
16 02 2017 г.44 ДАРОСЛАЕ ЖЫЦЦЁ

8

З поў на чы на поў дзеньЗ поў на чы на поў дзень

Ра зам з Мі ха і лам на Па-
лес се па еха ла ві цяб лян ка 
Юлія. Ма ла дыя лю дзі па жа-
ні лі ся, ка лі бы лі яшчэ ад на-
груп ні ка мі.

— Мі ха іл ро дам з Го ме ля, 
ён гэ тыя мяс ці ны хоць мі ма-
ходзь, але ба чыў. Я на па чат-
ку хва ля ва ла ся, бо, ка лі доў га 
жы веш у ад ным мес цы, у ця-
бе ўста наў лі ва ец ца свой лад 
жыц ця: па ста ян на ба чыш ся з 
сяб ра мі, зна ё мы мі, лёг ка ары-
ен ту еш ся. А тут трэ ба бы ло 
на ладж ваць ста сун кі на ноў, 
мя няць поў нач кра і ны на поў-
дзень, — пры зна ец ца Юлія.

У цэнт раль най ра ён най 
баль ні цы ма ла дых ура чоў ча-
ка лі. Кож ны год на Бу да-Ка-
ша лёў шчы ну пры яз джаюць 
пры клад на 140—150 вы пуск-
ні коў. І ме ды цын ская аду ка-
цыя — у трой цы са мых за-
па тра ба ва ных ва кан сій на 
ра ё не.

Юлія са сва ёй спе цы яль-
нас цю «урач-кар ды ё лаг» на-
огул ака за ла ся пер шым ра-
бот ні кам та ко га про фі лю, які 
пры ехаў на па ста ян нае мес-

ца пра цы ў Бу да-Ка ша лё ва. 
Праў да, на па чат ку па цы ен таў 
бы ло ня шмат. Мо жа, з-за та-
го, што па трэб ны быў час, каб 
хво рыя да ве да лі ся пра но вую 
маг чы масць; мо жа, з-за та-
го, што да ра бо ты пры сту пі ла 
ле там, ка лі лю дзі бо лей за ня-
тыя ага ро да мі, чым ві зі та мі ў 
па лі клі ні ку. Але по тым на ві на 
раз ля це ла ся, і жы ха ры го ра-
да і вё сак пай шлі пра вя раць 
сваё зда роўе. Коль касць на-
вед валь ні каў хут чэй ра дуе 
«сар дэч на га док та ра», чым 
на пруж вае.

— Ка лі ра ней бы лі ад но-
сі ны на кшталт «ну, па ду ма-
еш, дро бязь — па ру шэн не 
сар дэч на га рыт му», то ця-
пер лю дзі ста ра юц ца не за-
пус каць хва ро бу. Я гу та ру з 
па цы ен та мі, тлу ма чу, як гэ та 
важ на — свое ча со ва аб сле-
да вац ца, кла па ціц ца пра ся-
бе, і ба чу, што ў ва чах ужо 
з'яў ля ец ца за ці каў ле насць.

На пы тан не пра «веч нах во-
рых» па цы ен таў, якія лю бяць 
ся дзець у чэр гах і скар дзіц ца 
не толь кі на хва ро бы, але і 

на жыц цё, Юлія ад каз вае са 
спа кой най раз важ лі вас цю. 
На ват без фі зіч най хва ро бы 
ча ла век мо жа па ку та ваць ад 
адзі но ты. Усіх трэ ба ля чыць: 
ка го таб лет ка мі, а ка го — 
кло па там і ўва гай.

— Уя ві це, жы ве ў вёс цы 
якая-не будзь адзі но кая ба-
буль ка, ва кол ні ко га ня ма, 
мо жа, акра мя двух-трох су-
се дзяў. А па ход у па лі клі ні-
ку — гэ та і на го да вы брац ца 
ў го рад, і маг чы масць па гу та-
рыць з людзь мі ў чар зе, мо-
жа, на ват су стрэць зна ё мых. 
Мы та кіх па цы ен таў ве да ем, 
лю бім і сяб ру ем з імі, — пад-
трым лі вае жон ку Мі ха іл.

