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БУДЗЕМ ЗНАЁМЫЯ

Яны ру ляць!Яны ру ляць!

— Я мяс цо вы, ро дам з 
агра га рад ка Том ка ві чы, — 
рас каз вае Ві таль. — У сель-
скую гас па дар ку прый шоў 
пас ля служ бы ў вой ску. 
У дзя цін стве пад пра цоў ваў 
па моч ні кам на баць ка вым 
кам бай не, та му пас ля вяр-
тан ня з ар міі над бу ду чай 
пра фе сі яй доў га не раз дум-
ваў. Тата ця пер ужо не пра цуе 
на жні ве — раз дае кар мы на 
ма лоч на та вар ным комп лек-
се. А ды нас тыю пра цяг ваю я. 
Ці цяж кая пра ца? Ве да е це, 
на вёс цы ін шай ня ма. Але мы 
пры ву ча ны з дзя цін ства, што 
ка лі хо чаш доб ра жыць, — 
трэ ба пра ца ваць. Убо рач ная, 

вя до ма, вель мі ад каз ны пе-
ры яд, хоць я б не стаў не да-
ацэнь ваць ас тат нія. Тое, што 
мы цяж ка пра цу ем ле там, 
да лё ка не зна чыць, што ў ас-
тат ні час пра ха лодж ва ем ся. 
Ад роз нен не толь кі ў тым, што 
тут ад ра зу ба чыш вы нік сва-
ёй пра цы.

Ся род ін шых хлоп ца вы лу-
чае і тое, што ён пра цуе без 
па моч ні ка. Ма ла до му ча ла ве-
ку да ве ры лі ня мец кі кам байн 
Claas Lexіon 560 — на ім зруч-
на ўбі раць збож жа і ад на му.

— Нас ад ра зу пры ву ча лі 
пра ца ваць са ма стой на, — 
тлу ма чыць Ві таль. — Та кі па-
ды ход у аг ра кам бі на та. Адзі-

нае, што трэ ба тро хі бо лей 
ува гі ма шы не ўдзя ляць, — за 
ўсім со чыш сам. На ма ла ціў 
ужо тро хі бо лей за ты ся чу, 
а ха це ла ся б па біць улас ны 
рэ корд — 3 600 тон. Па ста віў 
яго ў 2014 го дзе. 

Ад зна чым, што Ві таль — 
не ад на ра зо вы лі дар жні ва. 
Ужо на пра ця гу пя ці га доў 
за пар ён ад ным з пер шых у 
раёне пе ра адоль вае ру беж у 
ты ся чу тон на ма ло ту. У свой 
час ма ла ды кам бай нер быў 
пры зё рам рэс пуб лі кан скіх 
«Да жы нак», пе ра ма гаў на ра-
ён ным фес ты ва лі-кір ма шы.

— Пра зме ну пра фе сіі ні-
ко лі не за дум ваў ся, — пры-
зна ец ца рэ кард смен. — 
На шы баць кі пра ца ва лі на 
зям лі, мы пра цяг ва ем іх 
спра ву. Тым больш, пад час 
убо рач най мож на ня бла га 
за ра біць. Ле тась, на прык лад, 
за ўвесь час жні ва атры маў 
ка ля 2 500 руб лёў. Гро шы ў 
асноў ным ідуць на дзя цей: 
маю дач ку — яна ўжо пай-
шла ў дзі ця чы са док — і сы-
на, яму яшчэ толь кі споў ніц ца 
го дзік. Ста ра ем ся з жон кай, 
каб у ха це ўсё бы ло. Кон-
курс ма ла дых кам бай не раў, 
без умоў на, сты му люе, але я 
ду маю, што на ват ка лі б яго 
не бы ло, мы пра ца ва лі б не 
горш.

