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 УСМІХНЕМСЯ

Сонца Сонца Усход Захад Даўжыня
   дня

СЁННЯ ЗАЎТРА

Мiнск    — 8.38 18.10 9.32
Вi цебск — 8.31 17.56 9.25
Ма гi лёў — 8.28 18.00 9.32
Го мель — 8.20 18.01 9.41
Гродна — 8.52 18.26 9.34
Брэст    — 8.48 18.31 9.43

Iмянiны
Пр. Герасіма, Івана, Ігната, 
Канстанціна, Лукі, Рамана, Якава. 
К. Бажэны, Брыгіты, Марыі, 
Альгерда, Люцыяна, Рыгора.

Месяц
Поўня 15 лютага. 
Месяц у сузор’і Блізнятаў. 
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Па ста ян ны по шук 
пры знан ня — іх сэнс 
жыц ця. Боль шас ці 
гэ та ўда ец ца, пры чым 
без асаб лі вых 
на ма ган няў. 
Упэў не насць і 
пас ля доў насць, 
спа кой і ра шу часць 
заў сё ды да па ма га юць ім. Яны 
глы бо ка за кра на юць эмо цыі тых, хто 
по бач, але са мі рэд ка пе ра жы ва юць 
бур ныя па чуц ці. Яны вы дат на 
ўсве дам ля юць ад каз насць за бліз кіх 
лю дзей, але не заў сё ды па мя та юць 
пра тое, што ім трэ ба спа чу ваць і 
да па ма гаць. На ро джа ныя ў гэ ты дзень 
пад вяр га юць ся бе ры зы цы быць усі мі 
па зна ны мі, але адзі но кі мі, та му ім 
не аб ход на на ву чыц ца ха ця б зрэд ку 
ады хо дзіць у цень і не грэ ба ваць 
сяб ра мі.

Сва бо да — вось 
асноў ны сэнс 
іс на ван ня гэ тых 
лю дзей. Яны 
імк нуц ца змя ніць 
жыц цё ва кол ся бе, 
на поў ніць яго сэн сам, 
да сяг нуць пэў на га 

даб ра бы ту. На гэ тым шля ху яны рэд ка 
па мы ля юц ца і ўпар та ідуць на пе рад 
да кан ца. Трап ля ю чы ў не пры ем ныя 
сі ту а цыі, хут ка зна хо дзяць вый сце з 
іх. На ро джа ных у гэ ты дзень мож на 
да ка раць у эга із ме, та му што ў 
сва ім імк нен ні да вы со кіх па зі цый 
яны здоль ны праз мер на за ха піц ца 
і за быц ца пра тых, хто по бач. Ім 
не аб ход на раз ві ваць у са бе па чуц цё 
так ту і дып ла ма тыч насць.

1761 год — у гэ ты дзень ка рэт нік Мі ха эль Кас лер здзейс ніў не-
вя лі кае — уся го два кі ла мет ры — па да рож жа з род на га 

Браў нсдор фа (што ў акру зе Маг дэ бург) да су сед ня га Браў сбер да. Але 
ме на ві та дзя ку ю чы гэ та му па да рож жу ён на заўж ды ўпі саў сваё імя ў 
гіс то рыю. Бо важ ны быў не марш рут і не яго даў жы ня, а тое, якім чы-
нам ён па да рож ні чаў. А ра біў ён гэ та на ро ва ры — пер шым ро ва ры, ім 
жа са мім і вы най дзе ным. Ма шы на Кас ле ра ўяў ля ла са бой два абі тыя 
ста лё вы мі аб ру ча мі драў ля ныя ко лы, якія злу ча лі ся зэ длі кам для ся-
дзен ня. Па вод ле ле ген ды, вы на ход ні кам ка рэт нік з Браў нсдор фа стаў, 
што на зы ва ец ца, сам та го не хо чу чы. Ад ной чы ён спаз ніў ся на пра цу, 
і гас па дар ска заў яму: «Гэй, хло пец, пры май стра ваць бы да тва іх ног 
ко лы!» Як ба чым, Кас лер ус пры няў за ўва гу сур' ёз на...

1945 год — за вяр шы ла ся Крым ская 
(Ял цін ская) кан фе рэн цыя «вя лі-

кай трой кі» — Ста лі на, Руз вель та і Чэр чы ля, 
на якой бы лі ўзгод не ны пла ны кан чат ко ва га 
раз гро му фа шысц кай Гер ма ніі і ма ю чай ад-
быц ца без умоў най ка пі ту ля цыі.

