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Ім ёныІм ёны

— Ця пер, каб да ве дац ца пра ча ла ве-

ка, да стат ко ва па гля дзець яго акаўнт у 

Іnstagram. У ва шым я знай шла ці ка вы 

пост «Як за па ліць улас нае сон ца». Пі ша це, 

што для вас гэ та — ёга,  лы жы, страль ба 

з лука...

— Усё тро шач кі не так. Я Ры бы па га раско-

пе, та му мне па да ба ец ца ўсё міс тыч нае. Не 

тое, каб гэ тым вель мі за хап ля ю ся, прос та ці-

ка ва. І не як мне на пі са ла ад на жан чы на: «Хо-

ча це, я скла ду вам не звы чай ны га ра скоп?» 

Згод на з ім, у кож на га ча ла ве ка ёсць сон ца, 

якое трэ ба за паль ваць праз пэў ныя дзе ян ні. 

Ду ма ла, што гэ та вы ключ на тыя рэ чы, якія 

пры но сяць ра дасць. Мне, на прык лад, па да-

ба ец ца па да рож ні чаць, я люб лю сваю ра бо ту, 

зна ём ствы з людзь мі. Але ў га ра ско пе знай-

шла страль бу з лу ка, лы жы, ёгу. Усё тое, што 

я не люб лю. І на ват не збі ра ю ся гэ та му ву чыц-

ца. На лы жах ка та ла ся ра зы ча ты ры, і тое 

толь кі та му, што ка лісь ці гэ та бы ло вель мі 

мод на. Што да ты чыц ца вер ха вой яз ды (а там 

быў і та кі пункт), то я прос та ба ю ся ко ней. 

Ву чыц ца абы хо дзіц ца з лу кам мне так са ма 

не як не асаб лі ва хо чац ца. Хоць я да стат ко ва 

доб ра стра ляю з піс та ле та.

— Вель мі ці ка ва! Са праў ды?

— Так, мне па да ба ец ца. Мы з му жам зі мой 

вы пад ко ва пра хо дзі лі мі ма ці ра. Я рап там 

па ду ма ла: «О, трэ ба ту ды зай сці!» Там бы ла 

зброя, мак сі маль на на блі жа ная да ба я вой 

па ва зе, ко ле ры, ін шых ха рак та рыс ты ках. 

У вы ні ку па тра пі ла ў «яб лы чак» ра зоў шэсць, 

а муж — ні вод на га. І та ды я па ду ма ла: на пэў-

на, ува мне жы ве ама зон ка (смя ец ца).

(За кан чэн не на 8-й стар. «ЧЗ».)

На дзея ЦІ МА ФЕ Е ВА:

«Я заў сё ды «Я заў сё ды 
на па зі ты ве»на па зі ты ве»

У ад ных дзень па чы на ец ца з ка вы, у ін шых — з пра гля ду 
ме сен джа раў, а ў ка гось ці ру ка ад ра зу цяг нец ца ўклю чыць 
«Доб рай ра ні цы, Бе ла русь!» Ка лі вы на ле жы це да апош ніх, 
вам бу дзе ці ка ва да ве дац ца, ча му вя ду чая гэ тай пра гра мы 
На дзея Ці ма фе е ва так лю біць Па рыж, ка лі яна ад чу вае ся бе ама зон кай 
і аб якім пра ек це ма рыць на ай чын ным тэ ле ба чан ні.

Трэ ці пра цоў ныТрэ ці пра цоў ны

— Па ке ты на абу так узя лі? — 

гля дзіць на на шы з фа то гра фам 

кра соў кі з бе лымі па дэ швамі Лі за 

КУ ЛІК. — Я, на пэў на, свае ке ды 

пас ля жні вень скай зме ны вы кі ну — 

«ад пра ца ва лі» тут сваё.

Тут — гэ та ў сель ска гас па дар чым атра-

дзе БДУ, які дзей ні чае на ўні вер сі тэц кім 

ву чэб на-до след ным прад пры ем стве «Шчо-

мыс лі ца». Ле там мо ладзь у асноў ным за ня-

тая на пра по лцы.

— Не да бо ру ў нас ня ма, — ка жа Уль я на 

БЫЧ КО ВА, прад стаў нік ка мі тэ та БРСМ 

БДУ, якая су пра ва джае нас. — За раз пра-

цу юць 15 ча ла век. Ка ман дзір атра да — Ліза. 

Дзяў чы на вель мі ад каз ная. Да та го ж шчы-

ра ва ла тут у чэр ве ні — усё ве дае, да па ма-

гае адап та вац ца на віч кам.

