
Сонца Сонца Усход Захад Даўжыня
   дня

СЁННЯ

Мiнск    — 6.39 19.30 12.51
Вi цебск — 6.28 19.21 12.53
Ма гi лёў — 6.29 19.20 12.51
Го мель — 6.27 19.15 12.48
Гродна — 6.55 19.45 12.50
Брэст    — 6.57 19.44 12.47
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Месяц
Апошняя квадра 10 верасня.

Месяц у сузор’і Рака.

Iмянiны
Пр. Лізаветы, Аляксандра, Арсенія, 

Астапа, Данілы, Івана, Ігната, 

Макара, Паўла, Пятра.

К. Марыі, Пятра.

АВЕН. Ва ша 

бур лі вая энер гія не 

да зво ліць ся дзець 

на мес цы. Ад нак 

ста рай це ся ўсё ж 

та кі не пе ра скок-

ваць з пя та га на дзя ся тае, а пла-

на мер на пра соў вац ца да важ най 

мэ ты. На гэ тым тыд ні ў вас з'я віц ца 

маг чы масць па вяр нуць на сваю ка-

рысць са бе лю бы збег аб ста ві наў, 

ка лі толь кі вам не пе ра шко дзіць 

спешка. На ва коль ныя бу дуць час-

цей за ўва жаць і год на ацэнь ваць 

ва шы здоль нас ці. З дру гой па ло вы 

тыд ня пач нец ца ці ка вы і перс пек-

тыў ны пе ры яд, які па ра дуе з'яў лен-

нем но вых сяб роў.

ЦЯ ЛЕЦ. Не за-

пла на ва ная су-

стрэ ча ў аў то рак 

мо жа пры вес ці да 

за клю чэн ня вы-

гад на га дзе ла во га 

па гад нен ня. Доб ры час для афарм-

лен ня да ку мен таў, толь кі з умо вай, 

што вы бу дзе це вель мі ўваж лі выя. 

У се ра ду па ста рай це ся згла дзіць 

кан флікт ную сі ту а цыю на пра цы, 

і ваш аў та ры тэт уз рас це, да вас 

пач нуць пры слу хоў вац ца ка ле гі і 

на чаль ства. Ка лі вы ся мей ны ча-

ла век, то, пла ну ю чы па куп кі ды 

па езд кі, не за будзь це ся пра па жа-

дан ні ва шай дру гой паловы.

Б Л І З  Н Я  Т Ы . 
Вы дат ны ты дзень 

для на ра джэн ня 

но вых ідэй ды сме-

лых пра ек таў, якія 

па спя хо ва ўва со-

бяц ца ў жыц цё. Мо жа це апы нуц ца 

пе рад вы ба рам: па чы наць но вае 

або пра цяг ваць ста рое. Па ду май-

це, што для вас больш важ на, і па-

спра буй це пры няць пра віль нае ра-

шэн не. Ты дзень па до рыць ці ка выя

зна ём ствы. У пят ні цу доб ра бы ло б 

ад пра віц ца ў ра ман тыч нае па да-

 рож жа, якое па до рыць не за быў ныя 

ўра жан ні.

РАК. Па спра-

буй це не гнац ца 

за не чым боль-

шым, інакш ры-

зы ку е це стра ціць 

тое, што ўжо ма е це. У па ня дзе-

лак трэ ба мак сі маль на за ся ро-

дзіц ца на тым, чым зай ма е це ся 

ў да дзе ны мо мант. У аў то рак не 

спя шай це ся з ра шэн ня мі, бо ге-

ні яль ная, на пер шы по гляд, ідэя 

мо жа не да жыць да прак тыч на га 

ўва саб лен ня. У вы хад ныя па спра-

буй це су ад нес ці свае жа дан ні з 

пла на мі бліз кіх лю дзей і вы браць 

шлях, які пра ля гае па «за ла той 

ся рэ дзі не».

ЛЕЎ. Ты дзень 

бу дзе спры яць 

вы ра шэн ню ста-

рых праб лем або 

ства рэн ню но вых. 

