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СЁННЯ
Мiнск — 7.30 19.09 11.39
Вi цебск — 7.20 18.58 11.38
Ма гi лёў — 7.20 18.59 11.39
Го мель — 7.16 18.57 11.41
Гродна — 7.45 19.25 11.40
Брэст — 7.45 19.26 11.41

Iмянiны
Пр. Марыны, Арсенія, 
Васіля, Мікалая.
К. Бажэны, Хрысціны, 
Марка, Нікіфара.

Месяц
Поўня 16 сакавіка.

Месяц у сузор’і Льва.
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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.
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На шы са пер ні кіНа шы са пер ні кі  ��

НЯ МЕЦ КІ ХА КЕЙ: 
КРЫ ЗІ СЫ, УЗ ЛЁ ТЫ І ПА ДЗЕН НІ

Пра цяг ва ем зна ё міц ца з са пер-
ні ка мі збор най Бе ла ру сі па ха кеі 
на хат нім чэм пі я на це све ту. На чар-
зе — збор ная Гер ма ніі, ад на з са-
мых ста рых ка манд Еў ро пы.
На сён ня Гер ма нія і Бе ла русь 
вель мі бліз кія па ўзроў ні, абедз ве 
збор ныя не па тра пі лі на Алім пі я ду 
ў Со чы, нем цы зай ма юць 10-е мес-
ца ў рэй тын гу ІІHF, за бе ла ру са мі 
па куль за ма ца ва ны 15-ы ра док. Ка-
ман ды су стра ка лі ся на чэм пі я на-
тах све ту ў мац ней шым ды ві зі ё не ў 
2001, 2007 і 2010 га дах. Ста тыс ты ка 
на ба ку на шых ха ке іс таў: у гэ тых 
су стрэ чах яны атры ма лі дзве пе-
ра мо гі і ад но па ра жэн не. На чэм-
пі я на це све ту ў Мін ску Бе ла русь 
і Гер ма нія су стрэ нуц ца 17 мая.

Пер шая афі цый ная гуль ня Гер ма ніі 
на ўзроў ні збор ных ка манд ад бы ла-
ся ў Мант ро 10 сту дзе ня 1910 го да са 
збор най Швей ца рыі. Усе гуч ныя пос-
пе хі ха ке іс таў Гер ма ніі да ту юц ца пер-
шай па ло вай ХХ ста год дзя. У той час 
нем цы за ва я ва лі два ся рэб ра ныя і два 
брон за выя ме да лі чэм пі я на таў све ту, а 
так са ма ад ну алім пій скую «брон зу». У 
1976 го дзе на Алім пі я дзе ў Ін сбру ку быў 
за ва я ва ны апош ні «ха кей ны» ме даль. 
Як вя до ма, у пас ля ва ен ны час іс на ва лі 
дзве ха кей ныя збор ныя — ФРГ і ГДР. 
Збор ная За ход няй Гер ма ніі ака за ла ся 
мац ней шай — ме на ві та яна за ва я ва ла 
брон за выя алім пій скія ме да лі ў Ін сбру-
ку. У 1991-м абедз ве ка ман ды аб' яд на-

лі ся пад кі раў ніц твам Фе дэ ра цыі ха кея 
Гер ма ніі.

Як ні дзіў на, пас ля аб' яд нан ня вы ні кі 
ста лі па гар шац ца. Па чы на ю чы з 1998 
го да, у ня мец кім ха кеі па чаў ся за цяж-
ны кры зіс, які доў жыў ся ка ля 10 га доў. 
У 1998 го дзе ка ман да не па тра пі ла на 
зі мо выя Алім пій скія гуль ні ў На га на, а ў 
1999-м — на чэм пі я нат све ту. У 2009 го-
дзе ня мец кія ха ке іс ты зноў вы ле це лі з 
вы шэй ша га ды ві зі ё на. Але паколькі чэм-
пі я нат све ту 2010 го да пра хо дзіў у Гер-
ма ніі, то ка ман да на пра вах гас па ды ні 
за ста ла ся ў элі це.

