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З ліс тоў чы та чоў: В. Ваўч коў 

з Ма ла дзеч на пі ша, што шаш-

ка мі за ха піў ся ў 70-х га дах, ка-

лі чы таў ша шач ныя ад дзе лы, 

рэ да га ва ння М. Гру шэў скім. 

Ра ней браў удзел у за воч ных 

спа бор ніц твах (гуль ні па паш-

то вай пе ра піс цы), і ў ця пе раш ні 

час, не зва жа ю чы на праб ле мы 

са зро кам, з за да валь нен нем 

раз бі рае кож ную пуб лі ка цыю 

аб шаш ках. У. Пань ко пі ша, 

што яму па да ба ец ца твор часць 

ша шач на га кам па зі та ра Ге на-

дзя Анд рэ е ва з Ры гі, кам па зі-

цыі яко га мы пуб лі ка ва лі ў па-

пя рэд ніх ад дзе лах. Наш чы тач 

ад зна чае, што кам па зі цыі Анд-

рэ е ва не заў сё ды вы лу ча юц ца 

скла да нас цю і за гад ка вас цю, 

ад нак ім улас ці выя пры га жосць 

і ары гі наль насць. Сён ня пра па-

ну ем знай сці шлях да пе ра мо-

гі ў кам па зі цы ях яшчэ ад на го 

пры бал тый ска га скла даль ні-

ка — Ры ма са Мац кя ві чу са з 

Віль ню са. Спа дзя ём ся, што і ў 

гэ тых тво рах чы та чы зной дуць 

шмат ці ка ва га і па ву чаль на га.

№ 27

№ 27

Бе лыя прос тыя шаш кі: d2, 

f4, g5, f6, c7, g7 (6)

Чор ныя прос тыя шаш кі: 

f2, e3, b4, h4, c5 (5)

№ 28

Бе лыя прос тыя шаш кі: f4, 

a5, g5, f6, c7, e7 (6)

Чор ныя прос тыя шаш кі: 

d2, f2, e3, h4, c5, a7, d8 (7)

№ 29

Бе лыя прос тыя шаш кі: 11, 

12, 13, 17, 18, 19, 31 (7)

Чор ныя прос тыя шаш кі: 6, 

10, 20, 21, 26, 38, 41 (7)

№ 30

Бе лыя прос тыя шаш кі: 6, 

11, 14, 18, 22, 38, 44 (7)

Чор ныя прос тыя шаш кі: 1, 

21, 30, 31, 35, 40, 41 (7)

№ 31

Бе лыя прос тыя шаш кі: e1, 

f2, c3, e5, g5, f6, c7 (7)

Чор ныя прос тыя шаш кі: 

h2, a3, g3, h4, c5, d8 (6)

Апош няя кам па зі цыя скла-

дзе ная па пра ві лах бра зіль скіх 

ша шак.

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.

Пра вер це свае ра шэн ні:

Вы пуск № 109 ад 13.03.20.

№ 24 1. f4-g5 h6:f4 2. c7-b8 

a5:e5 3. b8-d6 e5:c7 4 .a7-b8 

c3:a5 5. b8:h8 +

№ 25 1. c7-d8 a5:c7 2. d8:g1 

c3:a5

[2...e5:c7 3. b8:h2 c3:a5 4. h2-

g3 h4:f2 5. g1:c1 a5-b4]

3 .g1-e3 e5:c7 4. b8:h2 d2:f4 

5. h2:d6 +

№ 26 1. f6-e7 h8:d8 2. a7-

b8 h4:f6 3. b6-a7 d8:b6 4. a7:g1 

e5:c7 5. b8:g7 g3:e5 6. g7:d4 

c3:e5 7. a1:e1

Пер шыя дак лад ныя ад ка зы 

да сла лі У. Бан да рык (Мін скі 

ра ён), С. Ра шэ цін (Ашмя ны), 

В. Ду да рэ віч (в. 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, e-maіl: 

іnfo@zvіazda.by або vorush@

yandex.ru.

Ві таль ВА РУ ШЫ ЛА, 

май стар спор ту.

