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раз МЕР КА ВАН НЕраз МЕР КА ВАН НЕ

Што год у га ра ды і вёс кі на ра бо ту пры-

яз джа юць дзя сят кі ма ла дых хлоп цаў 

і дзяў чат. Ка лек ты вы па паў ня юц ца 

на ва спе ча ны мі ўра ча мі, юрыс та мі, 

ме та дыс та мі ды спе цы я ліс та мі ін шых 

про фі ляў. Чэр вень скі ра ён ны цэнтр 

куль ту ры і ад па чын ку па за ле тась не 

стаў вы клю чэн нем: тут з'я ві ла ся яр-

кая, роз на ба ко вая, крэ а тыў ная мо-

ладзь.

Лю боў ЕЛ СУ КО ВА і Ан тон НЯ ДЗВЕДЗЬ 

на Чэр вень шчы ну тра пі лі з мінск ага ка ле-

джа імя Мі ха і ла Глін кі. «На са мрэч у мя не 

бы ло два ва ры ян ты: Чэр вень і Клецк, — рас-

каз вае Лю ба. — Але я так пе ра па ло ха ла ся, 

што за бы ла ся, які дру гі го рад. Атры ма ла ся 

доб ра: з Мін ска ез дзіць блі жэй». Ад нак Ан-

тон не так ра ду ец ца: на марш рут ку што ме-

сяч на сы хо дзіць па ло ва зар пла ты. Ча му б 

не жыць у Чэр ве ні? Вір лі вае жыц цё ста лі цы 

пры ваб лі вае больш. Хло пец там зай ма ец ца 

тан ца мі (лін дзі-хо пам), хо дзіць на кан цэр ты, 

ту су ец ца з сяб ра мі — час та да дзвюх-трох 

но чы. А ран кам вы яз джае на пра цу. Ад сы-

пац ца да во дзіц ца на вы хад ных...

У Лю бо ві звы чай ны пра цоў ны дзень па-

чы на ец ца са зма ган ня са сном: «На лі ваю 

ка ву, уклю чаю кам п'ю тар, за паў няю жур нал. 

Пас ля абе ду пры хо дзяць зай мац ца школь-

ні кі. З імі мы рас пя ва ем ся, пра цу ем над го-

ла сам, ву чым пес ні. А ўве ча ры — за ня ткі з 

да рос лым ка лек ты вам «Верб ні ца»: раз бі ра-

ем ме ло дыю, ста вім тан цы».

У ра бо ту Лю ба ўлі ла ся лёг ка, бо яшчэ 

пад час ву чо бы зай ма ла ся рэ пе ты тар ствам, 

на ладж ва ла кан такт з дзець мі. З імі ў дзяў-

чы ны асаб лі выя ад но сі ны: «Я, мож на ска-

заць, вы гля даю як школь ні ца, — апіс вае 

ся бе вы клад чы ца. — Дзе ці, ка неш не ж, 

ус пры ма юць мя не як пе да го га. Але нам 

пра сцей быць на ад ной хва лі, та му што мы 

па доб ныя знеш не». Ме тад вы кла дан ня ў 

Лю бо ві ўжо так са ма ёсць: не стро га, а з 

гу ма рам! Лі чыць, што тлу ма чыць па мыл кі 

трэ ба так, каб ні хто не па крыў дзіў ся і ў той 

жа час усё зра зу меў... З ка ле га мі ёй так са-

ма пры ем на ста са вац ца. Па між са бой яны 

дзе ляц ца до све дам: дзяў чы на пра па ноў вае 

пад цяг нуць ва кал, а хтось ці, на прык лад, ву-

чыць іг раць на гі та ры...

Пра ца з дзець мі, пад рых тоў ка да ме-

ра пры ем стваў на пруж вае і стам ляе. На 

ся бе ча су амаль не за ста ец ца. Ма ма Лю-

бы, якая па ра і ла ёй па сту паць у му зыч ны 

ка ледж, ця пер ка жа: «На вош та ад пра ві ла 

ця бе ту ды, што гэ та за пек ла та кое?!» Але 

дзяў чы на не шка дуе. «Па сту по ва пры звы-

чай ва еш ся да пра цы і ра зу ме еш: та бе па-

да ба ец ца, — ро біць для ся бе вы сно ву Лю-

боў. — Вы нік ві да воч ны — і ты шчас лі вая 

ад гэ та га. Та ды за бы ва еш ся пра нер вы і 

не да сы пы».

