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Доб рыя сэр цамДоб рыя сэр цам

«Ад ной чы пад Но вы 

год...» — ме на ві та та кой 

фра зай хо чац ца па чаць гіс-

то рыю пра тое, як звы чай ны 

элект ра га за звар шчык Ва ня 

стаў пры но сіць ра дасць лю-

дзям.

— Я на быў кас цюм Дзе да 

Ма ро за дзе ля за ба вы. Він-

ша ваць сва я коў, бліз кіх і іх 

дзе так знач на ве ся лей, ка лі 

ты ў воб ра зе. По сах, ва лён-

кі, мех з цу кер ка мі — у ро лю 

ўжы ва ўся з усёй сур' ёз нас-

цю, — ус па мі нае хло пец. — 

Не як па прось бе сяб ра він-

ша ваў дач ку яго зна ё май, 

якая пра ца ва ла са цы яль ным 

пе да го гам. Жан чы не спа да-

ба ла ся маё вы ступ лен не, і 

яна пра па на ва ла вый сці на 

вя лі кую пуб лі ку — па ва лан-

цё рыць «ба ра да тым ча раў-

ні ком» у до ме-ін тэр на це для 

дзя цей з асаб лі вас ця мі псі-

ха фі зіч на га раз віц ця. І хоць 

па трэб на га до све ду ў мя не 

не бы ло, я зга дзіў ся.

Іван пры зна ец ца, што хва-

ля ваў ся ў той дзень страш-

на. Ка лі вый шаў на сцэ ну, з 

га ла вы вы ле це лі ўсе сло вы, 

за быў сцэ на рый. Да вя ло ся 

ім пра ві за ваць. Да па маг лі 

эмо цыі дзя цей, іх усмеш кі.

— Дзе адзін ра ніш нік — 

там і дру гі, трэ ці. Так я да-

лу чыў ся да ва лан цёр ска га 

атра да «Эдэль вейс». Уні каў 

ва ўсе ню ан сы, на бі раў ся во-

пы ту і за вяз ваў зна ём ствы. 

Над звы чай важ на мець ча-

ла ве ка, які ста не тва ім на-

стаў ні кам у гэ тай ня лёг кай 

спра ве і пад ка жа, як дзей-

ні чаць. А ў са мых не прад ка-

заль ных сі ту а цы ях — прый-

дзе на да па мо гу.

Хлоп цу спат рэ бі ла ся ка-

ля пя ці га доў, каб ад ва жыц-

ца на ства рэн не асоб на га 

атра да на за вод зе.

— Па цэ хах у по шу ках 

ах вот ных стаць ва лан цё ра-

мі не ха дзіў. У гэ тым пла-

не вель мі да па мог за вод скі 

турз лёт, які ў нас ла дзіц ца 

што год. Там кож на га мож-

на ўба чыць па-за ра бо тай, 

зра зу мець, на коль кі ча ла век 

ка манд ны, як бу дзе ся бе па-

во дзіць у роз ных 

аб ста ві нах. Спа-

чат ку нас бы ло 

ўся го шас цё ра, 

ця пер больш за 

два дзя сят кі. Хто? 

Звар шчык, элект-

рык, сле сар-сан-

тэх нік, су пра цоў ні-

кі ад дзе ла кад раў 

і на ват кі раў ні кі... 

Лю дзі роз ныя. 

У не ка то рых па 

двое-трое сва іх 

дзя цей. Пры чым у 

атра дзе не толь кі 

ра бот ні кі за во да 

ліц ця і нар ма ляў. 

Да лу чы лі ся на шы 

сяб ры, якія пра-

цу юць на ін шых 

прад пры ем ствах. 

Наз ву атра ду да лі 

ра ман тыч ную — 

«Сё мае не ба». Ча му? А гэ та 

ўжо ня хай кож ны для ся бе 

сам вы ра шае...

Пер шыя ва лан цёр скія 

кро кі ка ман да Іва на ра бі ла 

на сва ім за вод зе.

— Ка лек тыў вя лі кі. Ёсць 

шмат дзет ныя су пра цоў ні кі, 

ёсць тыя, хто ад ва жыў ся на 

ўсы наў лен не, ёсць сем'і, якія 

па роз ных пры чы нах ака за-

лі ся ў са цы яль на не бяс печ-

ным ста но ві шчы. Ме на ві та 

ім у пер шую чар гу і пра па-

на ва лі сваю да па мо гу — ад-

праў ля лі дзе так «У шко лу з 

доб рым сэр цам». Гэ та ак цыя 

БРСМ, што ла дзіц ца па ўсёй 

кра і не. Ця пер і ў нас яна ста-

ла тра ды цый най.

