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Будзь га то вы!Будзь га то вы!Раз МЕР КА ВАН НЕРаз МЕР КА ВАН НЕ

ТУТ ВУ ЧАЦЬ 
АР МІЮ ЛЮ БІЦЬ

Ка лі рап там па ба чы це ў Мінску 
двух знеш не падобных 
людзей у фор ме мыт ні каў, 
не спяшайцеся спіс ваць 
гэта на пад ман зроку. Цалкам 
верагодна, што вам сустрэліся 
бра ты Алях но ві чы, героі нашага 
ар ты ку ла. Тры гады та му 
Аляксандр і Сяр гей скончылі 
ўнівер сі тэт і прыйшлі працаваць 
на Мін скую рэгіянальную 
мытню. Ня даў нія ма ла дыя 
спецыялісты рас павялі нашым 
ка рэспандэнтам, ці лёгка 
пераўвасо біц ца з юрыс та 
ў мытні ка і ка му ў пер шую чар гу 
шан цуе ў кар' е ры...

...Ад на му што дня да во дзіц ца мець 
спра ву з вя ліз ны мі сто са мі да ку мен таў 
на роз ную тэх ні ку, дру го му — з не менш 
буй ны мі мя ха мі паш то вых ад праў лен-
няў. Аляк сандр зай ма ец ца мыт ным 
афарм лен нем та ва раў, пры мае дэк-
ла ра цыі ад юры дыч ных асоб, ка лі трэ-

ба, пра во дзіць мыт ны да гляд. Спра ва 
Сяр гея — кант роль між на род ных паш-
то вых ад праў лен няў. Як мож на зра зу-
мець, сён ня бра ты, што на ра дзі лі ся з 
роз ні цай у не каль кі хві лін і боль шую 
част ку жыц ця зна хо дзі лі ся ра зам, пра-
цу юць у роз ных част ках ста лі цы. Аляк-
сандр — стар шым ін спек та рам ад дзе ла 
мыт на га афарм лен ня і кант ро лю № 10, 
што зна хо дзіц ца ў Ка ля дзі чах, Сяр-
гей — стар шым ін спек та рам ад дзе ла 
мыт на га афарм лен ня і кант ро лю № 2 
на Мін скай по шце.

— Наш род ны го рад — На ва гру дак. 
Там мы і жы лі да пе ра ез ду ў ста лі цу, — 
рас па вя дае Аляк сандр.

Сту дэн та мі юры дыч на га фа куль тэ та 
БДУ хлоп цы ста лі без асаб лі вых цяж-
кас цяў. Але, па сло вах Аляк санд ра, 
ста лі ца не ад ра зу ста ла мес цам, дзе 
ад чу ва еш ся бе «ў сва ёй та лер цы».

Як і боль шасць бе ла рус кіх сту дэн таў-
бюд жэт ні каў, пас ля ву чо бы Алях но ві чаў 
ча ка ла раз мер ка ван не. Але і тут яны 
ака за лі ся по руч, ды яшчэ і мес ца пра цы 
знай шлі ў Мін ску, «спраў дзіў шы» ма ру 
мно гіх бе ла рус кіх вы пуск ні коў. Пра ца 
на Мін скай рэ гі я наль най мыт ні бы ла 
ад ным з ва ры ян таў «раз мер ка вац ца» 
пас ля ву чо бы, і бра ты не пра мі ну лі ска-
рыс тац ца та кой маг чы мас цю.

(Заканчэнне на 2-й стар. «ЧЗ».)

Ся род вы пуск ні коў школ не так мно га 
тых, хто свя до ма хо ча звя заць свой лёс 
са службай у вой ску. Ад на з пры чын та ко га 
стаў лен ня юна коў да вы ка нан ня па чэснага 
аба вяз ку — са ста рэ лая і не дас ка на лая 
сістэ ма да пры зыў най пад рых тоў кі. Праў да, 
апош нім ча сам гэ тая праб ле ма, зда ец ца, 
па ча ла вы ра шац ца: у мно гіх ра ё нах Мін ска 
з'я ві лі ся Цэнт ры да пры зыў най пад рых тоўкі. 
Каб да ве дац ца, як пра цуе но вая сіс тэ ма, 
ка рэс пан дэн ты «Чыр вон кі» на ве да лі та кі 
цэнтр у Мас коў скім ра ё не ста лі цы — ён раз-
мя шча ец ца на ба зе ся рэд няй шко лы № 170.