2010-ы на огул стаў зна ка вым для 
ха кей най збор най гэ тай кра і ны. Пас ля 
та го, як на Алім пій скіх гуль нях у Ван ку ве-
ры ка ман да Гер ма ніі за ня ла 11-е мес ца, 
ге не раль ны сак ра тар Фе дэ ра цыі ха кея 
Гер ма ніі Франц Райндль за явіў, што ў 
ня мец кім ха кеі ад бу дуц ца гран ды ёз ныя 
рэ фор мы. І яго сло вы апраў да лі ся: ужо 
ў тым жа го дзе, на хат нім чэм пі я на це 
све ту, ка ман да пра бі ла ся ў паў фі нал і 
за ня ла чац вёр тае мес ца. У на ступ ным 
2011 го дзе збор ная зноў па ка за ла год-
ную гуль ню і доб ры вы нік. Нем цы за-
ня лі пер шае мес ца ў гру пе і пра бі лі ся ў 
чвэрць фі нал, у біт ве за брон за выя ме да-
лі яны са сту пі лі Шве цыі. На чэм пі я на це 
све ту 2012-га зда рыў ся чар го вы пра вал: 
зборная за ня ла толь кі 12-е мес ца. Ад ной 
з пры чын та ко га вы ступ лен ня ста ла ад-
сут насць лі да раў, у каманду па роз ных 
пры чы нах не пры еха лі 8 ха ке іс таў.

Пе рад чэм пі я на там све ту 2013 го да 
збор ную ўзна ча ліў ка на дзец Пэт Кар ці-

на. Пад яго кі раў ніц твам яна зноў вы сту-
пі ла ня ўда ла: за ня ла ў сва ёй гру пе пя-
тае мес ца і не вый шла ў чвэрць фі нал.

Dеutsсhlаnd Сuр 
і DЕL Lіgа

Нем цы што год пра вод зяць Ку бак Гер-
ма ніі, па чы на ю чы з 1987-га. Пер ша па чат-
ко ва ў тур ні ры пры ма лі ўдзел збор ныя 
Чэ ха сла ва кіі (паз ней Чэ хіі і Сла ва кіі), 
СССР (паз ней Ра сіі), Шве цыі, Фін лян-
дыі і Ка на ды. У кан цы 1990-х ці ка васць 
да яго зні зі ла ся, і на не ка то ры час Ку-
бак пе ра стаў іс на ваць. Але ў 2000 го дзе, 
пас ля трох га до вай паў зы, на пя рэ дад ні 
ха кей на га чэм пі я на ту све ту ў Гер ма ніі, 
тур нір ад ра дзіў ся.

У гэ тым се зо не ў Dеutsсhlаnd Сuр 
пры ня лі ўдзел збор ныя Гер ма ніі, Швей-
ца рыі, Сла ва кіі і ЗША. Пе ра маг лі аме ры-
кан скія ха ке іс ты.

На цы я наль ны ха кей ны чэм пі я нат 
Гер ма ніі прад стаў ля ла Бун дэс лі га, але 
ў 1994 го дзе з-за фі нан са вых цяж кас-
цяў яна бы ла рас фар мі ра ва на і з'я ві ла ся 
DЕL Lіgа, у якой на гэ ты мо мант гу ля юць 
14 ка манд. Уз ро вень DЕL-лі гі з'яў ля ец ца 
да стат ко ва сур' ёз ным. Не ка то рыя спе-
цы я ліс ты, на прык лад, лі чаць яе мац ней-
шай за АХЛ. У Ня мец кай лі зе вы сту пае 
шмат паў ноч на а ме ры кан скіх ха ке іс таў. 
Не так даў но гу ляў там і ма ла ды ха ке-
іст з Бе ла ру сі Ар цём Дзям коў («Гам бург 
Фры зерс»).

