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Раз ме шча ная ў сён няш нім 
вы пус ку за да ча мае «пе рад гіс-
то рыю». Ка лі аў тар гэ тых рад-
коў у па чат ку 1980-х ву чыў ся ў 
СШ № 1 г. Лу нін ца, шах ма ты 
там бы лі па пу ляр ныя. Шко ла 
не ад ной чы пе ра ма га ла ў га-
рад скіх спа бор ніц твах. Ся род 
най мац ней шых гуль цоў бы лі 
бра ты Ту пе кі: Аляк сандр (мой 
ад на клас нік) і на год ма лод шы 
Ві таль. У 1983 го дзе ўтрох мы 
скла лі асно ву ка ман ды Лу ні-
нец ка га ра ё на, якая пе ра маг-
ла на аб лас ной спар та кі я дзе 
школь ні каў. Вуч ні гу ля лі і та ва-
рыс кія мат чы між са бою: Аляк-
санд ру зболь ша га прай гра ва лі, 
а з Ві та лем мы двой чы зво дзі лі 
па ядын кі ўні чыю (5:5). Па мя та-
ец ца і ці ка вы та ва рыс кі тур нір 
у цяг ні ку Коб рын — Лу ні нец, 
ка лі на ша ка ман да вяр та ла ся 
са спа бор ніц тваў.

У тыя га ды з Ві та лем Ту пе-
кам аў тар гэ тых рад коў склаў 
па ру шах мат ных за дач, якія 
паз ней бы лі на дру ка ва ныя ў 
брэсц кай аб лас ной і лу ні нец-
кай ра ён най га зе тах. А сён ня 
Ві таль Іва на віч Ту пе ка — гэ та 
міт ра па літ Мін скі і За слаў скі 
Вень я мін, Па тры яр шы Эк зарх 

усяе Бе ла ру сі. Пры вя ду ад ну 
са зга да ных за дач (гл. дыя гра-

му).

Бе лыя: Крf6, Фd8, Лh3, Кd6, 
пе2 (5).

Чор ныя: Крd4, Сh7, пс5 (3).
Мат за 2 ха ды.
Да сы лай це ад ка зы на ад рас 

рэ дак цыі: «Звяз да», 220013, 

г. Мінск, вул. Хмяль ніц ка га, 10А 

або на элект рон ны ад рас вя-

ду ча га ад дзе ла: vadіm_ne67@

maіl.ru.

* * *

У мі ну лым вы пус ку мы рас-
па вя лі пра вы ступ лен не бе-
ла рус кай збор най на ан лайн-
алім пі я дзе ФІ ДЭ. На жаль, 
скон чы ла ся спа бор ніц тва не 
без кан флік таў. У фі наль ным 
мат чы Ра сія — Ін дыя тра ім 
ін дый скім шах ма тыс там з-за 
пе ра ры ву су вя зі бы лі пры-
су джа ны па ра жэн ні. Ін дыя 

аспрэ чы ла вы нік мат ча, пас-
ля ча го прэ зі дэнт ФІ ДЭ Ар-
кадзь Двар ко віч уз на га ро дзіў 
за ла ты мі ме да ля мі абедз ве 
збор ныя. Але ана ла гіч ны вы-
па дак з су вяз зю ад быў ся ра-
ней у чвэрць фі на ле, з-за ча го 
Ар ме нія прай гра ла Ін дыі. Так 
што ця пер і ар мян скія шах ма-
тыс ты вы сту пі лі з кры ты кай 
ар га ні за та раў...

А вось яшчэ не каль кі пе ра-
мож ных пар тый бе ла рус кай ка-
ман ды са зга да най алім пі я ды.

Ла ні та Сцяц ко — Са мі ха 
Шар мін. 1. e4 d5 2. ed Ф:d5 3. 
Кc3 Фd6 4. d4 Кf6 5. Кf3 c6 6. 
g3 Сf5 7. Сg2 e6 8. 0-0 Сe7 9. 
Сf4 Фd8 10. h3 Кbd7 11. Кh4 
Сg6 12. К:g6 hg 13. Фe2 0-0 14. 
Лfe1 Фa5 15. a3 Лfe8 16. Сd2 
Фc7 17. Сf4 Фa5 18. Сe5 К:e5 
19. de Кd5 20. Кe4 Фc7 21. f4 
Лad8 22. c4 Кb6 23. c5 Кd5 24. 
Кd6 Лf8 25. b4 b6 26. С:d5 cd 27. 
Фe3 bc 28. bc Лb8 29. Лab1 Фc6 
30. Лb4 Фc7 31. Лeb1 Лfd8 32. 
Лb7 Л:b7 33. Л:b7 С:d6 34. Л:c7 
С:c7 35. Фd4 Лb8 36. Фa4 a5 37. 
Фd7 Лb7 38. Фc8+, 1:0.

