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— Усё па ча ло ся ў 2012 го дзе з Алім пі я-

ды ў Лон да не, — па чы нае раз мо ву жан чы-

на. — Я ўба чы ла, што ў нас у кра і не мно гія 

зай ма юц ца ва лан цёр ствам, і мне так са ма 

за ха це ла ся да па маг чы ар га ні за ваць на-

столь кі маш таб нае ме ра пры ем ства. Я пра-

ца ва ла жур на ліс там да 2008 го да, а по тым 

па мя ня ла род дзей нас ці — па ча ла зай мац-

ца ма са жам, ра бі ла яго спарт сме нам, але 

за ня тасць там у мя не бы ла ня поў ная, та му 

з'я віў ся час на ва лан цёр ства.

— Як вы да ве да лі ся пра Еў ра пей скія 

гуль ні ў Мін ску і ча му за ха це лі пра ца-

ваць тут?

— У 2015 го дзе ў Ба ку пра хо дзі лі І Еў ра-

пей скія гуль ні, мне вель мі ха це ла ся тра піць 

ту ды, але ў гэ ты мо мант я бы ла на тур ні ры 

ў Ка на дзе, та му вы ра шы ла, што на ступ-

ным ра зам аба вяз ко ва бу ду ўдзель ні чаць 

у гэ тых Гуль нях. Ка лі аб вяс ці лі, што яны 

бу дуць у Мін ску, я ад ра зу ж па да ла за яў ку, 

я ні ко лі не бы ла ў Бе ла ру сі да гэ та га. Мне 

па да ба ец ца, што ў ва лан цёр скай дзей нас ці 

ёсць маг чы масць заў сё ды зве даць штось-

ці но вае, на ве даць но выя га ра ды. Ле тась 

я бы ла ў Кі е ве на фут бо ле, і мне так са ма 

вель мі спа да ба ла ся.

— Ра ней вы чу лі неш та пра Бе ла русь?

— Ка лі шчы ра, не. І не ве да ла, дзе яна 

зна хо дзіц ца. Я не ве да ла мно гае пра ва-

шу кра і ну, але ка лі па ча лі ся трэ нін гі, ста ла 

мно гае да зна вац ца пра тра ды цыі і вя до мых 

лю дзей Бе ла ру сі, пра спарт сме наў. Зноў 

жа, ме на ві та гэ та пры цяг вае мя не ў ва лан-

цёр стве: ты па ста ян на да вед ва еш ся пра 

штось ці но вае.

— У Бе ла ру сі вы ўжо паў та ра тыд ня. 

Якія ўра жан ні?

— Са свай го бал ко на мне зда ец ца, што 

я ба чу прак тыч на ўвесь Мінск — гэ та до-

сыць раў нін ны го рад. Мне ўжо ўда ло ся па-

гля дзець цэнтр го ра да, па гу ляць па ву лі цах. 

Вель мі па да ба ец ца ва ша ар хі тэк ту ра, шы-

ро кія пра спек ты. Я жы ву не ў цэнт ры, та му, 

да бі ра ю чы ся да ста ды ё на «Ды на ма», ёсць 

маг чы масць па ста ян на ба чыць ней кія но выя 

мес цы. Я за ўва жы ла, што ў вас вель мі шмат 

пар каў і ля соў. Так са ма мне ўжо ўда ло ся 

па бы ваць у Ду дут ках, у за мку ў Ня сві жы. 

Спа дзя ю ся, што атры ма ец ца яшчэ ад на па-

езд ка за го рад. Тут жы вуць вель мі мі лыя, 

вы дат ныя лю дзі. Хоць я і не га ва ру па-рус ку, 

не ра зу мею іх, а яны мя не, мы зна хо дзім 

агуль ную мо ву. Ка лі я ка жу ней кія вет лі выя 

сло вы, яны ад ра зу ўсмі ха юц ца, і на строй 

па ляп ша ец ца. Бе ла ру сы вель мі пры ем ныя, 

яны заў сё ды ўсмі ха юц ца ў ад каз. Мне ўжо 

ўда ло ся па каш та ваць ва шу кух ню, вель мі 

спа да ба лі ся дра ні кі і ха лод ны боршч, хоць 

я і не фа нат су поў. У прын цы пе сва ім су-

ай чын ні кам я ска жу: «Пры яз джай це і ўсё 

ўба чы це са мі!»