На мо мант на ша га ві зі ту 
зу сім тро хі не ха па ла да ты-
ся чы тон і экі па жу, у скла дзе 
яко га пра цу юць муж з жон-
кай. 29-га до вы трак та рыст-
ма шы ніст Іван ША ЦІ ЛА ро-
дам з вёс кі Ба ра ві кі, па зна-
ё міў ся са сва ёй ста рэй шай 

на год су жэн кай Воль гай у 
по лі, ка лі тая пры еха ла на 
Дзяр жын шчы ну пра ца ваць 
па раз мер ка ван ні аг ра но-
мам-хі мі кам. Ма ла ды ча ла-
век як раз пад во зіў хі мі ка ты 
на па лет кі, так і за вя за ла ся 
зна ём ства. Яны ра зам ужо 
дзе вяць га доў.

— Трак та рыс там пра-
ца ваў мой баць ка, — ка жа 
кам бай нер. — У дзя цін стве 
ра зам з ім да гля даў ма шы-
ну, не ча му ву чыў ся. По тым 
па сту піў у аб лас ны аграр на-
тэх ніч ны пра фе сій ны лі цэй, 
што ў Дзяр жын ску, паз ней 
за воч на скон чыў Бе ла рус-
кі дзяр жаў ны аграр ны тэх-
ніч ны ўні вер сі тэт. Пра цую з 
19 га доў. Жон ка вы ра шы ла 
па шчы ра ваць ра зам са мной 
толь кі сё ле та — у яе ўжо праз 
ме сяц за кан чва ец ца дэ крэт-
ны ад па чы нак, і па куль дзі ця 
хо дзіць у са док, мы за раб ля-
ем на жыц цё. На гэ ты мо мант 
я ёй за да во ле ны, усе за га ды 
вы кон вае доб ра (смя ец ца). 
Ра ней пра ца ва лі з мяс цо вым 
хлоп цам, але ён знай шоў са-
бе ін шую ра бо ту.

Іван так са ма сцвяр джае, 
што яго справа — не з лёг-
кіх. Але камбайнеру ці ка вы 
сам пра цэс. Убор ку ён па-
раў ноў вае з ха джэн нем на 
ка раб лі па мо ры — ча сам 
з ад на го кан ца по ля ін ша га 
на ват і не ўба чыш. Аса біс ты 
рэ корд «ка пі та на» — дзве 
ты ся чы тон. Пра цуе на ай-
чын ным кам бай не — «Па-
лес се GS12». Ма шы ну экс-
плу а ту юць ужо чац вёр ты 
се зон, ні я кіх на ра кан няў на 

бе ла рус кую тэх ні ку ў хлоп-
ца ня ма.

— Мне па да ба ец ца ў 
сель скай гас па дар цы, — 
сцвяр джае ён. — За ро бак 
за да валь няе, пры чым гэ та 
да ты чыц ца не толь кі ўбо рач-
най. Мы круг лы год атрым-
лі ва ем доб рыя гро шы. Ін шая 
спра ва, на што іх тра ціць. 
Дом мы ўжо па бу да ва лі, 
дзя цей га ду ем, хі ба, за ста-
ец ца толь кі сад па са дзіць? 
А ка лі сур' ёз на, то ця пер ў 
асноў ным кла по цім ся пра 
бу ду чы ню сы ноў — ста рэй-
ша му сем га доў, ма лод ша-
му бу дзе тры. Для гэ та га і 
пра цу ем.

Да пер шых ты сяч ні каў за-
ві та лі прад стаў ні кі ра ён най 
ад мі ніст ра цыі, Бе ла рус ка-
га рэс пуб лі кан ска га са ю за 
мо ла дзі, Фе дэ ра цыі праф-
саюзаў і Цэнт раль най ра ён-
най біб лі я тэ кі, якія ад дзя чы лі 
пе ра да ві кам сель скай гас па-
дар кі за плён ную пра цу, — 

уру чы лі каш тоў ныя па да рун-
кі і па мят ныя па дзя кі.

