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На транс парт ным пры пын-
ку ў Ба раў ля нах па жы лы 
муж чы на ў шэ рым кас цю-
ме і з кі ёч кам у ру ках піль-
на ўгля да ец ца ў лю дзей, 
што вы хо дзяць з аў то бу са. 
«Як пры е дзе це, уба чы це 
пры го жа га муж чы ну — гэ-
та бу ду я» — «аба зна чыў» 
ся бе Анас тас Ля вонць е віч 
пры тэ ле фон най раз мо ве. 
Усмі ха ю ся пра ся бе і ру шу 
на су страч звы чай на му, але 
не зу сім, пен сі я не ру.

«Па куль ру ха еш ся — 
жы веш»

Анас та су Се мя но ві чу ідзе ўжо 
дзя вя ты дзя ся так, але вы гля дае 
ён ма ла дзей шым за свой уз рост. 
Хо дзіць муж чы на так шпар ка, 
што я ледзь ве па спя ваю за ім, 
і па да ец ца, што кій ён тры мае 
толь кі «дзе ля са лід нас ці». «Па-
куль ру ха еш ся — жы веш», — 
тлу ма чыць сваю ру ха васць Анас-
тас Ля вонць е віч. І рас па вя дае, 
што ўвесь час ка заў гэ та сва ёй 
жон цы (якую на зы вае не іна чай, 
як «мая пры га жу ня Ве ра ніч ка»), 
з якой прай шоў по плеч усё жыц-
цё — без ма ло га 50 га доў. Спа-
да ры ні Ве ры не ста ла два га ды 
та му, пас ля пра цяг лай хва ро бы, 
пад час якой муж сам апе ка ваў ся 
жон кай, не да вя ра ю чы ся дзел-
кам...

Мой су раз моў ца жы ве ў па-
сёл ку пад Мінск ам на пры го жай 
ву лі цы. Вя лі кі цаг ля ны трох па-
вяр хо вы дом, які гас па дар па-
бу да ваў сам, ста іць па ся род да-
гле джа на га ўчаст ка, аб не се на га 
жы вой ага ро джай з туй. Ля ган ка 
ня мец кая аў чар ка па мя нуш цы 
Люкс ла шчыц ца і так і рвец ца з 
лан цу га, каб па ві таць нас. «Гэ та 
ён ра ду ец ца, ён уво гу ле доб ры, 
але мо жа і па ва ліць», — ка жа 

пра са ба ку Анас тас Ля вонць е віч, 
за пра ша ю чы мя не ў дом.

Час абе ду, і гас па дар ад ра зу 
вя дзе мя не за стол. Ад мо віц ца 
не маг чы ма, ды і не хо чац ца, бо 
яшчэ з ра ні цы су раз моў ца за інт-
ры га ваў сва ёй фір мен най стра-
вай — буль бай па-ба раў лян ску. 
І вось на ста ле з'яў ля ец ца цэ лая 
па тэль ня з дух мя най сма жа най 
буль бай. «Бя ру ся рэд нюю цы бу-
лі ну, драб лю, кі даю на па тэль ню. 
Ту ды ж ад праў ляю на тар ка ва ную 
на буй ной тар цы морк ву. Два ра-
зы па вяр ну, потым укід ваю па рэ-
за ную буль бу. Аба вяз ко ва да даю 
мо ла ты кроп, соль, пят руш ку», — 
дзе ліц ца рэ цэп там гас па дар. 
Буль ба са праў ды вель мі смач ная! 
Да та го ж пад са лё ны агу рок са 
свай го ага ро да. А да ўся го гэ та га 
Анас тас Ля вонць е віч пра па ноў-
вае «па ру кроп ляў»...

«Я ж брат ка-бе ла рус»
Між тым, з «па ры кроп ляў», 

ка лі вы ра зіц ца воб раз на, і па ча-
ло ся зна ём ства май го ге роя са 
«Звяз дой», якое пра цяг ва ец ца 
ўжо шмат дзя сят каў га доў. На ра-
дзіў ся ён на Случ чы не ў сям'і кал-
гас ні каў, у вёс цы з ад мет най наз-
вай Са ха лін. У вайну яго баць ка 
за бяс печ ваў партызанаў са ма-
го нам: не сак рэт, што «ба я выя 
100 гра маў» ча сам бы лі не аб ход-
ныя ў тых жорст кіх па дзе ях, дый 
у ляс ных шпі та лях ён быў і анес-
тэ зі яй, і ан ты сеп ты кам. «Баць-

каў са ма гон ны апа рат за ха ваў ся, 
тая яшчэ хох ма!» — усмі ха ец ца 
Анас тас Ля вонць е віч і абя цае 
знай сці яго пад час на ступ на га 
пры ез ду ў баць коў скую ха ту.

