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...Ад ной чы ў сяст ры Гле ба 

бы ла га да ві на вя сел ля. Ма ма 

вы ра шы ла зра біць торт з мас-

ці кай і па пра сі ла сы на да па маг-

чы ёй. Ка лі ён уба чыў вы нік іх 

пра цы і па чуў за хоп ле ныя вод-

гу кі гас цей, за ха це ла ся зра біць 

неш та па доб нае зноў. Стаў шу-

каць у ін тэр нэ це роз ныя рэ цэп-

ты не толь кі тар тоў, але і ін шых 

дэ сер таў.

У парт фо ліа юна ка ў 

Іnstagram ка ля 30 най леп шых 

«тво раў» ку лі нар на га мас тац-

тва. Ураж вае яр кі і ары гі наль ны 

ды зайн тар тоў, уба чыў шы якія, 

нель га не здзі віц ца фан та зіі і 

крэ а тыў нас ці хлоп ца. На прык-

лад, яго лю бі мы торт «Чыр-

во ны ак са міт», ня гле дзя чы на 

свой не звы чай ны ко лер, зроб-

ле ны з на ту раль ных пра дук таў, 

яго тэкс ту ра на гад вае ак са міт, 

а сме тан ко вы крэм пад крэс лі-

вае смак. «Лай ка мі» і ка мен та-

рыя мі асаб лі ва ад зна ча ны «Кас-

міч ныя кап кей кі» — не вя лі кія 

пі рож ныя-кек сы, на зва ныя так 

з-за спа лу чэн ня сі ніх і фі я ле та-

вых ко ле раў крэ ма вай ша пач кі. 

З за да валь нен нем Глеб ро біць 

трайфл — дэ серт з біск віт на га 

цес та з крэ мам у шклян цы, бе-

зэ ме рэн га на па лач цы. Рых туе 

на чын ні ў тар ты — кам па тэ, кан-

фі цюр, роз ныя крэ мы. А ў люст-

ра ной гла зу ры, якой ён па кры-

вае ідэа льна роў ныя вы ра бы, 

мож на і са праў ды ўба чыць сваё 

ад люст ра ван не. У пла нах — на-

ву чыц ца га та ваць двух' ярус ныя 

ку лі нар ныя шэ дэў ры.

— Са мае га лоў нае ў гэ тай 

спра ве — не ба яц ца экс пе ры-

мен та ваць, — лі чыць Глеб. — Ка-

лі ты ба чыш, што рэ цэпт скла да-

ны, то не вар та апус каць ру кі, і, 

у рэш це рэшт, усё па він на атры-

мац ца. Ка лі ра біў фран цуз скія 

пі рож ныя «Ма ка рон», па спра-

ба ваў пяць роз ных рэ цэп таў, 

па куль не знай шоў «свой». Ка лі 

ча сам неш та не атрым лі ва ец ца, 

хо чац ца вы кі нуць усё з акна. Гэ-

та вель мі кар пат лі вая пра ца...

Пры кла дам для юна ка стаў 

фран цуз скі кан ды тар П'ер Эр-

мэ, ства раль нік кла січ на га дэ-

сер ту — тор та «Опе ра». Ён быў 

на ва та рам шмат у чым: ад крыў 

сет ку вы са как лас ных пя кар няў 

у Па ры жы, пя кар ню-ка вяр ню-

біст ро ў пер шым фран цуз скім 

ганд лё вым цэнт ры, пра фе сій-

ную фран цуз скую шко лу пе-

ра пад рых тоў кі шэф-ку ха раў, 

лі нію за ма ро жа ных дэ сер таў. 

Раў ня ю чы ся на яго, Глеб пла-

нуе па сту піць у ін сты тут хар чо-

вай пра мыс ло вас ці, а пас ля за-

кан чэн ня ма рыць ад крыць сваю 

ка вяр ню.

Юны кан ды тар вель мі лю біць 

са лод кае і не па ва жае фаст-фуд. 

Але ка лі б прый шло ся вы браць 

уся го адзін пра дукт, які мож на 

бы ло б ес ці да кан ца жыц ця, 

то вы браў бы мя са. Са праўд ны 

муж чы на!

