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СЁННЯ
Мiнск    — 8.19 18.28 10.09
Вi цебск — 8.11 18.15 10.04
Ма гi лёў — 8.09 18.19 10.10
Го мель — 8.02 18.18 10.16
Гродна — 8.33 18.44 10.11
Брэст    — 8.31 18.48 10.17

Iмянiны
Пр. Аляксандра, 
Аляксея, Пятра. 
К. Анеты, Людмілы, 
Леха, Юльяна.

Месяц
Апошняя квадра 22 лютага.

Месяц у сузор’і Шаляў.

1889 год — на ра дзіў ся (в. Ба лот ца На ва груд ска га 
р-на Гро дзен скай вобл.) Ту рук Фё дар Фё да ра-

віч, бе ла рус кі гіс то рык, гра мад скі дзе яч, пра фе сар (1921). 
З 1915-га — вы клад чык у гім на зі ях Мін ска і Маск вы. Адзін 
з ар га ні за та раў Бе ла рус ка га на род на га ўні вер сі тэ та і Бе-
ла рус ка га на ву ко ва га та ва рыст ва ў Маск ве. Удзель ні чаў 
у ар га ні за цыі БДУ, з 1921 г. пра фе сар ва ўні вер сі тэ це. 
Аў тар прац па гіс то рыі Бе ла ру сі. Аў тар прад мо вы і скла-
даль нік «Кур са бе ла ру са-
з наў ства».

1909 год — у па рыж-
скай «Фі га ро» 

быў апуб лі ка ва ны «Ма ні-
фест фу ту рыз му», які на-
ле жаў пя ру італь ян ска га 
пісь мен ні ка Фі лі па Та ма за 
Ма ры нэ ці і аб вя шчаў на-
ступ но вай эры аван гард-
на га мас тац тва. Яр кі мі 
прад стаў ні ка мі фу ту рыз му 
бы лі Ве лі мір Хлеб ні каў, Ігар 
Се вя ра нін, Ва сіль Кан дзін-
скі і мно гія ін шыя паэ ты і 
мас та кі.

1974 год — ство ра ны Га ра доц кі ра ён ны края знаў чы 
му зей. У 1976 г. му зей ад кры ты для на вед ні-

каў. Асноў ны фонд му зея на ліч вае 29150 адзі нак за хоў-
ван ня. У му зеі дзей ні чае 3 экс па зі цый ныя і 3 вы ста вач ныя 
за лы. Му зей вя дзе вы ста вач ную дзей насць, су пра цоў ні-
чае з Цэнт рам па за школь най ра бо ты, До мам ра мёст ваў 
і фальк ло ру, з ка ле джа мі і шко ла мі го ра да і ра ё на. Пры 
му зеі пра цуе на род нае ама тар скае аб' яд нан не «Зя лё ная 
аль тан ка».

Іван МЕ ЛЕЖ, на род ны пісь мен нік Бе ла ру сі:

«Ня ма гор ша га за той суд, якім су дзіш ся бе 
сам».
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19 лютага 2014 года.

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.

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

Кры жа ван каКры жа ван ка  ��

ПРА ВЕР ЦЕ, КА ЛІ ЛАС КА, АД КА ЗЫ
Па га ры зан та лі: 5. Са ні. 6. Ач ко. 9. Стро ма. 10. Апа-

рат. 13. Элі да. 14. Сан ні ка ва. 17. За бег. 20. Снай пер. 21. 
Акі ян. 22. Ці ха наў. 25. «Амур». 26. Зван не. 28. Озе раў. 
29. Іг ра. 31. Ра дасць. 34. Па рад. 35. Пе да гог. 40. Лі дар. 
41. «Ма лі наў ка». 42. Шко ла. 45. Ка на да. 46. На га на. 47. 
Лі га. 48. Ве на.

Па вер ты ка лі: 1. Ка ток. 2. Кі та раў. 3. Та ла е ва. 4. Уклад. 
7. Ста дый. 8. Ла за на. 11. План. 12. Ве та. 15. Ні ка. 16. Клят-
ва. 18. Пе ра мож ца. 19. Лі ле ха мер. 23. Ру беж. 24. Кні га. 27. 
Ша ма ні. 30. Да та. 32. Азія. 33. Ама тар. 36. Ач кі на. 37. Ос ла. 
38. Та ра саў. 39. Шка на ва. 43. За лік. 44. Агонь.

