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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.

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

Сонца Сонца Усход Захад Даўжыня
   дня

СЁННЯ
Мiнск — 7.13 19.23 12.10
Вi цебск — 7.02 19.13 12.11
Ма гi лёў — 7.03 19.13 12.10
Го мель — 6.59 19.09 12.10
Гродна — 7.28 19.38 12.10
Брэст — 7.29 19.38 12.09

Iмянiны
Пр. Марыі, Ксеніі, Васіля, 
Емяльяна, Мікалая, Паўла, 
Яўгена.
К. Аляксандры, Клаўдзіі, 
Святланы, Анатоля, Вінцэнта.

Месяц
Поўня 16 сакавіка.

Месяц у сузор’і Скарпіёна.
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Між на род ны дзень шчас ця. Уста ноў ле ны рэ за лю цы яй 
Ге не раль най Асамб леі ААН ад 12 лі пе ня 2012 го да, якая 
аб вяс ці ла, што «да сяг нен не шчас ця — фун да мен таль ная 
мэ та ча ла ве ка». Да та свя та — дзень вяс но ва га раў на дзен-
ства — сім ва лі зуе дум ку аб тым, што на шчас це мае роў-
ныя пра вы лю бы жы хар Зям лі, не за леж на ад ра сы, ко ле ру 
ску ры, са цы яль на га ста но ві шча.

1547 год — на ра дзіў ся (Поль шча) Ма цей Стрый коў скі, 
гіс то рык і па эт. З 1570 го да жыў у Бе ла ру сі і Літ-

ве. Вы клаў ка рот кую гіс то рыю Поль шчы і ВКЛ у вер ша ва най 
хро ні цы «Га нец цно ты...» (1574), част ка тво ра пад наз вай 
«Ге не а ло гія, або Ка рот кае апі сан не вя лі кіх кня зёў лі тоў скіх» 
вы да дзе на ў 1626 г. у Люб чан скай дру кар ні. Аў тар шэ ра гу 
гіс та рыч ных тво раў, у тым лі ку «Аб сва бо дзе Ка ро ны поль-
скай і Вя лі ка га Княст ва Лі тоў ска га» (1575). Га лоў ная пра ца 
гіс то ры ка — «Хро ні ка поль ская, лі тоў ская, жа мой цкая і ўсяе 
Ру сі» (1582, бе ла рус кі пе ра клад — 1584 год) — каш тоў ны 
да ку мент па гіс то рыі сла вян скіх на ро даў, у якім вы ка ры ста-
ны бе ла рус ка-лі тоў скія ле та пі сы і хро ні кі. Лічыцца пер шай 
дру ка ва най гіс то рыяй ВКЛ.

1828 год — на ра дзіў ся Ген рык Іб-
сен, нар веж скі дра ма тург. 

Яго жыц цё і твор часць на поў не ны дзіў-
ны мі су пя рэч нас ця мі. З'яў ля ю чы ся пал-
кім пры хіль ні кам ад ра джэн ня нар веж-
скай на цы я наль най куль ту ры, Ген рык 
Іб сен пра вёў двац цаць сем га доў у доб-
ра ах вот ным вы гнан ні ў Іта ліі і Гер ма ніі. 
За хап ля ю чы ся на цы я наль ным фальк-
ло рам, ён у сва іх п'е сах пас ля доў на руй на ваў ра ман тыч ны 
арэ ол на род ных саг. І, тым не менш, Ген рык Іб сен — адзін 
з за сна валь ні каў нар веж ска га тэ ат ра. Гран ды ёз ная сі ла та-
лен ту гэ та га дра ма тур га да зво лі ла яму ар га ніч на злу чыць у 
сва ёй твор час ці са мыя раз на стай ныя тэ мы, ідэі і праб ле ма-
ты ку. «Ля леч ны дом», «Зда ні», «Пэр Гюнт» — гэ тыя п'е сы 
Іб се на ўжо дру гое ста год дзе зна хо дзяць свай го слу ха ча 
і гле да ча ў тэ ат рах роз ных кра ін све ту.