Ку лі на рыя — га лоў нае, але не 

адзі нае хо бі ма ла до га ча ла ве ка. 

У яго жыц ці ёсць мес ца ва ка лу 

і тан цам. Ад баць кі хлоп цу пе-

рад ала ся лю боў да му зы кі, і ў 

шко ле Глеб спя вае ў ва каль най 

гру пе «Кра са вік». Ра ней зай-

маў ся тай скім бок сам і ай кі до, 

але з-за траў мы да вя ло ся сыс ці 

з сек цыі.

— Спорт за мя ні лі тан цы. Гэ та 

і да дат ко вая фі зіч ная на груз ка, 

і ста ноў чыя эмо цыі, — тлу ма-

чыць юнак. — Яшчэ я за ха піў-

ся жур на ліс ты кай. Сяст ра мае 

та кую пра фе сію, яна да па ма гае 

ў ма іх па чы нан нях, вы праў ляе 

не да хо пы і дае па ра ды.

Амаль кож ныя вы хад ныя хло-

пец — ак тыў ны ўдзель нік роз ных 

ме ра пры ем стваў: «Дзе ло гі ка?», 

«Брэйн-рынг», «За па лі вог ні шча 

даб ра»... Яму па да ба ец ца на-

вед ваць школь ныя рэ пе ты цыі, 

пі саць сцэ на рыі, быць вя ду чым, 

рых та вац ца да кон кур саў.

— Імк ну ся ра біць усё ідэа-

льна, каб пе ра маг чы, — пры-

зна ец ца юнак.

Вя сё лы, лёг кі на пад' ём Глеб 

без цяж кас цяў пры дум вае жар-

ты для ка ман ды КВЗ, якая па-

спя хо ва вы сту пае на ра ён ных 

і аб лас ных тур ні рах. Пазале-

тась хло пец з ад на клас ні ка мі 

пад трым лі ваў пе да го га-ар га ні-

за та ра Воль гу Ша вель у кон-

кур се «Су пер ва жа ты», якая на 

рэс пуб лі кан скім эта пе за ня ла 

трэ цяе мес ца.

Глеб — ак ты віст пі я нер скай 

ар га ні за цыі і БРСМ, атра да 

«Доб рае Сэр ца». За пом ні ла-

ся, як удзель ні чаў у за бе гу 

«Velcom — бя гом»: «Удзель ні кі 

даб ра чын най ак цыі ўста на ві лі 

на тэ ле фо ны пра гра мы, і яны 

счыт ва лі кі ла мет ры, якія мы 

пра бег лі. За кож ны кі ла метр 

на лі чаў ся ру бель, а ўсе срод кі 

пе ра ліч ва лі ся ў фонд дзі ця ча га 

до ма. Я адо леў 4,5 кі ла мет ра. 

Хай не вя лі кі, але мой аса біс-

ты ўклад у агуль ную доб рую 

справу».

Ад ной чы яму пра па на ва лі па-

ехаць ад атра да юных па жар-

ных-ра та валь ні каў у па ля вы 

ла гер.

— Тры дні мы жы лі ў па лат-

ках, дзя жу ры лі ка ля вог ні шча, 

ка та лі ся на ма тор най лод цы, 

удзель ні ча лі ў эс та фе це, — ус-

па мі нае хло пец. — Ка лі зда-

рыц ца эк стран ная сі ту а цыя, я 

ве даю, як трэ ба дзей ні чаць, і 

зма гу ака заць пер шую да па-

мо гу.

Што год у кан цы на ву чаль на-

га го да ў ма ла дзе чан скай СШ 

№ 14 пра хо дзіць ме ра пры ем-

ства «Ма за і ка пос пе ху», на якім 

уз на га родж ва юць най леп шых 

вуч няў па вы ні ках го да: вы дат-

ні каў, спарт сме наў, та лен ты. 

Два га ды за пар Глеб Рудзь ко 

атрым лі вае ста ту эт ку як са мы 

та ле на ві ты і ак тыў ны ву чань.