Па сту по ва «Сё мае не ба» 

па ча ло ўсё час цей за яў ляць 

пра ся бе на га рад скім уз-

роў ні — да па ма гаць аду-

ка цый ным і ме ды цын скім 

уста но вам, асоб ным сем' ям 

і ар га ні за цы ям.

— Пер шым ча сам за да чы 

пад кід ваў БРСМ: да іх час-

та звяр та юц ца з прось ба мі, 

а яны, у сваю чар гу, пе ра-

да юць іх у пяр віч ныя ар га-

ні за цыі. Дзя ку ю чы Са ю зу 

мо ла дзі за вя за ла ся ста лае 

су пра цоў ніц тва з мно гі мі ар-

га ні за цы я мі.

На дум ку кі раў ні ка атра-

да, ва лан цёр ства — гэ та 

на ват не маг чы мас ці, а жа-

дан не зра біць доб рую спра-

ву для ін ша га.

— Мно гім зда ец ца, што 

зай мац ца па доб ны мі рэ ча-

мі мо гуць толь кі ма ла дыя 

лю дзі, у якіх ха пае воль на-

га ча су. Ва ўсіх удзель ні каў 

на ша га атра да сем'і, хат нія 

спра вы, але гэ та не пе ра-

шка джае за зір нуць на га-

дзін ку ў ін тэр нат да сі рот і 

прос та па раз маў ляць з імі. 

Дро бязь, якая мо жа за даць 

доб ры на строй на не каль-

кі дзён, — рас каз вае хло-

пец. — Зай мац ца доб ры мі 

спра ва мі мож на 

не толь кі ў атра-

дзе. Прос ты прык-

лад — да па мо га 

ма ту лям, якія вы-

хоў ва юць дзя цей 

з ін ва лід нас цю. 

У  не  ка  то  рых 

шмат па вяр хо вых 

да мах ня ма пан-

ду саў і ліф таў, 

та му вы хад на ву-

лі цу для ка ля сач-

ні каў ста но віц ца 

са праўд ным вы-

п р а  б а  в а н  н е м . 

Спуск па лес ві-

цы ча сам зай мае 

больш ча су, чым 

улас на пра гул ка. 

А з да па мо гай ва-

лан цё раў мож на 

спра віц ца з праб-

ле май за не каль кі 

хві лін. Азір ні це ся на во кал. 

Маг чы ма, у су сед нім до ме 

як раз жы ве сям'я, якой не-

аб ход на ва ша пад трым ка.

Сён ня ва лан цёр скія атра-

ды ёсць у мно гіх шко лах, 

ка ле джах, ВНУ. Ад нак, па 

сло вах кі раў ні ка «Сё ма га 

не ба», ма ла дзень кія хлоп цы 

і дзяў ча ты мо гуць спра віц ца 

да лё ка не з усім:

— Не як нас па пра сі лі да-

па маг чы пры вы груз цы но-

ва га аб ста ля ван ня для баль-

ні цы. Мы, за вод скія хлоп цы, 

сі лу ма ем. Да па маг лі. Су пра-

цоў ні ча ем і з жа но чай ка ло-

ні яй, якая ёсць у го ра дзе. Ез-

дзі лі з кан цэр там, на бы ва лі 

па да рун кі для дзе так, што 

вы хоў ва юц ца ў До ме дзі ця-

ці пры па праў чай уста но ве. 

Сло вам, на чымсь ці ад ным 

не за цык лі ва ем ся і заў сё ды 

ад кры тыя да но вых за клі каў 

і пра па ноў.

Іван — ча ла век сціп лы, 

дзей насць атра да не ўспры-

мае як неш та вы ключ нае і 

не лю біць пе ра ліч ваць пос-

пе хі, якіх да сяг нуў. Ад нак 

ад ным пра ек там га на рыц ца 

асаб лі ва.

— У 2017-м ра зам з Ве-

ра ні кай Раж ко вай мы за-

пус ці лі «Шко лу даб ра». Па 

сут нас ці, гэ та пад рых тоў чыя 

кур сы для бу ду чых ва лан-

цё раў. Нель га ада рваць ча-

ла ве ка ад стан ка і ад ра зу ж 

за вес ці яго ў дзі ця чы дом ці 

да лю дзей з ін ва лід нас цю. 

Трэ ба рых та вац ца ма раль-

на. У «Шко ле даб ра» пра во-

дзі лі ся се мі на ры, трэ нін гі, тэ-

ма тыч ныя гуль ні — усё, каб 

на ву чыц ца ўста наў лі ваць 

кан такт без бо я зі і не па трэб-

на га жа лю. Час та ме на ві та 

яны пе ра шка джа юць ва лан-

цё рам-па чат коў цам.