Пар ты за ны не каль кі ра зоў 
пры но сі лі Се мя но ві чам га зе ту 
«Звяз да». Ма лень ка му Ста сю 
яна са слу жы ла служ бу і ў пас-
ля ва ен ны час. «Як пай шоў у 
шко лу, не бы ло на чым пі саць: 
па пе ры бы ло не да ку піц ца. Та ды 
я браў га зе ту, раз ра заў і ра біў 
з яе сшыт кі. У мя не быў пры го-
жы по чырк — заў сё ды за шкло 
мае сшыт кі ста ві лі...» — уз гад вае 
Анас тас Ля вонць е віч. Уво гу ле 
са шмат лі кіх бра тоў і сяс цёр ён 
адзін атры маў поў ную аду ка цыю, 
у тым лі ку вы шэй шую. Да на ву кі 
і чы тан ня хлоп ца цяг ну ла заў сё-
ды: ён быў ста лым на вед валь ні-
кам біб лі я тэ кі і ў дзя цін стве на ват 
спе цы яль на ха дзіў па свіць ка роў, 
каб мож на бы ло чы таць кніж кі. 
У сён няш няй улас най біб лі я тэ-
цы Анас та са Се мя но ві ча па чэс-
нае мес ца зай ма юць тво ры бе-

ла рус кіх аў та раў і цэ лая па лі ца 
ад ве дзе на пад се рыю вы дан няў 
«Бе ла рус ка га кні га збо ру». Та-
кую лю боў да свай го муж чы на 
тлу ма чыць прос та: «Я ж брат ка-
бе ла рус».

«Мне заў сё ды 
трап ля лі ся вель мі 
доб рыя лю дзі»

Скон чыў шы «афі цый на» во-
сем, а на са мрэч сем кла саў, у 
1949 го дзе хло пец па пра сіў ся ў 
вой ска. Шэсць га доў слу жыў у 
Гер ма ніі, скон чыў там пар тый ную 
шко лу... Вяр нуў шы ся на Ра дзі-
му, пай шоў пра ца ваць на Мін-
скі трак тар ны за вод. А з 1958 
го да стаў і да сён няш ня га дня 
за ста ец ца ад да ным пад піс чы-
кам «Звяз ды», не пра мя няў шы 
лю бі мую га зе ту ні на якія ін шыя 
вы дан ні. «Усім сва ім зна ё мым 
раю яе вы піс ваць. Столь кі ка-
рыс най ін фар ма цыі пра зда роўе 
пі ша це!» — ка жа спа дар Анас тас 
і да дае, што аба вяз ко ва пра гля-
дае раз дзел спор ту, на двор'е, з 
за хап лен нем чы тае апа вя дан ні 
ма ла дых аў та раў у «Чыр во най 
зме не», у якой ка лісь ці дру ка ваў-
ся і сам.

Жыц цё пры нес ла Анас та су 
Се мя но ві чу ка ля 40 га доў пра-
цы ва ўпраў лен ні ма гіст раль ных 
га за пра во даў (паз ней «За хадт-
ранс газ» і «Бел транс газ») і зван-
не за слу жа на га ра бот ні ка, двух 
сы ноў, ужо да рос лых уну каў... І 
ўвесь гэ ты час ня змен ны мі за-
ста юц ца жыц цё выя прын цы пы 
спа да ра Анас та са.

«Я ні ко лі не ку рыў, а вось кры-
ху вы піць і ця пер не ад маў ля ю ся. 
Зда роўе пад трым лі ваю ра бо тай, 
але пра цую ў ме жах ра зум на га, 
як ка заў баць ка: «Ні ко лі не бя ры 
на пу за».

Ды і хва рэць, як пры зна ец ца 
муж чы на, яму ня ма ка лі: ён да-
гля дае ага род — са дзіць буль бу, 
морк ву, бу ра кі, па мі до ры, пер цы, 
агур кі, зя ле ні ва, вы рошч вае квет-

кі (у ха це ўсе вок ны за стаў ле ны 
ва зо на мі). Анас тас Ля вонць е віч 
ка жа, што ні ко му не да зва ляе да-
па ма гаць са бе па гас па дар цы, 
на ват сы ноў не да пус кае ў грады, 
бо для яго «ада рвац ца ад ага-
ро да — па ка ран не». Апроч та го, 
спа дар Се мя но віч тры мае ку рэй, 
што дня ро біць шпа цыр з са ба-
кам, а яшчэ ўлас на руч на аб шы-
вае ша лёў кай па коі ў ха це. Што 
да па ма гае пен сі я не ру за хоў ваць 
та кую жва васць і пра гу да жыц-
ця, мож на толь кі зда гад вац ца. 
Зрэш ты, пе рад раз ві тан нем ён 
сам даў пад каз ку: «Мне заў сё ды 
ў жыц ці трап ля лі ся вель мі доб-
рыя лю дзі».

Дзі я на СЕ РА ДЗЮК.
Фо та аў та ра.

