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Не за стаў ся ў спор це пас-

ля за вяр шэн ня сва ёй ганд-

боль най кар' е ры і Мац вей 

МА ЛЫ ШЭН КА. Яшчэ паў та-

ра го да та му ён быў ад ным з 

асноў ных гуль цоў «Го ме ля», 

а ў 2015-м на ма ла дзёж ным 

чэм пі я на це све ту ў Бра зі ліі 

ра зам з ка ман дай зда бы-

ваў най леп шы вы нік ганд-

боль ных збор ных (шос тае 

мес ца) на пла не тар ных пер-

шын ствах для су ве рэн най 

Бе ла ру сі. Ад нак у 2018 го-

дзе, у до сыць ма ла дым для 

ганд бо ла ўзрос це, Мац вей 

аб вяс ціў аб за вяр шэн ні сва-

ёй кар' е ры і пе рай шоў пра-

ца ваць 3D-ды зай не рам.

* * *
Як бы дзіў на гэ та ні гу-

ча ла, але ўпер шы ню пра 

за вяр шэн не сва ёй кар' е ры 

ганд ба ліст па чаў за дум-

вац ца ме на ві та пас ля па-

спя хо ва га ма ла дзёж на га 

чэм пі я на ту све ту ў 2015 го-

дзе. Пас ля гэ та га ён яшчэ 

не каль кі ра зоў ста на віў ся 

брон за вым пры зё рам чэм-

пі я на ту Бе ла ру сі і ад ным 

з най леп шых паў ся рэд ніх 

у на цы я наль ным пер шын-

стве, але свай го ра шэн ня 

не змя ніў.

— Чэм пі я нат у Бра зі ліі, 

без умоў на, стаў са май яр кай 

па дзе яй у ма ёй кар' е ры, — 

рас каз вае Мац вей. — Але 

я за стаў ся не за да во ле ны 

сва ёй гуль нёй, не па ка заў 

уся го та го, на што здоль ны. 

На той мо мант ужо ўсім бы-

ло вя до ма: ка лі ты не ча га 

хо чаш да сяг нуць, ку дысь ці 

з'е хаць, па каз ваць вы нік, 

ця бе па він ны вы клі каць у 

збор ную. Я гэ та ра зу меў, а ў 

2015-м быў пер шы і апош ні 

раз, ка лі мя не ту ды вы клі ка-

лі. Я прос та сеў і па ду маў, 

што ча кае мя не да лей. Так, 

на пэў на, да во лі доў гі час 

мож на бы ло пра цяг ваць гу-

ляць у «Го ме лі», клуб быў 

за ці каў ле ны ўва мне, але я 

заў сё ды сам ся бе ацэнь ваю 

са мым стро гім чы нам, та му 

пры чын «су праць» ака за ла-

ся больш, чым «за».

Мац вей ад зна чае, што 

адзі нае, аб чым шка дуе сён-

ня, што не заў сё ды ад да ваў-

ся сва ёй кар' е ры цал кам.

— На пэў на, дзесь ці я не-

да пра ца ваў, трэ ба бы ло не 

раз ры ваць ся бе на не каль кі 

час так. Мож на бы ло пра ца-

ваць больш і па каз ваць уз-

ро вень ганд ба ліс таў, якія ця-

пер гу ля юць на між на род най 

арэ не. Я ўпэў не ны, што мог 

вый сці на гэ ты ўзро вень. 

У мя не бы ло і жа дан не, і ма-

ты ва цыя, на ват не ве даю, 

ча го не ха пі ла, — ад зна чае 

бы лы гу лец. — На пэў на, 

ка лі б у мя не атры ма ла ся 

з'ехаць за мя жу, па спра ба-

ваць свае сі лы там, я даў 

бы са бе шанц раз ві вац ца ў 

ганд бо ле да лей. Пра пе ра-

ход у ін шыя чэм пі я на ты ў мя-

не бы лі раз мо вы, але да лей 

іх спра ва не пай шла. І гэ та 

ста ла фі наль най кроп кай.

Хлоп цы з ка ман ды пад-

тры ма лі Мац вея, а вось 

баць кі са шка да ван нем па-

ста ві лі ся да ра шэн ня сы на.

— Ім бы ло вель мі крыўд на, 

бо ма ма і та та хва рэ лі за мя не, 

пры хо дзі лі да мя не на гуль ні, 

ім бы ло пры ем на ба чыць сы на 

па тэ ле ві за ры або чы таць, што 

пра мя не на пі шуць дзе-не будзь 

у га зе це. Баць кам не ха це ла ся 

з гэ тым рас ста вац ца.

У но вай пра фе сіі і без 

ганд бо ла Мац вей Ма лы шэн-

ка ўжо год.

— Ганд бол для мя не быў, 

у пер шую чар гу, за хап лен-

нем, тое, чым я зай ма ю ся за-

раз — так са ма за хап лен не. 