1949 год — на ра дзі ла ся (г. Адэ са, 
Укра і на) вя до мы бе ла рус кі мо-

ва зна вец, док тар фі ла ла гіч ных на вук (1996), пра фе сар (1998) Тац-
ця на Па плаў ская. Скон чы ла Мін скі дзяр жаў ны пе да га гіч ны ін сты тут 
за меж ных моў (1971) і пра цуе ў ім з 1976 г. За гад чык ка фед ры 
маў лен нез наў ства і тэ о рыі ка му ні ка цыі (1996). Спе цы я ліст у га лі не 
фа на ло гіі, ка му ні ка тыў най і функ цы я наль най лінг віс ты кі. Аў тар ма на-
гра фій «Па раў наль ная ты па ло гія бе ла рус кай і анг лій скай моў» (1983, 
у су аў тар стве), «Сег мен тар ная фа не ты ка і пра со дыя вус на га маў лен-
ня» (1993), «Маў лен чы рытм у сін хра ніі і дыя хра ніі» (1995), ву чэб на га 
да па мож ні ка для сту дэн таў «Чы тай і аб мяр коў вай» (2012) і інш.

Леў ТАЛС ТОЙ, вя лі кі рус кі пісь мен нік:
У лё су ня ма вы пад ко вас цяў; ча ла век, хут-

чэй, ства рае, чым су стра кае свой лёс.
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«... І НАР ВЕ ГІЯ З РА ГА МІ. КРУ ГОМ!»
Фра за, якую кі нуў ка мусь ці ў тэ ле фон-

ную труб ку вя до мы ка мен та тар тэ ле ка на ла 
«Ра сія» Дзміт рый Гу бер ні еў, пра хо дзя чы 
мі ма. Вя до ма, ні чо га крыўд на га для кра і-
ны, што мя жуе з Па ляр ным кру гам, жур на-
ліст не ска заў. На ад ва рот: ён меў на ўва зе 
шмат лі кіх нар веж скіх ба лель шчы каў, на-
шчад каў гроз ных ві кін гаў, якія ра да ва лі ся, 
як дзе ці, у сва іх «ра га тых» мас ках, раз-
ма ля ва ных у на цы я наль ныя чыр во на-сі нія 
ко ле ры. Увесь лыж на-бія тлон ны ста ды ён 
«Ла у ра» (вы шы ня над уз роў нем мо ра 1470 
м) да глы бо кай но чы ста яў, як ка жуць, «на 
ву шах».

Яшчэ б! Ра да вац ца ў іх бы ла на го да, 
і не ад на. Ужо ў су бо ту, у пер шы дзень 
ме даль ных спа бор ніц тваў, скан ды на вы 
за ха пі лі лі дар ства ў ме даль ным за лі ку — 
ад ра зу 4 уз на га ро ды (2 «зо ла ты», «се раб-
ро» і «брон за»). Спа чат ку лыж ні ца Ма рыт 
Б'ер ген пер шын ства ва ла ў скі ят ло не. Яна 
апя рэ дзі ла ўсіх на дыс тан цыі 15 кі ла мет раў 
(7,5 км кла січ ным сты лем + 7,5 — сва бод-
ным, або «кань ко вым»). І гэ та ўжо чац вёр-
тае алім пій скае «зо ла та» ў кар' е ры 33-га-
до вай спарт смен кі.

А за тым ад бы ла ся прос та не ве ра год ная 
гіс то рыя: 40-га до вы бія тла ніст Уле-Ай нар 
Б'ёрн да лен па поў ніў сваю ка лек цыю ўзна-
га род, вый граў шы сё мы за ла ты ме даль 
Алім пій скіх гуль няў (пер шае «зо ла та» нар-
ве жац узяў яшчэ ў япон скім На га на ў да-
лё кім ужо 1998-м). Най леп шы бія тла ніст 
у су свет най гіс то рыі (яго ўжо сён ня, яшчэ 
дзе ю ча га спарт сме на, на зы ва юць так) з 
ад ным про ма хам фі ні ша ваў у спрын тар-
скай гон цы на пер шым мес цы.