Лі за ву чыц ца на дру гім кур се фа куль тэ та 

між на род ных ад но сін. Ка ман дзір ба дзё ра пра-

во дзіць эк скур сію па ўні вер сі тэц кіх ула дан нях:

— Гэ та мы па спе лі зра біць за ра ні цу, — 

па каз вае на ўчас так по ля з хмызняковымі 

раслінамі і парасткамі дэкаратыўных 

саджанцаў. — Для сту дэн та-дзён ні ка знай-

сці пад пра цоў ку з афі цый ным пра ца ўлад-

ка ван нем да стат ко ва цяж ка. Не афі цый ны 

за ро бак — заў сё ды ры зы ка, а тут га ран тыі. 

Ды яшчэ до свед. Спра ба ваць неш та но вае 

заў сё ды ці ка ва. У на ступ ным го дзе ха чу пай-

сці ў сту дат рад, які за ня ты на «Ат лан це».

Да рэ чы, сё ле та ў БДУ бы ло ар га ні за ва на 

ка ля 30 сту дэнц кіх атра даў, якія дзей ні ча-

юць на роз ных аб' ек тах ста лі цы. Уся го на іх 

пра цуе звыш 260 ча ла век.

— Дзя ніс у нас пе ра да вік, ста ха на вец, — 

хва ліць ка ле гу Лі за.

— Ста ра ем ся. Да рос лае жыц цё — яно 

та кое, — усмі ха ец ца чац вёр та курс нік геа-

фа ка Дзя ніс КОР ЗУН. — Мне, як бу ду ча му 

ге о ла гу, ка неш не, ці ка вей ка пац ца глы бей, 

чым прос та па лоць. Тут рай для ба та ні каў. 

Але, як ка жуць, гро шы не пах нуць.

Да рэ чы, пра за ро бак. Хал ту рыць у сель-

ска гас па дар чым атра дзе ня вы гад на — пла-

цяць за коль касць вы ка на най ра бо ты. За 

квад рат ны метр атрымліваецца адзі нац цаць 

ка пе ек. Ка лі не ле на вац ца, то за дзень мож-

на пра па лоць ка ля 80 мет раў. Пра цоў ная 

зме на доў жыц ца ме сяц.

(За кан чэн не на 4-й стар. «ЧЗ».)

«ГУГ ЛІ ЛА, 
ЯК ПРА ВІЛЬ НА ПА ЛОЦЬ»,

ці Якім ён бы вае — за гар на град ках

Ня бач ныя мас тыНя бач ныя мас ты

ЧЫС ТАЙ ВА ДЫ 
І ЦЁП ЛЫХ СЦЕН!

Да па ма га ю чы ін шым, ва лан цё ры дзвюх кра ін 
ад кры ва юць ад но ад на го

Ва лан цё ры з роз ных рэ гі ё наў кра і ны і за меж жа са бра лі ся ра зам, каб да па маг-

чы жы ха рам вёс кі Ста хоў цы, што на Мя дзель шчы не, уцяп ліць да мы і ўвес ці ў 

экс плу а та цыю но выя эка ла гіч ныя ачы шчаль ныя збу да ван ні. Гэ ты пра ект на ра-

дзіў ся яшчэ ў 1994 го дзе, пас ля та го як жы ха ры з роз ных вё сак Бе ла ру сі бы лі 

вы му ша ны па кі нуць род ныя мяс ці ны з-за ра ды я цыі ў вы ні ку Чар но быль скай 

ка та стро фы. Та ды пе ра ся лен цы атры ма лі но вую ма лую ра дзі му, але з ча сам 

з'я ві лі ся праб ле мы — не да стат ко ва доб рае ўцяп лен не да моў і са ста рэ лая 

сіс тэ ма во да ачыст кі. Гэ тым ле там у рам ках су мес на га пра ек та між на род на га 

даб ра чын на га гра мад ска га аб' яд нан ня «Эка бу даў нік» і ня мец кай даб ра чын най 

ар га ні за цыі «Да мы за мест Чар но бы ля» пры пад трым цы Мя дзель ска га ра ён на га 

вы ка наў ча га ка мі тэ та і Фе дэ раль на га мі ніс тэр ства за меж ных спраў Гер ма ніі 

быў ар га ні за ва ны ма ла дзёж ны бу даў ні чы ла гер. Уся ах вот ная мо ладзь маг ла 

да лу чыц ца да доб рай спра вы і атры маць ка рыс ны до свед.

(За кан чэн не на 3-й стар. «ЧЗ».)

Уцяп лен нем до ма зай ма юц ца дзяў ча ты.

Ка ман дзір сель ска гас па дар ча га атра да 
Лі за Ку лік.
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