 «Ня зор ная» збор ная
Боль шасць чле наў збор най Гер ма ніі 

гу ляюць у сваёй краіне. Ёсць нем цы і 
ў На цы я наль най ха кей най лі зе: Крыс-
ці ян Эр хоф («Ба фа ла»), Мар цэль Гоч 
(«Фла ры да»), То мас Грайс («Фі нікс»), 
Дэ ніс Зай дэн берг («Бо стан»), Аляк сандр 
Зуль цэр («Ба фа ла»), Кар бі ні ян Холь цэр 
(«Та рон та»).

Як ба чы це, ся род гуль цоў на цы я наль-
най збор най ня ма «зор ных» ім ёнаў. Пе-
ра мог ня мец кі ка лек тыў да ма га ец ца 
за кошт пра цы і ка манд най гуль ні. На 
мін скім лё дзе нем цы бу дуць зма гац-
ца за вы хад у чвэрць фі нал. Збор ная, 
укам плек та ва ная гуль ца мі DЕL-лі гі, мо-
жа спа дзя вац ца на пад ма ца ван не з-за 
акі я на, та му што толь кі ка ман ды Дэ ні са 
Зай дэн бер га і Кар бі ні я на Холь цэ ра ма-
юць доб рыя шан цы на трап лян не ў лік 
леп шых ка манд НХЛ се зо на 2013/2014.

На га да ем, Гер ма нія і Фран цыя рых ту-
юц ца пры няць чэм пі я нат све ту па ха кеі 
ў 2017 го дзе.

Да р'я ЛА БА ЖЭ ВІЧ

�

Гэ тыя лю дзі вя-
дуць на ка на ва нае, 
лё са вы зна чаль нае 
жыц цё, ве раць у 
прад вы зна ча насць, 
схіль ныя ра біць 
пра ро чыя пра гно-
зы. Іх пры ваб лі-
вае фі ла со фія і ду хоў ныя по шу кі, 
яны па кла ня юц ца ча ла ве ча му ро-
зу му, лі чаць яго больш скла да ным 
і дас ка на лым, чым на ват Су свет. 
З-за свай го фа та ліз му пры ма юць 
уда ры лё су без скар гаў, толь кі ў 
ня шчас ці ўсве дам ля юць свае та-
лен ты і моц ду ху. Сум ныя аб ста ві-
ны ўну ша юць ім год насць і ўпэў-
не насць у са бе, да па ма га юць зра-
зу мець прад вы зна чэн не на гэ тай 
Зям лі. Па ста ян на ўдас ка наль ваю-
чы ся, яны на тхня юць ін шых, ні ко лі 
не спы ня юц ца на тым, ча го да сяг-
ну лі. Сваю сі лу ім не аб ход на вы-
ка рыс тоў ваць на стой лі ва і муд ра, 
без ры зы кі са ма зні шчэн ня.

Су свет ны дзень ба раць бы з за хвор ван ня мі ны рак. Ад зна-
ча ец ца ў дру гі чац вер са ка ві ка.

1881 год — бом ба, кі ну тая на ра да воль цам Іг на там 
Гры ня віц кім, па вяр ну ла ко ла гіс то рыі Ра сіі. Лю-

дзі, якія аб вяс ці лі ся бе вы раз ні ка мі на род най во лі, смя рот на 
па ра ні лі ім пе ра та ра Аляк санд ра ІІ, яко га той жа на род на-
зы ваў «ца ром-вы зва лі це лем». Сён ня пры ня та лі чыць, што 
Аляк сандр ІІ у знач най сту пе ні ўва со біў над зеі пе ра да вых 
рус кіх лю дзей та го ча су. Пры яго кі ра ван ні бы ло ска са ва на 
пры гон нае пра ва, уве дзе ны ўсе агуль ны воінскі аба вя зак, 
ство ра ны зем ствы, пра ве дзе на су до вая рэ фор ма, бы ла аб-
ме жа ва на цэн зу ра. 