Ш А Ш К І 
(«Звяз да») Вы пуск № 110

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

Прозвішча, імя, імя па бацьку                                                            

                                                                                                                                

Падпіска аформлена і аплачана ў                                                    

                                     на II квар тал або І паў год дзе 2020 го да

Хатні адрас і тэлефон                                                                                                                                                    

                                                                                                                                                      

                                                                                                                           

(індэкс)

Удачы ў розыгрышы!

(аддзяленне сувязі)

(абавязкова)

«Смач ны над вя чо рак са «Звяз дой!»
Ка лi вы пад пi са лi ся на га зе ту «Звяз да» на II квар тал або I паў-

год дзе 2020 го да — за паў няй це карт ку ўдзель нi ка, вы ра зай це i 

да сы лай це да 13 кра са вi ка ў рэ дак цыю на ад рас: вул. Б. Хмяль-

нiц ка га, 10А, Мiнск, 220013.

Ся род пад пiс чы каў 17 кра са вi ка 2020 го да бу дуць ра-

зы гра ны 7 тэр ма саў з ла га ты пам «Звяз да» i су пер прыз — 

грыль-бар бе кю Sundays Allan. Вы нi кi бу дуць апуб лi ка ва ны ў 

га зе це «Звяз да» да 27 кра са вi ка 2020 го да.

Пры зы мож на бу дзе атры маць у рэ дак цыi да 30 чэр ве ня 

2020 го да пры па да чы квi тан цыi аб пад пiс цы на «Звяз ду» на II квар-

тал або I паў год дзе 2020 го да i паш пар та. Пас ля 30 чэр ве ня вы да-

ча пры зоў спы ня ец ца i прэ тэн зii пад пiс чы каў не пры ма юц ца. Умо-

вы рэ клам най гуль нi «Смач ны над вя чо рак са «Звяз дой» чы тай це 

ў ну ма ры 49 га зе ты «Звяз да» ад 12.03.2020 г.

Тэ ле фон для да ве дак (017) 263 66 73.

Тэр мiн пра вя дзен ня гуль нi — з 14.03.2020 г. да 30.06.2020 г.

Па свед чан не аб дзяр жаў най рэ гiст ра цыi № 3758 ад 06.03.2020 г., 
вы да дзе на Мi нiс тэр ствам ан ты ма на поль на га рэ гу ля ван ня i ганд лю Рэс пуб лi кi Бе ла русь.
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Куль ту ра — адзін з ко даў, па якіх 

мож на да ве дац ца пра на род і яго 

мес ца ў све це і на роз ных эта пах 

раз віц ця. Яна зна хо дзіць сваё ад-

люст ра ван не ў пэўных жан рах 

і кі рун ках мас тац тва — лі та ра ту ры, 

кі но, тэ ат ры... І ця пер, ка лі ўсіх за-

клі ка юць час цей за ста вац ца до ма, 

мы пад каз ва ем, дзе ўба чыць «Жы-

вую куль ту ру», ка лі пе ра гле дзець 

«Дзі кае па ля ван не ка ра ля Ста ха» 

і як упі саць сваё імя ў кан тэкст су-

час най дра ма тур гіі.

Сён ня, у Між на род ны дзень тэ ат ра, па-

чы на ец ца пры ём ра бот на ра дыё кон курс 

су час най п'е сы «Бе ла рус кі ра дыё тэ атр 

2.0», які аб вяс ці ла ра дыё «Куль ту ра». У ім 

мо гуць узяць удзел усе, хто жа дае дзя-

ліц ца сва і мі по гля да мі і дум ка мі ад нос на 

та го, чым жы вуць сён ня лю дзі. Твор чае 

спа бор ніц тва пры све ча на 95-год дзю Бе-

ла рус ка га ра дыё і ла дзіц ца дзе ля по шу ку 

та ле на ві тых аў та раў, ад бо ру ак ту аль на га 

дра ма тур гіч на га ма тэ ры я лу з яго да лей-

шай па ста ноў кай у эфі ры. Удзель ні кам 

пра па ну юць вы ка зац ца па тэ мах: «Су час-

ная бе ла рус кая куль ту ра і на цы я наль ныя 

тра ды цыі», «Ча ла век у гла баль ным све це», 

«Су час ная асо ба і ра дыё», «Гар ма ніч ныя 

ад но сі ны ча ла ве ка з пры ро дай».

