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Картка ўдзельніка — падпісчыка «Звязды» 
на ІІ квар тал або І паў год дзе 2018 го да

Прозвішча, імя, імя па бацьку                                                            

                                                                                                                                

Падпіска аформлена і аплачана ў                                                    

                                      на  ІІ квар тал або І паў год дзе 2018 го да

Хатні адрас і тэлефон                                                                                                                                                    

                                                                                                                                                      

                                                                                                                           

(індэкс)

Удачы ў розыгрышы!

(аддзяленне сувязі)

(абавязкова)

Ка лі вы пад пі са лі ся на га зе ту 
«Звяз да» на ІІ квар тал або І паў год дзе 
2018 го да — за паў няй це карт ку ўдзель ні ка, 
вы ра зай це і да сы лай це да 12 кра са ві ка 
2018 го да ў рэ дак цыю на ад рас: 220013, 
г. Мінск, вул. Б. Хмяль ніц ка га, 10А.

Ся род пад піс чы каў 18.04.2018 г. бу дуць 
ра зы гра ны 7 на бо раў са до ва га ін стру мен ту 
No Brand Тар на да і су пер прыз — мі ні куль ты ва тар 
Daewoo Power DAT 1800E. Вы ні кі бу дуць 
апуб лі ка ва ны ў га зе це «Звяз да» да 28.04.2018 г.

Пры зы мож на бу дзе атры маць у рэ дак цыі 
па 30.06.2018 г. пры па да чы кві тан цыі аб пад піс цы 
на «Звяз ду» на ІІ квар тал або І паў год дзе 2018 г. 
і паш пар та. Пас ля 30 чэр ве 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 «Звяз да» — руп лі вым гас па да рам!» чы тай це ў № 42 
га зе ты «Звяз да» ад 01.03.2018 г.

Тэ ле фон для да ве дак (017) 263 66 73.
Тэр мін пра вя дзен ня гуль ні — з 02.03.2018 г. па 30.06.2018 г.
Па свед чан не аб дзяр жаў най рэ гіст ра цыі № 3211 ад 27.02.2018 г., 

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.

«ЗВЯЗ ДА» — «ЗВЯЗ ДА» — 
РУП ЛІ ВЫМ ГАС ПА ДА РАМ!
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Мі ні куль ты ва тар Мі ні куль ты ва тар 
Daewoo Power Daewoo Power 

DAT 1800EDAT 1800E

— Стас, твая ўсмеш ка 
ста ла пэў най ві зіт най карт-
кай на він спор ту. У чым 
сак рэт заў сё ды доб ра га 
і ба дзё ра га на строю ў кад-
ры?

— Мне хут ка бу дзе 29, і я 
ні ў чым так доб ра не раз бі-
ра ю ся, як у спор це. І люб лю 
яго больш за ўсё. Рас каз-
ваць пра спорт, тым больш 
пра пе ра мо гі бе ла ру саў, на-
столь кі лёг ка і пры ем на, што 
ча сам не ма гу не ўсмі хац ца. 
Я не пра фе сій ны спарт смен, 
але зай маў ся ва лей бо лам, 
праў да, не да сяг нуў вя лі кіх 
вы шынь, як тыя, пра ка го я 
звы чай на ка жу. І я ра зу мею, 
на коль кі скла да ны шлях яны 
прай шлі. Удвай не пры ем на, 
ка лі ве да еш спарт сме на аса-
біс та, кан так та ваў з ім ра-
ней як жур на ліст. Я вель мі 
люб лю сваю спра ву і лі чу, 
што з гэ тым мне ў жыц ці па-
шчас ці ла.

— Ве даю, што на тэ-

ле ба чан не ты тра піў так: 

прый шоў у Агенц тва тэ-

ле ві зій ных на він і ска заў, 

што хо чаш у іх пра ца ваць. 

І ця бе ўзя лі...