«Бы лі су мнен ні, — ска заў ён ад ра зу пас-
ля фі ні шу. — Але, на пэў на, я змог скан-
цэнт ра вац ца свое ча со ва, змог вы тры маць 
тэмп і хут касць да апош ня га кру га на гэ тай 
са май скла да най тра се з усіх, дзе мне да-
вя ло ся вы сту паць». Нар ве жац адзначыў, 
што ад чу вае ся бе поў ным сіл, ня гле дзя чы 
на ўзрост: «Зда вац ца не збі ра ю ся, бу ду 
зма гац ца і да лей. За спі най у мя не — доб-
рая пад трым ка та ва ры шаў, вы дат ная ма-
ты ва цыя. Ад сюль і вы нік».

А як на гэ тым фо не на шы? У су бо ту 
ўся пя цёр ка, якая бра ла ўдзел у стар тах, 
бы ла да лё кая ад п'е дэс та ла. Спа чат ку ня ў-
да ла вы сту пі ла лыж ні ца Але на Сан ні ка ва, 
яна за ня ла ў зга да ным ужо скі ят ло не 53-е 
мес ца з 62 удзель ніц. Праў да, са ма спарт-
смен ка не вы гля да ла за сму ча най. Ва ша му 
ка рэс пан дэн ту ў мікст-зо не (спе цы яль нае 
мес ца, дзе алім пій цы ма юць пра ва да ваць 
ін тэр в'ю. — Аўт.) яна, між тым, ад зна чы ла: 
«Я прай гра ла ўсім са пер ні цам, у якіх ра ней 
вый гра ва ла — па паў хві лі ны ці на ват па цэ-
лай хві лі не. Не ве даю, з чым гэ та звя за на... 

Мо жа, з тым, што у нас до ма да ся рэ дзі ны 
сту дзе ня не бы ло сне гу і мы доў га не стар-
та ва лі. На ступ ныя гон кі бу дуць аба вяз ко ва 
леп шы мі. Скі ят лон — не апош няя дыс цып-
лі на, і на ват не асноў ная, дзе я зма гу па ка-
заць усё, на што здоль ная. Вель мі спа дзя-
ю ся на 10-кі ла мет ро вую гон ку кла січ ным 
сты лем і «трыц цат ку» кань ко вым».

Але на так са ма ска за ла, што бе ла рус кія 
лыж ні кі не ма юць у Со чы ні я кіх праб лем. 
«Усе на шы служ бы за бес пя чэн ня, сэр віс-
ме ны, ура чы, ма са жыс ты пра цу юць вы-
дат на, та му і ўра жан ні па зі тыў ныя. А яшчэ 
ха це ла ся б ад зна чыць, што мяс цо вая пуб-
лі ка вель мі пры яз на ста віц ца да бе ла рус-
кіх спарт сме наў, пад трым лі вае іх пад час 
стар таў. Гэ та так са ма дае сі лы».

Сіл, да рэ чы, не ха пі ла і чац вёр цы на шых 
бія тла ніс таў: Ула дзі мір Ча пе лін у спрын це 
— 29-ы, Сяр гей Но ві каў — 33-і, Яў ген Аб ра-
мен ка — 56-ы, Юрый Ля даў — 57-ы (уся го 

на спрынт вый шла 87 бія тла ніс таў). Кры ху 
ра дуе, што бе ла ру сы змо гуць па зма гац ца 
ў гон цы пра сле да ван ня.

«Гон ка пра сле да ван ня ў мя не — са мая 
лю бі мая, — рас па вёў Ула дзі мір Ча пе лін. 
— Не ма гу пад вес ці ба лель шчы каў. Пе рад 
Алім пі я дай для нас бы ло зроб ле на ўсё не-

аб ход нае. Гэ та мой дэ бют на Алім пій скіх 
гуль нях, і мне вель мі хо чац ца, каб ён за-
пом ніў ся не толь кі пер шы мі стар та мі, але 
і па спя хо вым вы ступ лен нем. Пер шыя хва-
ля ван ні прой дуць, так што ўся ба раць ба 
— на пе ра дзе!».

«ГЭ ТА БЫ ЛА ТРЭ НІ РОЎ КА...»
Так аца ні ла сваё вы ступ лен не лі дар на-

шай бія тлон най ка ман ды Да р'я До мра ча ва, 
якая ў ня дзе лю ве ча рам не змаг ла ўвай сці ў 
лік ме да ліс таў у спрын тар скай гон цы на 7,5 
кі ла мет ра. Пер шы стрэл — у «ма ла ко». І, хоць 
ас тат нія мі шэ ні Да р'я за кры ла, той про мах 
стаў фа таль ным: толь кі дзя вя тае мес ца.