На зра на Хан — На стас ся 
Зя зюль кі на. 1. d4 d5 2. c4 c6 
3. Кf3 Кf6 4. Кc3 e6 5. e3 Кbd7 
6. Сd3 dc 7. С:c4 b5 8. Сd3 Сd6 
9. 0-0 0-0 10. e4 e5 11. Сe3 a6 
12. d5 cd 13. К:d5 Сb7 14. Сg5 
h6 15. К:f6+ К:f6 16. С:f6 Ф:f6 

17. Лc1 Лfd8 18. Фe2 Лac8 19. 
h3 Сb4 20. a3 Сa5 21. Фe3 Сb6 
22. Фe2 Фf4 23. Лcd1 Лc6 24. 
Сc2 Лdc8 25. Сb3 Л6c7 26. Лd6 
Сc5 27. Лdd1 С:e4 28. Лde1 С:f3 
29. Ф:f3 Ф:f3 30. gf Сd4 31. Лe2 
Лc1 32. Л:c1 Л:c1+ 33. Крg2 
Лb1 34. a4 ba 35. С:a4 Л:b2 
36. Л:b2 С:b2 37. Крg3 Сc1 38. 
Крg4 g6 39. Крg3 Крg7 40. Сe8 
Крf6 41. Крg4 Сf4 42. Сa4 h5+ 
43. Крh4 Крg7 44. Сe8 Крh6 45. 
С:f7 g5х.

Ксе нія Зе лян цо ва — Ка-
санд ра Лім. 1. e4 e6 2. d4 d5 3. 
Кc3 Сb4 4. a3 С:c3+ 5. bc de 6. 
Фg4 Кf6 7. Ф:g7 Лg8 8. Фh6 Лg6 
9. Фe3 Кc6 10. Кe2 Кe7 11. Кf4 
Лg8 12. Сb2 Кf5 13. Фd2 Фd6 
14. 0-0-0 b6 15. g3 Сb7 16. Сg2 
0-0-0 17. c4 Крb8 18. Лhe1 Фe7 
19. Фc3 Лge8 20. h3 Кd6 21. c5 
Кb5 22. Фc4 a6 23. c6 Кd6 24. 
Фa4 Сc8 25. d5 e5 26. Кe2 Кb5 
27. c4 Кd6 28. Кc3 Крa7 29. 
Крb1 Сf5 30. Крa1 Лa8 31. g4 
Сg6 32. g5 Кh5 33. С:e4 Ф:g5 
34. c5 Кc8 35. С:g6 hg 36. d6 cd 
37. Кb5+ Крb8 38. c7+ Крb7 39. 
Фe4+ d5 40. Ф:d5х.

* * *

Ра шэн не за да чы з мі ну ла га 
вы пус ку: 1. Са6! Пер шыя пра-
віль на ад ка за лі Ва сіль Жу ко віч, 
Ігар Ана ніч, Ула дзі мір Ізо таў, 
Вік тар Жук, Сяр гей Цяль пук.

Ва дзім ЖЫЛ КО.

Ся дзi i гля дзiСя дзi i гля дзi

Картка ўдзельніка — падпісчыка «Звязды» 
на ІV квар тал або II паў год дзе 2020 го да

Прозвішча, імя, імя па бацьку                                                            

                                                                                                                                

Падпіска аформлена і аплачана ў                                                    

                                     на IV квар тал або ІI паў год дзе 2020 го да

Хатні адрас і тэлефон                                                                                                                                                    

                                                                                                                                                      

                                                                                                                           

(індэкс)

Удачы ў розыгрышы!

(аддзяленне сувязі)

(абавязкова)

«Во сень са «Звяз дой»
Ка лі вы пад пі са лі ся на га зе ту «Звяз да» на ІV квар тал або ІІ паў-

год дзе 2020 го да — за паў няй це карт ку ўдзель ні ка, вы ра зай це 
і да сы лай це да 14 каст рыч ні ка 2020 го да ў рэ дак цыю на ад рас: 
вул. Б. Хмяль ніц ка га, 10А, 220013, г. Мінск.

Ся род пад піс чы каў 16 каст рыч ні ка 2020 го да бу дуць ра зы гра ны 
7 здраб няль ні каў-чо пе раў Galaxy GL і су пер прыз — суш ка для 
ага род ні ны і са да ві ны Redmand. Вы ні кі бу дуць апуб лі ка ва ныя ў 
га зе це «Звяз да» да 25 каст рыч ні ка 2020 го да.