— Спа бор ніц твы ма ла дых 
кам бай не раў мы пра во дзім 
што год, — рас каз вае пер-
шы сак ра тар Дзяр жын ска-
га раён на га ка мі тэ та БРСМ 
Кі рыл ШЫК. — Лі чым, што 
гэ та доб ра сты му люе на шых 
хле ба ро баў, тым больш, што 
лі да ры жні ва атрым лі ва юць 
каш тоў ныя па да рун кі, ма юць 
го нар і па ша ну ў ра ё не ад сва-
іх ка лег. Вя лі кай праб ле мы з 
кад ра мі ў сель скай гас па-
дар цы, на маю дум ку, ня ма. 
Ска жу, што ў нас на Дзяр жын-
шчы не пра цуе 16 ма ла дзёж-
ных экі па жаў. І гэ та без улі ку 
«зме ша ных», у скла дзе якіх 
ма ла дое і ста рэй шае па ка лен-
ні шчы ру юць су мес на, — на-
прык лад, сы ны з баць ка мі. 

Яра слаў ЛЫС КА ВЕЦ.
lyskavets@zvіazda.by

Фо та Сяр гея НІ КА НО ВІ ЧА.
Мінск — 
Дзяр жын скі ра ён — Мінск.

Па ру га доў та му Ілья 
МАКЕЙЧЫК пад во зіў сяб ра ў 
тра лей бус ны парк, на ра бо ту. 
Сам ён у той час толь кі вяр-
нуў ся з ар міі і шу каў ва кан сію. 
Та ва рыш і пра па на ваў: а да-
вай зой дзем спы та ем, ці ідзе 
ця пер на бор у кі роў цы? Яны 
як раз бы лі па трэб ныя. Так Ілья 
тра піў на ра бо ту ў ста ліч ны 
тра лей бус ны парк №3. А сё-
ле та ён стаў най леп шым ся-
род кі роў цаў тра лей бу саў на 
га рад скім кон кур се пра фе сій-
на га май стэр ства «Мін скі май-
стар — 2017».

Ка лі да ро гі — дзве
...Сён ня Ільі ў дру гую зме ну, та-

му ён су стра ка ец ца з на мі ў абед, 
аку рат пе рад вы ез дам. Ча ра ві кі на-
чы шча ны, фір мен ная ка шу ля ад-
пра са ва на. «Мне па да ба ец ца, што 
ў кі роў цаў ёсць адзі ная фор ма. Але 
я б яе да пра ца ваў. Бо ў гэ тай ка шу-
лі спя кот на», — усмі ха ец ца ён.

Пра цуе Ілья на марш ру це №47. 
Жар туе, што кі роў цы яго між са бой 
на зы ва юць сац марш ру там: тра лей-
бус пра яз джае баль ні цу, па лі клі ні-
ку, пункт пры ёму дру гас най сы ра-
ві ны. Та му ся род па са жы раў шмат 
пен сі я не раў і тых, хто здае кар дон 
і ме та ла лом. Але хут ка хло пец пя-
рой дзе на ін шы марш рут — №10.

— Мне ён больш па да ба ец ца. На 
пра спек це Пе ра мож цаў па са жы ра-
па ток вя лі кі, про даж та ло наў лепш 
ідзе. А ад гэ та га за ле жыць і мой 
за ро бак. Ра ней кі роў ца атрым лі ваў 
12,5 ка пей кі з кож на га пра да дзе-
на га та ло на, ця пер — 25, — рас-
каз вае Ілья.

Пра цоў ны стаж хлоп ца — тры 
га ды, з іх два з па ло вай — за ру лём 
тра лей бу са. Перш чым вы ехаць на 
марш рут, бу ду чыя кі роў цы пра хо-
дзяць паў га да выя кур сы. Спа чат-
ку асвой ва юць тэ о рыю ў Мін скім 
дзяр жаў ным пра фе сій ным лі цэі №3 
ма шы на бу да ван ня, по тым — ста-
жы ру юц ца.

— У нас фак тыч на дзве да ро-
гі, — за ўва жае Ілья. — Трэ ба і пе рад 
са бой, і на верх на лі нію гля дзець. 
На аў то бу се, ду маю, пра сцей пра-
ца ваць. Ма неў ра ваць больш зруч-
на. А мы не мо жам ху цень ка ру-
шыць у трэ цюю па ла су, бо нам не 
да зво ліць лі нія.