1954 год — 60 га доў та му на ра дзіў ся (вёс ка Баб чын 
Хой ніц ка га ра ё на) Мі ко ла Мят ліц кі (Мі ка лай Мі-

хай ла віч), бе ла рус кі па эт. У 1976 го дзе скон чыў БДУ. Пра-
ца ваў у га зе це «Лі та ра ту ра і Мас тац тва», у вы да вец тве 
«Мас тац кая лі та ра ту ра», з 2002 го да — га лоў ны рэ дак тар 
ча со пі са «По лы мя». Аў тар паэ тыч ных збор ні каў «Мой дзень 
зям ны», «Хой ніц кі сшы так», «Ру жа вят роў» і ін шых. Кні га 
«Баб чын» — свое асаб лі вы пом нік род най вёс цы, па кі ну тай 
людзь мі пас ля ка та стро фы на Чар но быль скай АЭС. Лаў рэ ат 
прэ міі Ле нін ска га кам са мо ла Бе ла ру сі (1986), Дзяр жаў най 
прэ міі Бе ла ру сі (1998).

Анд рэй ВО ЛЯН, па лі тыч ны дзе яч, фі-
ло саф, ідэ о лаг Рэ фар ма цыі:

«Шмат хто, па пус ка ю чы сва ім жа дан ням 
і жарсцям, не вы трым лі вае ўмер ка ва нас ці, 

якой па тра буе прырода. І та ды аса ло да, 
пры зна ча ная на ўма ца ван не це ла, ня се яму гі бель».

ВОСЬ МЫ ТУР

Яго за дан-
ня мі за вяр ша-
ец ца аў тар скі 
кон курс-17 Пят-
ра Шклу да ва з 
На ва по лац ка 
(на фо та), чэм-

пі ё на све ту па ша шач най 
кам па зі цыі ў раз дзе лах праб-
лем і эцю даў-64:

№ 17/23. Бе лыя: d2, f2, 
g5, g7 (4). Чор ныя: b2, c5, c7, 
d6, e7 (5). Вый грыш.

№ 17/24. Бе лыя: a3, b2, 
b4, c1, f6, g1, g5, g7, h2, h4, 
h6 (11). Чор ныя: b8, d2, d4, 
d8, e3, f2, f4, f8, g3, h8 (10). 
Так са ма пе ра мо га бе лых.

ТРЭ НІ РО ВАЧ НЫЯ 
ПА ЗІ ЦЫІ

Не ўза ба ве мы аб' явім тра-
ды цый ны кла сі фі ка цый ны 
кон курс пад эгі дай Свіс лац-
ка га прад пры ем ства жыл лё-
ва-ка му наль най гас па дар кі. 
Яго пе ра мож цы па цвер дзяць 
зван не пер ша клас ных ра-

шаль ні каў і бу дуць уз на га-
ро джа ны. Сён ня пра па ну ем 
ра за браць трэ ні ро вач ныя 
па зі цыі, пад рых та ва ныя 
вя ду чым руб ры кі са сва ёй 
прак ты кі. У іх па тра бу ец ца 
пе рай граць чор ных:

1. Бе лыя: b2, c7, f4, g3, 
g5, h4 (6). Чор ныя: c3, c5, d2, 
d4, e3, g7, h2, h8 (8).

2. Бе лыя: d2, e7, f2, f6, g1, 
g7 (6). Чор ныя: a5, c5, c7, d4, 
d8, e5, f4, h8 (8).

3. Бе лыя: b2, c1, h6, дам кі 
d4, e1 (5). Чор ныя: a3, c7, e7, 
f4, h8, дам кі a5, b4 (7).