Яго лю бі мая па ра го да — ле-

та. Ад па чы нак, да па мо га ба бу лі 

па гас па дар цы, лет нік, пры ро-

да, све жае па вет ра, но выя сяб-

ры... І са мае га лоў нае — дзень 

на ра джэн ня. Хло пец заў сё ды 

пра дум вае свя та да дро бя зяў. 

Ле тась бы ла кас цю мі ра ва ная 

ве ча рын ка ў сты лі «Га лі вуд».

Па жыц ці Глеб ап ты міст: 

«Я ра зу мею, што ад на ня ўда ча 

ні чо га не вы ра шае. Усё роў на 

трэ ба ру хац ца да лей».

На дзея БОБ РЫК, 

сту дэнт ка І кур са 

фа куль тэ та між куль тур ных 

ка му ні ка цый МДЛУ.

Пры пы нак — 
вёс ка Аса вая
Дзе прай шло дзя цін ства, 
там і па чы на ец ца ра дзі ма
...На га дзін ні ку 16.00 — са мы час 

збі раць рэ чы і ад праў ляц ца ў да-

ро гу. Га лоў нае — бі лет не за быць і 

на цяг нік не спаз ніц ца. Даў но я ўжо 

не бы ла на сва ёй ма лой ра дзі ме — 

у вёс цы Аса вой, што ў Сто лін скім 

ра ё не. Ме на ві та там я пра вя ла ўсё 

дзя цін ства. Ужо ўяў ляю, як на стан-

цыі Ві дзі бор мя не су стрэ нуць ра-

дас ныя ба бу ля з дзя ду лем. Як заў-

сё ды, мой ва гон бу дзе да лё ка ад іх 

ма шы ны і мне прый дзец ца бег чы з 

усіх ног на су страч ба бу лі Ва лі. Не 

па ве ры це, але яна так са ма бя жыць 

да мя не, не хут ка, але бя жыць. «Так, 

Ка ця ры на, за кан чвай ма рыць, а то 

та бе прый дзец ца бег чы за цяг ні-

ком», — па ду ма ла я.

Праз 20 хві лін па ка заў ся вак зал. Тут 

на ват пах ней кі асаб лі вы, ён ні бы дае 

зра зу мець, што ўсё бу дзе доб ра. А коль кі 

лю дзей! Усе спя ша юц ца, хва лю юц ца. На 

во чы трап ля юць фі я ле та выя цюль па ны — 

лю бі мыя квет кі ба бу лі. Не тра ця чы ча су, 

куп ляю вя ліз ны бу кет. На таб ло шу каю 

наз ву свай го цяг ні ка — «Ма гі лёў — Трус-

ка вец». Да бі ра ю ся да яго, зай маю мес ца 

ва ўтуль ным ку пэ. Цяг нік ад праў ля ец ца, 

а я, та кім чы нам, уця каю ад га рад ской 

мі тус ні. Па да рож жа пра цяг ва ец ца пяць 

га дзін. За гэ ты час мож на шмат ча го 

зра біць: па гля дзець у акен ца, па спаць, 

па чы таць кні гу, ка неш не, ка лі не за бы-

ла ся па клас ці яе ў сум ку. У кан цы да ро гі 

асаб лі ва ўваж лі ва са чу за тым, што ад-

бы ва ец ца за акном. Усю ды цём на, але, як 

толь кі цяг нік трап ляе на мост, мож на ўба-

чыць Пры пяць, асвет ле ную ліх та ры ка мі.

...Я амаль пры еха ла: на ступ ная стан-

цыя — Ві дзі бор. Якое тут пры го жае не ба: 

міль ён зо рак, ні бы жам чу жын кі! Як я і 

га ва ры ла, ба бу ля бя жыць на су страч. Га-

во рыць пра мя не: «Па да ру нак з Мін ска 

пры ехаў». І — усмі ха ец ца. Бу кет цюль па-

наў у яе ру ках. А ця пер хут чэй са дзім ся 

ў ма шы ну — род ныя мяс ці ны ча ка юць! 