Так скла ла ся, што пас ля гон кі я спус-
каў ся па ка нат най да ро зе, се дзя чы ў ад ной 
ка бін цы з Да р'яй. Бы ла яшчэ па ра ва лан-
цё раў-ра сі ян, і та му ў іх пры сут нас ці на ша 
га лоў ная ме даль ная алім пій ская на дзея 
бы ла не шмат слоў най. Але ска за ла, што 
не рас ча ра ва на ня ўда чай.

— Ап ты міз му не губ ляю. На пе ра дзе мая 
лю бі мая дыс цып лі на — гон ка пра сле да ван-
ня. За тым — ін ды ві ду аль ная гон ка. Там 
бу дзе ўсё па-ін ша му. Сён ня ме даль у мя не 
ада браў па рыў вет ру: ён не ча ка на змя ніў 
на пра мак — як раз у мо мант пер ша га вы-
стра лу. Зра бі ла па праў ку, і да лей пай шло 
нар маль на.

— Усе скар дзяц ца на скла да ную тра-
су...

— Гэ та праў да. Тут жа, па сут нас ці, ся-
рэд ня гор'е, не да хоп кіс ла ро ду ад чу ва ец ца. 
Акра мя та го — ніз кая віль гот насць па вет-
ра. Ну і тра са вель мі ня прос тая. Па ста ян-
ныя пад' ёмы-спус кі, кру тыя ві ра жы, ка лі 
ду ма еш: толь кі б упі сац ца ў па ва рот. Упа-
дзеш — усё... Нер вы так са ма трэ ба мець 
жа лез ныя, а мы ж уся го толь кі лю дзі.

Ні чо га тут не да ба віш. Як скла ла ся — 
так скла ла ся. За быц ца пра пер шую ня ў-
да чу і рых та вац ца да но вых го нак. Тым 
больш што ўсе ўмо вы для гэ та га ёсць.

За ста ец ца да даць, што ас тат нія тры на-
шы бія тла ніст кі вы сту пі лі на ступ ным чы-
нам: На дзея Скар дзі на бы ла 17-й, На стас-
ся Ду ба рэ за ва — 34-я, Люд мі ла Ка лін чык 
— 37-я (з 84 удзель ніц). І На дзея, і Люд мі ла 
пас ля гон кі бы лі на стро е ны ап ты міс тыч-
на, а вось На сця Ду ба рэ за ва не ўтой ва ла 
слёз у мікст-зо не: «Спа дзя ва ла ся, што бу-
дзе лепш. Цяж ка бы ло бег чы».

Цяж ка бы ло ўсім. Тут усё за ле жыць ад 
мно гіх фак та раў — як скла дуц ца аб ста ві-
ны. У ня дзе лю яны скла лі ся вы дат на для 
ра сій скай «сла вач кі» Анас та сіі Кузь мі ной, 
ра сі ян кі Воль гі Ві лу хі най, укра ін кі Ві ты Се-
мя рэн ка, якія ўзы шлі на п'е дэс тал.

Вось хто зма га ец ца ў Со чы па-сур' ёз-
на му, дык гэ та аме ры кан цы. Пер шым чэм-
пі ё нам сё лет няй Алім пі я ды стаў ме на ві та 

за акі ян скі спарс тмен: сноў-
бар дыст Сэйдж Кот сен-
бург атры маў пе ра мо гу ў 
муж чын скіх спа бор ніц твах 
па слоў пстай ле.

А вось яго су ай чын ні ку, бабс ле іс ту Джо-
ні Ку і ну, па спя хо ва вы сту піць пе ра шко дзі-
ла... не ча ка насць. «Я пры няў душ, а ка лі 
са браў ся вый сці з ван най, то ўба чыў, што 
дзве ры за мкнё ныя. Таму быў вы му ша ны 
вы ка рыс таць бабс лей ны штур хач, каб вы-
біць дзве ры і тра піць на во лю», — на пі саў 
Ку ін у Тві та ры.