— У мя не за раз та кое ад чу ван не, што 

ёсць гле ба для з'яў лен ня но вых аў та раў. 

І вель мі спа дзя ю ся, што па шы рыц ца геа-

гра фія і па боль шыц ца коль касць удзель-

ні каў у па раў на нні з пер шым кон кур сам. 

Га лоў нае, каб мы пад трым лі ва лі тра ды цыі, 

якія бы лі ў нас на ра дыё ка лісь ці. Што ад-

бы ва ец ца ця пер у тэ ат ры: ідуць по шу кі но-

вых аў та раў і сцэ на ры яў. Хо чац ца, каб тое 

ж бы ло і ў нас на ра дыё, каб ра дыё тэ атр 

атры маў но вы твор чы ім пульс і знай шоў 

но выя тэ мы, ак ту аль ныя і ці ка выя для су-

час на га слу ха ча, — ка жа аў тар і ка ар ды-

на тар пра ек та Ула дзі мір ТРА ПЯ НОК.

Да слаць п'е сы ўсе ах вот ныя змо гуць 

на ад рас ка на ла «Куль ту ра» да кан ца 

ве рас ня. Пе ра мож цу вы зна чыць жу ры 

да 10 ліс та па да, а най леп шы твор бу дзе 

па стаў ле ны ў 2021 го дзе. Па ла жэн не ра-

дыё кон кур су, фор ма за яў кі на ўдзел і кан-

так ты ар га ні за та раў зме шча ны на сай це 

www.radіokultura.by.

28 са ка ві ка тэ ле ка нал «Бе ла русь 3» 

пра па нуе сва ёй аў ды то рыі пя ці дзя ся ты вы-

пуск пра гра мы «Жы вая куль ту ра», у якім 

мож на бу дзе здзейс ніць ванд роў ку па га-

ра дах Ві цеб скай воб лас ці і да ве дац ца пра 

адзін з эле мен таў Дзяр жаў на га спі са не ма-

тэ ры яль ных гіс то ры ка-куль тур ных каш тоў-

нас цяў Бе ла ру сі — тра ды цыю спі раль на га 

са ло ма пля цен ня. Яна за ха ва ла ся сён ня ў 

Га ра доц кім, Брас лаў скім і Верх ня дзвін скім 

ра ё нах і ў са мім аб лас ным цэнт ры.

Зды мач ная гру па пра ек та па зна ё мі ла-

ся з ра мес ні ка мі клу ба пры Брас лаў скім 

му зеі тра ды цый най куль ту ры, за ві та ла ў 

Га ра доц кі Дом ра мёст ваў і фальк ло ру і 

да ві цеб скіх май строў куль тур на-гіс та рыч-

на га комп лек су «За ла тое коль ца го ра да 

Ві цеб ска «Дзві на». Ме на ві та дзя ку ю чы іх 

дзей нас ці са ма быт ная тэх ні ка спі раль на га 

пля цен ня за ста ец ца за па тра ба ва ная, а ў 

сту дзе ні атры ма ла ста тус не ма тэ ры яль най 

гіс то ры ка-куль тур най каш тоў нас ці Рэс пуб-

лі кі Бе ла русь. Спі раль нае пля цен не лі чыц-

ца ад ной з са мых ста ра жыт ных тэх нік і мае 

як по бы та вае, так і дэ ка ра тыў нае пры зна-

чэн не. Май стры, дзя ку ю чы якім гэ ты від 

на род на га мас тац тва за ха ваў ся да на шых 

дзён, як не ка лі на шыя прод кі, вы раб ля юць 

з са ло мы са мыя роз ныя пры ла ды — ад ко-

шы каў і ку фа раў да ка пе лю шоў і абут ку.