— Ма тэ ры яль ная да па-

мо га — гэ та доб ра і па трэб-

на, але яшчэ не ўсё. Мы 

даў но су пра цоў ні ча ем з Го-

мель скім до мам-ін тэр на там 

для дзя цей з асаб лі вас ця-

мі псі ха фі зіч на га раз віц ця. 

Ва лан цё ры, як пра ві ла, са мі 

пры хо дзяць да іх. Мы ж вы-

ра шы лі дзей ні чаць на ад ва-

рот: за пра сі лі дзя цей у кі на-

тэ атр і ка вяр ню. Та кія ме ра-

пры ем ствы ка рыс ныя тым, 

што не дзе ляць гра мад ства 

на «асаб лі вых» і звы чай ных. 

Мы ўсе роў ныя, і не трэ ба 

ства раць пе ра шко ды там, 

дзе іх быць не па він на.

Іван пры зна ец ца, што не 

лю біць пы тан ня: «Што для вас 

зна чыць быць ва лан цё рам?»

— Гэ та скла да на па тлу-

ма чыць сло ва мі. З ад на го 

бо ку, ты ад да еш час і сі лы. 

З дру го га, атрым лі ва еш 

па зі тыў ныя эмо цыі і за рад 

энер гіі. На ват ка лі прос та 

зай ма еш ся доб ра ўпа рад ка-

ван нем тэ ры то рыі ці ця га еш 

мэб лю. Бо ве да еш — гэ та 

на ка рысць ін шым. Сён ня 

ва лан цёр скі рух у Бе ла ру сі 

да во лі па пу ляр ны, тут кож-

ны мо жа вы браць кі ру нак 

для ся бе — эка ло гія, дзе ці, 

лю дзі ста ла га ве ку. Га лоў-

нае — па чаць!

Ган на КУ РАК.

Мінск — Го мель — Мінск.

«Ка лі ча ла век пры хо дзіць час та, 
на ват ма гу ад га даць, што ён возь ме 
сён ня».

(Заканчэнне. 

Пачатак на 1-й стар. «ЧЗ».)

— Ус туп лен не ў са праўд нае да рос лае 

жыц цё бы ло хва лю ю чым для ця бе?

— Спа чат ку мне бы ло вель мі страш на. 

Ін шы го рад, так да лё ка ад до ма. Ба я ла ся, 

што не спраў лю ся з ра бо тай, не па сяб рую 

з ка ле га мі. Ад нак ка лек тыў тра піў ся цу-

доў ны. Пра цу ем друж на, пад мя ня ем ад-

но ад на го, ка лі трэ ба. Да са ма стой на га 

жыц ця пры звы ча і ла ся до сыць хут ка, бо 

яшчэ пад час ву чо бы ў Ма гі лё ве жы ла ў 

ін тэр на це.

— А якім бы ло пер шае ўра жан не пра 

го рад-спа да рож нік ста лі цы?

— Сма ля ві чы мне ад ра зу спа да ба лі ся. 

Асаб лі ва пры ро да тут пры го жая. Але што 

да ты чыц ца мес цаў для «вы ха ду ў лю дзі»... 

Вы брац ца асаб лі ва ня ма ку ды. Доб ра, што 

Мінск по бач. Гэ та кам пен суе не да хоп за баў-

ляль ных мес цаў для мо ла дзі, крам адзен-

ня, кас ме ты кі. Для мя не як для ма ла дой 

дзяў чы ны гэ та вель мі важ на. Але я ве даю, 

што ў нас бу ду ец ца ганд лё вы цэнтр, у якім 

бу дзе ўсё не аб ход нае. Вель мі ча каю яго 

з'яў лен ня.

— Што на конт жыл ля? Ма ла дым спе-

цы я ліс там да ец ца ін тэр нат?

— Так, жы ву з дзяў чы най у па коі ўдзвюх. 

Кошт, да рэ чы, не вель мі вя лі кі — ка ля са-

ра ка руб лёў. Ін тэр нат за да валь няе. У мя не 

па тра ба ван ні сціп лыя, дах ёсць — і вы дат на. 

Я лі чу, што ўсё за ле жыць ад ця бе са мо га. 

Ты ахай ны ча ла век — і ў па коі бу дзе чыс та і 

пры го жа. А ка лі не, дык ні я кія еў ра ра мон ты 

не да па мо гуць.

— Рас ка жы пра сваю ра бо ту. Што ўва-

хо дзіць у твае служ бо выя аба вяз кі?