Ка лі ма ла ды спе цы я ліст 
шу кае для ся бе жыл лё, то, на-
пэў на, хо ча, каб яно ака за ла ся 
блі жэй да мес ца ра бо ты. У вы-
пад ку з сям' ёй Бу ра коў скіх — 
ад ін тэр на та да баль ні цы ад-
лег ласць... у не каль кі кро каў. 
Мож на ска заць, што ма ла дыя 
лю дзі жы вуць на ра бо це.

Ка лі ў Бу да-Ка ша лё ве бу-
да ва лі ме ды цын скую ўста-
но ву, пра ект абя цаў быць 
маш таб ным. Ад нак пас ля 
ака за ла ся, што част ка па ко яў 
пус туе, і, каб па мяш кан ні не 
пра па да лі, кі раў ніц тва баль-
ні цы вы ра шы ла ад даць ад но 
кры ло бу дын ка пад жыл лё 
для пер са на лу. Унут ры «ад-

на па ка ё вая ква тэ ра» ўтуль на 
аб стаў ле на і ад звы чай най не 
ад роз ні ва ец ца.

— Ка лі мы толь кі пры еха-
лі, мэб ля тут ужо бы ла: лож кі, 
стол, крэс лы. Па кле е ны шпа-
ле ры, — рас каз вае Юлія. — 
На кух ні ад ра зу ўста ля ва ныя 
ра ка ві на, ша фы, плі та. Ра зам 
з му жам пры вез лі ха ла дзіль-
нік, які слу жыў нам яшчэ ў сту-
дэнц кія га ды, ку пі лі тэ ле ві зар. 
Ня даў на да мо ві лі ся з су се дзя-
мі пра вес ці ка бель, каб пад-
клю чыц ца да хут ка га ін тэр-
нэ ту. Да рэ чы, по бач жы вуць 
та кія ж ма ла дыя лю дзі, яны 
на ват пры еха лі сю ды з на мі 
ў адзін год. Так што агуль ную 
мо ву знай шлі без цяж кас цяў, 
ця пер сяб ру ем, да па ма га ем 
адзін ад на му. Ста рэй шыя 
ка ле гі так са ма не ад мо вяць, 
ка лі па трэб на кан суль та цыя 
па ра бо це ці звы чай ная жыц-
цё вая да па мо га.

Па ве ча рах жы ха ры ін-
тэр на та збі ра юц ца ра зам, 
гу ля юць у ін тэ ле кту аль ныя, 
на столь ныя гуль ні. Вя до ма, 
у ра ён ным цэнт ры за баў не 
так мно га, але і тут мож на 
знай сці лю бі мы за ня так. Юлія 
ці ка віц ца ма ні кю рам, хо бі Мі-
ха і ла даў но стаў гу мар, хло-
пец со чыць за жар та мі, пі ша 
сцэ на рыі для ка ман даў КВЗ. 

Не так даў но ся мей ная па ра 
пе ра ўва со бі ла ся ў Дзе да Ма-
ро за і Сня гур ку, каб па він ша-
ваць дзя цей су пра цоў ні каў...

Зрэш ты, ка лі не ча га не ха-
пае, мож на за зір нуць у ка вяр-
ню ці кі на тэ атр або па гу ляць 
у зя лё най зо не. Але на коль кі 
пра ца ў рай цэнт ры спры яе 
пра фе сій на му рос ту? Па сло-
вах Мі ха і ла, і пра цэс ля чэн ня, 
і ме ды ка мен тоз нае за бес пя-
чэн не ў баль ні цы не ад роз ні-
ва ец ца ад та го, што мож на 
атры маць у Мін ску. А пра фе-
сій на ўдас ка наль вац ца мож на 
ўсю ды. Тое, кім ты ста неш, за-
ле жыць толь кі ад ця бе, а не ад 
мес ца, на якім ты пра цу еш...

