
ЗВАР ШЧЫ ЦЫ 
БРУ ДУ 

НЕ БА ЯЦ ЦА!
(Заканчэнне. Пачатак на 1-й стар. «ЧЗ».)

На дзея — не адзі-

ная жан чы на-звар-

шчык на прад пры-

ем стве, ёсць яшчэ 

ка ля жан ка. Ад нак 

ней ка га асаб лі ва га 

стаў лен ня да ся бе 

яны не ад чу ва юць: 

па тра ба ван ні да іх 

та кія ж, як і да ўсіх 

ас тат ніх ра бот ні каў, 

ні хто не ро біць па-

слаб лен няў, як той ка заў, за пры го жыя во чы...

— У ка лек ты ве мы ўсе ад но ад на му да па ма га-

ем. Але ў нас здзель ная за ра бот ная пла та, і ка лі я 

не бу ду пра ца ваць як усе, то, на ту раль на, гро шай 

атры маю менш, чым ас тат нія. Ад чу ваю ад ка лег 

не спа чу ван не, а па ва гу за тое, што якас на вы-

кон ваю свае аба вяз кі на роў ні з імі, — тлу ма чыць 

суразмоўніца.

Ня гле дзя чы на цяж кую пра цу, ма ла дая звар-

шчы ца заў сё ды зна хо дзіць маг чы мас ці за ста вац ца 

жа ноц кай.

— У ма ёй ра бо це трэ ба быць за ся ро джа най, 

сур'ёз най, спраў ляц ца з фі зіч ны мі на груз ка мі, а вось 

до ма я заў сё ды доб рая ма ма і ка ха ная жон ка. Хоць 

і не фар бу ю ся на вы твор час ці, усё роў на ад чу ваю 

ся бе заў сё ды пры го жай. (Смя ец ца.) На огул, я не лі-

чу, што мая ра бо та «не жа но чая». Прос та не кож ная 

дзяў чы на яе «па цяг не», ды і шмат хто прос та не за-

хо ча. Каб пра ца ваць звар шчы кам, трэ ба быць мэ та-

на кі ра ва най, моц най, да та го ж не ба яц ца бру ду.

Ма ла хто ве дае, што ёсць ад мыс ло вы між на род-

ны кон курс для звар шчы каў. Ён што год пра хо дзіць у 

Мін ску і ўклю чае ў ся бе не каль кі на мі на цый. На дзея 

ўжо дру гі год удзель ні чае ў гэ тым пра фе сій ным 

спа бор ніц тве ў на мі на цыі «Ме ха ні за ва ная звар ка 

ў су ме сях ак тыў ных га заў MІG/MAG». Ле тась яна 

за ня ла 20-е мес ца ся род 140 удзель ні каў, сё ле-

та — 21-е. Ад нак не збі ра ец ца спы няц ца і на ле та 

хо ча ўзяць удзел у кон кур се зноў — з на дзе яй на 

вы шэй шае мес ца.

Ан ге лі на НО ВІ КА ВА, 

сту дэнт ка ІІІ кур са Бе ла рус ка га дзяр жаў на га 

ўні вер сі тэ та куль ту ры і мас тац тваў.
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Свой вы барСвой вы бар

Ула дзі слаў: — Усё па ча-

ло ся з не са май доб рай гіс-

то рыі... Аляк сандра не ча ка-

на моц на за хва рэ ла і амаль 

жы ла ў баль ні цах. Каб яна не 

ду ма ла пра дрэн нае і не су-

ма ва ла, я ста ра ўся ад цяг ваць 

яе раз мо ва мі пра ства рэн не 

біз не су, лі та раль на кож ны 

дзень мы аб мень ва лі ся роз-

ны мі пла на мі. На шчас це, ся-

стра хут ка пай шла на па праў-

ку, а ўсе на шы ідэі па ча лі раз-

ві вац ца. Ад ной чы пра чы та лі, 

што спа жы ван не ка вы рас це 

што год. І зра зу ме лі: ад крыц-

цё ка вяр ні — наш шанц! Бо 

гэ та той пра дукт, які заў сё-

ды бу дзе за па тра ба ва ны. 

Да та го ж пад час ву чо бы я 

пад пра цоў ваў у сфе ры гра-

мад ска га хар ча ван ня, та му 

ней кі до свед у мя не ўжо быў. 

Акра мя таго, для ад крыц ця 

ка вяр ні па трэб ны ад нос на 

не вя лі кі бюд жэт. Су па ста віў-

шы ўсе фак ты, мы вы ра шы лі, 

што знай шлі свой ідэа льны 

ва ры янт. Вя лі кім плю сам 

у на шых па чы нан нях бы ла 

на яў насць ад па вед най аду-

ка цыі. Я скон чыў Бе ла рус кі 

ганд лё ва-эка на міч ны ўні вер-

сі тэт спа жы вец кай ка а пе ра-

цыі ў Го ме лі па спе цы яль нас-

ці «эка на міст-ме не джар».