І ле пей, вя до ма, 

пер шы сцэ на рый. Па спра буй це 

быць больш стры ма ны мі і не пса-

ваць ад но сі ны з на чаль ствам і ка-

ле га мі. Ста рай це ся ра цы я наль на 

рас хо да ваць свае энер ге тыч ныя 

рэ сур сы. Аку на ю чы ся ў пра цу, не 

за будзь це ся ўве ча ры вы ныр нуць 

з ві ру спраў і за дан няў.

ДЗЕ ВА. Вас 

мо жа па клі каць 

штось ці но вае — 

ча ла век, пра ца ці 

пе ра езд у ін шы 

го рад. Але ўсё 

гэ та не на дзей на, — ка жуць зор-

кі. Ча кан ні ры зы ку юць быць пад-

ма ну ты мі. Ка лі вы не за да во ле ныя 

аб ста ві на мі, якія склад ва юц ца, то 

па спра буй це штось ці змя ніць у са-

бе, ас тат няе зме ніц ца са мо. У аў то-

рак або чац вер маг чы мыя ня ўвяз кі, 

якія бу дуць пе ра шка джаць пра фе-

сій на му пос пе ху. Не ад мах вай це-

ся ад гэ тых дро бя зяў, а вы ра шы це 

праб ле му па сут нас ці.

ША ЛІ. Гран ды ёз -

ных пос пе хаў на 

пра цы на гэ тым 

тыд ні не прад ба-

чыц ца — хут чэй, 

па не за леж ных 

ад вас аб ста ві нах, хоць твор чы 

па тэн цы ял у гэ ты час  до сыць вы-

со кі. Не імк ні це ся ахапіць не аб-

сяж нае, аб' ек тыў на раз ліч вай це 

сі лы. Ня дрэн на бу дзе пра ве рыць 

не ка то рых дзе ла вых парт нё раў на 

на дзей насць. За тое ў сфе ры аса-

біс та га жыц ця маг чы мыя пры ем-

ныя пе ра ме ны. Фі зіч ная фор ма ў 

па рад ку, сіл і энер гіі шмат.

С К А Р  П І  Ё Н . 
Атры ма е це знач ны 

пры бы так і змо жа-

це пры няць важ нае 

і ад каз нае ра шэн-

не, якое ада б'ец ца 

на аса біс тым жыц ці. Не вы клю ча-

на, што зро бі це ка мусь ці не ацэн-

ную па слу гу, ашчас лі ві це ка ха на га 

ча ла ве ка, ды і ся бе так са ма. У вас 

атры ма ец ца да ка заць сваю на-

дзей насць і не за мен насць. Ця пер 

час вы ка нан ня за па вет ных жа дан-

няў. Так што не бой це ся ма рыць і 

планаваць новае.

С Т Р А  Л Е Ц . 
Асця рож ней з пе-

ра груз ка мі, хоць 

імк нен не да пос пе-

ху ў пра цы вель мі 

па хваль нае. Пра-

фе сій ныя спра вы пра ця ка юць над-

звы чай па спя хо ва — ча кай це прэ-

мію. У аў то рак хут ка спра ві це ся з 

праб ле ма мі і пад кі не це на чаль ству 

каш тоў ную ідэю. У се ра ду ак тыў-

насць і ін ту і цыя мо гуць да па маг чы 

да сяг нуць доб рых вы ні каў. Ня дзе-

ля — са мы ўда лы дзень тыд ня: ва 

ўсім бу дзе шан ца ваць, на строй — 

цу доў ны.

К А  З Я  Р О Г . 

У вас пры ваб ны 

вы гляд — ві да-

воч на, вы на пі-

ку сва ёй фор мы. 

Ад нак важ на не 

па чы наць ле на вац ца, быць ак тыў -

ным, кла па ціц ца аб пры га жосці 

і зда роўі. У па ня дзе лак і чац вер 

ве ра год ныя ад на ча со ва кан струк-

тыў ныя і перс пек тыў ныя дзе ла выя 

су стрэ чы. Але ста рай це ся ні ко му 

не рас па вя даць пра ва шы пла ны і 

за ду мы. Кан ку рэн ты не дрэм люць. 

Пры чым, як ні па ра дак саль на, гэ та 

мо жа ў асноўным  за кра нуць аса-

біс тае жыц цё.