Уста но ва зай мае амаль увесь трэ ці па верх. 
Кі руе ёю Яў ген ГУНЬ КО, на мес нік ды рэк та ра шко-
лы па ву чэб най ра бо це, ка пі тан за па су, на стаў нік 
вы шэй шай ка тэ го рыі, ула даль нік гран та Мін гар-
вы кан ка ма за рас пра цоў ку аду ка цый на га пра ек та 
«Фар мі ра ван не ў юна коў га тоў нас ці да вы ка нан-
ня аба вяз каў па 
аба ро не Ай чы ны 
ва ўмо вах аду ка-
цый най пра сто ры 
Цэнт ра да пры зыў-
най пад рых тоў кі».

— У апош нія га-
ды вы кла дан не да-
пры зыў най пад рых-
тоў кі ў шко лах бы ло 
вель мі праб ле ма-
тыч ным, — ка жа 
Яў ген Гунь ко. — На-
ват ка лі зна хо дзіў ся 
ча ла век, са праў ды 
да свед ча ны ў вай-
ско вай спра ве, то 
ў са мым леп шым 
вы пад ку (пры на яў-
нас ці ў шко ле двух 
дзя ся тых і двух 
адзі нац ца тых кла-
саў) у яго бы лі ўся го 
ча ты ры ву чэб ныя 
га дзі ны ў ты дзень. 
Для па раў на ння: на 
стаў ку трэ ба вес ці 
двац цаць уро каў на 
ты дзень. Пры гэ тым 
афі цэр не мо жа 
вес ці ін шыя школь-
ныя прад ме ты, та-
му для на груз кі на 
стаў ку яму больш 

ні чо га не маг лі даць. І за ро бак у яго атрым лі ваў ся 
ад па вед ны... Звы чай на гэ тую праб ле му вы ра ша лі 
прос та: да пры зыў ную пад рых тоў ку ў хлап цоў вёў 
на стаў нік фіз куль ту ры ці пра цоў на га на ву чан ня, а 
ў дзяў чат, час цей за ўсё, на стаў нік бія ло гіі.

Якім жа чы нам уда ло ся змя ніць сі ту а цыю? Та кі 
прад мет, як да пры зыў ная пад рых тоў ка, у школь-
най пра гра ме за стаў ся, але ця пер вы ка рыс тоў ва-
ец ца ін шы па ды ход да яго вы кла дан ня.

Цэнтр пра цуе па блоч на-мо дуль ным прын цы-
пе — уся га да вая пра гра ма дыс цып лі ны, якая скла-
да ец ца з 35 ву чэб ных га дзін, па да ец ца бло кам за 
шэсць ву чэб ных дзён. Гэ та зна чыць, што вуч ні 
ста рэй шых кла саў кож най са школ Мас коў ска га 
ра ё на ста лі цы ў ад па вед нас ці з за цвер джа ным 
гра фі кам раз на год вы зва ля юц ца ад усіх ін шых 
уро каў і на пра ця гу шас ці дзён за мест сва ёй шко-
лы на вед ва юць Цэнтр да пры зыў най пад рых тоў кі. 
Па вы ні ках на ву чан ня вы стаў ля юц ца ад зна ка за 
чвэрць і га да вая ад зна ка. Акра мя гэ та га, дзе ся-

ці клас ні кі ў чэр ве-
ні вы яз жа юць на 
ву чэб на-па ля выя 
збо ры ў пад шэф-
ны полк су вя зі, а 
дзе ся ц і  клас н і  цы 
«прак ты ку юц ца» ў 
па лі клі ні ках Мас-
коў ска га ра ё на ста-
лі цы. Уся го за год у 
Цэнт ры пра хо дзяць 
пад рых тоў ку больш 
за 2,5 ты ся чы стар-
ша клас ні каў.

Тут са праў ды 
ство ра ны ўсе ўмо-
вы для та го, каб 
за ці ка віць мо ладзь 
вай ско вай спра вай. 
Ёсць ка бі нет аг ня-
вой і так тыч най 
пад рых тоў кі, ка бі-
нет гіс то рыі Уз бро-
ен ных Сіл, ка бі нет 
ра ды я цый най, хі-
міч най і бія ла гіч най 
аба ро ны, ка бі нет 
ар га ні за цыі ба я вой 
дзей нас ці, ка бі не ты 
тэ а рэ тыч най і прак-
тыч най ме ды цы ны.

(Заканчэнне 
на 3-й стар. 

«ЧЗ».)

МЫТ НЫЯ ПЛА ЦЯ ЖЫ — 
ПАД «ДВАЙ НЫМ» 

КАНТ РО ЛЕМ

Пад пал коў нік за па су Ігар БЕ ДЗЕН КА вы кла дае стра я вую пад рых тоў ку.
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Сяргей Алях но віч.

