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У кан цы лю та га ад быў ся чэм-

пі я нат Бе ла ру сі ся род ін ва лі даў 

па зро ку па шаш ках-100. Чэм-

пі ё нам ся род муж чын стаў май-

стар спор ту між на род на га кла са 

Дзміт рый Фа дзе еў — 10 ач коў з 

12 маг чы мых, «се раб ро» вый граў 

май стар Вік тар Чыж — 8 ач коў, 

брон за вая ўзна га ро да ў кан-

ды да та ў май стры Аляк санд ра 

Кур' я на — 8 ач коў. У жа но чым 

чэм пі я на це пе ра маг ла Ма рыя Ля-

сун — 12 ач коў з 14 маг чы мых. 

На дру гім мес цы Ві та Якім чэн ка, 

трэ цяя фі ні ша ва ла Іры на Ча рэд ні-

чэн ка, у абедз вюх па 11 ач коў.

Для са ма стой на га ра шэн ня 

пра па ну юц ца кам па зі цыі ўкра ін- 

ска га ша шач на га кам па зі та ра 

Ана то ля Ба ла ню ка (г. Цеп ла-

дар Адэ скай воб лас ці).

№ 24

Бе лыя прос тыя шаш кі: b4, 

f4, b6, d6, a7, c7 (6).

Чор ныя прос тыя шаш кі: 
d2, f2, c3, a5, h6, g7 (6).

№ 25

Бе лыя прос тыя шаш кі: b4, 

b6, d6, c7, Бе лыя дам кі: b8 (5).

Чор ныя прос тыя шаш кі: 
d2, f2, c3, f4, h4, a5, e5 (7).

№ 26

Бе лыя прос тыя шаш кі: a1, 

f4, g5, b6, d6, f6, a7, c7, g7 (9).

Чор ныя прос тыя шаш кі: 

b2, d2, f2, h2, c3, g3, d4, h4, e5, 

h8 (10).

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 10 да 12 кра са ві ка 

ў Сло ні ме ад бу дуц ца ад кры тыя 

рэс пуб лі кан скія спа бор ніц твы 

па шаш ках-64, пры све ча ныя 

па мя ці бра тоў Мя леш каў і Мі-

ка лая Кра та. Па цвяр джэн не 

ўдзе лу да сы лаць не паз ней 

за 3 кра са ві ка на тэ ле фо-

ны: 8-029-115-18-30 (Velcom), 

8-033-375-18-30 (МТС) ці па 

e-maіl: a.anіska@tut.by.

Пра вер це свае ра шэн ні:

Вы пуск № 108 ад 28.02.20 г.

№ 20 de3, ef4, d8, e3, (b2), 

g5, a1+

№ 21 g5(hf4), f6(g5), bc5, e5, 

e1+

№ 22 1. dc3 gg7 (трэ ба біць 

боль шасць ша шак) 2. hf8 (дам-

ка ча кае ад ка зу чор ных) bd4 

3. fg1+

№ 23 1. hg5 ff2 2. ge7 ac1 3. 

ed8 cg5 4. dh4+

Пер шыя дак лад ныя ад ка-

зы да сла лі С. Ра шэ цін (Ашмя-

ны), В. Ду да рэ віч (вёс ка Но вая 

Мыш Ба ра на віц ка га ра ё на), Ф. 

Кар пей, Л. Жы хар (абод ва — 

Мя дзел), У. Пань ко (Ка мя нец), 

І. Ана ніч (Грод на), А. Шур пін 

(Івя нец), В. Ваўч коў (Ма ла-

дзеч на), П. і В. Шуль гі (Мінск), 

В. Таў ка чоў (Клі ма віц кі ра ён).

***

Пі шы це на ад рас: га зе та 

«Звяз да», вул. Б. Хмяль ніц ка-

га, 10А, г. Мінск, 220013.

Е-maіl: іnfo@zvіazda.by або 

vorush@yandex.ru.

Ві таль ВА РУ ШЫ ЛА, 

май стар спор ту.