— Звы чай на за ру лём тра лей бу-
саў ба чыш жан чын...

— У на шым пар ку іх ня мно га. 
Вось у чац вёр тым — шмат. Жан-
чы ны яшчэ да дуць фо ру не ка то рым 
кі роў цам-муж чы нам!

У кон кур се пра фе сій на га май-
стэр ства хло пец удзель ні чаў трэ ці 
раз. Ра зам з ім сё ле та за зван не 
най леп ша га ў пра фе сіі зма га лі ся 
18 ча ла век. Кі роў цам трэ ба бы ло вы-
ка наць пэў ныя фі гур ныя эле мен ты: 
«ту нэль ныя ва ро ты», за езд у бокс пе-
ра дам і за дам, пад' езд да пры пын ку, 
«змей ку», дыя га наль ную пар коў ку і 
ін шыя. А пад час тэ а рэ тыч най част кі 
спа бор ніц тва — ад ка заць на 30 пы-
тан няў па Пра ві лах да рож на га ру ху. 
Ілья спра віў ся з тэ о ры яй за 64 се кун-
ды! У кан цы вы бі ра лі двух кі роў цаў 
з най леп шы мі вы ні ка мі і пра во дзі лі 
аў та-спрынт. Два тра лей бу сы на пе-
ра гон кі пра хо дзі лі тра су: хто па ка заў 
леп шую хут касць і атры маў менш 
штраф ных ач коў, той і пе ра мож ца.

Пы та ем ся пра скла да нас ці ў 
пра цы. Ілья ад ра зу ад зна чае гра-

фік. Пер шая зме на ў кі роў цаў па-
чы на ец ца а пя тай га дзі не ра ні цы. 
На ра бо ту да бі ра юц ца на «дзя-
жур ках» — у пар ку трэ ба быць за 
20 хві лін да вы ез ду, каб па спець 
пад рых та ваць тра лей бус. А яшчэ 
пра фе сія па тра буе па ста ян най ува-
гі, бо ты ня сеш ад каз насць за па-
са жы раў. З-за та го што ўвесь час 
зна хо дзіш ся ў на пру жан ні, за зме ну 
вель мі стам ля еш ся.

— На да ро зе больш за ўсё пе ра-
шка джа юць ма шы ны, якія ста яць 
на пры пын ках і не да юць пад' ехаць. 
У нас у ін струк цыі пра пі са на, што 
мы па він ны спы няц ца не да лей чым 
за 20 сан ты мет раў ад бар дзю ра. 
А яшчэ па ма ім марш ру це аў та шко-
ла зна хо дзіц ца — па ста ян на ву чэб-
ныя ма шы ны ез дзяць. Пры чэ піш ся 
за та кім аў то (а яно мо жа два ра зы 
за глух нуць), по тым да во дзіц ца на-
га няць час, каб упі сац ца ў гра фік.

Спаз няц ца кі роў цам нель га, як і 
апя рэдж ваць рас клад — мо гуць 
па зба віць прэ міі. Ад хі лен не ў ад ну 
хві лі ну да пу шчаль нае, але, пры зна-
ец ца су раз моў нік, бы ва юць вель мі 
пры дзір лі выя па са жы ры, якія скар-
дзяц ца ў парк на ват з-за та ко га 
спаз нен ня.

Сі ла фір мен най ка шу лі
Ілья доб ра ве дае Мас коў скі ра-

ён. Та му, ка лі да яго па ды хо дзяць 
спы таць, як да брац ца па ней кім ад-
ра се, пад каз вае, дзе вый сці ці на 
які транс парт пе ра сес ці.

— Буй ныя па са жы ры су стра ка-
лі ся?

— Бы ва ла. Па мя таю, п'я ныя 
хлоп цы па ча лі ў са ло не біц ца, а 
по бач — жан чы ны ся дзяць. Ін шых 
муж чын не бы ло. Да вя ло ся ўмя-
шац ца са мо му. Не, абы шло ся без 
ку ла коў. Прос та ска заў: «Ка лі лас-

ка, вы ходзь це, да лей тра лей бус не 
па е дзе». Тыя хлоп цы, уба чыў шы на 
мне фор му кі роў цы, нар маль на па-
ста ві лі ся і па кі ну лі тра лей бус. Біц ца 
са мной па куль не лез лі, — усмі ха-
ец ца су раз моў нік.