Па га ры зан та лі: 5. Пры ста са ван не для ско рас на га спус-
ку па спе цы яль най, са шмат лі кі мі ві ра жа мі, тра се (гл. зды-
мак). 6. Адзін ка пад лі ку вый гры шаў у спар тыў ных спа бор-
ніц твах. 9. Кру ты гор ны схіл. 10. Штат спе цы я ліс таў, што 
скла дае струк ту ру Між на род на га алім пій ска га Ка мі тэ та. 
13. Ста ра жыт ная воб ласць Грэ цыі, на тэ ры то рыі якой пра-
хо дзі лі ан тыч ныя Алім пі я ды. 14. Бе ла рус кая лыж ні ца, член 
збор най ка ман ды кра і ны. 17. Спа бор ніц тва кань ка беж-
цаў на пэў ную ад лег ласць. 20. Май стар мет кай страль бы. 
21.  Вод ная пра сто ра, што раз дзя ляе ма це ры кі. 22. Ра сій скі 
бія тла ніст, пе ра мож ца Х Алім пій скіх гуль няў. 25. Ха кей ны 
клуб Ус ход няй кан фе рэн цыі КХЛ. 26. Афі цый нае най мен-
не, якое вы зна чае ква лі фі ка цыю, служ бо вае ста но ві шча 
спарт сме на. 28. Сла ву ты са вец кі спар тыў ны ка мен та тар, 
на род ны ар тыст Ра сіі. 29. Тай ныя за ду мы, інт ры гі. 31. Па-
чуц цё за да во ле нас ці, аса ло ды, вы клі ка нае спар тыў ны мі 
да сяг нен ня мі. 34. Ура чыс тае шэс це ка ман даў, якім тра ды-
цый на па чы на ец ца цы ры мо нія ад крыц ця Гуль няў. 35. Ад на з 
пра фе сій фран цу за П. Ку бер тэ на — іні цы я та ра ад ра джэн ня 
ан тыч ных Алім пі яд. 40. Вя ду чая ро ля Да р'і До мра ча вай у 
на цы я наль най ка ман дзе бія тла ніс таў. 41. Цэнтр лыж на га 
спор ту ў Мін ску. 42. Комп лекс эле мен таў у фі гур ным ка-
тан ні. 45. Кра і на-ар га ні за тар мі ну лай зі мо вай Алім пі я ды, на 
якой бе ла рус кі фрыс тай ліст Аляк сей Гры шын (на здым ку) 
уз ня ўся на най вы шэй шую пры ступ ку п'е дэс та ла го на ру. 
46.  Ста лі ца ХVІІІ зі мо вых Гуль няў. 47. Аб' яд нан не ка ман даў, 

клу баў, што ўдзель ні ча юць 
у адзі най струк ту ры спа-
бор ніц тваў. 48. Еў ра пей-
скі го рад, дзе ў 1882 го дзе 
ад бы лі ся пер шыя буй ныя 
між на род ныя спа бор ніц-
твы кань ка беж цаў.

Па вер ты ка лі: 1. Кань-
ка беж ная да рож ка. 2.  Ха ке-
іст, гу лец збор най ка ман-
ды кра і ны. 3. Бе ла рус кая 
спарт смен ка, якая ў Со чы 
зма га ец ца за ўда чу ў шорт-
трэ ку. 4. Уста ля ва ны па ра-
дак жыц ця, по бы ту спарт-
сме на. 7. Адзін ка ад лег лас-
ці, роў ная пры бліз на 200 м, 
дыс тан цыя пер шых за бе-
гаў у ста ра жыт най Алім піі. 
8.  Швей цар скі го рад, дзе 
зна хо дзіц ца рэ зі дэн цыя 
Між на род на га алім пій ска-
га ка мі тэ та. 11. Па ра дак 
пад рых тоў кі спарт сме на да 
спа бор ніц тваў. 12. За ба ро-
на, што на клад ва ла ся на 
пра вя дзен не ва ен ных дзе-
ян няў пад час Алім пій скіх 
гуль няў. 15.  У ста ра жыт-
на грэ час кай мі фа ло гіі  — 
пер са ні фі ка цыя пе ра мо гі, 
ста туя ў вы гля дзе кры ла-
тай вяс тун кі ба гоў ста ві-
ла ся ў го нар пе ра мож цаў 
спа бор ніц тваў. 16.  Адзін з 
тра ды цый ных ры ту а лаў на 
цы ры мо ніі ад крыц ця Алім-
пі я ды, які пе рад ае ідэю 
аб' яд нан ня яе ўдзель ні каў. 
18. Алім пі ё нік, што ўзна га-
родж ваў ся вян ком з га лі нак 

