра зо вая чэм пі ён ка, пры зёр Па ра-

а лім пі яд і чэм пі я на таў све ту Люд мі ла Вал чок, ка пі та нам 

ка ман ды ста не яшчэ адзін ты ту ла ва ны па ра а лім пі ец 

Дзміт рый Ло бан. Люд мі ла бы ла здзіў ле на та кім вы ба-

рам, але ад зна чы ла, што не з'яў ля ец ца прым хлі вай, 

та му па ста ра ец ца аб верг нуць той факт, што сцяга-

нос цы Гуль няў рэд ка па каз ва юць вы со кія вы ні кі на 

спа бор ніц твах.

На цы ры мо ніі про ва даў ка ман ды пер шы на мес нік 

кі раў ні ка Ад мі ніст ра цыі Прэ зі дэн та Мак сім РЫ ЖАН-

КОЎ па жа даў усім спарт сме нам пос пе хаў на спа бор-

ніц твах у Пхёнч ха не. Ён пад крэс ліў, што бе ла рус кія 

па ра а лім пій цы па він ны па ка заць усім, як трэ ба пе ра-

адоль ваць ся бе і да ма гац ца пос пе хаў у спор це на са-

мых прэ стыж ных між на род ных спа бор ніц твах. Мак сім 

Ула дзі мі ра віч так са ма ад зна чыў, што хва рэць за на шых 

па ра а лім пій цаў ба лель шчы кі бу дуць не менш, чым за 

спарт сме наў, якія вы сту па лі на ня даў ніх зі мо вых Алім-

пій скіх гуль нях у Пхёнч ха не.

Свае цёп лыя па жа дан ні вы ка заў і пер шы на мес нік 

мі ніст ра спор ту і ту рыз му кра і ны Вя ча слаў ДУР-

НОЎ, які ад зна чыў, што цыкл пад рых тоў кі да Па ра а лім-

пі я ды вы даў ся вель мі ня прос тым. Тым не менш на шы 

су ай чын ні кі вы кла лі ся па поў най і па ды шлі да стар ту ў 

поў най га тоў нас ці.

Вя ча слаў Дур ноў вы ка заў упэў не насць, што спарт-

сме ны зро бяць усё маг чы мае для та го, каб сцяг Бе ла-

ру сі гэ так са ма гор да ўзды маў ся ў ка рэй скім Пхёнч ха не, 

як зу сім ня даў на гэ та бы ло на Алім пій скіх гуль нях. Пер-

шы на мес нік мі ніст ра так са ма па жа даў не хва ля вац ца 

спарт сме нам, ка лі ў іх рап там не атры ма ец ца ся бе 

пра явіць. Бо ўдзел у Па ра а лім пій скіх гуль нях — ужо 

ўзна га ро да.

Трэ ба ска заць, што бе ла рус кая збор ная знач на аб-

на ві ла ся, да кас ця ка ка ман ды, які скла да юць Яд ві-

га Ска ра ба га тая, Ва сіль Шап ця бой, Люд мі ла Вал чок, 

Ла ры са Ва ро на, да да лі ся ма ла дыя Да р'я Фядзь ко віч, 

Мі кі та Ла дзе саў, Ар кадзь Шы куць, Свят ла на Са ха нен-

ка і Юрый Го луб. За алім пій скі цыкл на бра лі ся во пы ту 

Лі дзія Гра фе е ва, Ва лян ці на Шыц, Дзміт рый Ло бан і 

Яў ген Лук' я нен ка.

На жаль, не абы шло ся без страт. Вы быў з лі ку 

ўдзель ні каў Сяр гей Сіль чан ка. Ён мог да па маг чы ў 

лыж най эс та фе це, але цяж кая траў ма на гі не да зва ляе 

яму пры няць удзел у спа бор ніц твах.

У між се зон ні на шы спарт сме ны за клад ва лі ба зу пе-

ра важ на ў Раў бі чах і Ла гой ску, у лі пе ні — жніў ні ад на 

част ка ка ман ды вы яз джа ла ў Поль шчу, а дру гая ў Іта-

лію. Трэ ні роў кі на сне зе гру па Вік та ра Ка моц ка га, у 

якую ўва хо дзяць Ска ра ба га тая, Ва ро на і Вал чок, пра-

во дзі ла ў Цю ме ні, ас тат нія — у Фін лян дыі.

У якас ці лі да раў у сла ба ві ду шчых спарт сме наў у 

Го лу ба вы сту піць Дзміт рый Бу дзі ло віч, у Шап ця боя — 

Юрый Ля даў, у Ска ра ба га тай — Анас та сія Кі ры ла ва, у 

Са ха нен кі — Ра ман Яшчан ка, у Ла дзе са ва — Аляк сей 

Лук' я наў.