Аляк санд ра: — Я, на ад ва-

рот, больш твор чы ча ла век. 

Пас ля шко лы пай шла ў ар хі-

тэк тур ны ка ледж, та му што 

«ўмею, ма гу і ха чу». Спраў ля-

ла ся з ву чо бай доб ра, пас ля 

па сту пі ла ў Ма зыр скі пе да га-

гіч ны ўні вер сі тэт імя І. П. Ша-

мя кі на на фі зі ка-ін жы нер ны 

фа куль тэт. Ве ды ў га лі не ар-

хі тэк ту ры спат рэ бі лі ся пры 

вы ба ры мес ца і бу даў ніц тве 

са мой уста но вы.

Праў да, у на шым го ра дзе 

ця гам паў го да мес ца мы так і 

не знай шлі, а вы куп ляць дзяр-

жаў ную зям лю на аў кцы ё не 

(як нам пра па ноў ва лі) бы ло 

за над та маш таб на, та му вы-

ра шы лі па спра ба ваць у Ка лін-

ка ві чах, гэ та зу сім не да лё ка 

ад Ма зы ра. І вось тут знай шлі 

тое, што шу ка лі. На рэш це па-

чаў ся этап бу доў лі, але цяж-

кас ці не скон чы лі ся. Вя до ма, 

што пры ства рэн ні свай го біз-

не су, як ты ні раз ліч вай, не па-

збег нуць фі нан са вых цяж кас-

цяў. Та му да вя ло ся пра даць 

аў та ма бі лі, па зы чаць гро шы ў 

сва я коў, зна ё мых і сяб роў.

На ступ ным эта пам бы ло 

ства рэн не ды зай ну. Яго за-

маў ля лі ў кам па ніі, нам рас-

пра цоў ва лі брэнд бук і ла га-

тып, знеш ні вы гляд пер ша га 

ганд лё ва га мо ду ля. Я вель мі 

ха це ла ства рыць неш та ў тэ-

ме бяс кон цас ці. Мы вы бра лі 

тэ ма ты ку кос ма су. На рын ку 

яшчэ не бы ло «кас міч ных» ка-

вяр няў, і гэ та тое, што нас вы-

лу чае ся род кан ку рэн таў.

Ула дзі слаў: — Што да наз-

вы, то тут быў са праўд ны маз-

га вы штурм! Мы раз гля да лі 

роз ныя ва ры ян ты, якія бы лі б 

ві рус ны мі, лёг ка чы та лі ся і да-

но сі лі сут насць ад ра зу. У вы-

ні ку спы ні лі ся на CoffeeCos.

Аляк санд ра: — Мы ка ля 

вась мі ме ся цаў пра ца ва лі 

са мі, гэ та зні жа ла на шы па-

ста ян ныя вы дат кі і да зва ля-

ла зра зу мець і ад чуць біз нес 

знут ры. Ця пер з'яў ля ем ся ў 

ка вяр ні дзесь ці раз на ме сяц, 

каб па чуць ад гас цей, што ім 

не па да ба ец ца і дзе трэ ба 

неш та вы пра віць. Гэ та на са-

мрэч пры му шае пра ца ваць 

больш і да па ма гае імкнуц ца 

да леп ша га.

Ула дзі слаў: — Ня даў-

на на ве да лі маш таб ны біз-

нес-фо рум. Пас ля яго на шы 

па тра ба ван ні пры вы ба ры 

пер са на лу кры ху змя ні лі ся. 

У пер шую чар гу важ на, каб 

ча ла век мог пры цяг нуць ува-

гу гос ця. На бі ра ем ра бот ні каў 

са мі з да па мо гай плат фор маў 

па по шу ку ра бо ты. Што да ты-

чыц ца сяб роў, то мы атры ма-

лі шмат уро каў і ця пер бя ром 

толь кі не зна ё мых лю дзей.

Аляк санд ра: — Нам вель мі 

хо чац ца ска заць дзя куй баць-

кам, якія ве ры лі ў нас. Яны 

заў сё ды ка за лі: «Спра буй це!» 

Вель мі шмат да па ма га лі з ра-

мон там ка вяр ні: Улад з баць-

кам фар ба ва лі сце ны, кла лі 

пліт ку, ра бі лі мно гае ін шае, ма-

ма зай ма ла ся дэ ко рам і ды зай-

нам. Баць кі ні ко лі не ад маў ля лі, 

а шчы ра га на ры лі ся на мі.

Ця пер, ка лі мы да сяг ну лі 

та го, да ча го так імк ну лі ся, хо-

чац ца пад ба дзё рыць ін шых. 