— Я та ды жыў і пра ца-

ваў у Жло бі не. У 2012-м па 

«Бе ла русь-1» кру ціў ся ро-

лік пра тое, што пра хо дзіць 

кас тынг вя ду чых. Мя не гэ-

та на тхні ла: я ад пра віў сваё 

рэ зю мэ — адзін раз, дру гі, 

трэ ці. Але ні хто не ад ка заў. 
На шмат паз ней мя не за пра-
сі лі пры ехаць. Спро бы пра-
хо дзі лі, да рэ чы, у сту дыі, дзе 
я за раз пра цую: па са дзі лі, я 
рас ка заў на ві ну... і ўсім не 
спа да ба ла ся. Але мне ўда-
ло ся па раз маў ляць з Кі ры-
лам Ка за ко вым, ён у той час 
быў ды рэк та рам АТН. Я ска-
заў, што га то вы шмат ву чыц-
ца і пра ца ваць, каб тра піць 
у спар тыў ную рэ дак цыю. 
Зра зу ме ла, у мя не не бы ло 
ні ад па вед най аду ка цыі, ні 
во пы ту. Але мне да лі шанц. 
Спы та лі, ці ма гу раз маў ляць 
па-бе ла рус ку, а я шмат чы-
таў бе ла рус кай лі та ра ту ры. 
На Жло бін скім ме та лур гіч-
ным за вод зе, дзе я пра ца ваў, 
да во дзі ла ся вес ці твор чыя 
ме ра пры ем ствы і кон кур сы: 
я кры ху тан ца ваў, кры ху спя-
ваў, але фіш кай на ша га цэ ха 
бы лі вер шы на бе ла рус кай 
мо ве. Мя не на кі ра ва лі ў пра-
гра му «На ві ны рэ гі ё на». Там 
па ча лі ву чыць уся му. Пад час 
Алім пі я ды ў Лон да не я да па-
ма гаў у ад дзе ле спар тыў ных 
на він АТН, ву чыў ся і за гар-
тоў ваў ся. Але ва кан сій ні дзе 
не бы ло. Праз паў го да, ка лі ў 
мя не ўжо скон чы лі ся гро шы, 
якія ад клад ваў пад час пра цы 

на за вод зе, і мне да вя ло ся 

пад пра цоў ваць афі цы ян там, 

мя не ўзя лі ў штат «На він рэ-

гі ё на». На ват вы дзе лі лі руб-

ры ку «Матч бол», каб я не як 

за да воль ваў свае спар тыў-

ныя ін та рэ сы. А яшчэ праз 

паў го да на рэш це пе ра вя лі 

ў ад дзел спар тыў ных на він 

АТН вя ду чым пра гра мы. 

Я быў на сё мым не бе ад 

шчас ця!

— У кадр тра піў ад ра-

зу?

— Так, амаль ад ра зу. 
Па мя таю свой пер шы эфір, 
та ды БА ТЭ гу ля ла ў Ка ра-

ган дзе су праць мяс цо ва га 
«Шах цё ра» ў Еў ра куб ку. 
І наш дыя лог з вя ду чым 
асноў най пра гра мы: «Ну і 
дзе ж згу ляў БА ТЭ?» — «У 
Ка ра ган дзе!» Ба ры саў ча-
не та ды, да рэ чы, не ча ка на 
прай гра лі. А адзі ны мяч у 
ва ро ты на ша га клу ба за-
біў бе ла рус Ігар Зянь ко віч, 
які вы сту паў за «Шах цёр». 
І вось з та го эфі ру прай шло 
ўжо пяць з па ло вай га доў — 
як ад но ім гнен не.

— Як ты апы нуў ся на 
Жло бін скім ме та лур гіч-
ным за вод зе? Пра ца ваў 
не ў лі цей ным цэ ху, вы-
пад ко ва?

