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і аў та спорт

У што тыд нё вым спар тыў ным агля дзе 

«Звяз ды» рас каз ва ем пра са мыя ак ту аль-

ныя па дзеі вы хад ных.

1. Ары на Са ба лен ка пе ра маг ла ў на мі на-

цыі «Пра рыў ме ся ца» ў жніў ні па вер сіі 

Су свет най тэ ніс най аса цы я цыі. У га ла са ван ні 

пер шая ра кет ка Бе ла ру сі апя рэ дзі ла На стас сю 

Се ва ста ву з Лат віі і ўкра ін ку Ле сю Цу рэн ка.

На га да ем, у мі ну лым ме ся цы Са ба лен ка да-

маг ла ся пе ра мо гі на прад стаў ні чым тур ні ры ў 

Нью-Хей ве не, абы граў шы гуль цоў пер шай дзя сят-

кі рэй тын га, а на ад кры тым чэм пі я на це ЗША дай-

шла да 1/8 фі на лу, дзе прай гра ла На омі Оса цы.

Ця пер Ары на Са ба лен ка зай мае 20-е мес ца 

ў рэй тын гу Су свет най тэ ніс най аса цы я цыі.

2. Збор ная Бе ла ру сі са сту пі ла ра сі я нам у 

мат чы І гру пы Еў ра-Аф ры кан скай зо ны 

Куб ка Дэ ві са. Да пя тай гуль ні на кор це Ма лой 

спар тыў най арэ ны «Луж ні кі» ка ман ды па ды шлі з 

роў ным лі кам — 2:2. Пе ра мо гу бе ла ру сам пры нёс 

у пер шы дзень Ілья Іваш ка, абы граў шы Да ні і ла 

Мядз ве дзе ва, і тан дэм — Мак сім Мір ны і Анд рэй 

Ва сі леў скі ў пар най су стрэ чы. У за ключ най гуль ні 

Ягор Ге ра сі маў са сту піў Да ні і лу Мядз ве дзе ву.

Та кім чы нам, ра сій скія тэ ні сіс ты за ха ва лі мес ца 

ў І гру пе Еў ра-Аф ры кан скай зо ны і пач нуць се зон 

2019 го да з пер ша га раў нда. Бе ла рус кая ка ман да 

ў каст рыч ні ку 2018 го да бу дзе зма гац ца са збор-

най Сла ва кіі за за ха ван не пра піс кі ў гру пе.

3. Во сем уз на га род за ва я ва лі бе ла рус кія 

ат ле ты на між на род ным тур ні ры па воль-

най ба раць бе на пры зы трох ра зо ва га алім пій-

ска га чэм пі ё на Аляк санд ра Мядз ве дзя. У мін-

скім Па ла цы спор ту больш за 300 спарт сме наў 

ра зы гра лі ме да лі ў дзе ся ці ва га вых ка тэ го ры ях у 

муж чын і жан чын. Пер шыя мес цы за ня лі бе ла ру-

сы Аза мат Ну ры каў (74 кг), Ха джы Ра джа баў (86 

кг) і Аляк сандр Гуш тын (97 кг). Ся рэб ра ныя ўзна-

га ро ды ў ак ты ве Ула дзі сла ва Анд рэ е ва (57 кг) і 

Ма рыі Ма ма шук (68 кг). Трэ цяе мес ца ў збор най 

Бе ла ру сі за ня лі Нур гун Скра бін (65 кг), Амар га-

джы Ма га ме даў (92 кг) і Іб ра гім Са ідаў (125 кг).

4. Гон шчык «МАЗ-СПОР Таў та» Сяр гей Вя-

зо віч пе ра мог у за лі ку гру за ві коў ра лі-

рэй ду Turkmеn Dеsеrt Rасе «Амуль-Ха зар 

2018». У ге не раль най кла сі фі ка цыі ўслед за 

Сяр ге ем Вя зо ві чам на дру гім і трэ цім мес цы раз-

мяс ці лі ся ра сій скія экі па жы Ай ра та Мар дзе е ва і 

Дзміт рыя Сот ні ка ва ад па вед на.