Тэ ле сет кіТэ ле сет кі
Ся дзі і гля дзіСя дзі і гля дзі

Ш А Ш К І 
(«Звяз да») Вы пуск № 109

Ён — ад на з яр кіх зо рак не толь кі 

ай чын на га, але і еў ра пей ска га фут-

бо лу. За меж ныя трэ не ры і сяб ры па 

клу бах у адзін го лас на зы ва юць яго 

«крэй зі Алекс», а юныя «ды на маў цы» 

з за хап лен нем ад зна ча юць: лепш за 

ўсё на по лі Аляк сандр Глеб умее «тва-

рыць цу ды». Дня мі ў Мін ску ад быў ся 

за кры ты па каз да ку мен таль на га філь-

ма пра яго ную аша лам ляль ную кар'-

е ру, ад «Штут гар та» да «Ар се на ла» і 

«Бар се ло ны». Гэ та пры го жая кроп ка: 

са мы сла ву ты бе ла рус кі фут ба ліст аб-

вяс ціў аб за вяр шэн ні кар' е ры. «Фут ба-

ліст не дзе ўнут ры яшчэ не сы шоў, але 

ра зу мею: хо піць, на гу ляў ся. Сё ле та 

ўжо 39, хо чац ца ўдзя ліць ува гу сям'і, дзе-

цям... Але дак лад на за ста ну ся ў фут бо-

ле — ха чу яго раз ві ваць, пра соў ваць, бо 

наш бе ла рус кі фут бол па куль што ў са мым 

ні зе», — ска заў Аляк сандр.

Маг чы ма, пад са ло дзіць гор кую пі лю-

лю ба лель шчы кам абя цан не пра вес ці на 

ста ды ё не «Ды на ма» раз ві таль ны матч, у 

якім пла ну ец ца са браць то па вых бе ла рус-

кіх і еў ра пей скіх гуль цоў. Але гэ тай гуль-

ні да вя дзец ца ча каць як мі ні мум не каль кі 

ме ся цаў (са мі ра зу ме е це: і ар га ні за цый-

ныя скла да нас ці, і па гро зы ка ра на ві ру са), 

а вось па гля дзець фільм «Наш HLEB» у 

эфір най вер сіі мож на бу дзе ўжо 17 са ка-

ві ка на «Бе ла русь 1». Па шы ра ная, пра цяг-

лас цю амаль 1,5 га дзі ны, яна не ўза ба ве 

з'я віц ца на афі цый ным YouTube-ка на ле 

Бел тэ ле ра дыё кам па ніі.

«Мы пра ца ва лі над філь мам амаль 

год, — рас каз вае яго аў тар Ган на Эй-

смант, — ад штурх ну лі ся ад мо ман ту, 

ка лі БА ТЭ ў плэй-оф Лі гі Еў ро пы згу ляў 

з «Ар се на лам». Са ша, ка неш не, вель-

мі са ро меў ся, ка лі ў Лон да не яго па-

ста ян на па зна ва лі ба лель шчы кі, ён 

вель мі сціп лы, што мя не ўраж вае 

ўсе га ды зна ём ства з ім. Але нам 

уда ло ся зра біць так, каб Са ша раз-

ня во ліў ся і быў са мім са бой — праз 

гэ та мност ва жар таў і ці ка ві нак за-

ста ло ся па-за кад рам. За тое ў філь-

ме ня ма ні вод най па ста но вач най 

сцэ ны і нам да лі ін тэр в'ю прак тыч на 

ўсе важ ныя для Са шы лю дзі, якія 

паў плы ва лі на яго жыц цё і кар' е ру. 

І я спа дзя ю ся, што нам уда ло ся па ка-

заць ама та рам фут бо лу роз на га Гле-

ба — вель мі прос та га, доб ра га і вя сё ла га, 

зу сім не «зор на га» хлоп ца, та ко га, якім 

яго, маг чы ма, мно гія не ве да лі».