Раг не да ЮР ГЕЛЬ.
yurgel@zvіazda.by

Мінск — Бу да-Ка ша лё ва — 
Мінск.

НА ПРА ЦЫ, ЯК ДО МА
Кі раў ніц тва баль ні цы 
вы ра шы ла ад даць 
ад но кры ло бу дын ка 
пад жыл лё для 
пер са на лу. Унут ры 
«ад на па ка ё вая ква тэ ра» 
ўтуль на аб стаў ле на 
і ад звы чай най 
не ад роз ні ва ец ца.

Ура чы Бу ра коў скія 
пра ро лю мес ца ў жыц ці

«До ма кі руе муж, а на прад пры ем стве 
я. Вось і атрым лі ва ец ца раў на ва га!» — 
усмі ха ец ца май стар Коб рын ска га мас-
ла роб на-сы ра роб на га за во да Тац ця на 
АПА НО ВІЧ. Дзяў чы на пры зна ец ца, што 
з ра дас цю па мя ня ла ся б ро ля мі, — важ-
ная па са да на ад ным з най буй ней шых 
прад пры ем стваў го ра да ады мае ў яе 
ня ма ла ча су. Та му дзець мі зай ма ец ца 
пе ра важ на іх баць ка Ва дзім, які пра цуе 
на гэ тым жа за вод зе ра бо чым. Уво гу-
ле ж, знач ных мі ну саў у тым, што сям'я 
не раз лу ча ец ца на ват на ра бо це, яна 
не ба чыць.

КА ЛІ ПРЫ СПЕЎ ЧАС...
— Я ро дам з Іва на ва, гэ та зу сім не па да лёк 

ад Коб ры на, — рас каз вае Тац ця на. — Пас ля 
шко лы па сту пі ла ў Пін скі дзяр жаў ны аграр ны 
тэх на ла гіч ны ка ледж. Ча му вы бра ла та кую 
пра фе сію? Вель мі люб лю згу шчон ку! А ка лі 
сур' ёз на, не ба чы ла ся бе на ніякай ін шай ра-
бо це — з дзя цін ства вы зна чы ла ся, што бу ду 
пра ца ваць у гэ тай сфе ры. Ву чы ла ся амаль 
ча ты ры га ды, мя не гэ та па-са праўд на му за-
хап ля ла. Мы час та на вед ва лі про філь ныя 
прад пры ем ствы ў Брэс це, Бя ро зе, Сто лі не, 
ін шых га ра дах. Сю ды ж упер шы ню тра пі ла, 
ка лі пра хо дзі ла прак ты ку на трэ цім кур се. 
Та ды цэх яшчэ раз мя шчаў ся ў ста рым бу дын-
ку, але за вод мя не ўсё ад но ўра зіў. Вель мі 
спа да баў ся ка лек тыў, па ды ход да пра цы. Ды 
і за роб кі бы лі ня дрэн ныя на ват у прак ты кан-
таў. Та му вы ра шы ла: «Аба вяз ко ва прый ду 
сю ды пра ца ваць!»

Але пер шая спро ба тра піць у Коб рын пас-
ля за кан чэн ня ву чо бы ака за ла ся ня ўда лай, 
бо ў дзяў чы ны зу сім не бы ло до све ду. Акра мя 
та го, яе не маг лі за бяс пе чыць жыл лём. Ма ла-
ды спе цы я ліст ад пра ві ла ся на ма ла ка за вод у 
род ным Іва на ве, дзе зай ма ла ся вы твор час цю 
тва ра гу. Праз во сем ме ся цаў пра гу чаў ча ка-
ны зва нок з Коб ры на...