Пры зы мож на бу дзе атры маць у рэ дак цыі да 31 снеж ня 
2020 го да пры па да чы кві тан цыі аб пад піс цы на «Звяз ду» на 
ІV квар тал або ІІ паў год дзе 2020 го да і паш пар та. Пас ля 31 снеж-
ня вы да ча пры зоў спы ня ец ца і прэ тэн зіі пад піс чы каў не пры ма-
юц ца. Умо вы рэ клам най гуль ні «Во сень са «Звяз дой» чы тай це 
ў ну ма ры 165 га зе ты «Звяз да» ад 26 жніў ня.

Тэ ле фон для да ве дак (017) 263 66 73.
Тэр мін пра вя дзен ня гуль ні — з 01.09.2020 да 31.12.2020.

Па свед чан не аб дзяр жаў най рэ гіст ра цыі № 3840 ад 21.08.2020 го да вы да дзе на Мі ніс тэр ствам 
ан ты ма на поль на га рэ гу ля ван ня і ганд лю Рэс пуб лі кі Бе ла русь.

Спы тай це ў да рос лыхСпы тай це ў да рос лых

ШАХ МАТ НЫ 
КЛУБ Вы пуск № 103

Тэ ле ка нал «Бе ла русь 2» 

прад стаў ляе чар го вы вя шчаль ны 

се зон па пу ляр на га ра ніш ня га 

шоу «Уклю чай ся!», дзе гле да чоў 

ча ка юць но выя вя ду чыя, а так са ма 

све жыя па зна валь ныя руб ры кі 

і ня змен на вы дат ны на строй на 

ўвесь дзень.

Твор чая гру па пра ек та на ча ле з вы-
ка наў чым прад зю са рам і кі раў ні ком пра-
гра мы Ган най Кві ло рыа пра цяг ва юць 
здым кі ўжо ўпа да ба на га аў ды то ры яй тэ-
ле ві зій на га «бу дзіль ні ка» для ўсёй сям'і. 
У но вым се зо не нам пра па ноў ва юць 
ак ту аль ныя за баў ляль ныя і па зна валь-
ныя тэ ма тыч ныя бло кі, рэ цэп ты смач ных 

сня дан каў, ці ка выя ін тэр в'ю з гас ця мі 
ў воб лас ці куль ту ры, на ву кі, спор ту, а 
яшчэ — га ра чыя прэм' е ры му зыч ных 
клі паў. «Ра біць» кож ную ра ні цу для гле-
да чоў бу дуць вя ду чыя Да ні ла Ждань ко і 
Ма рыя Хрус та лё ва.

— У но вым се зо не 2020/2021 шоу 
«Уклю чай ся!» па поў ні ла ся но вы мі руб-
ры ка мі. Так, «Эты кет» пад ка жа, як не 
стра ціць твар у лю бой, на ват са май не-
пры ем най сі ту а цыі, і за ста вац ца вет лі вым 
і вы ха ва ным ча ла ве кам. У ме ды цын скім 
бло ку «На зда роўе» мы па дзе лім ся пра-
ве ра ны мі ра цэп та мі ба дзё рас ці ду ху і це-
ла, — ка жа Ган на Кві ло рыя. — Яшчэ пад-
рых та ва лі руб ры ку «Лай фха кі» з мност-
вам ка рыс ных па рад для школь ні каў 

і сту дэн таў — яны дак лад на спа да ба юц ца 
на шым гле да чам!

На га да ем, пра ект «Уклю чай ся!» мож на 
па ба чыць на дру гой кноп цы з па ня дзел ка 
па пят ні цу ў 7.00. Да рэ чы, ёсць яшчэ і доб-
рая на ві на для тых, хто ма рыць тра піць 
у кадр у ро лі тэ ле вя ду ча га. На «Бе ла-
русь 2» у аб ноў ле ным фар ма це вы хо дзіць 
пра ект «Ха чу ў тэ ле ві зар». Ён дае маг-
чы масць усім жа да ю чым па спра ба ваць 
ся бе ў новай ро лі, пра дэ ман стра ваў шы 
ўсёй кра і не свае твор чыя, ара тар скія ці 
ак цёр скія здоль нас ці. Пад ра бяз нас ці гля-
дзі це на сай це аль бо ў са цы яль ных сет ках 
тэ ле ка на ла.

Але на ДРАП КО.

«УКЛЮ ЧАЙ СЯ!» У НО ВЫ СЕ ЗОН
Зды маць філь мы па ма ты вах 

лі та ра тур ных тво раў — гэ та 

заў сё ды вы клік рэ жы сё ра са мо му 

са бе. Бо тваю пра цу бу дуць 

па раў ноў ваць з «пер ша кры ні цай», 

мер ка ваць, на коль кі ўда ла ты 

«ажы віў» кла сі ку. Пра па ну ем 

вам звяр нуць ува гу на не каль кі 

мас тац кіх філь маў, пад час пра гля ду 

якіх мож на зга даць вя до мыя 

сю жэ ты з кніг і ад крыць для ся бе 

ня зве да ныя ста рон кі твор чых 

бія гра фій.