— У су меж ным, сор тап ра-
кат ным. Там, дзе лі тую за га-
тоў ку квад рат на га ся чэн ня 
пе ра тва ра лі ў тон кую ар ма-
ту ру. Мер ка ваў, што атры ма-
ец ца па да лей ад пе чы, але 
не вый шла. Па коль кі я быў 
ма ла ды, пра ца ваць па ста ві лі 
у са мым га ра чым і бруд ным 
мес цы цэ ха. Тэм пе ра ту ра 
на ват зі мой — ка ля 40 гра-
ду саў. Я та ды жыў удва іх з 
ма май. Яна за раб ля ла ня-
шмат, мне ха це ла ся да па-
маг чы. Так, пра ца цяж кая, 
але за гэ та доб ра пла ці лі. 
Да та го ж мне бы ло ці ка ва, 
та му пас ля ме та лур гіч на га 
тэх ні ку ма я па сту піў на за-
воч нае ад дзя лен не БНТУ на 
спе цы яль насць «Ме та лур гіч-
ная вы твор часць і ма тэ ры я-
ла ап ра цоў ка».

— Дык у ця бе бы лі доб-
рыя перс пек ты вы на за-
вод зе...

— Я на ват вый граў кон-
курс ся род ма ла дых спе цы-
я ліс таў, ез дзіў на на ву ко выя 
кан фе рэн цыі, у пры ват нас ці 
на Урал. Наш за вод ма лень кі 

ў па раў на нні з гі ганц кі мі кам-
бі на та мі ў Ча ля бін ску, Маг ні-
та гор ску. Там вы кон ва ец ца 
поў ны цыкл: зда бы ча жа лез-
най ру ды, ачыст ка і пе ра пра-
цоў ка. Бы лі ня дрэн ныя перс-
пек ты вы, але ў мя не ду ша 
ля жа ла да спор ту. У Жло бі-
не я вы сту паў за дуб лю ю чы 
склад ва лей боль най ка ман-
ды «Ме та лург». Ка лі ма ма 
да ве да ла ся, што я па кі даю 
за вод, яна бы ла вель мі рас-
стро е ная. Я ёй ска заў, што, 
ка лі не атры ма ец ца стаць 
вя ду чым, улад ку ю ся 
сле са рам у Бел тэ ле ра-
дыё кам па нію.

— Коль кі Алім пі яд 
уда ло ся на ве даць?

— Па куль дзве. 
Рыа-дэ-Жа нэй ра за-
пом ні ў ся, на пэў на, на 
ўсё жыц цё, усё ж та-
кі лет няя Алім пі я да 
больш маш таб ная. 
Ад ны гуль ня выя ві ды 
спор ту ча го вар тыя: 
фут бол, бас кет бол, 
ва лей бол, ганд бол, а 
так са ма лёг кая ат ле-
ты ка. Мне па шчас ці-
ла асвят ляць спа бор-
ніц твы, дзе Бе ла русь 
вый гра ла адзі ны за ла-
ты ме даль — муж чын-
скі тур нір у скач ках на 
ба ту це. За тры ме ся-
цы да Алім пі я ды я ез дзіў у 
Ві цебск да Ула да Ган ча ро-
ва і за піс ваў з ім ін тэр в'ю. 
А ў Рыа ўсё пе ра жыў ра зам 
з ім: са чыў за скач ка мі, за 
пе ра мо гай, за тым, як наш 
сцяг па ды маў ся, спя ваў 
гімн... Да мя не за меж ныя 
жур на ліс ты, ба лель шчы-
кі па ды хо дзі лі і він ша ва лі: 
бы ло столь кі эмо цый і так 
пры ем на!