ВА ДА ЛІЎ. Вы 

ця пер не вель мі 

ак тыў ныя і ра шу-

чыя. На ды шоў час 

су мнен няў і пе ра-

ацэн кі каш тоў нас-

цяў. Зрэш ты, не ка то рыя цяж кас ці, 

якія ўзнік нуць на па чат ку тыд ня, не 

ста нуць пе ра шко дай для ва ша га 

пра фе сі я на ліз му, а вось з улас най 

упарт асцю да вя дзец ца зма гац ца. 

Па спра буй це за хоў ваць доб рыя ад-

но сі ны ў сям'і, на ват ка лі да вя дзец ца 

пай сці на са ступ кі. Раз маў ля ю чы з 

ка ле га мі па пра цы ў пят ні цу, будзь-

це ка рэкт ныя ў фар му лёў ках.

РЫ БЫ.  На 

пра цы маг чы мыя 

мі тус ня і тэр мі но-

выя спра вы, якія 

трэ ба бы ло скон-

чыць яшчэ ўчо ра. 

Па пра сі це да па мо гі ў ка лег, ра зам 

хут чэй атры ма ец ца вы ра шыць 

праб ле мы. У аса біс тым жыц ці не 

вы клю ча ныя рэў насць, крыў ды і 

свар кі. Па спра буй це ў вы хад ныя 

на поў ніць свой дом цеп лы нёй і кло-

па там пра бліз кіх лю дзей, каб усім 

бы ло ўтуль на ра зам.
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Му жык у сва ім ага ро дзе знай шоў 
скарб.

Не ад клад на пра ўсё да ла жыў жон цы 
і пы та ец ца, што яму з гэ тым ра біць?!

— Усё па за ко не! Толь кі па за ко-
не! 25 % ад лі чы нам, ас тат няе за ка пай 
на зад!

— А што та кое «крыўд на» па-ва ша му?

— Крыўд на, гэ та ка лі ты на ра бо це, а 

су сед да сы лае СМС з прось бай зай мац-

ца сек сам ці шэй...

— Мая жон ка веч на ные: «М не ня ма 
ча го на сіць, м не ня ма ча го на сіць!»

— Ой, Ба рыс! Дай ёй мех буль бы, і 
ня хай са бе но сіць!

12 ВЕ РАС НЯ

1900 год — на ра дзіў ся 

Мі ка лай Сяр ге е віч 

Аслі коў скі, удзель нік вы зва лен ня 

Б е  л а  р у  с і 

ад ня мец-

ка-фа шысц кіх за хоп ні каў 

у га ды Вя лі кай Ай чын най 

вай ны, ге не рал-лей тэ нант, 

Ге рой Са вец ка га Са ю за. 

Удзель нік біт вы пад Маск-

вой, Бе ла рус кай апе ра цыі 

1944-га. Ка ва ле рыс ты кор-

пу са пад ка ман да ван нем 

Аслі коў ска га вы зна чы лі ся 

ў ба ях за вы зва лен не Лі ды 

і Грод на. Яго кор пус адзін 

з пер шых вый шаў да дзяр жаў най мя жы СССР, 

удзель ні чаў у вы зва лен ні Поль шчы і Ус ход няй 

Пру сіі.

1940 год — на ра дзіў ся Іван Кан стан ці на віч 

Ста доль нік, бе ла рус кі пісь мен нік.

У гэ ты ж дзень у Дзяр жаў ным тэ ат ры опе ры і 

ба ле та БССР ад бы ла ся прэм' е ра опе ры Джа ка ма 

Пу чы ні «Чыа-Чыа-сан».

1945 год — на ра дзіў ся Ры гор Мі хай ла віч 

Се маш ке віч, бе ла рус кі па эт і лі та ра-

ту раз на вец, кан ды дат фі ла ла гіч ных на вук.

1950 год — на ра дзіў ся Аляк сандр Ге ор-

гі е віч Тры фа наў, бе ла рус кі ву чо ны 

ў га лі не цеп ла тэх ні кі і энер ге ты кі, док тар тэх ніч-

ных на вук, лаў рэ ат прэ міі Ле нін ска га кам са мо ла 

Бе ла ру сі.

1875 год — на ра дзіў ся Аляк-

сандр Ан то на віч Ко-

шыц, укра ін скі ха ра вы ды ры жор, му-

зыч ны фальк ла рыст, пе да гог. За пі саў 

і апра ца ваў шмат рус кіх, укра ін скіх, 

бе ла рус кіх на род ных пе сень.

