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— Доб ры дзень, Ан тон. Як у 

тва ім жыц ці з'я віў ся спорт уво-

гу ле і ўлас на бія тлон? Чым ён 

так ця бе пры ва біў?

— У шос тым кла се — у 12 га-

доў — боль шасць ма іх ад на клас-

ні каў і сяб роў зай ма лі ся ў лыж най 

сек цыі. Я доў га на зі раў за імі, у мя-

не бы ла за ці каў ле насць. І вось у 

адзін цу доў ны дзень я так са ма 

тра піў ту ды. Так біятлон стаў ма-

ім жыц цём, у якім я іс ную 24 на 

7. А за ці ка віў ён мя не, на пэў на, 

сва ёй не прад ка заль насцю.

— Спорт, як вя до ма, гэ та 

жорст кая дыс цып лі на. Вы пра-

ба ван не на тры ва ласць, асаб-

лі ва для ма ла до га ча ла ве ка. Ці 

скла да на ка заць «не» сва ім жа-

дан ням?

— Ка неш не, не прос та. Але з 

ця гам ча су дыс цып лі на на бы вае 

ста тус звыч кі. Мне ўжо скла да на 

не пры трым лі вац ца рэ жы му хар-

ча ван ня і рэ жы му дня.

— Вы вы му ша ны заў сё ды 

быць да лё ка ад до ма, сяб роў, 

любімых, а яшчэ і тая са мая дыс-

цып лі на... Не ўзні ка ла жа дан ня 

кі нуць усё дзе ля «нар маль на га» 

жыц ця?

— Не, пры нам сі ў мя не. Ка неш-

не, су му ем па род ных і бліз кіх, але 

для пра фе сі я наль на га спарт сме на 

апош няе ўжо вель мі скла да на.

— І ўсё ж та кі, ка лі ты вы ра-

шыў, што да лей без бія тло ну 

ні як?

— У 2014 го дзе, ка лі тра піў у 

юні ёр скую ка ман ду ў Рэс пуб лі кан-

скі цэнтр алім пій скай пад рых тоў кі 

па зі мо вых ві дах спор ту «Раў бі чы», 

вы ра шыў, што спорт бу дзе не ад'-

ем най част кай май го жыц ця.

— Ты зай ма еш ся ўжо дзе сяць 

га доў. Ад чу валь ны ба гаж во пы-

ту. На пэў на, бы ло роз нае? Жыц-

цё ж, як вя до ма, гэ та па дзен ні і 

ўзлё ты. Як, пе ра жыў шы па ра-

жэн не, не стра ціць імк нен ня да 

пе ра мо гі?

— У кож на га ча ла ве ка свой ха-

рак тар. Мя не, на прык лад, ма ты-

ву юць ня ўда чы. І не мае зна чэн ня, 

што гэ та: пе ра зда ча ва ўні вер сі тэ-

це або вы ступ лен не, якім я не за да-

во ле ны. Каб не стра ціць імк нен ня 

да пе ра мо гі, я лі чу, трэ ба спра-

ба ваць ты ся чу ра зоў і, на рэш це, 

адзін з іх ста не пе ра мож ным.

— Які мі якас ця мі, на твой по-

гляд, па ві нен ва ло даць бія тла-

ніст для да сяг нен ня пос пе ху?

— У су час ным спор це за раз пе-

ра ма га юць ве ды. Як гэ та ні дзіў на, 

пры род ныя фі зіч ныя да ныя ма юць 

не са мае вя лі кае зна чэн не. Ча ла-

век па ві нен быць ін тэ ле кту а лам, 

сціп лым, пра ца лю бі вым і мэ та на-

кі ра ва ным. І толь кі та ды ён змо жа 

стаць леп шым з леп шых.

— Я на ўсё жыц цё аб раў да-

ро гу, 

На якой ка лю чак больш, чым 

руж...

Мне зда ец ца, што гэ тыя сло-

вы Ар ка дзя Ку ля шо ва ідэа льна 

па ды хо дзяць да ця бе. Яшчэ ў 

дзя цін стве ты на ме ціў арыен-

ці ры і ця пер сме ла кро чыш на-

пе рад. Рас ка жы, якія мэ ты, ла-

каль ныя і гла баль ныя, ста віш 

пе рад са бой?