���

Ад ка зы ця гам двух тыд-
няў на кі роў вай це на ад-
рас: 220013, г. Мінск, 
вул. Б. Хмяль ніц ка га, 10-а, 
га зе та «Звяз да», руб ры ка 
«Шаш кі».

РА ШЭН НІ

«Дзі ця чы трэ нер, праб-
ле міст» (М. Стэ фа но віч): 
№ 3 — 1. gf8 2. dc7 3. gf2 
4. fh6! 5. ed4 6. h6:h2 a7-b6 
7. fe7 8. h:a5 hg3 9. ab6 gh2 
10. bg1#.

«Аў тар скі-18» (В. Шуль-
га): № 18/18 — e7 (g:e1A) 
a1, h8, a5 (g3) b6 (h2) f4, g1x. 
A(c:e1) b8, h2, h8, a5 (g3) b6 
(h2) f4, g1x, № 18/19 — f8 
(d6A) h4, g5 (g3, d4) f6 (g5) c3, 
e1x. A(a7:c5) d6, h4 (e3B) e1 
(g5) c3/a5 (f2) g3, c5x. B(g5) f6/
d8 (e3) c3 (f2) g3x і № 18/20 — 
11, 1, 38, 38, 47 (46) 41, 37x.
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— Ма ма, я іду гу ляць!
— З кім ты ідзеш? А дзе 

вы бу дзе це гу ляць? Ка лі 
прый дзеш да до му? А на чым 
па е дзеш?

— Та та, я іду гу ляць!
— Доб ра!

У дзе сяць га дзін ве-
ча ра па чаў ся бой па між 
цяж ка ва га ві ка мі — гур том 
«Рамш тайн» і бу даў ні чым 
пер фа ра та рам. У пя тым 
раў ндзе абод вум бы ло за-
лі ча на тэх ніч нае па ра жэн-
не: хтось ці з су се дзяў ад-
клю чыў ру біль нік.

Муж пры яз джае з ры бал кі 
з поў ны за плеч ні кам ры бы.

Жон ка ў за хап лен ні:
— Вось гэ та ўлоў!

Муж, стом ле на:
— Дык, ха ле ра, га рэл ку 

до ма за бы лі ся...

Шыль да на бен за ка лон-
цы:

«Ку рэн не пад час за праў-
кі мо жа да па маг чы кі нуць 
ку рыць на заўж ды!»

Гэ тая да та лі чыц ца за кан чэн нем аст ра на-
міч на га го да, та му лю дзі, на ро джа ныя ў гэ-
ты дзень, знач на ад роз ні ва юц ца ад ін шых. 
Яны шчод ра адо ра ны раз на стай ны мі та лен-
та мі, ле ту цен нас цю і ап ты міз мам. Час та, пе-
ра ацэнь ва ю чы не чыя маг чы мас ці, яны па-
чы на юць не да ацэнь ваць ся бе, на бы ва ю чы 
комп лекс не паў на вар тас ці. Вя лі кую ро лю 

ў іх жыц ці ады гры ва юць сяб ры і ка ле гі, якія мо гуць пад-
тры маць і вы цяг нуць з дэ прэ сіі. Зрэд ку пра яў ля юць ся бе 
як псі хо ла гі, пад трым лі ва юць і су ця ша юць тых, ка му гэ та 
не аб ход на. Яны на дзе ле ныя эк стра сэн сор ны мі якас ця мі, 
вель мі ад чу валь ныя да мас тац тва. Ка лі на ро джа ныя ў гэ ты 
дзень змо гуць вы ка рыс таць свае та лен ты, яны да сяг нуць 
вя лі кіх пос пе хаў у жыц ці.

Па га ры зан та лі: 4. Ад но дзі ця — не дзі-
ця, двое дзя цей — паў дзі ця ці, ... дзя цей — 
гэ та дзі ця (прык.). 5. Ча сам ... горш, чым 
ду ра та (прык.). 7. Тэ ат раль ная п'е са жарт лі-
ва га змес ту. 9. ... — як дур ная жон ка: ці з ро-
зу му звя дзе, ці сі лу скра дзе (прык.). 10. За 
баць ка ва сва рыц ца — і ..., і грэх (прык.). 