Мінскі раён
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У гос ці да пад піс чы каУ гос ці да пад піс чы ка  ��

ПА ЖЫЦ ЦІ — З ЭНЕР ГІ ЯЙ 
І ЛЮ БІ МАЙ ГА ЗЕ ТАЙ

Пар ты за ны не каль кі ра зоў 
пры но сі лі Се мя но ві чам 
«Звяз ду». Ма лень ка му 
Ста сю яна са слу жы ла 
служ бу і ў пас ля ва ен ны час: 
як пай шоў у шко лу, хло пец 
ра біў з га зе ты сшыт кі.

У біб лі я тэ цы 
Анас та са Се мя но ві ча 
па чэс нае мес ца зай ма юць 
тво ры бе ла рус кіх аў та раў. 
Та кую лю боў да свай го 
муж чы на тлу ма чыць прос та: 
«Я ж брат ка-бе ла рус».

Я ні ко лі не ку рыў, а вось 
кры ху вы піць і ця пер 
не ад маў ля ю ся. Зда роўе 
пад трым лі ваю ра бо тай, але 
пра цую ў ме жах ра зум на га, 
як ка заў баць ка: «Ні ко лі не 
бя ры на пу за».

(Заканчэнне. Пачатак на 1-й стар.)
Сён ня яны са сва і мі жыц цё вы мі прын цы па мі, 

на пэў на, вы гля да юць дзі ва ка мі, не па праў ны мі 
ідэа ліс та мі і ра ман ты ка мі. Але ў пас ля ва ен ны час 
гэ та бы ло так на ту раль на, на ват не пры хо дзі ла 
ў га ла ву, што мо жа быць інакш. На ват на фо та, 
якое юнак па да рыў дзяў чы не пас ля шко лы, ён не 
ад ва жыў ся на пі саць сло ва «ка ха най» — па зна чыў 
прос та: «мі лай Лі дач цы». Але абое ад чу ва лі ся бе 
шчас лі вы мі, усе ас тат нія сім па тыі пе ра ста лі для іх 
іс на ваць. А ка лі хло пец па сту піў у Ле нін град скае 
вы шэй шае ва ен на-мар ское ін жы нер нае ву чы лі-
шча, па чаў ся іх пры го жы ра ман у ліс тах.

396 пры сту пак
Ма ла дыя — пе ра важ на пры мхлі выя лю дзі. 

А вось Лі дзія і Ула дзі мір не па ба я лі ся па брац ца 
шлю бам у па ня дзе лак 13-га.

— Ка лі мы пры нес лі ў ЗАГС за яву, нам ска за-
лі, што вель мі вя лі кая чар га і нас рас пі шуць не 
ра ней, чым праз 4 ме ся цы, — ус па мі нае Лі дзія 
Кі ры лаў на. — Але ў Ва ло дзі па він на бы ло ад-
быц ца раз мер ка ван не, і без штам па ў паш пар це 
мы не змаг лі б па ехаць ра зам. Нас па шка да ва лі. 
Ад на з су пра цоў ніц, уба чыў шы, як мы за сму ці лі-
ся, ня сме ла пра па на ва ла: «Ка лі жа да е це, мо жам 
рас пі саць вас у блі жэй шы па ня дзе лак». Гэ та бы ло 
13 жніў ня, і не знай шло ся ні вод най па ры, якая б 
ры зык ну ла ажа ніц ца ў та кі дзень...

Быць жон кай ма ла до га афі цэ ра — цяж кае вы-
пра ба ван не. Але, ка лі ка ха еш, ні чо га не страш на. 
Яны еха лі на да лё кі, не вя до мы Коль скі паў вост раў 
у Се ве ра морск, дзе паў го да дзень, паў го да ноч, 
а сэр цы спя ва лі — мы ра зам. Жыл ля ма ла дым 
су жэн цам ні хто не абя цаў, але там на мес цы, ка лі 
да ве да лі ся, што бы лы кур сант пры ехаў з жон кай, 
ад ра зу ж уру чы лі ключ ад ад на го з трох па ко яў 
раз лі ча най на не каль кі сем' яў ква тэ ры. З вы год 
там бы ла толь кі элект рыч насць, а за мест плі ты 
на кух ні — ке ра газ. Што та кое за ста вац ца ад ной 
у гэ тых умо вах на доў гія два-тры тыд ні, ка лі муж у 
мо ры, Лі дзія Кі ры лаў на ве дае вель мі доб ра. Але, 
ка жа, не да ва ла са бе су ма ваць. Ра зам з ін шы мі, 
та кі мі ж, як і яна, ма ла ды мі жон ка мі зай ма ла ся 
гас па дар чы мі спра ва мі.