На га да ем, сё ле та Сяр гей Вя зо віч упер шы ню ў 

гіс то рыі бе ла рус ка га аў та спор ту за няў дру гое мес-

ца ў са май прэ стыж най гон цы «Да кар 2018».

5. Брэсц кі ганд боль ны клуб імя Мяш ко-

ва ў пер шым мат чы но ва га се зо на Лі гі 

чэм пі ё наў пе ра мог швед скі «Крыс ці янс тад» 

32:30 і па клаў у скар бон ку пер шыя два ач кі. 

У гру пе А ня мец кі «Райн Ле вен» на сва ёй арэ-

не мі ні маль на абы граў іс пан скую «Бар се ло ну» 

(35:34), фран цуз скі «Ман пелье» не ча ка на са сту-

піў ма ке дон ска му «Вар да ру» (24:27), вен гер скі 

«Весп рэм» адо леў поль скі «Ві ве» (29:27).

На ступ ны па яды нак у Лі зе чэм пі ё наў БГК пра-

вя дзе до ма су праць дзе ю ча га чэм пі ё на тур ні ру — 

«Ман пелье». Гуль ня ад бу дзец ца 22 ве рас ня.

6. За вяр шы лі ся ўсе мат чы 21-га ту ра чэм-

пі я на ту кра і ны па фут бо ле. Брэсц кае 

«Ды на ма» пе рай гра ла «Тар пе да-Бе лАЗ» — 2:0, 

«Слуцк» адо леў у гас цях «Сма ля ві чы» — 2:1, 

гро дзен скі «Нё ман» раз гра міў «Іс лач» — 6:0, 

БА ТЭ ўпэў не на пе рай граў «Дняп ро» — 3:1, фут-

ба ліс ты мінск ага «Ды на ма» і «Шах цё ра» згу ля-

лі ўні чыю — 0:0, «Ві цебск» быў мац ней шы за 

«Мінск» — 3:1. За вяр шыў ся тур мат чам «Го ме-

ля» і «Га ра дзеі» ў па ня дзе лак уве ча ры.

Ста но ві шча ка ман даў: 1. БА ТЭ (Ба ры саў) — 

51 ач ко (20 мат чаў), 2. «Ві цебск» — 44 (20), 

3. «Шах цёр» (Са лі горск) — 42 (20), 4. «Ды на ма» 

(Мінск) — 42 (20).

Якое бы ло на ша здзіў лен не, 

ка лі ў за явач ным спі се ха кей-

на га клу ба «Ды на ма-Ма ла-

дзеч на» мы ўба чы лі ме на ві та 

гэ тае проз ві шча. Бе ла рус кі 

на па да ючы Вя ча слаў Грэц кі — 

ура джэ нец Грод на, ра ней ён 

вы сту паў за мяс цо вы «Нё ман» 

і ха кей ны клуб «Лі да». З на па-

да ючым мы па га ва ры лі пра яго 

вя до мае проз ві шча, су вязь з 

вя лі кім ха ке іс там і ле ген дар-

ную пе ра мо гу бе ла ру саў над 

шве да мі, з якой па чаў ся ха кей 

для Вя ча сла ва.

* * *

— Пач нём з на дзён на га. 

Ваш пе ра ход у «Ды на ма-

Ма ла дзеч на» мож на лі чыць 

плю сам у кар' е ры?

— Ад на знач на. Тры га ды за-

пар я па чы наў пе рад се зон ную 

пад рых тоў ку з «Нё ма нам-2», 

гэ та бы ло тап тан не на мес цы. 

Пер шы раз ад туль у арэн ду 

ў Ма ла дзеч на мя не за браў 

Дзміт рый Краў чан ка, по тым я 

ака заў ся ў «Лі дзе», але Дзміт-

рый Аляк санд ра віч вы цяг нуў 

і ад туль. Я быў гэ та му вель-

мі ра ды, пры ем на пра ца ваць 

з ча ла ве кам, які ба чыць ця бе 

ў ка ман дзе, вы дат на да ця бе 

ста віц ца. Гэ та дае штур шок і 

ма ты ва цыю.