1905 год — на ра-

дзіў ся Ба рыс 

Аляк санд ра віч Ара паў, ра-

сій скі кам па зі тар і пе да гог, 

пра фе сар Ле нін град скай кан-

сер ва то рыі, на род ны ар тыст 

РСФСР.

У гэ ты ж дзень ра сій скі пра фе сар Вер нер Ман-

тэй фель упер шы ню пра вёў апе ра цыю па вы ман ні 

ку лі з сэр ца.

1990 
год — ад бы ло ся пад пі сан не да мо вы 

аб аб' яд нан ні Гер ма ніі. Да га вор аб 

кан чат ко вым урэ гу ля ван ні ў ад но сі нах да Гер ма ніі 

быў пад пі са ны мі ніст ра мі за меж ных спраў СССР, 

ЗША, Вя лі ка бры та ніі, Фран цыі, ГДР і ФРГ.

2000 
год — 12—24 ве рас ня ў Гер ма ніі ў 

ча ты рох га ра дах зям лі Паў ноч ны 

Рэйн-Вест фа лія прай шоў куль тур ны фо рум «Гер-

ма на-Бе ла рус кая му зыч ная во сень», ар га ні за та рам 

яко га вы сту пі ла аб' яд нан не «Фо рум куль тур на га 

су пра цоў ніц тва «Solіngen — Міnsk».

ГЕНРЫХ МАН:
«Мы народжаны, каб шукаць 

праўду, а не валодаць ёй».

(Заканчэнне. Пачатак на 1-й стар.)

— Як так вый шла, што гэ ты спорт стаў спра-

вай твай го жыц ця?

— У дзя цін стве за кам па нію з сяб ра мі пай шла ў 

сек цыю дзю до. По тым бы лі лёг кая ат ле ты ка, фут-

бол, я ўжо не маг ла ад мо віц ца ад спор ту. А мой 

ста рэй шы брат Мі ха іл у той час зай маў ся штан гай, 

і я на пра сі ла ся да яго на трэ ні роў ку — над та ці ка ва 

бы ло. Ужо на пер шай трэ ні роў цы мой бу ду чы трэ нер 

Аляк сандр Грын ке віч-Суд нік ска заў, што я ста ну 

чэм пі ён кай све ту ў паў эр ліф тын гу. Праз тры га ды 

я ўжо слу ха ла гімн кра і ны на п'е дэс та ле.

— У тва ёй бія гра фіі ёсць эпі зод з дыс ква лі фі-

ка цы яй, ча му так зда ры ла ся?

— У мя не быў кан флікт з кі раў ніц твам фе дэ ра цыі 

паў эр ліф тын гу. У 2018 го дзе на чэм пі я на це све ту 

ў Кал га ры мя не і яшчэ ад ну спарт смен ку Сня жа ну 

Зуб ко па кі ну лі зу сім ад ных. На ша га трэ не ра не бы-

ло, бо яго не пра фі нан са ва лі. А кі раў ніц тва пас ля 

вы ступ лен ня дзяў чат і юна коў да 18 га доў па еха ла 

да до му. На та кіх спа бор ніц твах аба вяз ко ва па ві-

нен быць трэ нер, які бу дзе да па ма гаць спарт сме ну 

і вы ра шаць бя гу чыя пы тан ні. На ват у да ку мен тах 

мы са Сня жа най па зна ча лі трэ не ра мі ад на ад ну. 

Нас па кі ну лі на аў стрый ска га трэ не ра, які лі чыц ца 

бе ла рус кім. Але ён не ве даў рус кай мо вы, а мы 

дрэн на раз маў ля лі па-анг лій ску. Мы ад мо ві лі ся ад 

су пра цоў ніц тва з ім, бо гэ та бы ло не рэ аль на. Увесь 

час нам да па ма га лі ўкра ін скія трэ не ры. Ка неш не, 

мы пуб ліч на ім па дзя ка ва лі. А кі раў ніц тва фе дэ-

 ра цыі вы ра шы ла, што так мы здра дзі лі кра і не. 