Скар дзіц ца на ня зруч нас ці на ват і дум кі не бы-
ло. Ка лі ча ка лі пер шын ца, муж у са мы ад каз ны 
мо мант зна хо дзіў ся ў пла ван ні. І яго ра шу чая жон-
ка, як толь кі па ча лі ся пер шыя схват кі, ад на, без 
уся кіх су пра ва джаль ні каў, са бра ла не аб ход ныя 
рэ чы і пай шла пеш шу ў ра дзіль ны дом. Да рэ чы, 
зна хо дзіў ся ён на вы со кай соп цы, пад няц ца на 

якую трэ ба бы ло з да па мо гай амаль 400 пры сту-
пак. Ка лі дак лад на, 396. Гэ тая ліч ба на заўж ды 
за ста ла ся ў яе па мя ці.

Ка хан не — гэ та дып ла ма тыя
Так лі чаць Лі соў скія. «Ня даў на ён быў у баль-

ні цы і я вель мі су ма ва ла без яго, — пры зна ец ца 
жан чы на. — Люб лю ча сам па быць сам-на сам 
са сва і мі дум ка мі, але адзі но ты ба ю ся. У май го 
му жа, як і ва ўсіх, ёсць не да хо пы, але я ні ко лі не 
ак цэн тую на іх ува гу. Жан чы на па він на згладж-
ваць вост рыя вуг лы, яна ж за ха валь ні ца хат ня га 
ача га. Ка лі муж ста віц ца дрэн на, трэ ба перш за 
ўсё шу каць пры чы ны ў са бе. Сва ім дзвюм ня вест-
кам ка жу: «Дзяў ча ты, вы з зо ла та, ка лі цер пі це 
сва іх муж чын».

Вель мі дрэн нае па чуц цё рэў насць. І каб яна не 
раз бу ры ла ад но сі ны, трэ ба час цей за пэў ні ваць 
сваю па ло ву, што яна са мая леп шая. За ха ваць 
ка хан не на га ды так са ма скла да ная на ву ка. Каб 
муж не стра ціў ін та рэс, трэ ба ўвесь час пра ца-
ваць над са бой, лі чыць Лі дзія Кі ры лаў на. Яна не 
да зва ляе са бе з'я віц ца пе рад ім не пры бра най ці 
дрэн на апра ну тай. На жаль, жан чы нам улас ці-
ва пас ля жа ніць бы не як рас слаб ляц ца: маў ляў, 
тра піў хло пец у «сет кі» — не вы рвец ца. Мая су-
раз моў ца і са ма прай шла праз гэ та ў ма ла до сці. 
Уро кам на ўсё жыц цё ста ла за ўва га ста рэй шай 
су пра цоў ні цы: ка лі хо чаш быць ка ха най, па він на 
заў сё ды за ста вац ца «пры па ра дзе». Больш аб 
гэ тым яна не за бы ва ла. За тое і сён ня не пе ра стае 
чуць лас ка выя пры знан ні.

Нэ лі ЗІ ГУ ЛЯ.

ФОР МУ ЛА ІХ КА ХАН НЯ

Ка хан не ў 17 га доў — гэ та як нар ко тык. 
І трэ ба не пе рай сці тую мя жу, за якой яно 
пе ра тва ра ец ца ў рас пус ту.

Ка лі муж ста віц ца дрэн на, трэ ба перш 
за ўсё шу каць пры чы ны ў са бе. Сва ім 
дзвюм ня вест кам ка жу: «Дзяў ча ты, 
вы з зо ла та, ка лі цер пі це сва іх муж чын».

Са праўд нае ка хан не ні ко лі не зга сае.

Што дня спа дар Анас тас ра зам з Люк сам здзяйс ня юць шпа цыр па па сёл ку.

Па ка ё выя квет кі — ад но з за хап лен няў гас па да ра, хоць на зваў боль шас ці 
з іх ён не ве дае.

Спорт-таймСпорт-тайм  ��

ВЫ ДАТ НАЙ КАР' Е РЫ — 
ГРОС МАЙ СТАР СКІ 
ПАКАЗ ЧЫК!

Па куль Мінск жы ве ха ке ем, футбольныя 
ба та ліі бе ла рус ка га чэм пі я на ту 
перамясці лі ся на пе ры фе рыю. Сталічныя 
ка ман ды пра вод зяць вы яз ныя матчы, 
БА ТЭ пра цяг вае тэс ці ра ваць но вы 
стадыён, а «Наф тан» за ста ец ца адзі ным 
клу бам без па ра жэн няў у гэ тым се зо не.