Лю бін ка ле га Ан тон так са ма на ву чае дзя-

цей, але іг ры на гі та ры. За ня ткаў не так мно-

га, та му хло пец ад дае ўсе сі лы на рэ пе ты цыі 

двух мяс цо вых ка лек ты ваў: «Верб ні цы» і 

«Ба ла гу раў». Да рэ чы, яшчэ не каль кі га доў 

та му ён не ве даў нот най гра ма ты і іг раць 

ні на якіх ін стру мен тах не ўмеў. «Для мя не 

гэ та бы ло не чым не ве ра год ным! — ус па мі-

нае хло пец. — Не ду маў, што зма гу стаць 

му зы кан там. Ка лі за кан чваў шко лу, вы ра-

шыў па сту паць ту ды, дзе ву чы лі ся сяб ры, у 

«Глін ку». Каб пад рых та вац ца, да во дзі ла ся 

ўста ваць а пя тай ра ні цы і зай мац ца му зы-

кай. Так са ма да мо віў ся на вед ваць за ня ткі 

для абі ту ры ен таў у ка ле джы. Уя ві це, ся дзеў 

там з дзвю ма ся мі га до вы мі скры пач ка мі! 

Вы гля да ла ка міч на. Яшчэ зай маў ся з рэ-

пе ты та рам. Як сіл ха па ла? Сам дзіў лю ся. 

Прос та бы ло вя лі кае жа дан не, якое і пры-

вя ло мя не сю ды».

На ра бо це ў Ан то на кож ны дзень штось-

ці ад бы ва ец ца. На ват ка лі ня ма сва іх за-

няткаў, да па ма гае ка ле гам. Сва ім жыц цём 

гі та рыст за да во ле ны, яму вель мі па да ба-

ец ца зай мац ца му зы кай. Толь кі б зар пла ту 

па больш!

Та кое ж жа дан не бы ло і ў Ва лян ці ны За-

дзі ра вай. Год та му яна так са ма пра ца ва ла ў 

гэ тым цэнт ры куль ту ры. А по тым за ста ран-

насць і ад каз насць ёй пра па на ва лі мес ца ў 

ад дзе ле ідэа ла гіч най ра бо ты, куль ту ры і па 

спра вах мо ла дзі рай вы кан ка ма. До свед на 

абедз вюх па са дах да зва ляе па раў ноў ваць 

свае ад чу ван ні.

— На пэў на, як і ўсе сту дэн ты, якія едуць 

па раз мер ка ван ні, ад чу ва ла страх пе рад не-

чым но вым, пе рад ад каз нас цю і са ма стой-

ным жыц цём, — рас каз вае Ва лян ці на. — Да 

та го ж тра пі ла не ў род нае Жо дзі на, а ў 

не вя лі кі Чэр вень, які спа чат ку па ло хаў. Пас-

ля спа да баў ся: ці ха, усё ў кро ка вай да ступ-

нас ці. У рэш це рэшт атры ма ла ся так, як я 

са бе і ўяў ля ла... На пра ця гу ўсёй ра бо ты ў 

До ме куль ту ры на тхня ла і ма ты ва ва ла ўсве-

дам лен не та го, што мы пры но сім шчас це, 

ра дасць і за да валь нен не як ма лень кім, так 

і да рос лым, ча сам ад ры ва ю чы іх ад што-

дзён ных праб лем.