— Не сак рэт, што ма рай кож-

на га спарт сме на з'яў ля ец ца алім-

пій скі ме даль. І я не вы клю чэн не. 

Ста ра юся атры маць мак сі мум ад 

уся го, што маю.

— А пра што яшчэ ма рыць 

бія тла ніст?

— Пра «чыс тую» страль бу і хут-

кую ха ду!

— Сё ле та на ша кра і на ста-

ла пля цоў кай для пра вя дзен ня 

шмат лі кіх спар тыў ных ме ра-

пры ем стваў су свет на га ўзроў-

ню. Гэ та чэм пі я на ты Еў ро пы па 

бія тло не і фі гур ным ка тан ні, Ку-

бак све ту па фрыс тай ле. Шмат 

ме ра пры ем стваў на пе ра дзе: 

Еў ра пей скія гуль ні, чэм пі я нат 

све ту па лет нім бія тло не...

— Без су мне ву, та кія спа бор ніцт-

вы пры цяг ва юць ува гу. Лю дзям 

па да ба ец ца спорт, а яны ста нуць 

яго рэ кла май. Ха це ла ся б, каб 

хлап чу кі і дзяў ча ты пры хо дзі лі і 

за піс ва лі ся ў спар тыў ныя сек цыі.

— А як знай сці сваё і не па-

мы ліц ца? Што ты ска заў бы ма-

ла дым лю дзям, якія яшчэ не вы-

зна чы лі ся са сва ім жыц цё вым 

шля хам?

— Гэ та вель мі скла да ны вы бар. 

Ця пер іс ну юць шмат лі кія тэс ты на 

схіль насць да та го ці ін ша га спар-

тыў на га кі рун ку. А па ра да ў мя не 

та кая: не ба яц ца іс ці на пе рад, пры-

маць са ма стой ныя ра шэн ні. Па вер-

це ў ся бе, і ўсё ў вас атры ма ец ца.

— Дзя куй, Ан тон, за ці ка вую 

гу тар ку. Спа дзя ю ся, што твае 

сло вы на тхняць чы та чоў на но-

выя здзяйс нен ні.

Па раз маў ляў шы з бія тла ніс там, 

мож на зра біць са мую га лоў ную вы-

сно ву: не бой це ся штось ці мя няць 

у сва ім жыц ці, сме ла за піс вай це ся 

ў сек цыі і гурт кі. Але па мя тай це, 

што спорт — гэ та не толь кі пры го-

жае жыц цё з па да рож жа мі, пе ра-

мо га мі і сла вай. У пер шую чар гу, 

ён — са ма ах вяр насць, ад да насць 

і ўпар тая пра ца. Ка лі ёсць гэ тыя 

тры кам па не нты, бу дуць і тры па-

пя рэд нія.

Яму 22. І ён хут чэй шы за стра-

лу. У пры яры тэ це ў яго — ро зум, 

та лент і на стой лі васць. За пля чы-

ма чэм пі я на ты све ту і Еў ро пы. Яму 

ска ры лі ся на ват Алім пій скія гуль ні, 

на якіх ён вы сту паў. У чым сак-

рэт пос пе ху Ан то на Смоль ска га? 

У імк нен ні да пе ра мо гі ён ро біць 

ты ся чу спроб. І я ўпэў не ная, што 

ты ся ча пер шая, пе ра мож ная для 

яго, на сту піць зу сім хут ка.

Алё на КУ ХА РА ВА, 

ву пускніца 11 кла са 

Вась ка віц кай СШ 

Слаў га рад ска га ра ё на.

Фо та прад стаў ле на ге ро ем 

ма тэ ры я лу.

Н
А РЭШ ЦЕ ня дзе ля. Мож на ад па чыць 

ад рэ пе ты та раў і спа кой на па ся дзець 

у ін тэр нэ це. Гар таю стуж ку — і рап там ба чу 

пры го жае бе лае ка ця ня. Пад здым кам чы таю: 

«Шу каю дом для гэ та га мі ла га ства рэн ня». 

Я хут ка на бі раю ну мар сва ёй сяб роў кі, 

якая даў но ма ры ла пра та ко га.

І вось мы ўжо на мес цы. Сту ка ем, ад чы ня юц ца дзве ры... 