— Ва лан цёр ствам у Бе ла ру сі зай ма-

юц ца звы чай на ма ла дыя лю дзі. Як да-

свед ча ны ча ла век у гэ тай сфе ры, аца ні це 

іх ра бо ту.

— Яны ня дрэн на спраў ля юц ца. Ма ла дыя 

лю дзі звы чай на ро бяць гэ та для сва ёй кар' е-

ры, каб па леп шыць сваё рэ зю ме і атры маць 

во пыт, но выя на вы кі. Ка лі яны за хо чуць ра-

біць гэ та і да лей, то па сту по ва на бя руц ца 

во пы ту. У 2012 го дзе, хоць я і бы ла ўжо 

да стат ко ва «да рос лая», у мя не так са ма не 

бы ло ні я ка га во пы ту. У Вя лі ка бры та ніі ва-

лан цёр скі рух вель мі раз ві ты, пас ля Алім пі я-

ды-2012 кра і не за ста ла ся вя лі кая спад чы на, 

та ды ва лан цёр ствам зай ма ла ся чвэрць на-

сель ніц тва. Я лі чу, у ва шай кра і ны так са ма 

ёсць вя лі кі па тэн цы ял у гэ тым пла не.

У нас ва лан цё ры — гэ та не толь кі мо-

ладзь, але і лю дзі 50 га доў і ста рэй шыя. 

І гэ та нар маль на, не вы клі кае ні ў ко га здзіў-

лен ня, на ват я не з'яў ля ю ся не чым не звы-

чай ным.

— Якія ме ра пры ем ствы і кра і ны вам 

ха це ла ся б на ве даць у бу ду чы ні?

— Ад ра зу пас ля Мін ска я вяр та ю ся ў Вя-

лі ка бры та нію лі та раль на на дзе сяць дзён, 

по тым еду ў Пе ру на Пан аме ры кан скія гуль-

ні на ме сяц. У ве рас ні ў мя не за пла на ва на 

ра бо та на чэм пі я на це па ве ла гон ках. Што 

да на ступ на га го да, то я па да ла за яў ку на 

Алім пій скія гуль ні ў То кіа, бу ду пра хо дзіць 

ін тэр в'ю, спа дзя ю ся тра піць у ка ман ду па 

ка му ні ка цы ях.

Да р'я ЛА БА ЖЭ ВІЧ.

(Заканчэнне. 

Пачатак на 1-й стар.)

Ка рэс пан дэнт «Звяз ды» 

па на зі раў за тым, як пра вя-

ра юць на вед валь ні каў пе рад 

ува хо дам у фан-зо ну «Мінск-

Арэ ны». Спа чат ку мі лі цы я нер 

па пра сіў ад крыць усе ад дзя-

лен ні сум кі. За тым прай шла 

пра вер ка ме та ла шу каль ні кам. 

І фі наль ны акорд — аб мац-

ван не з га ла вы да ног, у тым 

лі ку і пра вер ка абут ку. Зу сім 

як у за ход ніх кі на стуж ках!

У лі ку тых, хто ажыц цяў ляе 

до гляд ба лель шчы каў і гас-

цей фан-зо ны, — афі цый ны 

прад стаў нік Фрун зен ска га 

РУ УС Свят ла на МАС ТЫ КА.

— Ка ля «Мінск-Арэ ны» ар-

га ні за ва на не каль кі пунк таў 

до гля ду. Два з іх транс парт-

ныя. Там пра вя ра ец ца аў та-

ма біль ны транс парт. До гляд 

гас цей ад бы ва ец ца па ген дар-

ным прын цы пе. Гэ та зна чыць, 

пол на вед валь ні ка фан-зо ны 

і пол та го, хто ро біць да гляд, 

па він ны су па даць. Мы пра-

мац ва ем у паль чат ках це ла, 

каб не бы ло маг чы мас ці пра-

нес ці якія-не будзь за ба ро не-

ныя прад ме ты на са бе, — ад-

зна чае Свят ла на Мас ты ка.