Тац ця на па чы на ла пра ца ваць у ла ба ра то-
рыі, дзе зай ма ла ся ана лі за мі га то вай пра дук-
цыі, а праз год (ка лі па бу да ва лі но вы цэх) ака-
за ла ся на ця пе раш няй па са дзе. Най боль шую 
част ку пра цоў на га ча су яна пра во дзіць у так 
зва ным пад ва ле, дзе кі руе пра цэ сам да спя-
ван ня сы ру. Пад яе на гля дам тут пра цуюць 
ка ля са ра ка ча ла век. Так са ма ў зо не ад каз-
нас ці май стра — кант роль ад груз кі га то вай 
пра дук цыі на экс парт, пе ра важ на ў Ра сію.

...ЦЯ ПЕР ДА СПЯ ВАЕ 
ПРА ДУК ЦЫЯ

Пра цэс вы ра бу пра дук цыі па чы на ец ца з 
так зва ных сы ра вы га таў ляль ні каў — спе цы-
яль ных ёміс тас цяў, дзе ў ма ла ко да да ец ца 
за квас ка і ін шыя кам па не нты. Праз не ка то ры 
час пры да па мо зе бак тэ рый у іх утва ра ец ца 
сыр нае зер не, з яко га фар му юц ца га ло вы. 
Іх раз мя шча юць на спе цы яль ныя стэ ла жы 
і па гру жа юць у ба сей ны з ра со лам. Тэр мін 
са лен ня за ле жыць ад га тун ку. Пас ля за кан-
чэн ня пра цэ су пра дукт ад праў ля юць на да спя-
ван не ў пад вал — тое мес ца, дзе ад бы ва ец ца 
апош няя ста дыя пры га та ван ня сы ру.

Цвёр дыя га тун кі (іх яшчэ на зы ва юць эліт-
ны мі) спе юць да стат ко ва доў га — да 180 
су так. Акра мя та го, та кія сы ры па кры ва юць 
спе цы яль най хар чо вай фар бай, якая вы сту-
пае ў ро лі на ту раль най упа коў кі. Паў цвёр дыя 
га тун кі да хо дзяць да кан ды цыі ў ся рэд нім за 
25—30 су так.

— Хоць у Іва на ве я зай ма ла ся пе ра важ на 
тва ра гом, упер шы ню су тык ну ла ся з вы твор-
час цю сы ра ме на ві та там, — пры зна ец ца 
Тац ця на. — На прад пры ем стве вы раб ля лі 
брын зу. Фак тыч на та ды я і зра зу ме ла, што 
гэ та най больш ці ка вы для мя не кі ру нак. Не-
ка му гэ та мо жа пад ацца прос тым: зва рыў 
сыр, рас сар та ваў па ўпа коў ках — і пра да-
вай. Але гэ та не так. Трэ ба ўваж лі ва са чыць 
за тэм пе ра ту рай у па мяш кан нях, віль гот-
нас цю і ін шы мі па каз чы ка мі, бо ўсё гэ та 
ад бі ва ец ца на сма ку пра дук цыі. Тут ня ма 
ні чо га ма ла знач на га. А яшчэ ска жу, што 
ра бо та не сум ная і не ад на стай ная, та му 
зме ны пра хо дзяць вель мі хут ка. Са мае цяж-
кае ў пра фе сіі — гэ та ста сун кі з людзь мі. 
Для ўсіх доб рым не бу дзеш (а я лі чу — і не 
трэ ба). Але я імк ну ся быць да ўсіх пад на ча-
ле ных спра вяд лі вай.

А ЛЕП ШАЕ «ХО БІ» — ДЗЕ ЦІ
— З Ва дзі мам мы па зна ё мі лі ся яшчэ ў 

Пін ску, ву чы лі ся ў ад ной гру пе, — ус па мі нае 
Тац ця на. — Ад ра зу за ўва жы ла яго... Праў да, 
пас ля ву чо бы ён ад пра віў ся слу жыць у вой ска, 
а ка лі вяр нуў ся, я бы ла ўжо ў Коб ры не. Та му, 
лі чы це, пе ра цяг ну ла яго за са бой. Спа чат ку, 
мо жа, бы ло цяж ка ва та пра ца ваць ра зам, а ця-
пер пры вык лі. На пер шым эта пе зды ма лі жыл-
лё, по тым атры ма лі крэ дыт і на бы лі ква тэ ру.