Біз нес ме нам ты не мо жаш на-

ра дзіц ца, але мо жаш ім стаць. 

Са мае га лоў нае — ка лі ты са-

праў ды не ча га хо чаш, то па-

ві нен іс ці да апош ня га. У нас 

усё атры ма ла ся та му, што мы 

не зда лі ся!

Ан ге лі на НО ВІ КА ВА, 

сту дэнт ка ІІІ кур са 

Бе ла рус ка га дзяр жаў на га 

ўні вер сі тэ та куль ту ры 

і мас тац тваў.

Ка ры на ро дам з Ра га чо-

ва. Скон чы ла Ака дэ мію МУС 

па спе цы яль нас ці «Пра ва-

знаў ства», з ле та гэ та га го-

да пра цуе па раз мер ка ван ні 

ў РА УС на па са дзе ін спек та-

ра кры мі наль на-вы ка наў чай 

ін спек цыі.

— З чац вёр та га кла са 

вы зна чы ла ся, што ха чу на-

сіць па го ны на пля чах. Пры 

вы ба ры пра фе сіі не аба пі ра-

ла ся ні на за ро бак, ні на прэ-

стыж насць, ары ен та ва ла ся 

толь кі на ўнут ра нае прад-

чу ван не. Пас ля вось ма га 

кла са па сту пі ла ў Мін скае 

аб лас ное ка дэц кае ву чы лі-

шча ў Слуц ку на фа куль тэт 

мі лі цыі. Лі чу, што атры ма ла 

там доб ры во пыт для да лей-

шай кар' е ры. Да та го ж там 

су стрэ ла свай го бу ду ча га 

му жа Ан то на. Ця пер у мае 

аба вяз кі ўва хо дзіць пра фі-

лак тыч нае на зі ран не і кант-

роль за асу джа ны мі: по шук 

тых, хто мае су дзі масць, 

пра вер ка іх па мес цы жы хар-

ства, вы ня сен не па ка ран няў 

у вы гля дзе гра мад скіх ра бот 

і ін шае. Акра мя та го, ня ма-

ла ча су зай мае афарм лен-

не да ку мен таў, — дзе ліц ца 

дзяў чы на.

На ва спе ча ны спе цы я ліст 

ка жа, што спа чат ку ўклю-

чыц ца ў пра цэс бы ло ня лёг-

ка, але да па маг ла пад трым-

ка род ных і сяб роў. Ка ры на 

пры зна ец ца, што ця пер на-

ват на вы хад ных цяж ка па-

зба віц ца ад ду мак пра ра-

бо ту, бо пра фе сія вы му шае 

быць заў сё ды на су вя зі.

— Пе ра жы ва ла, што да 

мя не бу дуць ста віц ца не-

сур' ёз на з-за ўзрос ту. Але 

ў боль шас ці вы пад каў тыя, 

хто ста іць на ўлі ку ў РА УС, 

не іг на ру юць мае па тра ба-

ван ні. У за леж нас ці ад пла-

наў на дзень мне трэ ба або 

зна хо дзіц ца на сва ім мес цы 

ў ад дзе ле, або вы яз джаць у 

вёс кі на пра вер ку асу джа-

ных. Мя не та кія аба вяз кі не 

па ло ха юць. Ка неш не, бы вае, 

што су ты ка ю ся з ха ма ва ты-

мі людзь мі, якія да юць во лю 

эмо цы ям, не кант ра лю юць 

ся бе. Та му важ на быць псі-

ха ла гіч на пад рых та ва ным, 

дзесь ці пра маў чаць, а дзесь-

ці па вы сіць го лас, — пра цяг-

вае Ка ры на. — Фі зіч ная пад-

рых тоў ка так са ма па він на 

быць доб рай. У воль ны час 

імк ну ся ёй зай мац ца. Удзя-

ляць ува гу хо чац ца і ўнут ра-

на му све ту, са ма раз віц цю. 

Та му ў пла нах — атры маць 

да дат ко вую аду ка цыю псі-

хо ла га. Гэ та да па мо жа як у 

служ бо вай дзей нас ці пад час 

ра бо ты з людзь мі, так і ў по-

бы це.

Ка ры на ўспа мі нае: да 

раз мер ка ван ня зна ё мыя 

жар та ва лі, што яна не вы-

тры мае на но вым мес цы і 

не каль кіх тыд няў, маў ляў, 

ста не вель мі сум на.

— Але я знай шла са бе 

за ня ткі па ду шы: спорт на 

све жым па вет ры, пры га та-

ван не да маш ніх страў для 

зна ё мых. Шчы ра ка жу чы, 

для мя не не так важ на, дзе я 

жы ву. Га лоў нае — каб по бач 

бы лі доб рыя лю дзі, — упэў-

не на су раз моў ні ца.