— Лепш пры яз джаць на 

спа бор ніц твы за га дзя, за 

паў та ры-дзве га дзі ны да іх 

па чат ку, каб не ста яць у чэр-

гах, — ра іць Свят ла на Мас ты-

ка. — Бя ры це з са бой мі ні мум 

рэ чаў і вель мі ма лень кую сум-

ку. Ва ду мож на пра но сіць, але 

ў та ры, не боль шай за паў літ-

ра. У нас бы лі вы пад кі, ка лі з 

са бой бра лі ва ду ў двух літ ро-

вых бу тэль ках. Ад нак сэн су ў 

гэ тым ня ма — яе мож на спа-

кой на на быць не па срэд на на 

тэ ры то рыі фан-зо ны. Акра мя 

та го, мы па про сім вас зра біць 

кант роль ны глы ток у на шай 

пры сут нас ці. До гляд зай мае 

хві лі ну на ча ла ве ка і столь кі ж 

на руч ную па кла жу.

Пе ра лік рэ чаў, за ба ро не-

ных да пра но су, зме шча ны 

на ўва хо дзе ў кант роль на-

пра пуск ны пункт. Ні чо га но-

ва га ў ім ня ма. А вось ці ка вая 

ка лі зія, з якой су тык ну ла ся 

не каль кі ба лель шчы каў, ужо 

ёсць. Да ІІ Еў ра пей скіх гуль-

няў у про даж па сту пі лі су ве-

нір ныя сці зо ры кі з сім во лі кай 

спа бор ніц тваў. Але з імі ўва хо-

дзіць на тэ ры то рыю фан-зо ны 

і спар тыў на га аб' ек та нель га. 

На гэ ты вы па дак ёсць ка ме ры 

за хоў ван ня, якія аб ста ля ва ны 

ў спе цы яль ным пры чэ пе, па-

стаў ле ным пе рад ува хо дам на 

кант роль на-пра пуск ны пункт. 

Пра цу юць яны бяс плат на.

— Тут дзя жу раць прад стаў-

ні кі мно гіх пад раз дзя лен няў 

РУ УС. Гэ та ўчаст ко выя ін-

спек та ры, су пра цоў ні кі кры-

мі наль най ін спек цыі, гру пы 

кад раў, па труль на-па ста вой 

служ бы... За дзей ні ча ны ўсе, 

каб ахоў ваць усю тэ ры то рыю 

звон ку па пе ры мет ры «Мінск-

Арэ ны», а так са ма ажыц цяў-

ляць кант роль на-пра пуск ны 

рэ жым унут ры, да па ма гаць 

за меж ным гра ма дзя нам. 

На шы су пра цоў ні кі яшчэ да 

па чат ку гуль няў ву чы лі ся на 

кур сах анг лій скай мо вы, — 

за ўва жае Свят ла на Мас ты-

ка. — Акра мя та го, нам пад-

час дзя жур ства да па ма га юць 

су пра цоў ні кі АМАП.

Мі лі цы я не ры бу дуць нес ці 

вар ту ва кол «Мінск-Арэ ны» 

да 4 лі пе ня — аку рат пас ля 

за кан чэн ня ІІ Еў ра пей скіх 

гуль няў бу дуць ар га ні за ва ны 

ма са выя гу лян ні да Дня Не за-

леж нас ці. І кант роль тут вель-

мі стро гі — на ва чах аў та ра 

фан-зо ну лі та раль на на паў-

хві лі ны па кі нуў су пра цоў нік 

тэх ніч най пад трым кі, і, каб ён 

змог тра піць на зад, яго зноў 

пра вя ра лі на кант роль на-пра-

пуск ным пунк це.

Ва ляр' ян ШКЛЕН НІК,

фо та аў та ра.

«ДО ГЛЯД ЗАЙ МАЕ 
НЕ БОЛЬШ ЗА ХВІ ЛІ НУ»

(Заканчэнне. Пачатак на 1-й стар.)

У агуль на ка манд ным за лі ку апя рэдж ва юць бе-

ла ру саў толь кі ра сі я не, за тры дні збор ная кра і ны-

су сед кі за ва я ва ла 41 уз на га ро ду.

