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«Да ход нае» по ле«Да ход нае» по ле А я еду, а я еду!А я еду, а я еду!

— За раз, ка лі эмо цыі і кры ты ка ад нос на 
кон кур су «Еў ра ба чан не» кры ху сціх лі, ха-
це ла ся б па чуць, як вы ацэнь ва е це зроб ле-
нае?

— Мы на са мрэч зра бі лі шмат. І, на пэў на, ні-
хто, акра мя тых, хто зве даў гэ та на са бе, не 
мо жа ўя віць, які там аб' ём ра бо ты для ар тыс та. 
Мне па шчас ці ла пра ца ваць з моц най ін тэр на цы-
я наль най ка ман дай. Свой уклад зра бі лі Бел тэ-
ле ра дыё кам па нія, ка ман да грэ час кіх сты ліс таў, 
прад зю сар скі цэнтр «Спа маш» пад кі раў ніц твам 
Дзміт рыя Ба ра на ва. Ён у свой час пра ца ваў 
у ка ман дзе Фі лі па Кір ко ра ва, ка лі рых та ва лі 
Дзміт рыя Кал ду на на «Еў ра ба чан не». Я лі чу, 
што той во пыт нам да па мог. Дзя ку ю чы зла джа-

най пра цы во пыт ных лю дзей і доб ра зыч лі вай 
ат мас фе ры, у якой мы ўза е ма дзей ні ча лі, нам 
уда ло ся да сяг нуць вы ні ку. Кон курс па тра ба ваў 
вы дат каў — як ма раль ных, фі зіч ных, так і фі нан-
са вых. Та му я ўдзяч ная і ўсім сва ім спон са рам, 
якія ад гук ну лі ся, каб пад тры маць мя не.

— Чыя пад трым ка вам най больш да па-
ма га ла?

— У пер шую чар гу мя не вель мі пад бар дзёр-
ва лі мае пры хіль ні кі. Яны што дзён на пі са лі мне 
ва ўсіх са цы яль ных сет ках, рас каз ва лі пра тое, 
як яны мя не лю бяць і жа да юць мне пос пе ху. 
І, без умоў на, мае род ныя і бліз кія лю дзі, якія 
пад трым лі ва юць мя не па жыц ці.

(Заканчэнне на 8-й стар. «ЧЗ».)

«МАЙ МУ МУЖ ЧЫ НУ«МАЙ МУ МУЖ ЧЫ НУ
ДА ВЯ ДЗЕЦ ЦА ПРЫ РУ ЧАЦЬДА ВЯ ДЗЕЦ ЦА ПРЫ РУ ЧАЦЬ

«СА МОТ НУЮ ВАЎ ЧЫ ЦУ»«СА МОТ НУЮ ВАЎ ЧЫ ЦУ»

Але на Але на ЛАН СКАЯЛАН СКАЯ::

Ка лі па рог пе ра сту пі ла дзяў чы на ў ру жо вай су кен цы і цём ных аку ля рах, 
я не ад ра зу па зна ла ў ёй Але ну Лан скую. Яе па-роз на му ўспры ма юць 
і ацэнь ва юць, але спя вач ку гэ та ма ла не па ко іць. Яна даў но за сво і ла 
іс ці ну, што доб рай для ўсіх не бу дзеш і чу жых мер ка ван няў не зме ніш. 
Але на прос та ідзе вы бра ным шля хам і імк нец ца на ім не згу біць са му 
ся бе. Та му што па прос ту ёсць мо ман ты шчас ця, якія вар та ца ніць, як 
бы ця бе ні бі ла жыц цё. Яна зай ма ец ца спор там, ра ду ец ца цві цен ню 
фі я лак на сва ім акне, рых ту ец ца да рэ лі зу но ва га аль бо ма і па куль 
толь кі ма рыць пра ад па чы нак у вуз кім ся мей ным ко ле. Пра рэй тын гі 
па пу ляр нас ці, на строй бу ду ча га дыс ка і пра тое, хто ёсць хто на 
эст ра дзе, мы і раз ва жа ем сён ня з Але най Лан ской.