Кан ку рэн цыя ў пер шай трой цы лі да раў па-ра-
ней ша му моц ная. Так, пас ля сё ма га ту ра БА ТЭ 
зру шы ла з пер ша га рад ка тур нір най таб лі цы мін-
скае «Ды на ма». Ба ры саў ча не атры ма лі пе ра ка-
наў чую пе ра мо гу над «Слуц кам» — 3:0. У мат чы 
за бі ва лі Мі ха іл Гар дзяй чук, Ві таль Ра дзі во наў і 
Мі ка лай Сіг не віч. Да рэ чы, для вы ха ван ца брэсц-
ка га «Ды на ма» гэ ты гол стаў пер шым за сваю 
но вую ка ман ду. Але ледзь ве не га лоў най па дзе-
яй гэ тай су стрэ чы ста ла чар го вае вы да лен не з 
по ля га лоў на га трэ не ра «Слуц ка» Юрыя Кра та 
за спрэч кі з ар біт рам і свар ку з гуль цом «жоў-
та-сі ніх» Ан ры Ха гу шам. Толь кі па куль экс цэнт-
рыч ныя ўчын кі фут боль на га спе цы я ліс та ні як не 
да па ма га юць «цук ро вай ка ман дзе»...

Брэсц кае «Ды на ма» на хат нім по лі пе рай гра-
ла сва іх ка лег з Мін ска — 2:1. Ге ро ем мат ча стаў 
Ра ман Ва сі люк, які вы зна чыў ся двух со тым го лам 
у кар' е ры і стаў леп шым бам бар дзі рам у гіс то рыі 
чэм пі я на таў Бе ла ру сі.

Не ча ка най ста ла пе ра мо га «Мін ска» над 
«Нё ма нам». У да дат ко вы час ва ро ты гро дзен-
цаў «рас пя ча таў» Аляк сандр Ма кась. Га лоў ны 
трэ нер «Нё ма на» Сяр гей Са ла доў ні каў на зваў 
па ра жэн не сва ёй ка ман ды тра ге ды яй. «Роў ная 
гуль ня, якая па він на бы ла за кан чвац ца ні чы ёй. 
Але са пер ні ку па шан ца ва ла на апош няй хві лі не. 
Нам так са ма яшчэ па шчас ціць. Га лоў нае, каб 
та кія па ра жэн ні не зла ма лі ка ман ду».

Ся род ін шых вы ні каў ад зна чым упэў не ную пе-
ра мо гу «Шах цё ра» над «Тар пе да-Бе лАЗ» — 2:0 
і ні чые ў мат чах «Бел шы на» — «Наф тан» (1:1) 
і «Го мель» — «Дняп ро» (0:0).

Да ры на ЗА ПОЛЬ СКАЯ

�

Са мы пры го жы і, на пэў на, 
са мы вы тан ча ны від вод-
на га спор ту, у якім ра зам 
спле це ны гім нас тыч ныя 
прак ты ка ван ні, тан ца валь-
ныя ру хі і нават ба лет ныя 
тру кі, сабраў у Па ла цы вод-
на га спор ту не абы яка вых 
да ат ле тыч най пры га жос ці. 
У рам ках чэм пі я на ту кра і ны 
дзяў ча ты спа бор ні ча лі ў не-
каль кіх ві дах пра гра мы: со ла, 
ду э ты, гру пы, кам бі на ва ныя 
гру пы. Тур нір стаў вель мі 
важ ным і для трэ не раў, і для 
спарт сме нак, бо ён з'яўля-
ец ца ад бо рам на чэм пі я нат 
Еўро пы, які прой дзе ў жніў ні 
ў Берліне.

Фа ва рыт ка мі чэм пі я на ту ста лі 
дзяў ча ты з на цы я наль най збор най, 
але па ка заць ся бе змаг лі і ма ла-
дыя спарт смен кі 2000-х га доў на-
ра джэн ня. У ін ды ві ду аль ных прак-
ты ка ван нях чэм пі ён кай Бе ла ру сі 
ста ла мін чан ка Іры на Лі ма ноў ская 
з су май ба лаў 165,0085. Леп шым 
ду э там кра і ны суд дзі на зва лі Іры-
ну Лі ма ноў скую і Ве ра ні ку Есі по віч 
(167,8821). Пер шае мес ца ся род 
груп і кам бі на ва ных груп за ва я ва лі 
спарт смен кі з ка ман ды «Мінск-1», 
якія прад стаў ля юць Рэс пуб лі кан скі 
цэнтр алім пій скай пад рых тоў кі (Іры-
на Лі ма ноў ская, Анас та сія Па ля ко-
ва, Ве ра ні ка Есі по віч, Ган на Шуль-
гі на, Да мі ні ка Цып ла ко ва, Анас та сія 
Та ра хо віч, Воль га Та лей ка).

Га лоў ны трэ нер на цы я наль най 
збор най Бе ла ру сі па сін хрон ным 
пла ван ні На тал ля СА ХА РУК па дзя-
лі ла ся ўра жан ня мі ад тур ні ру, рас-
па вя ла аб бе ла рус кім сін хрон ным 
пла ван ні і пад рых тоў цы ка ман ды да 
чэм пі я на ту Еў ро пы:

— Для мя не гэ ты тур нір стаў 
вель мі зна ка вым. Па гля дзеў шы вы-
ступ лен ні, змя ні ла по гляд на не ка-

то рых спарт сме нак. Па куль не бу-
ду на зы ваць ім ёны, але ска жу, што 
склад на бу ду чы чэм пі я нат Еў ро пы 
ўжо вы зна ча ны. Так са ма я ўжо вы-
зна чы ла ся і з юні ёр ка мі. Хут ка мы 
пры мем удзел у тур ні ры ў Іс па ніі, а 
за тым, з 22 па 25 мая, ад бу дзец ца 
пер шын ство рэс пуб лі кі.