— Ве да е це, як быц цам зноў упер шы-

ню вый шаў на по ле, — пры знаў ся фут-

ба ліст пас ля пра гля ду філь ма «імя ся-

бе». — Пе ра жыў на ноў са мыя роз ныя 

эмо цыі, у пэў ныя мо ман ты на ват слё зы 

пад сту па лі... За тое дак лад на бу дзе што 

рас ка заць і па ка заць дзе цям, ка лі яны 

пад рас туць.

Вік то рыя ЦЕ ЛЯ ШУК.

ГЛЕБ НАШ: 
ГІС ТО РЫЯ ЛЕ ГЕН ДЫ

Тэ ле ка нал «Бе ла русь 3» 

з на ступ на га тыд ня за пра-

шае на кі на ма ра фон і пра-

па нуе пра гляд на він кі ай-

чын най да ку мен та ліс ты кі 

вы твор час ці «Бе ла русь-

філь ма». Уся го гле да чоў 

ча кае 10 кі на сту жак, зня-

тых у 2019 го дзе па за мо ве 

Мі ніс тэр ства куль ту ры.

Па чы на ю чы з 16 са ка ві ка 

па буд нях у ра ніш нім эфі ры з 

паў то ра мі ўве ча ры пры хіль ні-

кі да ку мен таль на га кі но змо-

гуць па зна ё міц ца з ра бо та мі 

дасціпных і ма ла дых май строў 

жан ру. Рас пач не ма ра фон паэ-

тыч нае кі на эсэ «Мес цы па мя ці. 

Іўе» (Іга ра Чы шчэ ні), пры све ча-

нае ад на му з са ма быт ных га-

ра доў на шай кра і ны. Ме на ві та 

тут сот ні га доў мір на су іс ну юць 

лю дзі роз ных эт на саў і кан фе-

сій. Мя чэць, кас цёл, царк ва, 

сі на го га даў но ста лі не ад' ем-

най част кай пей за жаў гэ тай 

мяс цо вас ці. Го рад пе ра жыў 

дзве су свет ныя вай ны, Ха ла-

кост, эміг ра цыю сва іх жы ха-

роў у по шу ках леп ша га лё су... 

А па мяць аб мі ну лых днях за-

ха ва ла ся ў пісь мах, на ста рых 

фо та карт ках, у пом ні ках і ва 

ўспа мі нах свед каў. У кам па ніі 

аў та раў кі на стуж кі мы змо жам 

раз гле дзець воб раз го ра да як 

мес ца па мя ці, ду хоў на га і ма-

тэ ры яль на га адзін ства, якое з 

ча сам і па во лі лю дзей ста ла 

сім ва ліч ным эле мен там на цы я 

наль най спад чы ны, мі ну ла га і 

су час на га.

Фільм «Дні на ва дзе» (Дзміт-

рыя Ма ха ме та) — апо вед пра 

ўні каль ную шко лу-ін тэр нат па 

вес ла ван ні, дзе дзе ці з ма ла за-

бяс пе ча ных сем' яў вё сак Мас-

тоў ска га ра ё на ма юць маг чы-

масць за гар та вац ца ў спор це і 

атры маць перс пек ты ву пра фе-

сій на га рос ту. А вось кі на аль-

ма нах «На су вя зі» (рэ жы сё ры 

Мак сім Швед, Ксе нія Га лу бо віч, 

Алесь Ла по, Ве ра ні ка Бан да ро-

віч) з'яў ля ец ца «спро бай пя ра» 

ма ла дых кі на да ку мен та ліс таў, 

якія раз ва жа юць над тэ май 

са цы яль най ро лі ін тэр нэ ту 

ў жыц ці кож на га. На ве лы «У 

ча ты рох сце нах», «Ча му маў-

чыш?», «Усе ме ра пры ем ствы 

па пла не» і «Па трэб ныя лю дзі» 

да дуць гле бу для роз ду маў гле-

да чу.