Та му га ды ў спор це і ця пе-

раш ні год прай шлі ад ноль-

ка ва. За раз тро хі сум на ва та, 

не ха пае зно сін, бо ра ней я 

пры хо дзіў на трэ ні роў ку, там 

20 хлоп цаў, з які мі ты заў сё-

ды ма еш зно сі ны. Да та го ж 

за гэ тыя 11 га доў у спор це 

ар га нізм пры вык да фі зіч ных 

на гру зак, та му це ла і ця пер 

про сіц ца ў за лу, гэ та вы яў-

ля ец ца, у пер шую чар гу, у 

ліш ніх кі ла гра мах. Але я ста-

ра юся ха дзіць у трэ на жор ку, 

пры хо джу ча сам на трэ ні роў-

кі да хлоп цаў. Ка лі ты ад да еш 

дзя ся так га доў спор ту, ён не 

мо жа скон чыц ца так хут ка, 

я да гэ та га ча су за хап ля ю ся 

ганд бо лам, са чыў за чэм пі я-

на там кра і ны, пры хо дзіў на 

гуль ні «Го ме ля» ў мі ну лым 

се зо не. Ці цяг не на зад? Ча-

сам па ры вы бы ва юць, але я 

ра зу мею, што ўжо ўсё.

* * *
ІT-сфе ра за ці ка ві ла ганд-

ба ліс та яшчэ, ка лі ён быў у 

спор це.

— Ка лі б у мя не не бы ло 

гэ та га за хап лен ня, маг чы-

ма, я не ад ва жыў ся б за-

канчваць спар тыў ную кар' е-

ру так ра на. ІT ста ла доб рай 

да па мо гай. Сваё за хап лен-

не 3D-ды зай нам я су мя шчаў 

з ганд бо лам па ру га доў, але 

гэ та бы ло не на шко ду спор-

ту. Ра ні цай трэ ні роў ка, па еў, 

па спаў, ад па чыў, ад на віў ся, 

сеў па ру га дзін за кам п'ю-

та рам па пра ца ваў, тое ж 

са мае пас ля вя чэр няй трэ-

ні роў кі. Не бы ло та ко га, каб 

з-за кам п'ю та ра я не вы сы-

паў ся і ішоў на трэ ні роў ку не 

ў най леп шай кан ды цыі.

Маё за хап лен не па ча ло 

раз ві вац ца яшчэ глы бо ка 

ў дзя цін стве, у Го ме лі дзе-

ці час та лё та юць у Гер ма-

нію ў сем'і на ад па чы нак. 

Ад ной чы па ля цеў і я, так 

з'я ві ла ся лю боў да са ма лё-

таў і авія цыі ў цэ лым. Мне 

ха це ла ся ра зу мець, як гэ-

та пра цуе, ча му са ма лё ты 

лё та юць. Гэ тае за хап лен не 

пры вя ло да кам п'ю тар най 

гуль ні, да авія-сі му ля та-

раў. Я ўба чыў, што ў гэ-

тай цац цы ёсць аэ ра пор ты 

ўся го све ту, а Го ме ля ня-

ма. Па во лі па чаў ка пац ца, 

па зна ваць, як ства ра юц ца 

па доб ныя аб' ек ты ў гуль-

нях, які мі ін стру мен та мі. 

Па сту по ва, вы ву ча ю чы ін-

фар ма цыю, гэ та ўсё су па-

стаў ляў. Прай шоў час, я па-

чаў ра біць пра гра мы больш 

гла баль ныя, не толь кі аэ-

ра порт у Го ме лі. У вы ні ку 

мя не за ўва жы лі ў ад ной з 

вя ду чых кам па ній све ту ў 

гэ тым кі рун ку «Drzеwіесkі 

Dеsіgn». Пра па на ва лі па-

пра ца ваць на ка мер цый най 

асно ве, па сту по ва ад ма-

лень кіх за дан няў да да ва-

лі ся больш скла да ныя, я з 

гэ тым спраў ляў ся. Тэс та вы 

пе ры яд доў жыў ся ка ля го-

да, пас ля ча го шэф кам па-

ніі ска заў, што я па трэб ны 

ім у якас ці паў на вар тас на га 

ра бот ні ка. І вось ця пер мне 

да сы ла юць за дан ні, я ма дэ-

люю бу дын кі ў 3D, раб лю 

тэкс ту ру, цал кам афарм-

ляю.

У Мац вея ня ма спе цы-

яль най аду ка цыі для гэ тай 

ра бо ты, уся му ён на ву чыў-

ся сам.

— Ву чыц ца ў гэ тай сфе-

ры, як і ў ганд бо ле, мож на 

ўсё жыц цё. Я пра цую поў-

ны 8-га дзін ны дзень, але 

раб лю гэ та до ма, у Го ме лі. 

Вя лі кі плюс, што гэ тую ра-

бо ту я ма гу на зваць сва ім 

хо бі, та му, ка лі мне сум на, 

я са джу ся пра ца ваць, як бы 

дзіў на гэ та ні гу ча ла.

Ця пер за ро бак Мац вея ў 

па раў на нні з ганд бо лам вы-

рас у не каль кі ра зоў.