Аляк сандр 
Алях но віч.

Гіс то рыя ве дае не адзін 
прык лад поспеху 
таленавітых сясцёр. 
Вольга і На стас ся Сацюк 
як раз з іх ліку. Мяркуйце 
са мі: Вольга — вядомая 
яшчэ з ча соў дзіцячага 
«Еўрабачання-2003» 
спявач ка, якая і сёння 
працяг вае ззяць 
на эстрадным не басхіле; 
Насця не ад стае 
і не губляец ца ў святле 
папу ляр нас ці ма лодшай 
сяст ры — зай ма ецца 
стварэн нем мод ных 
калекцый адзен ня, 
сцэнічных кас цю маў, 
вядзе руб ры ку модных 
парад і да па ма гае Вользе 
як мене джар і прадзюсар. 
Натхня ец ца філь мамі 
Ларса фон Тры е ра 
і Андрэя Таркоў ска га, 
любіць жыць на поўніцу 
і паважае людзей, 
якія маюць сваю па зі цыю...

— Рас ка жы пра твой брэнд 
kutSАS bу Nаstаssіа Sаtsuk...

— Наз ва kutSАS з'яў ля ец ца 
амаль анаг ра май май го проз ві шча. 
Акра мя гэ та га, як вы яві ла ся, кут сас 
— га лаў ны ўбор ад на го паў ноч на га 
на ро да Ра сіі. По тым, ка лі ўжо наз ва 
бы ла пры ду ма на, вы свет лі ла ся, што 
мой дзед па ма мі най лі ніі быў іх на-
шчад кам. Адзен не, якое я ства раю, 
брэн дам па куль на зваць скла да на, 
бо па він ны быць па каз чы кі фі нан-
са вай па спя хо вас ці і клі енц кай за-
па тра ба ва нас ці. На жаль, у рэа лі ях 
бе ла рус ка га рын ку па куль што гэ та 
не маг чы ма. Та му мой брэнд сён ня 
тры ма ец ца больш на ідэі, але хо чац-
ца ве рыць, што з ча сам адо лею ўсе 
«пры ступ кі па спя хо вас ці».

— З ча го па чы на ла ся за хап-
лен не ды зай нам?

— Ця га да ды зай ну ўва мне пра-
яві ла ся на ват ра ней, чым я па ча ла 
зай мац ца жур на ліс ты кай. Па коль кі 
мая сяст ра з дзя цін ства на сцэ не, я 
да па ма га ла ма ме ў ства рэн ні для 
Воль гі сцэ ніч ных кас цю маў. Шыць, 
праў да, та ды не ўме ла, але ідэі вы-
да ва ла, і мы іх ра зам ува саб ля лі. 

Ча сам на ват ма мі ну су кен ку маг ла 
па рэ заць, ка лі ад чу ва ла: без ней кай 
дэ та лі нам прос та не абы сці ся. У 12 
га доў за га рэ ла ся ідэ яй паў дзель ні-
чаць у кас тын гу юных ды зай не раў 
у Поль шчы. Там на кон кур се «Поль-
скі за ра пад» бы ла на мі на цыя «Ды-
зай нер адзен ня». Па мя таю, ра бі ла 
па пу ляр ныя на той час кас цю мы з 
цэ ла фа на вых па ке таў і ін шыя аван-
гард ныя рэ чы. З гэ тай жа ка лек цы-
яй я спра ба ва ла паў дзель ні чаць у 
«Млы не мо ды», зу сім не ра зу ме ю чы 
пра ві лаў гуль ні мод най ін дуст рыі. 
Пас ля ня ўда чы я на пэў ны час пе-
ра ста ла зай мац ца гэ тай спра вай. 
Па сту пі ла на жур фак...

— Усё змя ні ла су стрэ ча з ды-

зай не рам Ма ры най Пар фя но віч?

— З яе, у прын цы пе, усё і па ча-
ло ся. Ка лі я ву чы ла ся на трэ цім кур-
се, у ма ім жыц ці з'я ві ла ся сту дыя 
«Арт-аван гард» Ма ры ны Пар фя но-
віч. Тра піць ту ды бы ло прэ стыж на, 
мно гія яе вуч ні ста на ві лі ся да стат-
ко ва вя до мы мі фі гу ра мі ў мод ным 
све це. 

(Заканчэнне на 8-й стар. «ЧЗ».)
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«Я ЧА ЛА ВЕК АВАН ГАР ДА»
На стас ся СА ЦЮК: 

«Я ЧА ЛА ВЕК АВАН ГАР ДА»