На шы па ра а лім пій цы ле тась пры ма лі ўдзел у тэс-

та вых спа бор ніц твах у Пхёнч ха не, та ды ка ман да вы-

сту пі ла доб ра, за ва я ваў шы шэсць ме да лёў. Усе спа-

бор ніц твы — і па лы жах, і па бія тло не — ар га ні за та ры 

вы ра шы лі пра во дзіць на бія тлон ным ста ды ё не, тра сы 

яко га апра ба ва ныя бе ла ру са мі. Трэ не ры ад зна ча юць, 

што дыс тан цыя не прос тая, асаб лі ва скла да ная яна 

бу дзе для са нач ні каў з-за стром кіх уз ды маў, маг чы ма, 

іх трош кі спрос цяць.

Стар шы ня Па ра а лім пій ска га ка мі тэ та Бе ла ру сі 

Алег ШЭ ПЕЛЬ па дзя ка ваў усім удзель ні кам мер ка ва ных 

спа бор ніц тваў і трэ нер ска му шта бу збор най за іх доб-

ра сум лен нае стаў лен не да спра вы. Ён пад крэс ліў, што 

бе ла рус кім спарт сме нам бы лі за бяс пе ча ны ўсе ўмо вы 

для якас най пад рых тоў кі, ар га ні за ва ны трэ ні ро вач ныя 

збо ры, ат ле там вы дзе лі лі ўвесь не аб ход ны ін вен тар.

Ад зна чым, што ўся го бе ла рус кі мі па ра алім пій ца-

мі з 1988 го да бы ло за ва я ва на 134 уз на га ро ды, з іх 

47 за ла тых. Са мы мі па спя хо вы мі для на шай кра і ны 

ста лі лет нія Па ра а лім пій скія гуль ні 2004 го да ў Афі нах, 

та ды на шы ат ле ты пры вез лі 29 уз на га род, у тым лі ку 

10 за ла тых. Са мы мі па спя хо вы мі ся род зі мо вых Па-

ра а лім пі яд ста лі Гуль ні 2010 і 2006 га доў, спарт сме ны 

за ва я ва лі па 9 уз на га род.

ПА ГА РЫ ЗАН-

ТА ЛІ: 1. Ча ла век, 

які зай ма ец ца 

п ч а  л я р  с т в а м ; 

сваё свя та ... 

не ка лі ад зна ча-

лі 9 са ка ві ка, у 

пры свя так бе ла-

рус ка га на род-

на га ка лен да ра 

П а ў  р а  ц е н  н е . 

4. Свя та пту шак, 

якое ад зна ча лі 

22 са ка ві ка; пры-

лёт пту шак у гэ ты 

дзень па зна чаў 

ад крыц цё вы раю. 

6. Доб ра мядз ве-

дзя ў ... драж ніць 

(прык.). 7. Птуш-

ка, пры лёт якой 

аб вя шчае пры ход 

вяс ны. 9. «З вяс-

ной пры хо дзіць 

..., // І абу джэн не 

ада сну». З вер-

ша А. Гру шэц-

ка га «Вяс на». 

11. Сіг нал для 

спы нен ня транс-

пар ту. 13. Пом нік 

у го нар якой-не-

будзь па дзеі. 

14. Аляк сей ... са-

дзіць, лод кі сма-

ліць, ры бу ко ліць 

(прык.); пры свя-

так Аляк сей ад зна ча лі 30 са ка ві-

ка. 17. «Ідзе ... з цу доў най лі рай; 

// На звон яе зля цеў ся вы рай». 

З паэ мы Я. Ко ла са «Но вая зям-

ля» («На глуш цо вых то ках»). 

18. «Кож ны ... вяс ной пры но сіць 

ра дасць. // ...бя ро за ві ку, // ... тра-

вы, // ... вяр тан ня пту шак». З вер-

ша М. Ма ляў кі «Кож ны ... вяс ной 

пры но сіць ра дасць». 21. «... вяс-

но вую пес ню спя вае. // Аб зі ме 

ўжо ні хто не ту жыць». З вер ша 

Ю. Гу шчын скай «Дзень доб ры, 

вяс на!». 22. «І ад бя ро за ва га со ку 

// Схмя ле лы, кро чыць ...». З вер-

ша Г. Кляў ко «Ча кан не вяс ны». 