— А ка лі ўба чыш, што нех та бя-
жыць да тра лей бу са, па ча ка еш?

— Я ні ко лі ад ра зу не за чы няю 
дзве ры. Ду маю: ня хай на хві лін ку 
паз ней па еду, але зраб лю доб рую 
спра ву. Бы вае, лю дзі по тым мах-
нуць мне, па ды дуць і ска жуць «дзя-
куй», — пры ем на.

Ці ка вім ся: ка лі ка мусь ці з па-
са жы раў ста ла дрэн на, ці мо жа кі-
роў ца за вез ці яго ў баль ні цу? «Не. 
Па ін струк цыі мы па він ны спы ніць 
транс парт і вы клі каць «хут кую». 
Па са жы ры лю бяць ад ра зу ва лі дол 
пра па ноў ваць. Але, мне зда ец ца, 
да ваць ча ла ве ку таб лет кі, не ве да-
ю чы, што з ім, не бяс печ на».

Сам Ілья ў асноў ным ез дзіць на 
ўлас ным аў то. Смя ец ца, што гра-
мад ска га транс пар ту яму і на ра-
бо це ха пае.

За ро бак, да рэ чы, у ма ла до га кі-
роў цы пры стой ны — 800—900 руб-
лёў.

— Мне пра фе сія па да ба ец ца. 
Я яшчэ ка лі быў ма лень кі, вель мі 
цяг нуў ся да ру ля. З та там ез дзіў — 
заў сё ды ха це ла ся са мо му кі ра ваць. 
Быц цам знай шоў ся бе. У бу ду чым 
пла ную па вы сіць і свой клас: во-
сен ню пай ду зда ваць на дру гі. 
А яшчэ праз год без ава рый най ра-
бо ты мож на пер шы клас атры маць. 
На пэў на, пер шы клас і пе ра мо га 
ў «Мін скім май стры» — вяр шы ня 
для кі роў цы (смя ец ца).

На тал ля ЛУБ НЕЎ СКАЯ. 
lubneuskaya@zvіazda.by

«ТЫ СЯЧ НІ КІ» Ў ПО ЛІ,
ці Як шчы ру юць на жні ве ма ла дзёж ныя экі па жы

На сва ім мес цыНа сва ім мес цы

СПРЫНТ НА ТРА ЛЕЙ БУ СЕ
Най леп шы кі роў ца і го рад ве дае, і бой кі раз ні мае

Гэ тым ле там на па лях кра і ны пра цуе больш за ты ся-
чу ма ла дзёж ных экі па жаў кам бай не раў. Са мы вя лі кі 
па каз чык — на Мін шчы не, тут гэ тая ліч ба да ся гае 216. 
У гас па дар цы «Праў да-Аг ра», фі лі яле ААТ «Аг ра кам-
бі нат «Дзяр жын скі», што на Дзяр жын шчы не, пер шым 
кам бай не рам, які на ма ла ціў ты ся чу тон збож жа, стаў 
27-га до вы трак та рыст-ма шы ніст Ві таль КУ НІЦ КІ. Ка-
рэс пан дэн ты «Чыр вон кі. Чыр во най зме ны» за ві та лі на 
пра цоў нае мес ца пе ра да ві ка і да ве да лі ся, што на тхняе 
ма ла дых кам бай не раў на рэ кор ды.

Ра зам у біт ве за ўра джай і ў ся мей ных кло па тах — 
муж і жон ка Іван і Воль га Ша ці лы на ват па зна ё мі лі ся ў по лі.

Па да ру нак пер ша му ты сяч ні ку Дзяр жын шчы ны 
Ві та лю Ку ніц ка му ўру чыў пер шы сак ра тар рай ка ма БРСМ 

Кі рыл Шык.
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