У чац вёр ты дзень спа бор ніц тваў бы ло ра зы гра на 

14 кам плек таў ме да лёў у та кіх ві дах, як аэ ро бі ка 

спар тыў ная, бас кет бол 3х3, скач кі на ба ту це, дзю-

до, страль ба ку ля вая і стэн да вая. Так са ма прай шлі 

па пя рэд нія спа бор ніц твы па бад мін то не, бок се, на-

столь ным тэ ні се і страль бе з лу ка. Учо ра ў ба раць-

бу за ўзна га ро ды ўсту пі лі ба ту тыс ты, у жа но чых 

ін ды ві ду аль ных прак ты ка ван нях Ма рыя Ма ха рын-

ская і Ган на Ган ча ро ва, а ў муж чын скай сін хрон най 

ка тэ го рыі — Ула дзі слаў Ган ча роў і Алег Раб цаў. 

Фі на лы прай шлі ўве ча ры. Па спя хо вы мі вы ступ лен-

ня мі па ра да ва лі бе ла рус кія прад стаў ні кі бас кет бо ла 

3х3. Муж чын ская і жа но чая збор ныя пра бі лі ся ў 

паў фі нал, ба раць ба за ме да лі ад бы ла ся так са ма 

ўве ча ры.

Пер шыя пры зё ры ІІ Еў ра пей скіх гуль няў ужо па-

ча лі ра біць свой вы бар у пра ек це Прэ зі дэнц ка га 

спар тыў на га клу ба «Алім пій скі шлях». Дзяў ча ты з 

гру па вых прак ты ка ван няў па мас тац кай гім нас ты цы 

пад тры ма лі мін скую СДЮ ШАР праф са юзаў імя Га-

зі е вай. На га да ем, Анас та сія Ры ба ко ва, Ка ры на Яр-

мо лен ка, Ары на Цы цы лі на, Ган на Гай ду ке віч і Ган на 

Швай ба 23 чэр ве ня за ва я ва лі две за ла тыя ме да лі 

на гім нас тыч ным па мос це ў «Мінск-Арэ не». Як ад-

зна чы лі ар га ні за та ры, спарт смен кі прад стаў ля юць 

роз ныя рэ гі ё ны кра і ны, і вы бар шко лы быў зроб ле-

ны шля хам прос тай боль шас ці. Су ма 15 тыс. руб-

лёў пе ра лі ча на мін скай СДЮ ШАР праф са юзаў па 

мас тац кай гім нас ты цы. Ка ман да па страль бе з лу ка 

на кі ра ва ла 10 тыс. руб лёў Ма гі лёў ска му аб лас но му 

комп лекс на му цэнт ру алім пій ска га рэ зер ву, у якім 

Ка ры на Дзё мін ская і Ган на Ма ру са ва пра хо дзяць 

сваю пад рых тоў ку. Ве ла сі пе дыст ка Тац ця на Ша-

ра ко ва на кі ра ва ла 7500 руб лёў род най Ві цеб скай 

СДЮ ШАР БФСТ «Ды на ма».

Да р'я ЛА БА ЖЭ ВІЧ.

«ЗА ЛА ТЫ» 
АД ЛІК 

ПА ЧАЎ СЯ!

«БЕ ЛА РУ СЫ ЗАЎ СЁ ДЫ ЎСМІ ХА ЮЦ ЦА Ў АД КАЗ»
72-га до вы ва лан цёр з Вя лі ка бры та ніі рас каз вае пра Бе ла русь

На Еў ра пей скіх гуль нях у Мін ску пра цуе 

7800 ва лан цё раў, без іх цяж ка бы ло б уя віць 

ар га ні за цыю на столь кі буй но га тур ні ру. Гэ та лю дзі 

роз на га по лу, уз рос ту і на цы я наль нас ці. 

Ад на з ва лан цё раў — Юдыт ГА НІ ЁН. Жан чы не 

72 га ды, яна пры еха ла з Вя лі ка бры та ніі. Гэ та са мы 

ста лы ва лан цёр у Мін ску. Юдыт ужо пра ца ва ла на 

Алім пій скіх гуль нях у Рыа-дэ-Жа нэй ра і Лон да не. 

Бы лая бры тан ская жур на ліст ка ў экс клю зіў ным 

ін тэр в'ю «Звяз дзе» рас ка за ла пра сваё хо бі 

і ўра жан ні, якія па кі дае ў яе сэр цы Бе ла русь.
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