— Сё ле та ка ман дай кі руе 

ўжо Юрый Фай коў, якія ён 

ста віць за да чы пе рад ва мі?

— Як ва ўсіх ка ман даў у нас 

толь кі ад на за да ча — пе ра ма-

гаць.

— Ка го ба чы це сва і мі 

асноў ны мі кан ку рэн та мі?

— Скла да на на зваць кан-

крэт ныя ка ман ды. Сё ле та ўсе 

бу дуць кан ку рэн та мі, 

та му што чэм пі я нат 

уз мац ніў ся, ка ман ды 

ста лі блі жэй шыя па 

ўзроў ні гуль ні, гэ та па-

ка заў і Ку бак Са лея.

— Як ацэ ні це 

старт ка ман ды?

— Мы прай шлі 

вель мі доб рую пе рад-

се зон ную пад рых тоў-

ку, пра ца ва лі ста ран-

на, па дзве трэ ні роў кі 

ў дзень. Ра бі лі ўсё, 

каб на стар це се зо-

на атры маць тра фей 

у вы гля дзе Куб ка 

Са лея, на жаль, не 

вый шла. Пра бі лі ся ў 

фі нал, але там прай-

гра лі. Ка лі ка заць пра 

аса біс ты вы нік, то 

па куль што для мя не 

гэ та най леп шы старт 

се зо на.

— З на го ды рэ-

фор маў, якія ад бы-

лі ся ў на шым ха кеі, 

вы каз ва лі ся трэ не ры 

і функ цы я не ры, але 

ма ла ка за лі гуль цы.

— Зме ны, якія да ты чац ца 

ўзрос ту, мне зда ец ца, ма ла 

што па мя ня лі. З на го ды па дзе-

лу эк стра лі гі на ды ві зі ё ны, ду-

маю, гэ та ад на знач на ста ноў-

чы крок. Наш чэм пі я нат бу дзе 

больш ці ка вы, як для ха ке іс таў, 

так і для ба лель шчы каў, бу дзе 

больш ба раць бы і больш гуль-

няў. Што да ты чыц ца за роб каў, 

я, як ма ла ды гу лец, не ма гу 

ад ка заць на гэ тае пы тан не, бо 

вя лі кіх гро шай і так не атрым-

лі ваў, на пэў на, аб гэ тым лепш 

пы тац ца ў больш да свед ча ных 

ха ке іс таў.

— На огул, хо дзіць мер ка-

ван не, што ха ке іс ты не за слу-

жа на вы со ка аплат ныя спарт-

сме ны.

— Ад моў на і не га тыў на 

стаў лю ся да та кіх вы каз ван-

няў, та му што ні хто не ве дае, 

якім жыц цём на са май спра ве 

жы вуць ха ке іс ты. Яны прый шлі 

ў спорт у 7-8 га доў, з гэ та га 

ча су што дзён ныя трэ ні роў кі. 

Па ру тыд няў на ад па чы нак ле-

там. Ма ла хто ду мае аб тым, 

што ха ке іст мо жа скон чыць 

сваю кар' е ру ў лю бы мо мант, 

гэ та мо жа зда рыц ца заўт ра 

ці праз 20 га доў, ка лі па шан-

цуе больш. Плюс ха кей — гэ-

та спорт, звя за ны з ры зы кай 

для жыц ця, та му гро шы, я лі чу, 

цал кам апраў да ныя. Ну і на-

рэш це, ні хто не пе ра шка джае 

кож на му стаць ха ке іс там, ка лі 

гэ та так лёг ка.

— Па мя та е це, ку ды па-

тра ці лі свае пер шыя за роб-

ле ныя гро шы?