На прад пры ем стве Ва дзім зай ма ец ца 
дроб най фа соў кай пра дук цыі. За вод пе ра-
важ на пра дае сыр вя лі кі мі пар ты я мі і, ад-
па вед на, цэ лы мі га лоў ка мі. Але не ка то рыя 
ганд лё выя сет кі про сяць ад ра зу дзя ліць яго 
на больш дроб ныя ка вал кі. Для гэ та га тут 
уста ля ва на спе цы яль ная лі нія, на якой і пра-
цуе ма ла ды ча ла век. Ра бо та, па вод ле яго 
слоў, зболь ша га ме ха ніч ная, але ўсё ад но 
па тра буе пэў най ква лі фі ка цыі і ве даў.

— Ці скла да на пра ца ваць пад кі раў ніц твам 
жон кі? — за дум ва ец ца Ва дзім. — Ды не, мы 
абое не кан флікт ныя, та му цяж кас цяў ня ма. 
Суб ар ды на цыю за хоў ва ем, не пры слу хац ца 
да май стра я не ма гу. Ска жу ад но — пра ра-
бо ту до ма мы не раз маў ля ем. Што да ты чыц ца 
воль на га ча су, то на ша «хо бі» — двое сы ноў, 
увесь ад па чы нак пра во дзім з імі.

Жыць у не вя лі кім го ра дзе сям'і Апа но ві чаў 
па да ба ец ца. Па іх сло вах, у Коб ры не ўтуль на: 
го рад не вя лі кі, але пры го жы, праз да ро гу ад 
до ма — парк. Усё ёсць: су пер мар кет, шмат-
лі кія сек цыі для дзя цей (стар шы сын, на прык-
лад, хо дзіць на ку до — па пу ляр ны від ус ход ніх 
адзі на бор стваў), мес цы для ад па чын ку. А ка лі 
ча гось ці і ня ма — зу сім по бач Брэст.

— Яко га лё су ха це лі б для сва іх дзя цей? — 
пе ра пыт вае Тац ця на. — У пер шую чар гу, я 
лі чу, трэ ба зай мац ца лю бі май спра вай. Гэ та 
вы ра шае ўсе ін шыя праб ле мы: ка лі хо чац ца 
пра ца ваць, то і гра шо выя пы тан ні, і лю быя 
ін шыя ці зды ма юц ца, ці ады хо дзяць на дру гі 
план. Мяр кую, што ў нас з Ва дзі мам атры ма-
ла ся ме на ві та так.

Яра слаў ЛЫС КА ВЕЦ. lyskavets@zvіazda.by

Мінск — Коб рын — Мінск.

«Спа чат ку, мо жа, бы ло цяж ка ва та 
пра ца ваць ра зам, а ця пер пры вык лі. 
На пер шым эта пе зды ма лі жыл лё, 
по тым атры ма лі крэ дыт і на бы лі 
ква тэ ру».
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Заў сё ды по бачЗаў сё ды по бач

ГА ЛА ВА — ПА ЧАР ЗЕ
Так за ве дзе на ў сям'і вы твор цаў сы руТак за ве дзе на ў сям'і вы твор цаў сы ру

Ка лі баць ка — аку шэр-гі не ко лаг, ма ці — тэ ра пеўт, 
а брат — суд ме дэкс перт, вы бар пра фе сіі 

на прош ва ец ца сам са бой. У вы ні ку Мі ха іл БУ РА КОЎ СКІ 
па сту піў ву чыц ца на не ўро ла га ў Ві цеб скі дзяр жаў ны 

ор дэ на Друж бы на ро даў ме ды цын скі ўні вер сі тэт. 
Пас ля атры маў раз мер ка ван не ў Бу да-Ка ша лё ва.