25. Шчып ко вы му зыч ны ін стру-

мент. 27. Пеў чая птуш ка; «..., 

ран няя пта шач ка, // Ча го так ра на 

з вы раю вы ля та еш?» З гу кан ня 

вяс ны. 29. «Са ка вік на па ро зе 

ўзы хо дзіць, // І вяс на ў наш ... 

на ды хо дзіць». З вер ша С. Куль-

біц ка га «Са ка вік». 30. Тэ ат раль-

ная п'е са жар таў лі ва га змес ту. 

31. ... Ка пель нік. Пры свя так, які 

ад зна ча лі 13 са ка ві ка. «На ... Ка-

пель ні ка са стрэх ка пае» (прык.). 

32. Па цяп лен не ран няй вяс ной 

(зі мой) пас ля ма ро зу.

ПА ВЕР ТЫ КА ЛІ: 1. «Пер шай 

вы лез ла на ўзлес ку // Яс на во кая 

...». З вер ша К. Цвір кі «Вяс на». 

2. ... зер не пу ды пры но сіць (прык.). 

3. Ма ла дыя рас лі ны, вы ра шча ныя 

для пе ра сад кі іх у ад кры ты грунт. 

4. Са сно вы лес. 5. Тое, што і бія-

по ле. 8. «Пра ма ка юць бо ці кі, // 

Рас цві та юць ...». З вер ша С. Гра-

хоў ска га «Са ка вік». 10. Вя лі кае 

па мяш кан не для ча кан ня, ад па-

чын ку. 12. Тоў сты блін з прэс на га 

цес та. 14. «Устань, устань, маё ты 

... ! // За ла та струн на йграе ўжо 

вяс на». З паэ мы Я. Ку па лы «Яна 

і я». 15. У са ка ві ку ту ман — у жніў-

ні дождж ... (прык.). 16. Ура чыс-

ты верш. 19. Віш нё вы за рас нік. 

20. Рэ гіст ра цыя мес ца жы хар ства. 

22. Пры ста са ван не для яко га-не-

будзь за ня тку. 23. Зя мель ная ме-

ра ў не ка то рых кра і нах. 24. Па ля-

вая квет ка. 26. Пла не та со неч най 

сіс тэ мы. 28. «Па ма жы, ..., нам вяс-

ну гу ка ці». З вяс нян кі.

Склаў Ля вон ЦЕ ЛЕШ, 

г. Дзяр жынск.

3 СА КА ВІ КА

1067 год — ад бы ла ся 

біт ва на ра цэ Ня-

мі зе (пры ток Свіс ла чы ў ме жах 

су час на га Мін ска) па між вой ска мі 

паўд нё ва р ус кіх кня зёў Ізя сла ва, 

Свя та сла ва, Усе ва ла да Яра сла ві-

чаў і по лац ка га кня зя Усяс ла ва Бра чыс ла ві ча. Пры-

чы на — на мер кі еў ска га кня зя пад па рад ка ваць По-

лац кае княст ва, якое да гэ та га ча су ста ла фак тыч на 

не за леж ным. Вы ка рыс таў шы за хоп і спус та шэн не 

Усяс ла вам Ноў га ра да, вой скі паўд нё ва р ус кіх кня-

зёў за ха пі лі Менск. Біт ва скон чы ла ся па ра жэн нем 

вой скаў По лац ка га княст ва. Мір ныя пе ра га во ры 

вы ні каў не да лі, Усяс лаў быў узя ты ў па лон.

1617 год — на ра дзіў ся (в. Па гост, ця пер 

у Са лі гор скім ра ё не) Ян Цад роў-

скі, гра мад скі дзе яч ВКЛ, пісь мен нік-ме му а рыст. 

У 1637—1969 га дах зна хо дзіў ся на служ бе ў Ба-

гус ла ва Ра дзі ві ла, з якім па да рож ні чаў па кра і нах 

Еў ро пы. Аў тар ме му а раў, якія апіс ва юць па дзеі 

ў Вя лі кім княст ве Лі тоў скім у 1654—1682 га дах. 

Па мёр у 1688 го дзе.