— Я не ве даў, што з імі ра-

біць, част ку ад даў баць кам, а 

ас тат нія пай шлі на ней кія дро-

бя зі. Зар пла та бы ла не вя лі кая, 

для доб рай па куп кі з ад ной 

зар пла ты яшчэ трэ ба доб ра 

па пра ца ваць.

* * *

— Вам час та за да юць пы-

тан ні пра проз ві шча?

— Так. Род нас ны мі су вя зя-

мі я ні як не да тыч ны да Уэй-

на Грэц кі, мы прос та цёз кі па 

проз ві шчы. Маг чы ма, ка лі б мы 

бы лі сва я ка мі, я б тут ужо не 

гу ляў (смя ец ца).

— Вы так са ма з Грод на, як 

і дзя ду ля Уэй на, ні ко лі не ці-

ка ві лі ся па хо джан нем свай го 

проз ві шча?

— Па куль та ко га жа дан ня 

не бы ло. Адзі нае, ве даю, што 

гэ та хут чэй поль скае проз ві-

шча.

— Мо жа, яно і ста ла 

штурш ком, каб па чаць зай-

мац ца ха ке ем?

— На ўрад ці, бо я стаў на 

кань кі ў га доў 6-7, і гэ та быў 

мой вы бар, а не баць коў, та ды 

і не ве даў пра та ко га вя до ма га 

ха ке іс та. Атры ма ла ся ці ка ва, 

пер шы матч, які я ўба чыў у сва-

ім жыц ці, — Бе ла русь — Шве-

цыя. На ша ле ген дар ная пе-

ра мо га ў Солт-Лэйк-Сі ці. Мне 

спа да баў ся не столь кі ха кей, 

коль кі фор ма шве даў, і я за га-

рэў ся жа дан нем гу ляць.

— Проз ві шча ка лі-не будзь 

ста на ві ла ся прад ме там жар-

таў парт нё раў па ка ман дзе?

— Яны толь кі ча сам на зы ва-

юць мя не Уэй нам.

— Ці ка ві лі ся не як па глыб-

ле на бія гра фі яй свай го цёз-

кі?

— Я, на пэў на, як і кож ны, 

доб ра з ёй зна ё мы, та му што 

гэ та вя лі кі ха ке іст, усе ве да юць 

пра яго за слу гі.

* * *

— Ва ша пра фе сій ная ма-

ра — НХЛ?

— Ма ра лю бо га ха ке іс та гу-

ляць у НХЛ і вый граць Ку бак 

Стэн лі. Гэ та на ват хут чэй не 

ма ра, а мэ та, бо мэ та больш 

да сяж ная, чым ма ра.

— Што ўва хо дзіць у сфе-

ру ва шых ін та рэ саў акра мя 

спор ту?

— Хо бі асаб лі ва га ня ма, 

люб лю чы таць, вель мі шмат. 

У воль ны час аль бо чы таю, 

аль бо гу ляю, з жон кай лю бім 

ак тыў ны ад па чы нак, але не 

ама та ры гі пер ак тыў най ту соў-

кі. Прос ты ад па чы нак для мя не 

са мы леп шы.

— Якая кні га зра бі ла на 

вас са мае вя лі кае ўра жан-

не?

— Кож ная кні га мо жа 

на тхніць і ча мусь ці на ву чыць. 

Пер шая, якая за па ла, — гэ та 

Ген рык Сян ке віч «Кры жа кі». 

З апош ня га, што спа да ба ла-

ся, — цыкл поль ска га пісь мен-

ні ка-фан тас та Ро бер та Вег-

не ра «Пад ан ні Ме ек хан ска га 

па меж жа». Звы чай на заў сё ды 

вы лу ча юць кла сі ку, але мне 

не як больш па да ба ец ца лі та-

ра ту ра та ко га пла на. За раз чы-

таю гіс та рыч ны ра ман.

— Чы тан не — гэ та неты-

по ва для ха ке іс та...

— Гэ та толь кі стэ рэа ты пы. 