У за клю чэн ні аб дыс ква лі фі ка цыі ска за на, што мы

згань бі лі го нар і год насць спарт сме на Рэс пуб лі кі 

Бе ла русь. А мы та ды бы лі адзі ныя з на шай збор най, 

хто пры вёз ме да лі. Нас са Сня жа най дыс ква лі фі-

ка ва лі на два га ды, а трэ не ра — па жыц цё ва. Праз 

ме сяц дыс ква лі фі ка цыю зня лі, але мне гэ та ўжо 

бы ло не па трэб на.

— І гэ тыя два га ды ты пра вя ла ў цяж кай ат-

ле ты ты цы?

— Я ўжо да гэ тай гіс то рыі ду ма ла аб пе ра хо дзе, 

усё ж та кі цяж кая ат ле ты ка — алім пій скі від спор ту, 

у ад роз нен ні ад паў эр ліф тын гу. І вы ра шы ла, што 

дыс ква лі фі ка цыя — гэ та знак. Ну і эмо цыі, крыў да 

сваю спра ву зра бі лі. Ва ўні вер сі тэ це су стрэ ла га-

лоў на га трэ не ра на цы я наль най ка ман ды Вік та ра 

Шы лая і ска за ла «Я Та ня, мя не дыс ква лі фі ка ва лі з 

паў эр ліф тын гу, ха чу зай мац ца цяж кай ат ле ты кай». 

Ён па зна ё міў мя не з алім пій скім чэм пі ё нам Ва ле ры-

ем Ша ры ем, які за раз пра цуе трэ не рам. Я ду ма ла, 

раз усю ды штан га, а во пы ту ў мя не да стат ко ва, то 

я хут ка за свою тэх ні ку і пач ну па каз ваць клас. Ака-

за ла ся, што ў цяж кай ат ле ты цы ўсё ін шае — штан-

га, прак ты ка ван ні, ін шыя мыш цы за дзей ні ча ны. На 

пер шай трэ ні роў цы я па ды ма ла пус ты грыф і мне 

бы ло цяж ка. Пас ля на ват бу тэль ку ва ды не маг ла

пад няць. Хо ць у ат ле ты цы пус ты грыф ва жыць 

15 кі ла гра маў, а ў паў эр ліф тын гу — 20. Я вый гра ла

пер шыя спа бор ніц твы, але гэ та га бы ло ма ла. 

З кож ным днём я ра зу ме ла, на коль кі гэ та скла да ны 

від спор ту. Мне бы ло цяж ка пе ра клю чаць тэх ні ку, 

ва гу, звыч кі. Моц на ціс нуў псі ха ла гіч ны фак тар, ка лі 

я ба чы ла, што мя не, чэм пі ён ку све ту, пе ра ма га юць 

ча тыр нац ца ці га до выя дзяў чын кі. Я не як пра цяг ну-

ла два га ды, вы ка на ла нар ма тыў на кан ды да ты ў 

май стры спор ту. Але амаль з кож най трэ ні роў кі 

сы хо дзі ла са сля за мі на ва чах.

— Та му ты вы ра шы ла вяр нуц ца ў паў эр ліф-

тынг?

— Пад час спа бор ніц тваў я траў мі ра ва ла ло каць і 

не маг ла пад няць на ват пус ты грыф. Ка лі вы кон ва-

ла прак ты ка ван ні з паў эр ліф тын гу, ён не ба леў. І я 

вы ра шы ла, што гэ та знак. Па тэ ле фа на ва ла трэ не ру 

Аляк санд ру Грын ке віч-Суд ні ку і ска за ла, што ха чу 

вяр нуц ца. Ён быў вель мі здзіў ле ны, ад чы таў мя не 

за тое, што сыш ла, і даў ты дзень на «па ду маць». 

Праз ты дзень я ска за ла яму, што ча каю трэ ні роў кі. 

Ён на пі саў мне план, па якім мы дыс тан цый на пра-

цу ем, бо ён жы ве ў ін шым го ра дзе. Я ве даю ўсю 

тэх ні ку, свае сла быя і моц ныя ба кі, та му мы мо жам 

так пра ца ваць. Ва ле рый Ша рый адэ кват на па ста-

віў ся да май го ра шэн ня, пра па на ваў бяс плат на трэ-

ні ра вац ца ў яго за ле. Мне вель мі па шан ца ва ла з 

трэ не ра мі. Ня хай ад ад на го я бе га ла ту ды-сю ды, а 

да дру го га прый шла са сло ва мі «я ні ко лі не вяр ну ся 

ў паў эр ліф тынг», а по тым сыш ла.