За ста юц ца пы тан ні. Ча му міс тар Ку ін 
пай шоў у ван ную са штур ха чом? Мо жа, 
што-не будзь ці хто-не будзь вы ра шыў са-
рваць пла ны аме ры кан ца па за ва я ван ні 
ме да ля? Ці, на па ло ха ны праз мер ны мі ме-
ра мі бяс пе кі, ён вы ра шыў, што ў вы пад ку 
ча го і штур ха чы спат рэ бяц ца?

Да рэ чы,

ПРА БЯС ПЕ КУ
Гэ та мы ад чу лі ад ра зу, ка лі са ма лёт 

з бе ла рус кай дэ ле га цы яй на бор це яшчэ 
толь кі пры зям ляў ся ў аэ ра пор це Ад ле ра. 
З ілю мі на та ра бы ло доб ра ві даць, як праз 
кож ную сот ню мет раў уз доўж пе ры мет ра 
ага ро джы рас стаў ле ны па лі цэй скія і ар мей-
скія па тру лі. З са ба ка мі і без, у ма шы нах і 
без іх. На ма ган ні па за бес пя чэн ні бяс пе кі 
Алім пі я ды і пе рад яе па чат кам і асаб лі ва 
ця пер бы лі скан цэнт ра ва ны ме на ві та на 
авія рэй сах. Вось ад на з пры чын гэ та га. 
Ула ды ЗША па пя рэдж ва лі кам па ніі ўся го 
све ту аб маг чы мас ці пра но су ўзрыў чат кі на 
борт са ма лё таў на ват у цю бі ках ад зуб ной 
па сты. Та му ра сій скі мі ўла да мі бы ло за ба-
ро не на па са жы рам са ма лё таў пра но сіць на 
борт лю быя вад ка сці, ге лі ці па сты, на ват у 
ёміс тас цях да 100 мл, якія ў ін шых кра і нах 
да зво ле ны.

Алім пій скі парк ахоў ва ец ца так са ма вы-
ключ на стро га. Над лыж ным ста ды ё нам 
«Ла у ра» па ста ян на кру жыц ца вер та лёт, 
ві сіць па ра ды ры жаб ляў. Ві даць па ўсім, 
ска ні ру юць тэ ры то рыю. Зу сім бліз ка — 
праб лем ныя ра сій скія ра ё ны. Паў ноч ны 
Каў каз. Мяс цо выя ка ле гі ка жуць, што на 
вяр шы нях гор, якія акру жа юць Алім пій скі 
парк, уста ноў ле ны ба та рэі зе ніт ных ра кет. 
Усе ля сы, якія пры ля га юць да да рог, што 
вя дуць да спар тыў ных аб' ек таў, круг ла су-
тач на па тру лю юць. Па лі цыя ў ма га зі нах, 
бан ках, ка вяр нях. Яна вет лі вая, але стро-
гая. (Ка рэс пан дэнт «Звяз ды» ў іх ча мусь ці 
ка рыс та ец ца да ве рам. На огул да бе ла ру-
саў стаў лен не тут вель мі доб рае)... Гэ та — 
што да ты чыць бы ту. Але вар та тра піць на 
сам спар тыў ны аб' ект — усё вы гля дае як 
звы чай нае спар тыў нае ме ра пры ем ства.

Як свя та!