— Але гро шы для мя не 

заў сё ды бы лі на дру гім пла-

не. Я зай ма ю ся лю бі май 

спра вай, якая ў кан цы ме-

ся ца пры но сіць мне ней кія 

гро шы кі. Гэ так са ма бы ло і 

ў ганд бо ле, я не ха дзіў на 

трэ ні роў кі з дум кай: «Вось 

бы хут чэй атры маць гро шы 

і ку ды-не будзь іх па тра ціць». 

Гро шы — гэ та доб ра, але 

ёсць рэ чы больш важ ныя.

* * *
Хло пец ад зна чае, што 

для яго кож ны пра ект ці ка-

вы па-свой му, да та го ж ад-

ноль ка вых іх прос та не мо жа 

быць. На прык лад, кампанія 

«Drzewiecki Design» разам з 

Мацвеем ства рыла аэ ра порт 

Ша ра мець е ва, аэ ра порт у 

Чы ка га, Сі эт ле, Вар ша ве, 

Гдань ску, Ба ку і ін шых буй-

ных га ра дах.

— Аэ ра пор таў шмат, 

а лю дзей, якія іх ро бяць, ма-

ла. У гуль ні яны мак сі маль на 

рэ аль ныя, мы вы ву ча ем ін-

фар ма цыю, шу ка ем усё маг-

чы мае ў ін тэр нэ це. Га лоў ныя 

якас ці, якія па трэб ны ча ла ве-

ку для гэ тай ра бо ты, — доб-

рае пра сто ра вае мыс лен не, 

ус ед лі васць і ці каў насць.

Ха рак тэр на, што сам 

Мац вей ця пер не гу ляе ў 

кам п'ю тар ныя гуль ні, а імк-

нец ца да та го, каб ва дзіць 

са праўд ныя са ма лё ты.

— Пры лю бым зруч ным 

вы пад ку ха джу на па лё ты, 

не ад на ра зо ва лё таў над 

Мінск ам, Вар ша вай, над га-

ра да мі Укра і ны. На пэў на, ха-

цеў бы атры маць сер ты фі кат 

на са ма стой нае кі ра ван не 

са ма лё там. Сі му ля тар у кам-

п'ю тар най гуль ні мак сі маль-

на на блі жа ны да рэ аль нас ці, 

та му, ка лі я за хо джу ў ка бі-

ну са праўд най ма шы ны, ве-

даю, што дзе зна хо дзіц ца, на 

кож ным эта пе па лё ту ве даю, 

што ад бы ва ец ца, гэ та да дае 

ўпэў не насць пры рэ аль ным 

па лё це. Ма ла хто ра зу мее, 

што ў са ма лё це ўсе сіс тэ-

мы дуб лю юц ца і ча сам не 

адзін раз, лю дзям зда ец ца, 

ка лі адзін ру ха вік пе ра стаў 

дзей ні чаць, то аба вяз ко ва 

ад бу дзец ца ка та стро фа. Да-

рэ чы, аэ ра фо бія, мне зда ец-

ца, з'яў ля ец ца ме на ві та та му, 

што лю дзі не ра зу ме юць, як 

усё ад бы ва ец ца, як лё тае 

са ма лёт, што ў яго ёсць для 

пра ду хі лен ня па дзен ня.

Да р'я ЛА БА ЖЭ ВІЧ,

г. Го мель.

«Аэ ра пор таў шмат, 
а лю дзей, якія іх ства ра юць, — ма ла»

З ганд ба ліс та — у 3D-ды зай не ры. Як га мяль ча нін, скон чыў шы спар тыў ную кар' е ру, 
пра цуе ў ад ной з най леп шых ІТ-кам па ній у све це па ства рэн ні дапаўненняў для грамадзянскіх авія-сімулятараў

За вяр шэн не спар тыў най кар' е ры, як і ўся кія сур' ёз-

ныя пе ра ме ны ў жыц ці, час та пе ра но сяц ца да во лі 

цяж ка. Не заў сё ды спарт сме ны за ста юц ца ў сва ёй 

га лі не, вы бі ра ю чы трэ нер скую або ме недж менц кую 

ра бо ту. Гэ та да каз ва юць пры кла ды з жыц ця. Так, 

брон за вы пры зёр Алім пі я ды ў Пе кі не гім наст ка Гла-

фі ра Мар ці но віч ця пер пра цуе ста ма то ла гам, бы лы 

фут ба ліст мінск ага «Ды на ма», збор най СССР і Бе ла-

ру сі Сяр гей Гоц ма наў — кі роў цам школь на га аў то-

бу са ў ЗША, бас кет ба ліст ка, удзель ні ца Алім пій скіх 

гуль няў Тац ця на Тро і на — бро ке рам у Эк ва до ры.

«Ву чыц ца ў гэ тай 
сфе ры, як і ў ганд бо ле, 
мож на ўсё жыц цё. 
Я пра цую поў ны 
8-га дзін ны дзень, 
але раб лю гэ та до ма, 
у Го ме лі. Вя лі кі плюс, 
што гэ тую ра бо ту я ма гу 
на зваць сва ім хо бі, 
та му, ка лі мне сум на, 
я са джу ся пра ца ваць, 
як бы дзіў на гэ та 
ні гу ча ла».

Над такімі мадэлямі і працуе Мацвей.