алі вы і атрым лі ваў пэў ныя эка на міч ныя і па лі тыч ныя пры-
ві леі. 19. Алім пій ская ста лі ца, дзе ў 1994 го дзе бе ла рус кія 
спарт сме ны ўпер шы ню вы сту пі лі са ма стой най ка ман дай. 
23.  Страл ко вая па зі цыя бія тла ніс та. 24. Дру ка ва нае вы дан-
не. 27. Гор ная да лі на на поўд ні Фран цыі, мес ца пра вя дзен ня 
пер шай зі мо вай Алім пі я ды. 30. Дак лад ны ка лян дар ны час 
Гуль няў. 32. Са мая вя лі кая част ка све ту, прад стаў ле ная 
на Алім пі я дзе. 33.  Спарт смен-не пра фе сі я нал. 36. Брон за вы 
пры зёр лыж ных го нак у Грэ ноб лі ў 1968 го дзе. 37. Ста лі ца 
VІІ Алім пій скіх гуль няў. 38. Ра сій скі спарт смен, адзін з за сна-
валь ні каў са вец кай шко лы ха кея з шай бай. 39.  Бе ла рус кая 
гар на лыж ні ца. 43.  Ад зна ка ў спар тыў ных прак ты ка ван нях. 
44. Га лоў ны сім вал Алім пі я ды.

«АД ВАН КУ ВЕ РА — ДА СО ЧЫ»

Яны ва ло да юць 
доб рай па мяц-
цю, па мя та юць 
па дзеі «сі вой 
даў ні ны». Пры 
гэ тым яны 
пры кла да юць 
усе на ма ган ні 
да та го, каб і 
на ва коль ныя заў сё ды па мя та-
лі іх. Ад чай нае жа дан не гэ тых 
лю дзей — быць пер шы мі і вы-
клі каць ура жан не, та му яны бы-
ва юць бой кі мі і агрэ сіў ны мі. Іх 
вы лу чае аба вяз ко васць і па тра-
ба валь насць як да ся бе, так і да 
ін шых. Ад нак яны вель мі ўраз-
лі выя, не ўспры ма юць кры ты ку, 
здоль ныя «пе ра гнуць пал ку». 
Ім не аб ход на на ву чыц ца больш 
па-фі ла соф ску ўспры маць 
жыц цё, менш ба лю ча рэ ага ваць 
на па дзеі і за ста вац ца вер ны мі 
сва ім по гля дам і пе ра ка нан ням.

20
лю та га

НА РО ДЖА НЫЯ
Ма гіч ная ўлас ці васць пра даў цоў 

на рэ ча вым рын ку: пры мя ра еш су-
кен ку і шмат пра ся бе да вед ва еш ся 
— і пры га жу ня ты, і строй ная, і ма-
ло дзіць ця бе яна... 

Ку піш і пры но сіш да до му — мех 
з дзір ка мі для рук... Са праўд ныя 
ведзь мы!..

Баць ка пры хо дзіць з пра цы. Ка ля 
дзвя рэй яго су стра кае ра дас нае дзі ця.

— Та та, пры ві тан не! Ты мне што-не-
будзь ку піў?

— Не, сён ня ні чо га не ку піў...
Сын па ва роч ва ец ца і, сы хо дзя чы, 

хо лад на кі дае ма ме:
— Ідзі, су стра кай, там твой муж 

прый шоў.

На ві ны шоу-біз не су. Га рык Хар-
ла маў па мя нуш цы Буль дог быў 

па ку са ны буль до гам па мя нуш цы 
Га рык.

Я ад на го не ра зу мею: у філь ме жа-
хаў ах вя ра ў па ні цы бя жыць з хут ка сцю 
аж да 100 км/г, за бой ца з ка мен ным 
тва рам прос та ідзе за ёю, але ўсё роў-
на, гад, да га няе!
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Склаў 
Іо сіф КАР ПЫ ЗА, 
г. Ля ха ві чы.

Доб ра, я бу ду ад каз ваць! 
Але толь кі 

ў пры сут нас ці 
свай го ад ва ка та!