А для Ка ра лі ны раз мер-

ка ван не ў Ак цябр скі не бы-

ло сюр пры зам, бо дзяў чы на 

са ма ад сюль ро дам. Пас ля 

дзя вя та га кла са па сту пі ла ў 

Мінск у ка ледж біз не су і пра-

ва, ад ву чы ла ся па спе цы-

яль нас ці «Пра ва знаў ства», 

атры ма ла дып лом юрыс та. 

З лі пе ня гэ та га го да — на 

па са дзе ін спек та ра гру пы 

кад раў у РА УС.

— Больш пра цую з да ку-

мен та мі, чым з людзь мі, але 

мне гэ та вель мі па да ба ец ца! 

Кож ны но вы ра бо чы дзень 

для мя не пра хо дзіць на сы-

ча на. Бы ва юць цяж кас ці, 

але без іх ні як, гэ та ка рыс-

ны во пыт. Ста рэй шыя ка ле гі 

заў сё ды да па ма га юць і сло-

вам, і спра вай, а я імк ну ся 

зра біць усё пра віль на, — 

рас каз вае Ка ра лі на.

— Што бы ло вы ра шаль-

ным пад час вы зна чэн ня з 

пра фе сі яй? — пы та ю ся ў 

ге ра і ні.

— З ма лод шых кла саў 

бы ла ўпэў не на, што ста ну 

мі лі цы я не рам. Гля дзе ла се-

ры ял «Вяр тан не Мух та ра» і 

ўяў ля ла ся бе на мес цы га-

лоў ных ге ро яў. Паз ней мэ-

та на кі ра ва на рых та ва ла ся 

да па ступ лен ня ў ка ледж. 

Да рэ чы, мне заў сё ды ха це-

ла ся быць па доб най да ста-

рэй шай сяст ры, якая ця пер 

слу жыць у ста лі цы ў ад ным 

з пад раз дзя лен няў ор га наў 

унут ра ных спраў, — ад каз-

вае дзяў чы на. — У мі лі цыі 

пра ца ваць змо гуць, на пэў-

на, не ўсе. Тут па трэб ны 

цвёр ды, стры ма ны ха рак-

тар, упар тасць і пра ца ві-

тасць. У мя не гэ та ёсць, 

што да па ма гае ў мно гіх сі-

ту а цы ях. Зра зу ме ла, што, 

ка лі пры хо дзіш на пер шае 

ра бо чае мес ца, пры сут ні-

ча юць страх і пе ра жы ван ні. 

Але я па ста ві ла са бе мэ ту і 

ру шу да яе.

Да раз мер ка ван ня дзяў-

чы на тры га ды пра жы ла ў 

Мін ску.

— Пас ля на ву чан ня ў ка-

ле джы зра зу ме ла, што мне 

не ха па ла той ці шы ні, якая 

ёсць на ма лой ра дзі ме. А ця-

пер яна са мною, як і мае 

сва я кі, сяб ры, — ка жа су-

раз моў ні ца.

Ка ра лі на пры зна ец ца, 

што быць пры кла дам для ін-

шых — гэ та тое, да ча го яна 

імк нец ца ў пра фе сіі: «Спа-

дзя ю ся, што бу ду вы дат ным 

су пра цоў ні кам».

Да р'я ШЛА ПА КО ВА.

ПРАЗ ЦЕР НІ — 
ДА «КАС МІЧ НАЙ» КА ВЯР НІ,
або На што здоль ныя на стой лі васць і пад трым ка бліз кіх

Ба чыць мэ туБа чыць мэ ту

УНУТ РА НАЕ ПРАД ЧУ ВАН НЕ

Бы вае, што брат з сяст рой цяж ка сы хо дзяц ца ха рак-

та ра мі, у іх час та роз ныя за хап лен ні, але гэ та дак лад-

на не той вы па дак. Ула дзі слаў і Аляк санд ра САНЬ КО 

з Ма зы ра заў сё ды ха це лі мець улас ны біз нес. Кож ны 

спра ба ваў ся бе ў роз ных сфе рах, але ажыц ця віць ма ру 

атры ма ла ся толь кі су мес на.

Двац ца ці двух га до вая Ка ры на ЯРА ШЭ ВІЧ і дзе вят-

нац ца ці га до вая Ка ра лі на ЮХ НІК са школь ных га доў 

ве да лі, з чым хо чуць звя заць сваю бу ду чы ню. Ця-

пер яны — ма ла дыя спе цы я ліс ты ў ра ён ным ад дзе-

ле ўнут ра ных спраў га рад ско га па сёл ка Ак цябр скі 

Го мель скай воб лас ці. Як ім на пер шым рабочым 

месцы?

Гэ та яно пры вя ло 
ў мі лі цыю 

Ка ры ну і Ка ра лі ну

Выпускны лей тэ нанта Ка ры ны Яра шэ віч.


