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«Пры праў ляю 
стра вы 

ўсмеш кай»

Пад пе ра стук ко лаўПад пе ра стук ко лаў

Анд рэй КО ЛА САЎ:

Да ні на па ша ныДа ні на па ша ны

КІ ЛА МЕТ РЫ ПА МЯ ЦІ, 
ТВА РЫ ПЕ РА МО ГІ

«Ма ла дзёж ны ма ра фон «75» — 
на ступ ным па ка лен ням

ЯНЫ ВЫ БРА ЛІ 
ЧЫ ГУН КУ

А іх — Міс і Лі да рам ма гіст ра лі

Сем га доў та му на ад ным са збор ных 

кан цэр таў звяр ну ла ўва гу на са ліс та 

з пры го жым мяк кім тэмб рам го ла су 

і аба яль най усмеш кай. Та ды ён здаў ся 

вель мі са рам лі вым для ар тыс та... І яшчэ 

за пом ні ла ся, з якім за хап лен нем вы ка наў ца 

гля дзеў на больш во пыт ных слу жы це ляў 

сцэ ны, ні бы здзіў ляў ся — і я ся род іх. 

З тых ча соў Анд рэй Ко ла саў, без умоў на, 

змя ніў ся: па ста леў, стаў ад ным з са мых 

за па тра ба ва ных спе ва коў — кан цэр ты, 

мю зік лы... А вось усмеш ка і па важ лі вае 

стаў лен не да ка лег за ста лі ся ра ней шыя.

— Анд рэй, ці бы лі ў ва шай сям'і му зы кі? Ці 

ах вот на вы ха дзі лі ў му зыч ную шко лу або зайз-

дрос ці лі хлап чу кам, якія гу ля лі ў фут бол?

— Мая ма ма Але на Ко ла са ва — са праўд ны му зы-

кант. У род ным Го ме лі яна вель мі вя до мая спя вач ка і 

пі я ніст ка. Я ж у му зыч най шко ле на ву чаў ся па кла се 

кла січ най гі та ры, але не ма гу ска заць, што зайз-

дрос ціў хлоп цам, якія гу ля лі ў два ры, бо і сам шмат 

чым па спя ваў зай мац ца. Акра мя му зы кі га ды два 

ха дзіў у сек цыю спар тыў най гім нас ты кі, по тым бы лі 

фех та ван не, вес ла ван не, бокс... Спорт заў сё ды быў 

са мной. І ця пер вель мі да па ма гае тая за гар тоў ка. 

Да рэ чы, умен не фех та ваць спат рэ бі ла ся ў мю зік ле 

«Ка за но ва».

— Як атры ма ла ся, што пер шы да рос лы вы бар 

быў зроб ле ны на ка рысць ку хар скай спра вы?

— На пэў на, ма ла хто ў пад лет ка вым уз рос це сам 

свя до ма вы бі рае пра фе сію. Мне шмат што па да ба-

ла ся і бы ло ці ка ва. А з тым кро кам да па мог вы зна-

чыц ца вы па дак. Ма ма з'е ха ла на пра цяг лыя гаст ро лі, 

і да во дзі ла ся ес ці ў асноў ным ка бач кі ў са мых роз ных 

ва ры ян тах: тут та бе і алад кі, і са ла ты, і ту ша ныя з 

мя сам. Усё гэ та га та ва ла ба бу ля, і я зра зу меў, што 

ха чу стаць ку ха рам!

(За кан чэн не на 8-й стар. «ЧЗ».)

Да ро га мі вы зва лен ня Бе ла ру сі па марш ру це Мінск — Ба ра на ві чы — Брэст — 

Пру жа ны — Грод на — Лі да — Аст ра вец — Ма ла дзеч на — Мінск — Жо дзі на — 

Бя гомль — Ві цебск — Ма гі лёў — Го мель — Мін ская воб ласць (Кур ган Сла вы) 

удзель ні кі па тры я тыч на га пра ек та «Ма ла дзёж ны ма ра фон «75» прай шлі 

з 11 да 19 чэр ве ня больш за 2,5 ты ся чы кі ла мет раў і са бра лі больш за дзве 

ты ся чы фа та гра фій вы зва лі це ляў кра і ны. Ме ра пры ем ства бы ло ар га ні за ва на 

БРСМ су мес на з Фе дэ ра цы яй праф са юзаў Бе ла ру сі, Бе ла рус кім дзяр жаў ным 

му зе ем гіс то рыі Вя лі кай Ай чын най вай ны пры пад трым цы Бе ла рус кай чы гун кі 

і ін шых за ці каў ле ных.