— Упэў не на, што не па шка ду еш аб сва ім ра-

шэн ні, усё ж та кі ў ця бе бы лі шан цы вы сту піць 

на Алім пій скіх гуль нях?

— Каб ча гось ці да сяг нуць, трэ ба бы ло ра ней 

па чы наць зай мац ца цяж кай ат ле ты кай. Апош нім 

ча сам я шмат ду ма ла аб вяр тан ні. На ват Ва ле рый 

Ша рый ска заў, што ў паў эр ліф тын гу ў мя не больш 

перс пек тыў. Ка лі б я за ста ла ся, то вы шэй чэм пі я -

на ту Бе ла ру сі не прай шла б. Маг чы ма, ка лісь ці

вы сту пі ла б на чэм пі я на це Еў ро пы, але не да лей. 

У цяж кай ат ле ты цы вель мі скла да на да біц ца вы со-

кіх вы ні каў і за стац ца са бой. Трэ ба гу ляць па пра-

ві лах боль шас ці, а мне не ўсё з гэ тых пра ві лаў па 

ду шы. Эле мен тар на, я пра цую па раз мер ка ван ні з 

9.00 да 18.00 і не змаг ла б на леж ным чы нам су мя-

шчаць спорт і пра цу.

— На тва ёй ста рон цы ў ін стаг ра ме ёсць кра-

наль ны пост пра тое, як ты зда ла ся, за ня ўшы 

чац вёр тае мес ца. Але ж гэ та не са мы гор шы 

вы нік...

— Гэ та быў мой пер шы чэм пі я нат све ту, ка лі я 

не бы ла на п'е дэс та ле. На пер шым чэм пі я на це ў 

2015 го дзе бы ло трэ цяе мес ца, у 2016 — пер шае з 

рэ кор дам Еў ро пы. А ў 2017-м чэм пі я нат све ту пра-

хо дзіў у Мін ску. Ка неш не, я раз ліч ва ла, што до ма 

пры жы вой пад трым цы баць коў і сяб роў па ка жу 

клас. У мя не бы ла ба раць ба з фран цу жан кай за 

трэ цяе мес ца. І ў вы ра шаль ным апош нім па ды хо дзе 

яна пад ня ла на столь кі вя лі кую ва гу, што мне ўслед 

за ёй прый шло ся па каз ваць свой мак сі мум, які ўжо 

вы жа ла ў дру гой спро бе. Я не змаг ла пад няць на 

дзесяць кі ла гра маў больш, і штан га вы па ла ў мя не 

з рук. Яна лі та раль на вы рва ла ў мя не пе ра мо гу. 

На са мрэч гэ та бы ло ла гіч на, я не па спе ла ўзна віц ца 

пас ля чэм пі я на ту Еў ро пы, што быў за два ме ся цы да 

та го, рэз ка са гна ла ва гу і ў мя не не бы ло сіл. Та ды 

гэ та бы ло тра ге ды яй, я ж лі чы ла, што заў сё ды бу-

ду леп шай. Доў га пла ка ла, бы ло со рам на гля дзець 

баць кам у во чы. Ві дэа та го вы ступ лен ня не маг ла 

гля дзець ча ты ры га ды. Але гэ та быў доб ры ўрок. 

І на чэм пі я нат све ту ў 2018 го дзе ў мя не бы ла не-

ве ра год ная ма ты ва цыя. Я цвёр да вы ра шы ла, што 

зраб лю ўсё маг чы мае і не маг чы мае, каб пе ра маг-

чы — і пе ра маг ла.

— Ты згад ва ла згон ку ва гі, мо жаш пад ра бяз-

ней рас ка заць, на вош та гэ та трэ ба?