Пас ля Ві дзі бо ра мы пра яз джа ем вёс ку 

Це ра бі шча, по тым — Ві дзі бо рац. А вось 

і Аса вая. На су праць на шай ха ты ста іць 

ста рая вяр ба, яна мя не так са ма су стра-

кае-ві тае. Ад кры ваю на шу брам ку, што 

ры піць не як па-асаб лі ва му. Да лей — са-

ба ка, які па-сяб роў ску ві ляе хвас том, пад-

скок вае. Зда ец ца, яшчэ ўчо ра гу ля ла тут 

у хо ван кі, да га нял кі, ку па ла ся ў дзі ця чым 

ба сей не, а за раз на два ры ці ха... Так, з 

гэ тым мес цам у мя не шмат ча го звя за на. 

У Аса вой я на ву чы ла ся ха дзіць, ка тац ца 

на веласіпедзе, з да па мо гай ба бу лі — 

лі чыць гро шы, не ба яц ца пра цы (ага род 

пра па лоць, па мі до ры пад вя заць, ура джай 

са браць). Тут я знай шла са праўд ных сяб-

роў, пер шае ка хан не...

Для кож на га ча ла ве ка ра дзі ма — са-

мае да ра гое. Ме на ві та там кож ны з нас 

атрым лі вае моц, энер гію, спа кой.

...На ды шоў час збі раць сум ку і раз-

віт вац ца з па лес кі мі пра сто ра мі, цёп лым 

на двор' ем, ба бу лі ны мі блі на мі, якія яна з 

лю боўю га та ва ла кож ную ра ні цу, не бам 

з зо ра мі-жам чу жы на мі. Толь кі тут та кое 

не ба. Га лоў нае — бі лет не за быць і на 

цяг нік не спаз ніц ца. Мінск за ча каў ся... 

Ужо не так ра дас на я «ля чу» на стан цыю 

Ві дзі бор. У ку пэ гля джу ў акен ца, там мае 

ба бу ля і дзя ду ля, усмі ха юц ца, ма ха юць 

не раз ві тан не. Цяг нік «Ма гі лёў — Трус ка-

вец» ад праў ля ец ца, і я вяр та ю ся ў га рад-

скую мі тус ню. І ўжо з не цяр пен нем ча каю 

но вай су стрэ чы! Уяў ляю, як зноў бу ду 

шу каць на таб ло наз ву свай го цяг ні ка, які 

пры вя зе мя не сю ды, у маё дзя цін ства. Да 

су стрэ чы, мая Аса вая! Пры еду на на ступ-

ныя ка ні ку лы яшчэ, абя цаю!

Ка ця ры на ЯРА ШЭ ВІЧ, 

сту дэнт ка І кур са фа куль тэ та 

жур на ліс ты кі БДУ.

Ка мер тон на строюКа мер тон на строю

«КАС МІЧ НЫЯ 
КАП КЕЙ КІ»,
ці Га лоў нае — 
не ба яц ца экс пе ры мен та ваць!

Ма за і ка пос пе хуМа за і ка пос пе ху

— Та бе не зда ец ца, што гэ ты за ня так больш па ды хо дзіць 
дзяў чын кам? — час та пы та юц ца сяб ры і зна ё мыя ў дзе вя ці клас ні ка 
з Ма ла дзеч на Гле ба РУДЗЬ КО. У ад каз на гэ та хло пец заў сё ды 
да во дзіць, што са мыя зна ка мі тыя кан ды та ры све ту — муж чы ны. 
Як га ва рыў яго ку мір Рэ нат Акза маў, чэм пі ён Ра сіі па кан ды тар скім 
мас тац тве: «Ча ла век увесь час па ві нен ву чыц ца, пры пад рых тоў цы 
дэ сер таў не важ ныя пол, на цы я наль насць ці ўзрост. Га лоў нае — 
гэ та ве ды і лю боў да та го, што ты ро біш».

Глеб пла нуе па сту піць 
у ін сты тут хар чо вай 
пра мыс ло вас ці, а пас ля 
за кан чэн ня ма рыць 
ад крыць сваю ка вяр ню.

Ку лі на рыя — га лоў нае, 
але не адзі нае хо бі ма ла до га 
ча ла ве ка.