УСЁ ЯШЧЭ 
НА ПЕ РА ДЗЕ

Ка рэс пан дэнт «Звяз ды» 
Ана толь Сла неў скі — 

з Со чы

Па га ры зан та лі: 1. «Ад чы няй це ..., лю дзі!\\- 
Вяс на бу дзе! Вяс на бу дзе!». З вер ша паэ та, кры-
ты ка, пуб лі цыс та, пе ра клад чы ка, на ры сіс та, ура-
джэн ца г. Ба ра на ві чы Ва лян ці на Таў лая. 3.  «Бу дзе 
... зві нець жаў ру ком, пра ля та ю чы да леч». З вер ша 
паэ та «Та ва ры шу ма ёй вяс ны». 6. «Не да клі чац ца 
ні я кая ...,\\го лас рас плы вец ца ў чыс тым по лі». З 
вер ша «Гэ та ўсё — зна ё мыя шля хі». 10. Бе ла рус-
кая ся лян ска-ра бо чая ... Ар га ні за цыя пра цоў ных 
За ход няй Бе ла ру сі, у якую ўва хо дзі ла ўся сям'я 
паэ та, за што пад вяр га ла ся га нен ню поль скі мі ўла-
да мі. 12. Спе цы яль ная вай ско вая гру па. 13. ... Ан-
то наў на. Імя ма ці паэ та, якая па мер ла, ка лі ён быў 
зу сім яшчэ ма лы. 16. «І па зна лі яе, за ла тую вяс ну,\\
аж за ны лі ад ра дас ці даў нія ...». З вер ша «Ра нак 
пе ра мо гі». 17. «На ша ... — бя ро за вік вес ні,\\Ак са-
міт жаў ру ко вае пес ні». З вер ша Я.  Зо ла ка «На ша 
...».19. Ус тры ман не ад ска ром най ежы. 20.  Го рад 
на Гро дзен шчы не, дзе В.Таў лай пра ца ваў у ра-
ён най га зе це «Упе рад»; у гэ тым го ра дзе, як і ў 
Ба ра на ві чах, Ма ла дзеч не, Грод не, Сло ні ме, імя 
паэ та но сяць ву лі цы. 22.  Вы со кая ел ка. 23.  Жыц-
це апі сан не свя тых. 24.  ..., не за леж насць. Тое, за 
што зма гаў ся па тры ёт сва ёй Ра дзі мы В.Таў лай 
— ак тыў ны ўдзель нік на цы я наль на-вы зва лен ча га 
ру ху За ход няй Бе ла ру сі і ўдзель нік Вя лі кай Ай чын-
най вай ны. 30. ... — ка ро ві на свя та. Пры свя так, які 

бе ла ру сы-ка то лі кі ад зна ча юць 5 лю та га, а — пра-
ва слаў ныя — 18 лю та га. 31. «Не за дрэм ле, не за-
сне\\Пар ты зан скі ...». З вер ша В.Таў лая «Хлоп цы». 
32. «... і кра ты». Пер шая кні га паэ та, якая вый шла 
пас ля яго смер ці, у 1947 го дзе.

Па вер ты ка лі: 1. Паў люк... Адзін з псеў да ні маў 
В.Таў лая. 2. Ста ра жыт на егі пец кі бог Сон ца. 3. У 
не ка то рых кра і нах ты тул вы шэй ша га два ран ства. 
4. На Ула са (24 лю та га) ... ма ра зоў: тры да Ула са, 
адзін на Ула са і тры пас ля Ула са. 5. Анг лій ская 
адзін ка даў жы ні. 7. Гра шо вая адзін ка Фран цыі. 
8. Пту ша ня ар ла. 9. Верш В.Таў лая, пры све ча ны 
па мя ці Я.Ку па лы, які быў для яго са мым лю бі мым 
паэ там. 11. Той, хто збі рае вест кі аб пра ціў ні ку; 
ім, а так са ма су вяз ным пар ты зан ска га атра да 
быў у ча сы Вя лі кай Ай чын най вай ны В.Таў лай. 
14. Лі чы лі: ка лі на Ва дох ры шча на не бе ... — то 
і ў за се ках бу дзе ... (прыкм.). 15. Ла ка фар ба вы 
ма тэ ры ял. 18. Най ста рэй шая на Бе ла ру сі га зе та, 
у якой В.Таў лай пра ца ваў у 1930 — 1932 га дах. 
21. «Ус пом ні, дзяў чы на, вяс ну і ка хан не,\\І ..., і 
жы та, і сад». З вер ша «Ты ве да еш, роз на бы вае 
ў зма ган ні». 25. ... бу шуе — вяс ну чуе (прыкм.). 
26. «На ма ёй да ро зе — толь кі снег,\\Над ма ёй 
да ро гай — толь кі ...». З вер ша Л.Руб леў скай «Ва-
лян цін Таў лай». 27. Па да ру нак. 28. Тан ца валь ны 
крок. 29. Рэд кае жа но чае імя.
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Джо ні Ку і н: «Я быў вы му ша ны 
вы ка рыс таць бабс лей ны штур хач, 

каб вы біць дзве ры і тра піць на во лю».