— Ча му на чэм пі я на це кра і ны 
бы лі прад стаў ле ны толь кі мін скія 
ка ман ды?

— У рэ гі ё нах, на жаль, сін хрон-
нае пла ван не ў нас па куль не раз-
ві та. Ня ма маг чы мас ці, не ха пае 
ба сей наў. Ня даў на бы лі па бу да-
ва ны но выя па ла цы спор ту ў Го-
ме лі і Брэс це, але там яшчэ толь кі 
на бі ра лі дзі ця чыя гру пы. Каб вы-
рас ціць спарт сме нак да ўзроў ню 
хоць бы чэм пі я на ту Бе ла ру сі, ім 
не аб ход на як мі ні мум 5-7 га доў. У 
Мін ску ў нас сён ня так са ма іс ну-
юць праб ле мы. Не ха пае дзі ця чых 
трэ не раў. Пры чы на гэ та му та кая 
ж, як і ў ас тат ніх ві дах спор ту, 
— ма лень кія зар пла ты. Так са ма 
іс нуе праб ле ма з ва дой. Нам не 
ха пае арэнд на га ча су на паў на-

вар тас ныя трэ ні роў кі. Пад во дзіць і 
фі нан са ван не. Мно гае да во дзіц ца 
аплач ваць спарт смен кам і іх баць-
кам. Адзін ку паль нік каш туе ка ля 
трох сот еў ра, а нам іх трэ ба шмат: 
соль нае вы ступ лен не, ду эт, гру пы 
і кам бі на ва ныя гру пы. На ўсё гэ та 
трэ ба роз ныя кас цю мы.

— На якія мес цы бу дуць прэ-
тэн да ваць на шы дзяў ча ты на чэм-
пі я на це Еў ро пы?

— Нам па сі лах за ча піц ца за шас-
цёр ку леп шых, але і пра ме да лі мы, 
вя до ма, так са ма ду ма ем — гэ та ж 
спорт. Каб бе ла рус кае сін хрон нае 
пла ван не раз ві ва ла ся і зай ма ла лі-
дзі ру ю чыя па зі цыі ў све це, нам не-
аб ход на вы стаў ляць на між на род ных 
спа бор ніц твах усе ві ды пра гра мы. 
Гэ та вель мі важ на для суд дзяў, каб 
яны ве да лі, што ў Бе ла ру сі шмат 
спарт сме нак і што ёсць з ка го вы бі-
раць. На огул сін хрон нае пла ван не, 
я лі чу, — гэ та са мы суб' ек тыў ны від 
спор ту. Доб ра, што ў Між на род ным 
тэх ніч ным ка мі тэ це з'я ві ла ся бе ла-
рус кая прад стаў ні ца — Але на Свят-
ліч ная, та му спа дзя ём ся на зме ны 
да леп ша га ў ад но сі нах суд дзяў.

Каб па вы шаць свой уз ро вень, 
нам не аб ход на час цей пра во дзіць 
збо ры, вы яз джаць на роз ныя тур-
ні ры, пра во дзіць тур ні ры ў ся бе, у 
Бе ла ру сі. Ле тась мы па спра ба ва лі 
пра вес ці ад кры ты чэм пі я нат Бе ла ру-
сі. Да нас пры яз джа лі спарт смен кі з 
Літ вы і Ра сіі. Сё ле та пла ну ем пра вес-
ці ад кры тае пер шын ство рэс пуб лі кі. 
Ад нак для гэ та га вы бра ны не вель мі 
ўда лы час: ён су па дае з чэм пі я на там 
све ту па ха кеі. Та му мно гія кра і ны не 
змо гуць пры ехаць з-за ба наль най 

праб ле мы: ня ма дзе раз мяс ціц ца, 
усе гас ці ні цы за ня тыя. На сён ня па-
куль па цвер дзі ла свой удзел у на-
шым тур ні ры ка ман да Літ вы.

— Якая ат мас фе ра па нуе ў 
збор най? Як вы да ма га е це ся та-
го, каб дзяў ча ты ад чу ва лі ад на 
ад ну ў ва дзе?

— У нас вель мі доб ры ка лек тыў, 
ні ко лі не бы ло ні я кіх праб лем. Дзяў-
ча ты сяб ру юць і па-за ме жа мі ба сей-
на. Ча сам мы ра зам хо дзім у кі но. 
Яны збі ра юц ца і без мя не.