У Пхёнч ха не пра ца ваў 
на фрыс тай ле, ка лі Ган на 
Гусь ко ва за ва я ва ла за ла ты 
ме даль. Ад ра зу ж у яе ўзяў 
ка мен та рый. І асвят ляў жа-
но чую эс та фет ную гон ку па 
бія тло не. Та ды Ган на Эй-
смант па жар та ва ла ў эфі ры, 
што я шчас лі вы та ліс ман на-
шай ка ман ды. Для БА ТЭ я, 
да рэ чы, ака заў ся не шчас лі-
вым: быў на зна ка вым мат-
чы, ка лі ба ры саў скі клуб на 
«Камп Ноу» гу ляў су праць 
«Бар се ло ны». І Аляк сандр 

Глеб вый шаў на за ме ну — 
пад апла дыс мен ты амаль 
ста ты сяч ба лель шчы каў! 
Я рос на гуль нях Аляк санд ра 
Гле ба ў «Ар се на ле», по тым 
па мя таю яго пе ра ход у «Бар-
се ло ну», а тут ён у скла дзе 
БА ТЭ пры ехаў гу ляць су-
праць «Бар сы»! Ба ры саў ча-
не та ды прай гра лі 0:3, але 
гэ та зна ка вы мо мант для 
на ша га фут бо ла.

— Пэў ным ві дам спор ту 
ад да еш пе ра ва гу?

— У лю бым ві дзе спор ту 
шмат ці ка ва га, і на ўсіх спа-
бор ніц твах я пра цую з за да-
валь нен нем. Аса біс та мне 
па да ба юц ца ўсе гуль ня выя 
ві ды, бія тлон. Вось за раз у 
Пхёнч ха не быў на спа бор ніц-
твах па лыж ных гон ках — і 
ад чуў, што гэ та вель мі за-
хап ляль ны для гле да чоў від 
спор ту. Хоць і бы ло вель мі 
хо лад на.

— Для тых, хто зай ма ец-
ца асвят лен нем спар тыў-
ных па дзей, гэ та, да рэ чы, 
вя лі кі мі нус...

— У Пхёнч ха не бы ло 
ня звык ла хо лад на на ўсіх 

«НІ Ў ЧЫМ ТАК ДОБ РА НЕ РАЗ БІ РА Ю СЯ,

У спар тыў ным ася род дзі Бел тэ ле ра дыё кам па-

ніі вя ду ча га пра грам «Дзень спор ту» і «Арэ на» 

Ста ні сла ва Ліп ска га на зы ва юць шчас лі вым 

та ліс ма нам бе ла рус кай ка ман ды. На Алім пі я дах, 

на якіх па бы ваў, ён асвят ляў спа бор ніц твы, 

дзе бе ла ру сы за ва ёў ва лі за ла тыя ме да лі. 

У Рыа-дэ-Жа нэй ра стаў свед кам не ча ка най для 

мно гіх пе ра мо гі ба ту тыс та Ула дзі сла ва Ган ча ро ва, 

а ў Пхёнч ха не — тры ум фу фрыс тай ліст кі Ган ны 

Гусь ко вай і пры ем на га сюр пры зу жа но чай 

бія тлон най эс та фе ты. Гэ так жа за хап ляль на, як пра 

спорт, Стас рас каз вае... пра су ро вую муж чын скую 

пра фе сію ін жы не ра-ме та лур га. Быў, аказ ва ец ца, 

у яго бія гра фіі пе ры яд, ка лі да вя ло ся пра ца ваць 

на Жло бін скім ме та лур гіч ным за вод зе.

Ста ні слаў 
ЛІП СКІ:

«Ка лі ма ма да ве да ла ся, 
што я па кі даю за вод, 
яна бы ла вель мі 
рас стро е ная. Я ёй 
ска заў, што, ка лі не 
атры ма ец ца стаць 
вя ду чым, улад ку ю ся 
сле са рам у Бел тэ ле ра-
дыё кам па нію».

спа бор ніц твах на ад кры-
тых пля цоў ках. А мне, ка лі 
раб лю пра мыя ўклю чэн ні, 
больш зруч на пра ца ваць 
без паль ча так. Ёсць і ін шыя 
мі ну сы. У мя не амаль ні ко лі 
су бо та і ня дзе ля, свя точ ныя 
дні не бы ва юць вы хад ны мі. 
Ну і спарт сме ны, асаб лі ва 
ка лі прай гра лі, не заў сё ды 
ідуць на кан такт — пры хо-
дзіц ца хут ка пры дум ляць 
ней кія ха ды, бо не хо чац ца 
ра біць па срэд ны сю жэт. Але 
ў лю бой ра бо це ёсць не га-
тыў ныя мо ман ты, і мне грэх 
скар дзіц ца.