— Я вы сту паю ў ка тэ го рыі 47 кі ла гра маў, і зра-

зу ме ла, што на спа бор ніц твах я па він на столь кі і 

ва жыць. У паў эр ліф тын гу ка тэ го рыі ідуць праз шмат 

кі ла гра маў, на ступ ная — 52. Мне пра сцей скі нуць 

не каль кі кі ла гра маў, чым на браць, тым больш у 

ка тэ го рыі 52 кі ла гра мы я бы ла б сла бай. Але ра-

біць гэ та трэ ба рэз ка — так сі лы за ста юц ца, а ва га 

сы хо дзіць. Ка лі ху дзе еш па сту по ва, то сі лы так са ма 

сы хо дзяць і цяж ка трэ ні ра вац ца з вя лі кай ва гой. 

Ад ной чы я зга ня ла тры ці чатыры кі ла гра мы за 

пяць дзён. Пер шыя два сы хо дзяць хут ка, ас тат нія 

спы ня юц ца, та му што ўся ва да вый шла, у страў ні-

ку ні чо га ня ма. Гэ та цяж ка, усё раз драж няе, дум кі 

толь кі аб ежы. Пас ля згон кі па ста ян на хо чац ца ес-

ці, ар га нізм апа са ец ца, што зноў за бя руць ежу, і 

скі ну тыя кі ла гра мы хут ка вяр та юц ца. Зга няць ва гу 

вель мі не бяс печ на, і лепш ра біць гэ та раз у год, а 

яшчэ лепш зу сім не ра біць.

— Ты не як рас каз ва ла, што ў ця бе 100 ме да-

лёў. Які з іх са мы каш тоў ны для ця бе?

— Усе яны каш тоў ныя, за кож ным ста іць свая 

гіс то рыя. Да ра гі пер шы ме даль, які я атры ма ла ў 

трэ цім кла се на спа бор ніц твах па дзю до і пас ля 

пай шла з ім на школь ную дыс ка тэ ку, каб усе ба-

чы лі. У мя не ёсць ме даль, які я пры свя ці ла баць-

 кам. Яны ні ко лі мя не не аб мя жоў ва лі, але 

ў 2016 го дзе вы ра шы лі, што па ступ лен не ва ўні вер сі тэт 

важ ней шае за спа бор ніц твы. Да ты цэнт ра лі за ва-

на га тэс ці ра ван ня су па да лі з чэм пі я на там све ту ў 

Аме ры цы, і баць кі мя не ту ды не ад пус ка лі. Я бы ла 

вель мі па крыў джа на, не раз маў ля ла з імі, ме да лі па 

па коі лё та лі. Але роз ні ца га дзін ных па ясоў да зво-

лі ла мне ўсю ды па спець. Я зда ва ла тэс ці ра ван не, 

а праз ча ты ры га дзі ны ў мя не быў са ма лёт, і та та 

мя не ча каў з ча ма да нам, каб ад ра зу па ехаць 

у аэ ра порт. Ве ча рам я пры ля це ла, а ран кам вый гра ла

зо ла та. І вы ні кі тэс таў мне ўжо бы лі не па трэб ныя, я 

без іх па сту пі ла ў Бе ла рус кі дзяр жаў ны ўні вер сі тэт 

фі зіч най куль ту ры на спе цы яль насць «ме недж мент 

у спор це». І гэ ты ме даль пры свя ці ла баць кам за тое, 

што яны пад тры ма лі та кую аван ту ру.

— Та ня, коль кі ра зоў за га ды кар' е ры ты чу ла, 

што твой від спор ту — не жа но чы?

— Без ліч. Гэ та ка за лі зна ё мыя, ад на груп ні кі, вы-

клад чы кі ва ўні вер сі тэ це. «Ты ні ко лі не змо жаш 

на ра дзіць», «у ця бе бу дуць вя ліз ныя мус ку лы» —

усе гэ та пра хо дзі лі. Я не пры маю да ўва гі, але не-

пры ем на, ка лі гэ та па чы на юць вы каз ваць ма ім баць-

кам. На шчас це, баць кі заў сё ды мя не пад трым лі ва лі 

і ні ко га не слу ха лі. Сяб ры мо гуць ча сам жар таў лі ва 

пра па на ваць пе ра су нуць ша фу ці пад штурх нуць 

ма шы ну. Я не пе ра но шу сваю спар тыў ную дзей-

насць у жыц цё. Я ма гу і ша фу пе ра ста віць, і цяж кія 

сум кі нес ці, але ка лі ў мя не ёсць ка ва ле ры, ча му я 

па він на гэ та ра біць. Гэ та мая прын цы по вая па зі цыя, 

я ўсё ж та кі дзяў чы на і не па він на ра біць муж чын-

скую пра цу.