Ха ке іс ты до сыць эру дзі ра-

ва ныя лю дзі. Я ве даю шмат 

спарт сме наў, якія чы та юць і 

раз бі ра юц ца доб ра ў роз ных 

сфе рах. Хоць, на ват у шко ле, 

ча сам су стра каў ся з та кім мер-

ка ван нем, ка лі ты ха ке іст, зна-

чыць, ні чо га не ве да еш.

* * *

— Ка го з бе ла рус кіх ха-

ке іс таў вы б на зва лі най леп-

шым у гіс то рыі?

— Тут ад каз ві да воч ны — 

гэ та Рус лан Са лей. Гіс то рыі 

лю бых спарт сме наў, якія не-

ча га да маг лі ся, на тхня юць. 

Па-свой му доб ры Са лей, і той 

жа Грэц кі ў свой час, у ін шы 

час — Авеч кін. І іх нель га па-

раў ноў ваць.

— Ка лі ка заць аб трэ не-

рах, пад чы ім кі раў ніц твам 

вы ма ры лі б згу ляць?

— Гэ та, ма быць, са мае скла-

да нае пы тан не. Кож ны год 

з'яў ля ец ца нех та, з кім ці ка ва 

бы ло б па пра ца ваць. На огул, 

трэ нер — гэ та адзін з клю ча-

вых фак та раў у ста наў лен ні 

ха ке іс та, ён ады гры вае вель-

мі вя лі кую ро лю. Мой 

дзі ця чы трэ нер Аляк-

сандр Мі ка ла е віч Су-

прун уклаў мно гае, 

сва рыў ся на ват за 

ад зна кі ў шко ле, пры-

дум ляў па ка ран ні за 

гэ та на трэ ні роў ках. Ён 

ста ра ўся, каб з дзя цей 

атры ма лі ся доб рыя не 

толь кі ха ке іс ты, але і 

лю дзі. А клю ча вую 

ро лю ў ма ёй кар' е ры, 

без умоў на, ады граў 

Дзміт рый Краў чан ка, 

ён даў мне шанц ад-

на віць сваю кар' е ру. 

Ка лі б Дзміт рый Аляк-

санд ра віч свое ча со ва 

не па ве рыў у мя не, я, 

мо жа б, ужо скон чыў з 

ха ке ем, і жыц цё скла-

ла ся б па-ін ша му.

Вя ча слаў ГРЭЦ КІ:

«ЧА САМ НА ЗЫ ВА ЮЦЬ МЯ НЕ УЭЙ НАМ»
Пра зна ка мі тае проз ві шча і су час насць бе ла рус ка га ха кея

«Ха кей — гэ та спорт, 
звя за ны з ры зы кай 
для жыц ця, та му гро шы, 
я лі чу, цал кам апраў да ныя. 
Ну і на рэш це, ні хто не 
пе ра шка джае кож на му 
стаць ха ке іс там, ка лі гэ та 
так лёг ка».

«Ка лі б мы бы лі сва я ка мі, 
я б тут ужо не гу ляў».

На пэў на, кож ны ама тар спор ту ве дае проз ві шча 

Грэц кі і ра зу мее, што звя за на яно з ха ке ем. 

Ка на дзец, адзін з са мых вя до мых спарт сме наў 

ХХ ста год дзя, ча ты ры ра зы ён вый гра ваў са мы 

прэ стыж ны тра фей у су свет ным ха кеі — Ку бак 

Стэн лі. Ма ла хто ве дае, што ка ра ні «Вя лі ка га», 

ме на ві та та кую мя нуш ку ён атры маў у ча сы 

гуль ня вой кар' е ры, ідуць з Бе ла ру сі. 

Дзя ду ля Уэй на Грэц кі Ця рэн цій Лаў рэнць е віч 

іміг ры ра ваў у Ка на ду з Гро дзен скай гу бер ні, 

там ён ажа ніў ся з укра ін кай Ма ры яй 

з го ра да Пад гай цы 

(ця пер Цяр но паль ская воб ласць Укра і ны).