— Што па він на ўмець дзі ця, каб 
яго мож на бы ло пры вес ці да вас 
зай мац ца сін хрон ным пла ван нем?

— Да нас пры хо дзіць вель мі 
шмат дзе так, і гэ та ра дуе. Па жа да-
на, каб у дзяў чын кі бы лі доў гія ру кі 
і но гі, доб рая рас цяж ка і гнут касць. 
Умен не пла ваць не аба вяз ко ва. На-
ват лепш, ка лі дзі ця пры хо дзіць не 
ўме ю чы пла ваць. На шы трэ не ры 
спа чат ку ву чаць пла ван ню, дзяў ча-
ты зай ма юц ца ў за ле гім нас ты кай, 
а толь кі по тым, па сту по ва, і сін хрон-
ным пла ван нем. Наш спорт вель мі 
пры го жы — на спа бор ніц твы заў сё-
ды пры хо дзіць шмат гле да чоў, і гэ та 
не мо жа не ра да ваць.

Да р'я ЛА БА ЖЭ ВІЧ
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Ра ман ВА СІ ЛЮК увай шоў у гіс то рыю бе ла рус ка га фут-
бо ла як найлеп шы бам бар дзір чэм пі я на таў кра і ны.

БА ЛЕТ НА ВА ДЗЕ
У Мін ску прай шоў чэм пі я нат кра і ны па сін хрон ным пла ван ні
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Свя та 
прай шло 
спа кой на

Ва ўра чыс тых 
мерапры ем ствах, 
пры мер ка ва ных 
да га да ві ны Пе ра мо гі 
ў Вя лі кай Ай чын най 
вай не, а так са ма ў ад-
крыц ці чэм пі я на ту 
све ту па ха кеі ў ста лі-
цы ўзя лі ўдзел 750 ты-
сяч ча ла век, па ве-
дам ляе прэс-служ ба 
ГУ УС Мін гар вы кан ка-
ма. Ні я кіх па ру шэн няў 
за фік са ва на не бы ло.

Агуль ная коль касць 
удзель ні каў ура чыс та га 
шэс ця з ус кла дан нем вян коў 
і кве так да ме ма ры я ла Пе ра-
мо гі скла ла ка ля 130 ты сяч 
ча ла век. Ця гам дня ў ста лі-
цы ад бы ло ся 26 ма са вых ме-
ра пры ем стваў, пры све ча ных 
Дню Пе ра мо гі. Най боль шая 
коль касць гра ма дзян узя ла 
ўдзел у свя точ ных ме ра пры-
ем ствах ка ля Па ла ца спор-
ту (ка ля 190 ты сяч), у пар ках 
Пе ра мо гі (ка ля 25 ты сяч), 
Ча люс кін цаў (ка ля 23 ты сяч), 
Ло шыц кім (ка ля 11 ты сяч), 
60-год дзя Каст рыч ні ка (ка-
ля 8 ты сяч). Уве ча ры свя точ-
ны са лют быў пра ве дзе ны ў 
шас ці мес цах, най боль шая 
коль касць гле да чоў (ка ля 
310 ты сяч ча ла век) пры-
сут ні ча ла ў пар ку 50-год дзя 
Пе ра мо гі, на пры лег лай да 
яго тэ ры то рыі і на пра спек-
це Пе ра мож цаў. У рам ках 
чэм пі я на ту све ту па ха кеі ў 
мес цах яго пра вя дзен ня, а 
так са ма ў зо нах гас цін нас-
ці пры сут ні ча ла больш за 
48 ты сяч ча ла век.

Сяр гей РА СОЛЬ КА.

З юбілеем!
З на го ды 10-год дзя 

ўтва рэн ня аб лас ной ар га-
ні за цыі «Бе лая Русь» у Аст-
ра вец кім цэнт ры твор час ці 
дзя цей і мо ла дзі ад бы ла-
ся ра ён ная гуль ня «Што? 
Дзе? Ка лі?». Ар га ні за та-
рам і спон са рам тур ні ру, у 
якім удзель ні ча лі 5 школь-
ных ка ман д з Аст раў ца, 
Вар нян, Гер вят і Спон даў, 
вы сту пі ла ра ён ная ар га ні-
за цыя «Бе лай Ру сі». Пе ра-
маг ла ка ман да «Ло гас» з 
Аст раў ца.

Ба рыс ПРА КОП ЧЫК.

На свае вочыНа свае вочы  ��

Будзь у кур сеБудзь у кур се  ��

На Укра і не цяг ні кі бу дуць спы няц ца не на ўсіх стан цы ях
У ад па вед нас ці з па ве-
дам лен нем Дзяр жаў най 
ад мі ніст ра цыі чы гу нач на-
га транс пар ту Укра і ны, з 
10 мая ад мя ня юц ца асоб-
ныя пры пын кі між на род ных 
тран зіт ных па са жыр скіх 
цяг ні коў, якія ідуць праз 
тэ ры то рыю Укра і ны, у тым 
лі ку і ў Крым.