— Рас ка жы, ка лі лас ка, пра сваю пра цу ме-

не джа ра.

— Па раз мер ка ван ні пас ля ўні вер сі тэ та я пра-

цую ў Рэс пуб лі кан скім цэнт ры фі зіч на га вы ха ван ня 

і спор ту на ву чэн цаў і сту дэн таў. Мы ар га ні зоў ва ем 

рэс пуб лі кан скія спа бор ніц твы ся род сту дэн таў.

Я тут як ры ба ў ва дзе. Са ма ўдзель ні ча ла ў та кіх 

спа бор ніц твах і ве даю, як гэ та кру та. Спа чат ку мне 

бы ло дзіў на, як мож на ся дзець у офі се з 9.00 да 

18.00, але за раз пры хо джу на пра цу з усмеш кай. 

Мне хо чац ца, каб сту дэнц кі спорт у на шай кра і не 

ня спын на раз ві ваў ся, і пла ную зра біць для гэ та га 

ўсё, што ад мя не за ле жыць.

— Што та кое фіт нес-ту ры, пра якія ты ак тыў на 

рас каз ва еш у сва іх са цы яль ных сет ках?

— Гэ та іні цы я ты ва ма ёй сяб роў кі з мін скай фіт-

нес-сту дыі «Цэх», я ёй да па ма гаю. Мы збі ра ем лю-

дзей, якім ці ка вы ак тыў ны ад па чы нак, і вы яз джа ем 

з імі ў ту ры. Звы чай на ён пра хо дзіць на пры ро дзе, 

ка ля ва да ёмаў. У нас вель мі на сы ча ная пра гра ма, 

па ста ян ныя ак тыў нас ці, ні хві лі ны воль на га ча су. 

Гэ та вы дат ны пра ект, які зна ё міць з мност вам ці-

ка вых лю дзей.

— А са ма ў якас ці трэ не ра пра цу еш?

— Гэ та маё хо бі. Хтось ці вы шы вае, хтось ці збі-

рае мар кі, а я трэ ні рую лю дзей. Мне па да ба ец ца 

ра біць лю дзей леп шы мі. У абе дзен ны пе ра пы нак 

трэ ні рую ка лег, у нас ёсць спар тыў ная за ла. Пі шу 

лю дзям пла ны трэ ні ро вак, з ад ным хлоп цам пра цу-

ем ан лайн. Але гэ та для ду шы, а не дзе ля гро шай.

— Та ня, ад куль у ця бе та кая ма ты ва цыя столь кі 

пра ца ваць і не зда вац ца?

— Пас ля дыс ква лі фі ка цыі я зра бі ла са бе та ту і-

роў ку Never Gіve Up («Ні ко лі не зда вай ся») — гэ та 

мой дэ віз па жыц ці. У мя не вель мі ўпар ты ха рак тар. 

Ка лі я неш та вы ра шы ла, па він на гэ та га да сяг нуць. 

У дзя цін стве я ез дзі ла на трэ ні роў кі ў 25 кі ла мет рах 

і на зад, пас ля ўсю ноч ра бі ла ўро кі. Хі ба гэ та мо жа 

быць да рэм на? І ўсё, што я раб лю, я раб лю дзе ля 

та го, каб апраў даць ча кан ні баць коў. Яны заўж ды 

мя не пад трым лі ва лі, як ні хто ін шы. Ка лі ў 12 га дзін 

но чы я вяр та ла ся з трэ ні роў кі, на ста ле заў сё ды 

бы ла вя чэ ра. Пры чым ма ма га та ва ла мне асоб на, 

у мя не быў свой ра цы ён. Зла ва ла ся, але ж га та ва ла. 

Я ве даю, коль кі ма ма пе ра жы ва ла і хва ля ва ла ся за 

мя не. Баць кі да лі мне ўсё, і я аба вя за на зра біць так-

са ма ўсё, каб яны маг лі гэ так жа га на рыц ца мной, 

як я га на ру ся імі.

Ва ле рыя СЦЯЦ КО.
Фо та з аса біс та га ар хі ва ге ра і ні.

Моц ныя ма ры 
Тац ця ны Да ма шы най