Ця пер, ка неш не, у Ва лян ці ны з'я ві лі ся 

но выя аба вяз кі, і ста ла ця жэй, бо да да ло ся 

больш ад каз нас ці. Яна зай ма ец ца пы тан-

ня мі ма ла дзёж най па лі ты кі, пра фі лак ты кай 

пра ва па ру шэн няў, збо рам і апра цоў кай да-

ных, на пі сан нем спра ва здач, да вя дзен нем 

ін фар ма цыі да за ці каў ле ных. Пад час пад-

рых тоў кі да ме ра пры ем стваў Ва лян ці на ўжо 

не ак тыў ная іх удзель ні ца, а толь кі па моч-

ні ца. Ад нак свай го за па лу з мі ну лых ча соў 

не згу бі ла! «Мы пра цу ем у «куль ту ры», і 

кож ны дзень як свя та», — так яна ста віц ца 

да сва ёй пра фе сіі

...І Лю боў, і Ан тон, і Ва лян ці на па куль 

не ве да юць, як скла дзец ца іх да лей шае 

жыц цё. Лю ба ма рыць пра дру гую вы шэй-

шую аду ка цыю, бо ёй па да ба ец ца ву чыц ца, 

раз ві вац ца. Ан тон, маг чы ма, ка лі-не будзь 

бу дзе іграць у му зыч ным гур це. Вы гля дае 

хло пец фак тур на: бру таль ны, з ба ра дой і 

шы коў ны мі доў гі мі ва ла са мі. А Ва лян ці на 

ўжо па ра лель на асвой вае дру гую спе цыяль-

насць, по тым бу дзе вы бі раць... Але ў ад ным 

яны не су мня ва юц ца: ра бо та — гэ та маг чы-

масць са ма рэа лі за вац ца, зра зу мець, што 

ты мо жаш, а ча му яшчэ трэ ба на ву чыц ца. 

Га лоў нае — цяр пен не.

Юлія АДА МО ВІЧ.

ЯНЫ ВЫ БРА ЛІ ЧЫ ГУН КУ
(Заканчэнне. 

Пачатак на 1-й стар. «ЧЗ».)

Ган на згад вае, што ў сту дэнц-

кай гру пе з 14 ча ла век бы ло толь кі 

ча ты ры дзяў чы ны. Уво гу ле ін жы-

нер-энер ге тык — больш муж чын-

ская пра фе сія. На «лі нію» пра ца-

ваць сла бы пол пус ка юць не ах-

вот на. Як аль тэр на ты ва — мес ца 

ў ад дзе ле кад раў, тэх ніч ным, па 

ахо ве пра цы.

Су раз моў ні ца мае па свед чан не 

аб пе ра пад рых тоў цы па спе цыяль-

нас ці «эка на міст»: «Па куль мне 

гэ тая сфе ра не ці ка ва, але ве ды 

ліш ні мі не бы ва юць».

Ган на ро дам са Жло бі на, у Мін-

ску зды мае ква тэ ру. Част ку ад су-

мы за жыл лё ма ла до му спе цы я ліс-

ту кам пен суе пра ца даў ца.

УБА ЧЫЎ 
ПЕРС ПЕК ТЫ ВЫ

— Спа чат ку я пла на ваў пай сці 

на па моч ні ка ма шы ніс та. Але баць-

кі пе ра ка на лі, што элект ра за бес-

пя чэн не на ма гіст ра лі — перс пек-

тыў ны кі ру нак для хлоп ца, — ка-

жа Ві таль. — Я скон чыў Ар шан скі 

дзяр жаў ны ка ледж чы гу нач на га 

транс пар ту, за воч на — Го мель скі 

дзяр жаў ны ўні вер сі тэт імя П. Су-

хо га па спе цы яль нас ці «ін жы нер-

энер ге тык».

28-га до вы спе цы я ліст з цеп-

лы нёй ад гу ка ец ца пра ка ледж у 

Ор шы, на зы вае яго «моц най шко-

лай жыц ця», хва ліць вы клад чыц кі 

склад. Згад вае хло пец і пра ар-

мію:

— Слу жыў у Мін ску, у пер шай 

ро це спе цы яль на га пры зна чэн ня 

вай ско вай час ці № 5448. Пас ля 

зваль нен ня не раз пра па ноў ва лі 

звя заць сваё жыц цё з ор га на мі 

ўнут ра ных спраў. Ад мо віў ся. І гэ-

та ня гле дзя чы на тое, што баць ка 

ў мя не ва ен ны.

Да рэ чы, пра сва я коў. Ві таль га-

на рыц ца род ным бра там сва ёй ба-

бу лі Яў ге нам Іва на ві чам Ва лодзь-

кам, які з 1993 да 1998 го да быў 

на чаль ні кам Бе ла рус кай чы гун кі.