— Пра цую я ў чы таль най за ле. У асноў-

ным пра вод жу дзень у ад дзе ле ПЦПІ (пуб-

ліч ны цэнтр пра ва вой ін фар ма цыі). Сю ды 

час та пры хо дзяць сту дэн ты ў по шу ках ад-

па вед най лі та ра ту ры, у асноў ным тыя, хто 

ву чыц ца на юрыс та. Так са ма бы ва юць пен-

сі я не ры, слу жа чыя. Звяр та юц ца па за пы ты 

ў «Эта лон» — пра ва вы пар тал.

Чы таль ная за ла ў нас ка рыс та ец ца па пу-

ляр нас цю, ёсць па ста ян ныя на вед валь ні кі. 

Я ні ко лі не ду ма ла, што зма гу за пом ніць іх 

ім ёны, а тым больш аса біс тыя чы тац кія ну ма-

ры! Але ка лі ча ла век пры хо дзіць час та, на ват 

ма гу ад га даць, што ён возь ме сён ня.

Яшчэ я пра вод жу ме ра пры ем ствы ў гім-

на зіі, рас каз ваю пра за ко ны, пра вы дзі ця ці. 

З на ву чэн ца мі на ша га аграр на-тэх ніч на га 

лі цэя аб мяр коў ва ем пра ва па ру шэн ні. Звы-

чай на ла джу вік та ры ны. На прык лад: «Што 

У БІБ ЛІ Я ТЭ КА РЫ — 
З... ФУТ БОЛЬ НАЙ КА МАН ДЫ

бы вае за рас піц цё спірт ных на по яў у гра-

мад скім мес цы?» Або аб мяр коў ва ем за ко ны 

ін шых кра ін.

— Ці бы ва юць у на вед валь ні каў ней кія 

асаб лі выя за пы ты?

— Ад ной чы да нас пры хо дзі ла жан чы на, 

якой бы ла па трэб на ра ён ная га зе та «Край 

Сма ля віц кі» за мі ну лае ста год дзе! Гэ та бы-

ло не так прос та. Я ўпэў не на, што яна пі са ла 

ней кае края знаў чае да сле да ван не.

З прось бай знай сці ста ры ну мар якой-

не будзь га зе ты звяр та юц ца час та. Заў сё-

ды ці ка ва, на вош та лю дзям вы пус кі та кой 

даў ні ны. Я не як спы та ла. Ад ка за лі, што ў 

тым ну ма ры быў на дру ка ва ны ар ты кул аб 

пра ба бу лі чы та ча.

— Ці збі ра еш ся за ста вац ца ў го ра дзе 

і ў біб лі я тэ цы, ка лі прой дуць два га ды 

ад пра цоў кі?

— За гад ваць не бу ду, роз ныя зда ра-

юц ца аб ста ві ны. Сё ле та я пла ную па сту-

паць у Ака дэ мію МУС на юрыс та. Ка лі ўсё 

скла дзец ца, бу ду пра ца ваць у гэ тай га лі не. 

А ця пе раш нім пра цоў ным мес цам я за да-

во ле ная.

Па лі на ПРА КА ПЕ НЯ, сту дэнт ка І кур са 

фа куль тэ та жур на ліс ты кі БДУ.

Фо та аў та ра.

«Ка лі ёсць жа дан не да па ма гаць, аба вяз ко ва зной-

дуц ца і тыя, ка му па трэб ная твая да па мо га», — 

упэў не ны Іван ДУ СЯ НОК. Ра зам з ка ле га мі ён 

зай ма ец ца ва лан цёр скай дзей нас цю на род ным 

Го мель скім за вод зе ліц ця і нар ма ляў. Яна не за ста-

ла ся не за ўва жа най на рэс пуб лі кан скім уз роў ні. Ле-

тась БРСМ пры знаў ва лан цёр скі атрад «Сё мае не-

ба» най леп шым ся род ра бо чай мо ла дзі Бе ла ру сі.

ПАД АХО ВАЙ «СЁ МА ГА НЕ БА»ПАД АХО ВАЙ «СЁ МА ГА НЕ БА»

«Не са ро мей це ся пра яў ляць эмо цыі», — 
ра іць ка ман дзір атра да Іван Ду ся нок.

«Наз ву атра ду да лі 
ра ман тыч ную — «Сё мае 
не ба». Ча му? А гэ та ўжо 
ня хай кож ны для ся бе 
сам вы ра шае...»

«Азір ні це ся на во кал. 
Маг чы ма, у су сед нім 
до ме як раз жы ве сям'я, 
якой не аб ход на ва ша 
пад трым ка».