Тым, хто шу кае ад каз, што 

важ ней шае сям'я ці «спра ва 

жыц ця» бу дзе ка рыс на па гля-

дзець кар ці ну «Вя до» (Га лі ны 

Ада мо віч). У ёй сцэ на рыст і 

рэ жы сёр зна ё мяць з гіс то ры-

яй пісь мен ні ка і края знаў цы 

Ве ні я мі на Быч коў ска га, які 

ў 2016 го дзе вы ра шыў па бу да-

ваць тут кап лі цу на па мяць пра 

жы ха роў вёс кі Вя до, што бы ла 

спа ле на ў ча сы Вя лі кай Ай чын-

най вай ны. Але на мер зра біць 

доб рую спра ву раз бу рыў сям'ю 

муж чы ны...

Зра біць эк скурс у гіс то рыю 

і ўспом ніць, як фар мі ра ва ла ся 

аб ліч ча кра і ны, як ад ра джа лі-

ся на шы свя ты ні і бу да ва лі ся 

зна ка выя аб' ек ты куль ту ры 

Бе ла ру сі, мож на бу дзе пад час 

пра гля ду імі джа вай кі на стуж кі 

«Спад чы на» рэ жы сё ра Люд мі-

лы Клін цо вай. Кар ці на на гляд-

на дэ ман струе, як бе ла ру сам 

уда ло ся ад на віць цэ лыя плас ты 

на цы я наль най куль ту ры, дзя-

ку ю чы якой на шу кра і ну ця пер 

ве да юць ва ўсім све це.

Філь мы «Док тар Шу ба» (рэ-

жы сёр Ана толь Алай) і «На-

дзея» (рэ жы сёр Аляк санд ра 

Мар ка ва) — гіс то рыі пра лю-

дзей, якія жы вуць і зма га юц ца 

з аб ста ві на мі жыц ця ня гле дзя-

чы ні на што. Тут ге роі вель-

мі дак лад на рас кры ва юц ца ў 

сва іх учын ках і дзе ян нях, хоць 

у ад ным вы пад ку гэ та лёс вя-

до ма га бе ла рус ка га хі рур га, 

а ў дру гім — пе ра адо лен не і 

пры няц це страш ных ды яг на-

заў ма ла дой жан чы най, ма май. 

У сваю чар гу, у кі на кар ці не 

«Ад на сям'я» На тал ля Жа мой-

дзік звяр тае ўва гу гле да чоў на 

праб ле му ўсы наў лен ня. Двое 

бра тоў і сяст ра аказ ва юц ца ў 

трох роз ных сем' ях, і ня хай ця-

пер у кож на га свая ма ма, але 

дзе ці па мя та юць, што яны род-

ныя... Як склад ва юц ца ад но сі-

ны ўсіх удзель ні каў гіс то рыі?..

...Па гля дзець на жыц цё 

бе ла ру саў і аца ніць уплыў на 

яго на род най твор час ці дасць 

маг чы масць фільм «Фальк лор 

і жыц цё» (рэ жы сёр Юрый Ці ма-

фе еў). Праз аў тар скае воб раз-

нае ба чан не мы да кра на ем ся 

да ўні каль ных на род ных тра ды-

цый і аб ра даў у роз ныя па ра ві-

ны го да, пры чы ня ем ся да эра-

тыч ных мо ман таў аб ра да вай 

дзеі... Не пра пус ці це ванд роў-

ку на Па лес се, каб да ве дац ца 

пад ра бяз нас ці. А ў кі на стуж цы 

«На сця і ваў кі» Воль га Да шук 

рас ка жа гіс то рыю Анас та сіі 

Кузь мян ко вай, якая за ка ха-

ным му жам з'яз джае з го ра да 

ў вёс ку, на ху тар, і бу дуе там 

сваё жыц цё. Па коль кі яна па 

пра фе сіі бі ё лаг-ар ні то лаг, то 

ўсё склад ва ец ца вель мі гар-

ма ніч на... Маг чы ма, уба ча нае 

на тхніць і не ка га з нас ад ва-

жыц ца на пе ра ме ны.

Але на ДРАП КО.

Фо та з сай та belarusfіlm.by

ЛЮС ТЭР КА НА ШЫХ ДЗЁН. 
ДА КУ МЕН ТАЛЬ НАЕ