1898 год — 13—15 са ка ві ка ў 
Мін ску ад быў ся не ле галь-

ны І з'езд РСДРП. Аб вяс ціў аб ства-
рэн ні Ра сій скай са цы ял-дэ ма кра тыч-
най ра бо чай пар тыі. З'езд пра хо дзіў 
на ква тэ ры са цы ял-дэ ма кра та Пят ра 
Ру мян ца ва. Пры сут ні ча лі 9 дэ ле га таў 
ад 6 най больш буй ных са цы ял-дэ ма кра тыч ных ар га ні за-
цый. Бы ло пра ве дзе на 6 па ся джэн няў; за піс ва лі ся толь кі 
рэ за лю цыі. З'езд пры няў ра шэн не аб' яд наць усе «Са ю зы 
ба раць бы», гру пу «Ра бо чей га зе ты» і «Бунд» у адзі ную пар-
тыю і на зваць яе Ра сій ская са цы ял-дэ ма кра тыч ная ра бо чая 
пар тыя. З'езд вы браў ЦК з 3 чле наў (С.І Рад чан ка, Б.Л. Эй-
дэль ман, А.І. Крэ мер), пры знаў «Ра бо чую га зе ту» афі цый-
ным ор га нам пар тыі, вы ра шыў вы пус ціць Ма ні фест пар тыі. 
Ма ні фест РСДРП і ра шэн ні з'ез да на дру ка ва ны ў кра са ві ку 
1898 г. у Баб руй ску. Пас ля з'ез да са цы ял-дэ ма кра тыч ныя 
ар га ні за цыі і са ю зы ста лі на зы вац ца ка мі тэ та мі РСДРП. Ад-
нак пар тыя як адзі ная са цы ял-дэ ма кра тыч ная ар га ні за цыя 
не бы ла ство ра на: не бы лі пры ня ты ста тут і пра гра ма; пас ля 
з'ез да 8 з 9 дэ ле га таў бы лі арыш та ва ны; дру кар ню «Ра бо чей 
га зе ты» за кры ла па лі цыя.

1954 год — на ра дзіў ся Ула дзі мір Аляк санд ра віч Ян-
чук, бе ла рус кі псі хо лаг, док тар псі ха ла гіч ных 

на вук (2001), пра фе сар (2004). Аў тар на ву ко вых прац па 
ме та да ло гіі на ву ко ва га да сле да ван ня ў са цы яль ных на ву ках 
і псі ха ло гіі, псі ха ло гіі аду ка цыі, псі ха ло гіі ра зу мен ня і ўза е ма-
ра зу мен ня, псі ха ло гіі і куль ту ры, са цы яль най псі ха ло гіі.

Мак сім БАГ ДА НО ВІЧ, 
па эт, пе ра клад чык:

«За но сіць толь кі чу жое, не раз ві ва ю чы свай го, — 
гэ та зна ча глу міць на род ную ду шу».

Ключ ад «Мер се дэ са» па ды хо-
дзіць і да сэр ца жан чы ны!

Ці ка вае на зі ран не па аса цы-
я цы ях: ка лі ска заць «паш то-
вая» — усе ска жуць: «скры ня», 
а вось ка лі ска заць «скры ня» — 
прак тыч на кож ны ад ка жа: «га-
рэл кі»!..

— Па ва жа ны, у вас праб ле мы з 
фа та гра фі яй у паш пар це!

— Ды якія праб ле мы? Вунь я, 
трэ ці спра ва!..

Мне ра на за во дзіць дзя цей. Я ма-
раль на не га то вы куп ляць «кін дэр-
сюр прыз» і ка мусь ці яго ад да ваць.

— Алё!! Сё ма, мой та кі з'е хаў аж на 
два тыд ні! Як толь кі вы зва ліш ся — ад-
ра зу ж да мя не!.. Вой, я вель мі пра шу 

пра ба чэн ня: зда ец ца, я нумарам кры-
шач ку па мы лі ла ся...

— Ні чо га страш на га, та кі дык туй це 
ад рас!

Мі ка лай Ва лу еў пра гу ляў ся па 
алім пій скай вёс цы і пры нёс збор-
най яшчэ 12 за ла тых, 9 ся рэб ра ных 
і 4 брон за выя ме да лі.