І нас су стра кае вя лі кі чор ны са ба ка. По бач на пу фі ку, скру-

ціў шы ся аба ран кам, дрэм ле пух на тая кот ка. І толь кі по тым 

мы за ўва жа ем гас па ды ню.

Ле ра ака за ла ся вель мі пры ем най і вет лі вай дзяў чы най. 

Яна рас ка за ла, што прос та не змаг ла прай сці мі ма бяз-

домна га ка ця ня ці. Аба грэ ла, на кар мі ла, вы ле чы ла і вы ра-

шы ла знай сці яму гас па да роў. Да рэ чы, яе хат нія га да ван цы 

па тра пі лі ў дом гэ так жа. Ад ной чы зі мой дзяў чы на за ўва жы-

ла на ла вач цы чор нень ка га шча ню ка з са мот ны мі ва чы ма. 

Ён быў зу сім ма лень кі і дры жаў ад хо ла ду. Ко тач ка так са ма 

іш ла па пя тах на ву лі цы і жа лас на мяў ка ла.

— Ця пер Сі ма і Рэкс — не ад' ем ная част ка на шай сям'і. 

Мы на ват ёл ку пры бі ра лі ра зам! Не ўяў ляю жыц ця без іх. 

Яны мой аса біс ты ан ты стрэс. Коль кі ся бе па мя таю, на ша 

жыл лё заў сё ды бы ло поў нае жы вёл. Тры ка ты, два са ба кі, 

ха мя чок — у на шай ква тэ ры ўсім ха па ла мес ца, — ус па мі-

нае Ва ле рыя Пра та се ня.

Жы вё лы ла дзяць па між са бой. Ра зам спяць, гу ля юць, ла-
су юц ца па час тун ка мі, ча сам сва во ляць. Ле ра на столь кі за хоп-
ле на сва і мі ўлю бён ца мі, што на ват ства ры ла аса біс тую Ін стаг-
рам-ста рон ку для кот кі. А ча му б і не? Гэ та вель мі крэ а тыў на і 
мі ла. Ця пер кож ны раз пе рад сном дзяў чы на пра гля дае акаўнт 
і на зі рае за тым, як змя ня ец ца і пры га жэе Сі ма.

— Ка лі б кож ная сям'я ўзя ла па ад ным ка ця ня ці або шча-
ню ку, — раз ва жае школь ні ца, — то ў нас на ву лі цах ста ла б 

знач на менш ба дзяж ных жы вёл.

Пад час гу тар кі я звяр ну ла ўва гу на вя лі кую коль касць ме-

да лёў, што ві се лі на сця не. Як вы свет лі ла ся, гэ та вы нік дзе ся-

ці га до вых за ня ткаў спар тыў най гім нас ты кай су раз моў ні цы.

— Спорт за гар та ваў мой ха рак тар, на ву чыў не зда вац-

ца і ве рыць у свае сі лы. Ка лі неш та не ўда ва ла ся ад ра зу, 

атрым лі ва ла ся з дзя ся тай, двац ца тай спро бы. Усім рэ ка-

мен дую сяб ра ваць з фіз куль ту рай, бо гэ та зда роўе і доб ры 
іму ні тэт, — ра іць дзяў чы на.

Мой по гляд спы ніў ся і на фар тэ пі я на ў ку це. Ня ўжо мая 

но вая зна ё мая за хап ля ец ца яшчэ і му зы кай? Ака за ла ся, 

ба бу ля Ва ле рыі скон чы ла му зыч нае ву чы лі шча і пе рад ала 

ўнуч цы лю боў да му зы кі. Дзяў чы на зай ма ла ся ў му зыч най 

шко ле, лю біць спя ваць і ў скла дзе хо ру «Жу ра вач ка» па бы-

ва ла ў мно гіх кра і нах на кон кур сах і фес ты ва лях.

Пры ем на су стра каць на сва ім шля ху та ле на ві тых лю дзей 

з доб рым сэр цам. Ця пер мы з Ле рай най леп шыя сяб роўкі.

Ка ця ры на КВА ЧО НАК, 

ву пускніца 10 кла са СШ № 11 г. Ма ла дзеч на.

Фо та аў та ра.