— Вы хо ча це ПА ПРА ЦА ВАЦЬ? 
— ро бя чы пры кмет ны на цiск 
на апош нiм сло ве, здзiў ле на 
пы та лi ся ў мя не лю дзi, з якi мi 
да маў ля ла ся пра рэ пар таж. А 
што, я ра зу мею: на ву лi цы го-
ра ча, а гнуць спi ну ся род пус-
та зел ля — гэ та вам не тэкс-
ты на кла вi я ту ры «кла цаць»! 
Але ча го не па ко iц ца: па коль кi
14-га до выя дзе цi «вы жы ва-
юць», ды яшчэ i за раб ля юць 
не менш як мiль ён руб лёў, дык 
ня ўжо я згi ну?! На ўрад цi!

...Коль кi дзён «ма раль най» пад-
рых тоў кi — i вось, на рэш це... Ра нi ца, 
па ло ва дзя вя тай, я стаю ка ля ста лiч-
на га Па ла ца дзя цей i мо ла дзi, без 
ма кi я жу, у ке дах i з паль чат ка мi ў 
су мцы, у ча кан нi аў то бу са, што па-
вi нен за вез цi мя не i кам па нiю юных 
«ка пi та лiс таў» не ку ды ў бяс край няе 
по ле. Цi ў цяп лi цу.

У фае за ўва жаю не каль кiх дзяў-
чат, якiя зруч на пры се лi ка ля фан-
та на i аб мяр коў ва лi неш та.

— Пра бач це, а гэ та не вы ча сам 
за раз пра ца ваць едзе це? — цi каў-
лю ся i ад на ча со ва на ма га ю ся зра зу-
мець, з кiм жа пра вя ду гэ ты дзень.

— Так, так! Едзем па лоць гра-
ды...

Тут, пры знац ца, мя не ча ка ла не-
вя лi кая не спа дзя ван ка. Я ве да ла, 
што пра ца ваць на ле жыць у аг ра-
кам бi на це, але што ме на вi та да вя-
дзец ца ра бiць, не вя до ма бы ло да 

апош ня га. Тут ужо мае ка ле гi па ста-
ра лi ся, ад праў ля ю чы на «за дан не»: 
iх на трэ нi ра ва ная фан та зiя ма ля-
ва ла мя не i з ка шом агур коў, i пад-
час ча ты рох га дзiн нага «ран дэ ву» з 
клуб нi ца мi, i нават маё рас ча ра ван-
не, ка лi за мест клуб нiч най план та-
цыi нас пры вя зуць, на прык лад, на 
бак ла жа на вую. Але ўсё атры ма ла ся 
больш пра за iч на: едзем зма гац ца з 
пус та зел лем. Што ж, на зад да ро гi 
ня ма...

— Ва ле рый Аляк санд ра вiч, гэ та 
жур на лiст, яна сён ня па е дзе з ва мi, — 

зна ё мяць мя не з пе да го гам, яко му на-
ле жыць нас су пра ва джаць. Ва ле рый 
Аляк санд ра вiч апра ну ты ў па зi тыў ную 
жоў тую май ку, зда лё ку я i не ад роз нi-
ла б яго ад хлоп цаў, што хо дзяць ка ля 
фан та на ў ча кан нi аў то бу са.

— Ага, цу доў на! — ад ка заў ён 
з ней кай хiт рай усмеш кай, вi даць, 
прад чу ва ю чы маю рэ ак цыю на «по-
ле дзей нас цi», што ўба чу праз якiя 
паў га дзi ны...

...У аў то бу се нас ака за ла ся кры-
ху больш за двац цаць ча ла век.
(Заканчэнне на 3-й стар. «ЧЗ».)

— Ка лі ка заць пра коль касць 
за пы таў ад пра ца даў цаў і ах-
вот ных пра ца ваць, то якая тут 
сі ту а цыя?