Так са ма са цы я куль тур ны тэ ле ка нал за-

пра шае на пра гляд стуж кі «Дзі кае па ля ван-

не ка ра ля Ста ха». Фільм Ва ле рыя Ру бін-

чы ка, зня ты па вод ле апо вес ці Ула дзі мі ра 

Ка рат ке ві ча, дасць гле да чам маг чы масць 

пра нік нуц ца ат мас фе рай мі ну ла га, па зна-

ё міц ца з яго та ям ні ца мі і ге ро я мі. Кар ці на, 

якая бы ла ўпер шы ню прэ зен та ва на на эк-

ра не 40 га доў та му і зда бы ла шэ раг уз на-

га род у роз ных кра і нах, ча кае пры хіль ні каў 

бе ла рус кай лі та ра ту ры на кі на се анс у ня-

дзе лю 5 кра са ві ка.

Але на ДРАП КО.

Ся дзі і гля дзіСя дзі і гля дзі

АД КЛА СІ КІ ДА СУ ЧАС НАС ЦІ
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Твор чая гру па пра ек та 

ацэнь ва ла не толь кi ар тыс-

тызм i ва каль ныя здоль нас цi 

ўдзель нi каў, але i рас пыт ва ла 

iх пра за хап лен нi, ся мей ныя 

ста сун кi, цi ка выя мо ман ты 

ў бiя гра фii. I да ве да лi ся мност-

ва цi ка вых жыц цё вых гiс то-

рый, якiя, што на зы ва ец ца, 

на зна рок не пры ду ма еш. Са-

мыя яр кiя аба вяз ко ва тра пяць 

у дзён нi кi тэ ле пра ек та, а па-

куль што па пя рэд нiя ад бо-

ры пра цяг ва юц ца.

У гэ тыя су бо ту i ня дзе-

лю прэ тэн дэн там пры зна-

ча юць су стрэ чу ў Го ме лi. 

На сцэ не аб лас но га гра-

мад ска-куль тур на га цэнт-

ра (ву лi ца Лан гэ, 17) па тэн-

цый ныя ўдзель нi кi X-Factor 

змо гуць па ка заць ся бе i 

спы таць пра фе сiй най па-

ра ды ў прад зю са раў Бел-

тэ ле ра дыё кам па нii Гле ба 

Шуль ма на, Воль гi Шля гер, 

кi раў нi ка ра нiш няй пра гра-

мы «Доб рай ра нi цы, Бе ла-

русь!» Але ны Во ляк, тэ ле-

вя ду чай Свят ла ны Ба роў скай, 

спя вач кi i кам па зi та ра Нi ны 

Баг да на вай.

Агу лам на элект рон ную 

пош ту i праз са цы яль ныя сет-

кi Бел тэ ле ра дыё кам па нii ар-

га нi за та ры пра ек та атры ма лi 

ўжо звыш трох ты сяч за явак. 

Да даць сю ды сваё iмя мо жа 

кож ны: ка лi не атрым лi ва ец ца 

су стрэц ца з ка ман дай пра ек та 

аса бiс та, трэ ба да за вяр шэн ня 

кас тын гаў (а яны пра цяг нуц ца 

да па чат ку мая) за пi саць на вi-

дэа сваё вы ступ лен не i да слаць 

яго праз Viber на ну мар +375-

29-105-91-02 цi ў афi цый ныя 

акаў нты ў Instagram (instagram.

com/xfactorbelarus) i «УКан так-

це» (vk.com/xfactor_belarus).

Вiк то рыя ЗА ХА РА ВА.

Фо та прэс-служ бы 

Бел тэ ле ра дыё кам па нii.

Тэ ле сет кiТэ ле сет кi

Пры нам сi, та кое ад чу ван не склад ва ец ца ў прад зю са раў 

ва каль на га шоу X-Factor, якiя пра вод зяць пе рад кас тын-

гi ў аб лас ных цэнт рах. У мi ну лыя вы хад ныя ў Ма гi лё ве 

свой спеў ны та лент пра дэ ман стра ва ла больш як 200 ча-

ла век ва ўзрос це ад 16 да 75 га доў — ад школь нi каў да 

пен сi я не раў. Мно гiя, да рэ чы, вы кон ва лi пес нi ўлас на га 

са чы нен ня.

СПЯ ВА ЮЦЬ УСЕ!СПЯ ВА ЮЦЬ УСЕ!