Пра аў та ра
— Прак ты ка пуб лі ка цый у га зе тах вель мі важ-

ная і ка рыс ная для мя не, бо на ле та я пла ную па сту-

паць у БДУ на фа куль тэт жур на ліс ты кі, — рас каз вае 

16-га до вая аў та рка. — Ка лі ка заць пра ся бе, то я вель-

мі люб лю па да рож ні чаць, мне па да ба ец ца на вед ваць 

роз ныя кра і ны, па зна ваць іх куль ту ру. Да та го ж мя не 

зу сім не па ло ха юць па лё ты ў са ма лё тах, та му пас ля 

за кан чэн ня ВНУ я ха це ла б пра ца ваць сцю ар дэ сай. 

Па куль гэ та толь кі ма ра, але ў ча ла ве ка заў сё ды па-

він на быць за па вет нае жа дан не.

Ма тэ ры ял Ка ця ры ны прый шоў на наш кон курс 

пер шым. Він шу ем яе з ад мыс ло вым дэ бю там і жа да-

ем дзяў чы не знай сці кам пра міс па між сва і мі ма ра мі 

і па мкнен ня мі.

САК РЭ ТЫ 
АН ТЫ СТРЭ СУ

ЛЁС БЫЦЬ БІЯ ТЛА НІС ТАМ
...Ён хут кі, як стра ла. Ля ціць, раз-

ра за ючы па вет ра. Ва кол міль га-

юць дрэ вы і кус ты. У ву шах шу-

міць: «Да вай-да вай! Пра ца ваць! 

Оп, оп, оп!» На пэў на, усе зда га да-

лі ся, хто гэ та. Бія тлон — не ра бо-

та, лёс. Лёс 22-га до ва га ка пі та на на цы я наль най збор най Ан то на 

СМОЛЬСКА ГА.

Усім вя до ма, што Бе ла русь — спар тыў ная кра і на. Ся род зі мо вых 

ві даў за пер шае мес ца па па пу ляр нас ці спа бор ні ча юць ха кей і 

бія тлон. І апош ні ўсё час цей пе ра ма гае... Да р'я До мра ча ва і На-

дзея Скар дзі на, Сяр гей Но ві каў і Алег Ры жан коў — гэ тыя лю дзі 

ства ра лі гіс то рыю бе ла рус ка га, ды і су свет на га, бія тло на. Змя-

ня юц ца эпо хі, і на ды хо дзіць час ма ла дых і та ле на ві тых. Ме на ві та 

та кім і з'яў ля ец ца мой су раз моў нік.

Як дзе ці трап ля юць у бія тлон? Як вы бі ра юць сваё, што сэр цу 

мі лей шае? Якія вы пра ба ван ні і скла да нас ці ча ка юць іх на доў-

гім спар тыў ным шля ху? Аб чым бія тла ніс ты ма раць, дзе зна-

хо дзяць ма ты ва цыю, як зма га юц ца з ня ўда ча мі? Па спра бу ем 

да ве дац ца.

Пра аў та ра
— Мне 17 га доў, і я па тры ёт ка. Жыц цё вая па зі цыя: ад да ная 

род на му сло ву і род най кра і не. З чац вёр та га кла са бя ру ўдзел 

у алім пі я дзе па бе ла рус кай мо ве і лі та ра ту ры, на ват да сяг ну ла 

пэў ных пос пе хаў, — рас каз вае пра ся бе аў та рка. — Я ся бе лі чу 

ак тыў ным спар тыў ным ама та рам. Ся род ма іх лю бі мых ві даў — 

бія тлон, фрыс тайл і фі гур нае ка тан не. Хва рэю, зра зу ме ла, заў-

сё ды толь кі за спарт сме наў-бе ла ру саў. Яшчэ вель мі люб лю па-

да рож ні чаць, ма ру аб' ехаць усю Еў ро пу. На ве даць кра і ны, у якіх 

яшчэ не бы ла, мне ўжо тры га ды да па ма гае пост кро сінг. Яшчэ 

я за хап ля ю ся гіс то ры яй род най кра і ны, ма ру паў дзель ні чаць у 

ар хеа ла гіч най экс пе ды цыі. Сме ла ма гу на зваць ся бе ча ла ве кам 

ак тыў ным і ня ўрымс лі вым.

За ста ец ца толь кі да даць, што Алё на збі ра ец ца па сту паць на 

фа куль тэт жур на ліс ты кі.

За кан чэн не. Па ча так кон кур су ў «ЧЗ» ад 23 мая.