12. Зва ра най ры бе ... не па трэб на (прык.). 
13. Чорт бя ду пе ра бу дзе — ... згі не, дзе сяць 
бу дзе (прык.). 14. Дзе двое — там ..., дзе 
трое — там здра да (прык.). 15. Чым за мо-
рам ... піць, лепш з Нё ма на ва дзі цу (прык.). 
16. ... не ра ве, толь кі спаць не дае (прык.). 
18. ... з га ла вы псу ец ца (прык.). 19. Муж-

чын скае імя ў не ка то рых кра і нах. 20. Вы-
шэй шы ты тул ма нар ха. 26. Смач ны жа бе ..., 
ды зу боў Бог не даў (прык.). 27. «Рас пач не 
му жык сва рыц ца -\\... змаў чаць ба іц ца,\\Ча-
сам і на ад ва рот». З вер ша А. Це раш ко вай 
«Му жык і жон ка». 28. У чу жым ба ку ... па 
ку ла ку (прык.).

Па вер ты ка лі: 1. На чу жы ... гу зі ка не 
на шы еш (прык.). 2. Га ра чы на пі так з ро-
му, кань я ку або га рэл кі, зме ша ны з ва дой і 
цук рам. 3. Доб рая жон ка — до ма ..., злая — 
хоць ты ця гу дай (прык.). 4. Му жык з жон кай 
сва рыц ца — у гаршч ку ... ва рыц ца (прык.). 
5. ... мядз ве дзі ў ад ной бяр ло зе не зі му юць 
(прык.). 6. Ор ган раз мна жэн ня ў гры боў. 
8. Та кая праў да, як ... ся ке ру з'еў і дзёг цем 
за піў (прык.). 11. Спро ба — не ... (прык.). 
12. І ў ха ро шай сям'і ... бы вае (прык.). 
15. На па ло ха ная ... і ве раб'я ба іц ца (прык.). 
17. Пра снуў ся ў сві ныя ... (прык.). 21. Жон ка 
як квет ка, а ... — шкар пэт ка (прык.). 22. Той, 
хто імк нец ца атры маць за сваю ра бо ту 
больш, чым яна каш туе (разм.). 23. ...! Вок-
ліч з пе ра мож най ін та на цы яй. 24. Па куль 
на гум не ..., па туль на ста ле хлеб (прык.). 
25. Ве даў ..., ка му не даў рог (прык.).

Склаў Ля вон ЦЕ ЛЕШ, г. Дзяр жынск.

Ш А Ш К І Пад рэ дак цы яй 
між на род на га ар біт ра Мі ка лая ГРУ ШЭЎ СКА ГА

МУ ЖЫК З ЖОН КАЙ СВА РЫЦ ЦА — У ГАРШ ЧКУ ТРАС ЦА ВА РЫЦ ЦА 

ПРА ВЕР ЦЕ, КА ЛІ ЛАС КА, АД КА ЗЫ:
Па га ры зан та лі: 4. Трое. 5. Даб ра та. 

7. Фарс. 9. Са ма гон ка. 10. Смех. 12. Ва да. 
13. Ад на. 14. Ра да. 15. Ві но. 16. Доўг. 18. Ры-
ба. 19. Карл. 20. Ім пе ра тар. 26. Арэх. 27. Жо-
нач ка. 28. Во чы.

Па вер ты ка лі: 1. Рот. 2. Грог. 3. Рай. 
4. Трас ца. 5. Два. 6. Аск. 8. Са ба ка. 11. Хва-
ро ба. 12. Вы ра дак. 15. Ва ро на. 17. Га ла сы. 
21. Муж. 22. Рвач. 23. Ага! 24. Цэп. 25. Бог.

20 сакавіка 2014 г.