— Па ста не на чэр вень у нас 
ужо за клю ча на 930 да га во раў — а 
гэ та ў па раў на нні з мі ну лым го дам 
на 3 ты ся чы пра цоў ных мес цаў 
больш. Кам па нія па за клю чэн ні 
пра цоў ных да га во раў па ча ла ся 
яшчэ ў сту дзе ні і за раз ус ту пае ў 
сваю ак тыў ную фа зу. Ак тыў насць 
сту дэн таў так са ма боль шая, чым 
ле тась, бо нех та ўжо мае во пыт і 
хо ча яго паў та рыць, а хтось ці чуе 
вод гу кі сяб роў і так са ма за га ра-
ец ца жа дан нем па спра ба ваць. 
Сё ле та наш сту дат ра даў скі рух 
ад зна чае свой 50-га до вы юбі лей: 
у 1963 го дзе пер шыя бе ла рус-
кія бу даў ні чыя атра ды, дзе бы ло 
2,5 ты ся чы сту дэн таў, вы еха лі на 
бу даў ніц тва ў Ка зах стан. З на го-
ды юбі лею мы ў кож най воб лас ці 
аб' яві лі мо ла дзе выя бу доў лі. Там 
мо ладзь бу дзе пра ца ваць на са-
цы яль на знач ных аб' ек тах. У Го-
ме лі — гэ та пад рых тоў ка го ра да 

да «Да жы нак», у Ма гі лё ве — рэ-
кан струк цыя Бы хаў ска га зам ка, у 
Грод не — бу даў ніц тва мо ла дзе ва-
га цэнт ра. Сё ле та мы ўзнаў ля ем 
прак ты ку пра цы звод ных бе ла рус-
ка-ра сій скіх атра даў: для пра цы ў 
та кіх атра дах да нас пры едуць 83 
ра сій скія сту дэн ты. Яны пры муць 
удзел у бу даў ніц тве Аст ра вец кай 
АЭС, бу дуць пра ца ваць на Та ла-
чын скім кан сер ва вым за вод зе ў 
Ві цеб скай воб лас ці, а так са ма на 
бу даў ніц тве са цы яль на знач ных 
аб' ек таў у Мін ску. Са свай го бо ку 
мы ад праў ля ем 129 ча ла век на 
пра цу ў скла дзе ра сій ска-бе ла рус-
кіх атра даў у Ра сію.

Ад праў ка сту дэнц кай мо ла-
дзі за ме жы кра і ны не з'яў ля ец ца 
пры яры тэт ным на кі рун кам пра цы. 
Для нас важ на знай сці пра цоў ныя 
мес цы для ма ла дых лю дзей у Бе-
ла ру сі. За клю ча ю чы да га во ры з 
най маль ні ка мі за мя жой, мы ад-
соч ва ем і ўліч ва ем та кія мо ман ты, 
як умо вы пра жы ван ня, уз ро вень 
за ра бот най пла ты.
(Заканчэнне на 3-й стар. «ЧЗ».)

«АД МА ТЫ ЧЫЦЬ»
МIЛЬ ЁН У «КА ПI ТА ЛА»
Па спра ба ва ла ка рэс пан дэнт «Чыр вон кi»,
пра вёў шы адзiн дзень з пад лет ка мi ў лет нiм ла ге ры пра цы
i ад па чын ку пад та кой наз вай

БУ ДАТ РАД:
КАБ ЗА ПІ САЦ ЦА, 

ТРЭ БА БЫ ЛО 
ПА СПЯ ШАЦ ЦА

Улад ка вац ца ў сту дэнц кі атрад — зна чыць, ска рыс тац ца 
шан цам за ра біць, ці ка ва ад па чыць і па шы рыць ко ла 
сва іх сяб роў. Тут кож ны сам вы бі рае спра ву па ду шы. 
За пе ры яд з 1 мая ў скла дзе сту дэнц кіх атра даў 
па ча лі пра ца ваць 3222 ча ла ве кі, а ін ды ві ду аль на 
пра ца ўлад ка ва лі ся яшчэ 347, што ў цэ лым у па раў на нні 
з мі ну лым го дам больш на 800 ча ла век. Пра перс пек ты вы 
лет ніх пра цоў ных ка ні кул рас ка за ла дру гі сак ра тар 
гра мад ска га аб' яд нан ня «Бе ла рус кі рэс пуб лі кан скі са юз 
мо ла дзі» Аль бі на СЫ ЧЭЎ СКАЯ.