«БУ ДЗЕ ПЕС НЯ ЗВІ НЕЦЬ ЖАЎ РУ КОМ» 
Вяс на і ка хан не ў твор час ці паэ та-зма га ра Ва лян ці на Паў ла ві ча 
Таў лая, яко му 8 лю та га споў ні ла ся б 100 га доў з дня на ра джэн ня

Па га ры зан та лі: 1. Сэр цы. 3. Пес ня. 6. Вяс на. 10. 
Гра ма да. 12. Атрад. 13. Ма рыя. 16. Ра ны. 17. Мо ва. 19. 
Пост. 20. Лі да. 22. Ялі на. 23. Жы ціе. 24. Сва бо да. 30. 
Ага та. 31. Ла гер. 32. Шля хі.

Па вер ты ка лі: 1. Сі ра та. 2. Ра. 3. Пэр. 4. Сем. 5. Ярд. 
7. Су. 8. Ар ля ня. 9. «Па да рож ны». 11. Раз вед чык. 14. 
Чыс та. 15. Эмаль. 18. «Звяз да». 21. Сцеж кі. 25. Вол. 
26. Бог. 27. Дар. 28. Па. 29. Ія.

ПРА ВЕР ЦЕ, КА ЛІ ЛАС КА, АД КА ЗЫ:

Сён ня, у дзень на ро дзі наў, з ра дас цю ві та ем ра зум-
ні цу і шчы рую пра цаў ні цу, даб ра чын ні цу, пры га жу ню Та ма ру 

Мі ка ла еў ну КРУ ТА ЛЕ ВІЧ з Бе ра зі но! Зы чым зда роўя і ба дзё-
рас ці, твор ча га даў га лец ця, пос пе хаў, здзяйс нен ня мар... Ніз кі 
па клон вам за ўсё, што зра бі лі і зро бі це! Зем ля кі і сяб ры з Мін ска.

У дзі ця чым сад ку кем лі выя вы ха-
валь ні цы ў ці хі час пры ду ма лі кон курс 
для дзя цей: хто пер шы за сне, та му 
мож на не спаць!..

Ба ба з дзе дам вель мі лю бі лі гу ляць у 
хо ван кі. Ра ні цай ба ба ха ва ла са ма гон, а 
ка лі дзед яго зна хо дзіў, то ўве ча ры ўжо 
ха ва ла ся ба ба.

— Док тар, да па ма жы це! Ма ёй жон-
цы ўжо 40, а яна ўсё яшчэ не мо жа па-
ста лець... Я пры маю ван ну, а яна то піць 
ма іх ка ча чак...

У ка вяр ні.
— Фуа-гра, тру фе лі і «Шар да нэ» 1947-

га го да.
— Ня ма.
— Та ды са сіс ку ў цес це і пі ра жок з буль-

бай.

У тра ды цый ным спар тыў ным агля дзе 
«Звяз да» па кі ну ла за дуж ка мі ме даль ныя 
раз бор кі ў Со чы і пры га да ла, як на 
мі ну лым тыд ні вы сту па лі прад стаў ні кі 
гуль ня вых ві даў спор ту.

1. Бе ла рус кія ха ке іс ты бяс слаў на вяр та-
юц ца да до му з між на род на га тур ні ру ў 
Гдань ску. У па да печ ных Гле на Хэн ла на 

атры ма ла ся за ра біць толь кі тры ач кі дзя ку ю чы пе-
ра мо зе над венг ра мі. А за тым бе ла рус кая дру жы-
на ўпер шы ню ў сва ёй гіс то рыі са сту пі ла італь ян-
цам і па ля кам, якія, да рэ чы, вы сту па юць у трэ цім 
ды ві зі ё не су свет на га ха кея. Пры чым па ра жэн не 
ад за ход ніх су се дзяў бян тэ жыць: да трэ ця га пе-
ры я ду на ша збор ная вя ла 2:0, але за апош нія 20 
хві лін пра пус ці ла аж но ча ты ры шай бы. У вы ні ку 
бе ла ру сы, якія да стар ту мат чаў Еў ра чэ лен джа 
лі чы лі ся без умоў ны мі фа ва ры та мі, за ня лі толь кі 
трэ цяе мес ца. Тым не менш га лоў ны трэ нер на цы-
я наль най збор най Глен Хэн лан не спя ша ец ца па-
ды маць тры во гу: «На тур ні ры мы па ляп ша лі сваю 
гуль ню ад мат ча да мат ча, і пер шыя два пе ры я ды 
з па ля ка мі бы лі най леп шы мі ў Гдань ску. А по тым 
сапернікі ста лі дзей ні чаць больш ак тыў на... Гэ тая 
пе ра мо га для іх бы ла больш цэн най. Без умоў на, 
я не за да во ле ны не са май якас най гуль нёй сва іх 
хлоп цаў, але гэ ты вы нік не пры му шае мя не па-
ні ка ваць ад нос на перс пек тыў збор най на хат нім 
чэм пі я на це све ту. Зра зу ме ла, што ў Мін ску стаў ка 
бу дзе ра біц ца на ін шых ха ке іс таў. А мно гія з тых, 
хто вы сту паў у Поль шчы, бы лі за про ша ны для 
перс пек ты вы: іх час прый дзе праз два-тры га ды. 