1918 год — у Брэст-Лі тоў ску быў пад пі-

са ны мір ны да га вор (Брэсц кі мір) 

па між Са вец кай Ра сі яй і дзяр жа ва мі гер ман ска га 

бло ка (Гер ма нія, 

Аў стра-Венг рыя, 

Бал га рыя, Тур-

цыя). Ужо 6—8 са-

ка ві ка 1918 го да 

на VІІ эк стран ным 

з'ез дзе РСДРП(б) 

Ле ні ну ўда ло ся да-

біц ца ра ты фі ка цыі 

Брэсц ка га мі ру. Пры га ла са ван ні га ла сы раз мер-

ка ва лі ся на ступ ным чы нам: 30 за ра ты фі ка цыю, 

12 су праць, 4 ус тры ма лі ся. Акра мя та го, па вы ні-

ках з'ез да пар тыя бы ла па пра па но ве Ле ні на пе-

рай ме на ва ная ў РКП(б). Да рэ чы, дэ ле га ты з'ез да 

не бы лі азна ём ле ныя з тэкс там да га во ра. Тым не 

менш 14—16 са ка ві ка 1918 го да ІV Над звы чай ны 

Усе ра сій скі з'езд Са ве таў кан чат ко ва ра ты фі ка-

ваў мір ны да га вор, які быў пры ня ты боль шас цю ў 

784 га ла сы су праць 261 пры 115 тых, хто ўстры-

маў ся. У вы ні ку прад стаў ні кі пар тыі ле вых эсэ раў 

вый шлі з Саў нар ка ма. Пай шоў з па са ды нар ка ма 

за меж ных спраў і Троц кі. Брэсц кі да га вор быў 

ану ля ва ны 13 ліс та па да 1918 го да па ста но вай 

УЦВК і СНК.

Су свет ны дзень дзі кай пры-

ро ды. Ад зна ча ец ца па ра шэн ні 

рэ за лю цыі Ге не раль най асамб-

леі ААН. У рэ за лю цыі ад зна ча-

ец ца каш тоў насць дзі кіх жы вёл 

і рас лін, асаб лі ва тых, якія ма-

юць па трэ бу ў аба ро не.

1925 год — на ра дзі ла ся Ры ма Ва сіль еў-

на Мар ка ва (1925—2015), са вец кая 

і ра сій ская кі на акт ры са, на род ная ар тыст ка Ра сіі. 

Зды ма ла ся ў філь мах «Ба бі на цар ства», «Жу раў-

лік», «Сі бі рач ка», «Аб рыў» і ін шых.

1955 год — ука зам Прэ зі ды у ма Вяр хоў на-

га Са ве та СССР уве дзе на во ін скае 

зван не «Ад мі рал Фло ту Са вец ка га Са ю за» — 

най вы шэй шае во ін скае зван не ў ВМФ СССР. 

Упер шы ню тым жа ўка зам гэ тае зван не бы ло 

пры свое на ад мі ра лам І. С. Іса ка ву і М. Г. Куз ня-

цо ву з уру чэн нем асаб лі ва га зна ка ад роз нен ня 

«Мар шаль ская зор ка».

1968 год — па ча ла ся ра бо та над па пу ляр-

ным мульт се ры я лам «Ну, па ча кай!», 

ство ра ным кі на рэ жы сё рам В. М. Ка цё нач кі ным 

па сцэ на рыі пісь мен ні каў-са ты ры каў Ф. Ка ма ва, 

А. Кур лянд ска га і А. Хай та.

1972 год — у ЗША пра ве дзе ны за пуск 

аме ры кан ска га аў та ма тыч на га кас-

міч на га апа ра та «Пі я нер-10» для да сле да ван ня 

пла не ты Юпі тэр — пер ша га апа ра та, які вый шаў 

за ме жы Со неч най сіс тэ мы.
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ПРАД СТАЎ ЛЯ ЕМ 
НАЙ БОЛЬШ ТЫ ТУ ЛА ВА НЫХ 
ПА РА А ЛІМ ПІЙ ЦАЎ БЕЛАРУСІ

ПРА ВЕР ЦЕ, КА ЛІ ЛАС КА, 

АД КА ЗЫ

Па га ры зан та лі: 1. Пча ляр. 

4. Са ра кі. 6. Акно. 7. Грак. 9. За-

ка хан не. 11. Стоп. 13. Абел іск. 

14. Се ці. 17. Вяс на. 18. Дзень. 

21. Шпак. 22. Са ка вік. 25. Ар фа. 

27. Жа ва ра нак. 29. Край. 30. Фарс. 

31. Ва сіль. 32. Ад лі га. Па вер ты-

ка лі: 1. Пра лес ка. 2. Ад но. 3. Ра-

са да. 4. Са сняк. 5. Аў ра. 8. Ко ці кі. 

10. Хол. 12. Прас нак. 14. Со ней-

ка. 15. Пан. 16. Ода. 19. Віш няк. 

20. Пра піс ка. 22. Снасць. 23. Акр. 

24. Крас ка. 26. Марс. 28. Ма ці.
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