Акра мя ўша на ван ня ў мес цах ба я вой сла вы па мя ці тых, хто за ва я ваў для нас мір нае 

не ба над га ла вой, мэ тай ма ра фон цаў быў і больш глы бо кі па сыл для на ступ ных па ка-

лен няў — ства рэн не аль бо ма «Бе ла русь па мя тае. Род ныя тва ры Пе ра мо гі» і па лот ні шча 

«Бе ла русь па мя тае!»

(За кан чэн не на 4-й стар. «ЧЗ».)

— Пра фе сій ная дзей насць па він на пры но сіць за да валь нен не. Ка лі гэ та га ня-

ма, ні чо га не атры ма ец ца, — упэў не ныя пе ра мож цы сё лет ня га кон кур су «Міс і 

Лі дар Бе ла рус кай чы гун кі» ін жы нер па ахо ве пра цы Ган на СА ВЕН КА і элект ра-

ме ха нік Ві таль СІ ДЗІН з Мін скай дыс тан цыі элект ра за бес пя чэн ня УП «Мін скае 

ад дзя лен не БЧ».

АТ МАС ФЕ РА ВА БІ ЛА З ДЗЯ ЦІН СТВА
— Я скон чы ла Бе-

ла рус кі дзяр жаў ны 

ўні вер сі тэт транс пар-

ту. Сю ды прый шла год 

та му па раз мер ка ван-

ні, — рас каз вае дзяў-

чы на.

— Якім ён вы даў-

ся для но ва спе ча на га 

спе цы я ліс та?

— Бы ло ня лёг ка, 

ска жу шчы ра, але ці-

ка ва. Са мае цяж кае — 

па глы біц ца ў спе цы-

фі ку ра бо ты. У ма ёй 

спра ве, на прык лад, ты 

па ві нен ве даць усё і ад-

ра зу! Мо ра да ку мен таў 

і акі ян ад каз нас ці! Тэ о-

рыя і прак ты ка, як ака за ла ся, — рэ чы роз ныя. Да та го ж ва ўні вер сі тэ це я ву чы ла ся на 

ін жы не ра-энер ге ты ка, та му да вя ло ся пе ра бу доў вац ца. На ўсё пра ўсё мне спат рэ бі ла ся 

дзесь ці паў го да, — згад вае спе цы я ліст.

Ган на жар туе, што вы ба ру, ку ды пад ацца пас ля шко лы, амаль не бы ло:

— Я на ра дзі ла ся ў сям'і чы гу нач ні каў. Та та — па моч нік ма шы ніс та, ма ту ля ней кі час 

пра ца ва ла вы ха валь ні цай у ве да мас ным дзі ця чым сад ку. Я з ма лых га доў бы ла зна ё мая 

з цяг ні ка мі і ты мі, хто іх аб слу гоў вае. Мя не ва бі ла ўся гэ тая ат мас фе ра.

Дзяў чы на пры зна ец ца, што та та ні ко лі не ад га вор ваў яе звяз ваць сваё жыц цё са 

сталь ной ма гіст рал лю, але па пя рэдж ваў: «Чы гун ка па тра буе поў най ад да чы».

— Я аб са лют на не гу ма ні та рый, — усмі ха ец ца спе цы я ліст. — Та му, на пэў на, і ву чыц-

ца ва ўні вер сі тэ це бы ло лёг ка. Про філь ныя прад ме ты — фі зі ка, элект ра тэх ні ка — мне 

вель мі па да ба лі ся.

(За кан чэн не на 5-й стар. «ЧЗ».)

«ШЧАС ЛІ ВЫ, 
БО ЗАЙ МА Ю СЯ ТЫМ, 
ШТО ЛЮБ ЛЮ»
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 Фота з ар хі ва ге ро яў.