У на ступ ную пят ні цу, 25 ве рас ня, на 
«Бе ла русь 3» гле да чам пра па ноў ва юць 
кі на стуж ку «Лёс ча ла ве ка» рэ жы сё ра 
Сяр гея Бан дар чу ка. Кар ці на зня тая ў 1959 
го дзе па ад най мен ным апа вя дан ні Мі ха і ла 
Шо ла ха ва. Яна рас каз вае гіс то рыю рус-
ка га сал да та, які ў га ды вай ны прай шоў 
праз цяж кія вы пра ба ван ні, але вы ста яў і 
не стра ціў здоль насць лю біць... На па чат-
ку Вя лі кай Ай чын най вай ны цяс ляр Анд-
рэй Са ка лоў раз лу ча ец ца з сям' ёй. Ужо ў 
пер шыя дні вай ны ён, ра не ны, трап ляе ў 
па лон. Пас ля, пе ра жыў шы ўсе жа хі вай-

ны, уця кае за лі нію фрон ту да 
сва іх. А ў ка рот кім фран та вым 
ад па чын ку ге рой да вед ва ец-
ца, што яго жон ка і дзве дач кі 
за гі ну лі. За стаў ся толь кі сын, 
але той, на жаль, так са ма гі не 
ў апош ні дзень вай ны. Пры ня ў-
шы ўсе гэ тыя на ві ны, Анд рэй 
зна хо дзіць сі лы жыць да лей, 
не скар дзя чы ся на лёс...

Вар та ад зна чыць, што 
фільм у свой час быў ад зна-
ча ны шэ ра гам уз на га род у 
роз ных кра і нах све ту. У са-
мой кар ці не мож на ўба чыць 
не толь кі рэ жы сёр скі дэ бют 
Сяр гея Бан дар чу ка, але і яго 
са мо га ў га лоў най ро лі.

На ка на ле «Куль ту ра» аў ды-
то рыю ча ка юць па ка зы філь ма 
«Ава дзень», рэ жы сё рам і вы-
ка наў цам ад ной з ро ляў у якім 
так са ма стаў Сяр гей Бан дар чук. 

Ува саб лен не на эк ра не ра ма на Этэль Лі-
лі ян Вой ніч — гэ та вы клад гіс то рыі пра 
сту дэн та Ар ту ра Бёр та на (ён на ле жаў да 
та ем на га аб' яд нан ня, якое ме ла на мэ це 
ад ра дзіць Іта лію і вы зва ліць яе ад ула ды 
Аў стрый скай ім пе рыі). Па не асця рож нас-
ці ён вы дае сва іх сяб роў ула дам, за што 
яго аб' яў ля юць здрад ні кам, і ця пер для 
хлоп ца — толь кі адзін ва ры янт раз віц ця 
па дзей... Пра яго да ве да е це ся пад час пра-
гля ду філь ма ў аў то рак, 22 ве рас ня.

У пят ні цу ў ра ніш нім і ў вя чэр нім эфі ры 
па ка жуць мас тац кі фільм «Атэ ла» рэ жы сё-
ра Сяр гея Ют ке ві ча, дзе ў асно ву па кла дзе-
на ад най мен ная тра ге дыя Уіль я ма Шэкс пі-
ра. Гіс то рыю ка хан ня і рэў нас ці на эк ра не 
ўва со бі лі ў 1955 го дзе, і ў ёй мы зноў мо жам 
уба чыць Сяр гея Бан дар чу ка, на гэ ты раз у 
тан дэ ме з Іры най Скоб ца вай (праз ча ты ры 
га ды ак цё ры ства ры лі сям'ю і пра жы лі ў 
шчас лі вым са ю зе 35 га доў, не ад на ра зо ва 
зні ма лі ся ра зам — у кар ці нах «Вай на і мір», 
«Ці хі Дон» і ін шыя). Кі на кар ці на бы ла на ват 
ад зна ча на як «Най леп шая па ста ноў ка» на 
ІV МКФ у Ка нах (1956). Па раз ва жаць на 
важ ныя тэ мы і па шу каць ад ка зы на веч ныя 
пы тан ні ра зам са ства раль ні ка мі кі на стуж кі 
мож на бу дзе 25 ве рас ня на «Куль ту ры».

А пры жа дан ні да ве дац ца больш пра 
жыц цё і твор часць рэ жы сё ра Бан дар чу ка 
(100 га доў з дня на ра джэн ня яко га ад зна ча-
ец ца сё ле та), не пра пус ці це да ку мен таль ны 
фільм на тэ ле ка на ле АНТ «Су све ты і вой ны 
Сяр гея Бан дар чу ка» 26 ве рас ня.

Але на ДРАП КО.

Фо та з сай та kіno-teatr.ru.

Лі та ра ту ра ў но вым фар ма це
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