— Якія ў ця бе за хап-
лен ні, акра мя лю бі май 
пра цы?

— У воль ны час гу ляю ў 
ва лей бол на ама тар скім уз-
роў ні, у нас скла ла ся свая 
ка ман да. Удас ка наль ваю 
анг лій скую мо ву, гэ та пра-
фе сій ная па трэ ба. І вель мі 
люб лю кі но. Асаб лі ва спар-
тыў ныя дра мы.

— Ці ка ва, ці спа да баў ся 
ра сій скі фільм «Рух уго-
ру», які знай шоў шмат як 
пры хіль ні каў, так і кры ты-
каў?

— Фільм ня дрэн ны. Але 
яго ёсць за што па кры ты ка-
ваць. Мне, у пры ват нас ці, 
не вель мі спа да ба ла ся, як 
зня ты бас кет бол — мо ман-
ты гуль ні. На мой по гляд, ён 
на са май спра ве вы гля дае 

па-ін ша му. Але тут у 
кож на га сваё аса біс-
тае суб' ек тыў нае мер-
ка ван не.

У нас у Бе ла ру сі 
шмат спар тыў ных гіс-
то рый, мож на бы ло б 
зняць столь кі філь маў! 
Пра Іва на Ці ха на, Ві та-
ля Шчэр бу, Іва на Іван-
ко ва... А Ка ця ры на 
Карс тэн уво гу ле ле ген-
да — прай шла шэсць 
Алім пі яд. Сяр гей Да-
лі до віч удзель ні чаў у 
ся мі! Да рэ чы, у Пхёнч-
ха не жур на ліс ты «Го-
ла су Аме ры кі» шу ка лі 
Сяр гея, каб за пі саць 
з ім ін тэр в'ю як з рэ-
кард сме нам па гэ тым 
па каз чы ку. Тая ж Ві ка 
Аза ран ка, якая вяр-

ну ла ся ў спорт пас ля аса-
біс тай ня прос тай сі ту а цыі, 
я ўпэў не ны, у 2020 го дзе 
на Алім пі я дзе ў То кіа мо-
жа па зма гац ца за алім пій-
скі ме даль. Ган на Гусь ко ва 
прай шла да свай го чэм пі ён-
ства вель мі ня прос ты шлях, 
пры чым з са ма га па чат ку: 
яна на ра дзі ла ся ва гой уся го 
кры ху больш за кі ла грам, і 
ў яе спы ні ла ся сэр ца... У бе-
ла рус кім спор це шмат та кіх 
за хап ляль ных пры кла даў. 
Ха цеў бы вы сту піць у ро лі 
рэ жы сё ра, прад зю са ра, сцэ-
на рыс та та ко га філь ма.

— Ці на пі саць кні гу...

— Стры еч ны брат май го 
дзя ду лі, бе ла рус кі пісь мен-
нік Ула дзі мір Сця па на віч 
Ліп скі, вель мі доб ры ча ла-
век, заў сё ды, ка лі су стра ка-
ем ся, ка жа мне: «Ты столь кі 
ўся го ба чыш, кан так ту еш з 
вя лі кай коль кас цю ці ка вых 
лю дзей — за на тоў вай, і по-
тым гэ та вы льец ца ў доб рую 
кні гу». Але на пі сан не кні гі — 
пра ца вель мі сур' ёз ная, я да 
яе па куль не га то вы.

Але на КРА ВЕЦ.

Са стрыечным дзедам, 
пісьменнікам Уладзімірам ЛІПСКІМ.

У алімпійскім Пхёнчхане.

ЯК У СПОР ЦЕ »ЯК У СПОР ЦЕ »