І вось ад нос на гэ тай перс пек ты вы са праў ды ёсць 
над чым за ду мац ца і за што тур ба вац ца».

2. 
У вось мым ту ры ганд боль най Лі гі чэм пі ё наў 
мін скае «Ды на ма» на вы ез дзе су стра ка-
ла ся з ма ке дон скім «Ва ра да рам». На жаль, 

па да печ ныя Ба ры са Дзе ні ча са сту пі лі бал кан цам з 
лі кам 22:30 і стра ці лі ўсе шан цы на вы хад у плэй-оф. 
Між ін шым, на стаў нік «бе ла-сі ніх» ад зна чыў, што ў 
яго ганд ба ліс таў бы лі ві да воч ныя праб ле мы з рэа лі-
за цы яй, а так са ма па скар дзіў ся на су дзей ства. «На 
на шых ата ках рэ фе ры над та хут ка па ды ма лі ру кі, 
сіг на лі зу ю чы аб па сіў най гуль ні. Ра зам з тым, ганд-
ба ліс ты «Вар да ра» маг лі ата ка ваць ледзь ве не па 

цэ лай хві лі не. У та кой сі ту а цыі, ка лі ка ман да вы му-
ша на ата ка ваць вель мі хут ка і шмат ча су пра во дзіць 
у аба ро не, рытм гуль ні іс тот на за па воль ва ец ца і гэ та 
вы клі кае праб ле мы», — рэ зю ма ваў Ба рыс Дзе ніч. 
У ня дзе лю «Ды на ма» згу ляе з ма ке дон скім «Ме та-
лур гам». Ужо на на шай тэ ры то рыі....

3. 
Ру беж плэй-оф не ска рыў ся і бе ла рус кім 
тэ ні сіст кам. У мат чах пер шай Еў ра-Аф-
ры кан скай зо ны Куб ка фе дэ ра цыі на шы 

спарт смен кі атры ма лі тры ўпэў не ныя пе ра мо гі — 
над тур чан ка мі, пар ту гал ка мі і бал гар ка мі, з дзе-
вя ці сус трэч са сту піў шы толь кі ад ну пар ную! Але ў 
мат чы за вы хад у плэй-оф дру гой Су свет най гру пы 
прай гра лі прад стаў ні цам Га лан дыі. Спа чат ку Аляк-
санд ра Са сно віч са сту пі ла Ры шэль Ха ген камп, а 
за тым Воль га Га вар цо ва не здо ле ла пе ра маг чы Кі кі 
Бер тэнс. У на ступ ным се зо не бе ла рус кія тэ ні сіст кі 
зноў пач нуць мат чы Куб ка фе дэ ра цыі з пер шай 
Еў ра-Аф ры кан скай зо ны.

4. 
Не склаў ся вы ра шаль ны матч і для Вік то-
рыі Паў ло віч. У фі на ле Куб ка Еў ро пы 
па на столь ным тэ ні се бе ла рус ка ў шас ці 

на пру жа ных пар ты ях са сту пі ла аў стрый скай спарт-
смен цы кі тай ска га па хо джан ня Лю Цзя.

Ня ма спор ту без па ра жэн няў. Бу дзем спа дзя-
вац ца, што сваю чор ную па ла су бе ла рус кія спарт-
сме ны ўжо прай шлі і на пе ра дзе нас ча ка юць толь кі 
пры ем ныя на ві ны.

Да ры на ЗА ПОЛЬ СКАЯ

�

Спорт-таймСпорт-тайм  ��

ПАД ЗНА КАМ ЧОР НАЙ ПА ЛА СЫ...

Гле ну Хэн ла ну будзе над чым па ду маць на пя рэ дад-
ні хат ня га чэм пі я на ту све ту па ха кеі.

Падаткавая

Падаткавая