Згод на з ін фар ма цы яй прэс-
цэнт ра Бе ла рус кай чы гун кі, для 
цяг ні ка №100/99 Мінск — Сім-
фе ро паль вы клю ча ец ца па-
сад ка і вы сад ка па са жы раў на 
стан цы ях: Ха ро бі чы, Га род ня, 
Кам ка, Шчорс, Ме на, Бах мач, 
Ка на топ, Пу цей ская, Пу ціўль, 
Ва раж ба, Сма ро дзі на, Паў ла-
г рад-1, Сі нель ні ка ва, Но ва аляк-
се еў ка, Ме лі то паль. Для цяг ні-
коў № 302/301 Мінск — Ад лер, 

№ 356/355 Мінск — Мі не раль ныя 
Во ды, № 390/389 Мінск — Ана па 
не бу дзе па сад кі і вы сад кі па са-
жы раў на стан цы ях: Ха ро бі чы, 
Га род ня, Шчорс, Ме на, Бах мач-
Па са жыр скі, Ка на топ, Пу ціўль, 
Ва раж ба, Сма ро дзі на, Кі ры коў-
ка, Ба га ду хаў, Ізюм, Крас ны 
Лі ман, Ар цё маўск-2, Ні кі таў ка, 
Гор лаў ка.

Для цяг ні ка №393/394 По-
лацк — Сім фе ро паль вы клю-
ча ец ца па сад ка і вы сад ка па са-
жы раў на стан цы ях: Ха ро бі чы, 
Га род ня, Шчорс, Ніз ка ўка, Ме-
на, Дач ка, Бах мач-Па са жыр скі, 
Та ла ла еў ка, Ром ны, Су ла, Ра-
ма дан, Ха рол, Вя сё лы Па дол, 
Верб кі, Кра мян чуг, Ка рыс таў ка, 
Ку цоў ка.

Для бес пе ра са дач ных ва го наў 
Мінск — Кі шы нёў (цяг нік № 61/62 
Санкт-Пе цяр бург — Кі шы нёў 

фар мі ра ван ня Мал даў скай чы-
гун кі) вы клю ча юц ца па сад ка і 
вы сад ка па са жы раў на стан цы-
ях: Оў руч, Ка рас цень, Жы то мір, 
Бяр дзі чаў, Із ра і лаў ка, Мыт кі.

У су вя зі з вы шэй вы кла дзе ны-
мі зме на мі про да жу пра яз ных бі-
ле таў да на зва ных стан цый не 
бу дзе. Па са жы ры, якія ра ней 
на бы лі іх, мо гуць звяр тац ца ў 
чы гу нач ныя ка сы.

Яшчэ чы гу нач ні кі звяр та юць 
ува гу на не аб ход насць пла на ваць 
па езд кі з улі кам змя нен няў у ру ху 
цяг ні коў у зно сі нах з Укра і най і 
са чыць за аб наў лен нем ін фар ма-
цыі на афі цый ным ін тэр нэт-сай це 
Бе ла рус кай чы гун кі, а так са ма на 
ін фар ма цый ных стэн дах і ка сах 
чы гу нач ных вак за лаў.

Сяр гей РА СОЛЬ КА
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ФактФакт  ��

Ка ман да лі цэ іс таў БДУ за ва я ва ла дып-
лом 3 сту пе ні на Аў стрый скім тур ні ры юных 
фі зі каў. Тур нір уяў ляе са бой ка манд ныя 
спа бор ніц твы стар ша клас ні каў ва ўмен-
ні ра шаць скла да ныя за да чы, прад стаў-
ляць і аба ра няць свае вы ні кі ў на ву ко вых 
дыс ку сі ях. Спа бор ніц твы пра вод зяц ца на 
анг лій скай мо ве. Ар га ні за та рам тур ні ру 
вы сту пае Да след чы фо рум юных фі зі каў 
(AYPT). У гэ тым го дзе ў тур ні ры ўдзель ні-

ча лі 14 ка манд з Аў стрыі, Бе ла ру сі, Іра на, 
Ра сіі, Сла ве ніі і Сла ва кіі. У бе ла рус кую 
ка ман ду, якая за ва я ва ла «брон за вы» дып-
лом, увай шлі дзе ся ці клас ні кі Дзміт рый Ба-
ра наў, Ве ра ні ка То ка ра ва, Ан тон Ру са наў 
і Ган на Яку бо віч. Пры гэ тым чац вёр ка лі-
цэ іс таў са пер ні ча ла з ка ман да мі ў скла дзе 
пя ці ўдзель ні каў.

На дзея НІ КА ЛА Е ВА.
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Ве дай на шых!Ве дай на шых!  ��

У юных фі зі каў — «брон за»