Ця пер хло пец пра цуе на пад-

стан цыі Ашмя ны, якая за бяс печ-

вае энер гі яй кан такт ную сет ку 

чы гун кі і пры ват ны сек тар най-

блі жэй шай вёс кі. Элект ра ме ха нік 

со чыць за ра бо тай аб ста ля ван ня, 

у вы пад ку па лом кі — ра ман туе. 

«Усё па він на пра ца ваць як га дзін-

нік», — да дае хло пец. Спе цы я ліст 

сам са Смар го ні. Кож ны дзень з 

ад на го го ра да ў ін шы ён ез дзіць на 

цяг ні ку, для су пра цоў ні каў пра езд 

бяс плат ны.

— Па чы наў я прос тым ра-

бо чым — элект ра ман цё рам па 

экс плу а та цыі раз мер ка валь ных 

се так у Ма ла дзеч не. Ня лёг кая 

спра ва. Уво гу ле, на чы гун цы ня-

ма прос тых спе цы яль нас цяў, — 

упэў не ны Ві таль. — Тут ад усіх 

па тра бу ец ца па вы ша ная ўваж лі-

васць, асця рож насць і, ка неш не, 

ад каз насць.

Хло пец га няе ў фут бол, вя дзе 

спар тыў ны лад жыц ця. У школь ны 

час скон чыў му зыч ную шко лу па 

кла сах гі та ры, флей ты і фар тэ пі-

я на. Да рэ чы, Ган на так са ма іг рае 

на апошнім ін стру мен це.

СЫГ РА ЛІ 
ЯК ПА НО ТАХ

Ган на і Ві таль, як са праўд ныя 

чы гу нач ні кі, лю бяць цяг ні кі. Лі чаць 

іх ад ным з са мых бяс печ ных ві-

даў транс пар ту: «Яны кур сі ру юць 

у лю бое на двор'е. Снег, дождж, 

ве цер — не пе ра шко да».

— Як змя ні ла ся жыц цё пас ля 

пе ра мо гі на кон кур се?

— Мя не ад ной чы па зна лі на 

стан цыі Смар гонь. Ка сір ка па хва-

лі ла маё вы ступ лен не. Шчы ра ка-

жу чы, бы ло пры ем на, — пры зна-

ец ца Ві таль.

На пы тан не, што ця жэй за ўсё 

да ло ся на спа бор ніц твах, абод ва 

ў адзін го лас ад каз ва юць: «Пе ра-

маг чы хва ля ван не пе рад вы ха дам 

на сцэ ну».

— Са мы ці ка вы быў твор чы 

этап. Мы вы сту па лі — спя ва лі і 

тан ца ва лі — з вы ха ван ца мі ка-

лек ты ву «Зо рач кі» ста ліч на га 

Па ла ца куль ту ры чы гу нач ні каў. 

Дзе ці — цу доў ныя, та ле на ві тыя і 

шчы рыя! — ка жа Ган на.

За га лоў ны ты тул зма га лі ся 

шэсць пар ва ўзрос це да 31 го да, 

па ад ной ад кож на га ад дзя лен ня 

чы гун кі. Кон курс пра во дзіў ся ў не-

каль кі эта паў. Прэ тэн дэн ты на пе-

ра мо гу дэ фі ля ва лі ў кар на валь ных 

кас цю мах, бра лі ўдзел у фо та се сіі 

ў вя чэр ніх стро ях, па зна ва лі вя до-

мыя мес цы Бе ла ру сі або пом ні кі 

ар хі тэк ту ры на эк ра не, прад стаў-

ля лі твор чыя ну ма ры, вы сту па лі з 

ві зі тоў ка мі.

Пра пра фе сій ныя пла ны спе-

цы я ліс ты га во раць не ах вот на — 

каб не су ро чыць за ду ма нае. Але 

ад но зра зу ме ла дак лад на — з 

чы гун кай рас ста вац ца ні хто не 

пла нуе.

Ка ця ры на АСМЫ КО ВІЧ.

Фо та Ган ны ЗА НКА ВІЧ.

РА БО ЧЫ ДЗЕНЬ — ЯК СВЯ ТА

Лю боў Ел су ко ва.

Ва лян ці на За дзі ра ва.

Ан тон Ня дзведзь.


