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Трэ ці пра цоў ныТрэ ці пра цоў ны

— Наш атрад па е дзе сё ле та ў Аст ра вец 

шос ты раз. Пад час на бо ру ах вот ных ува га 

ад да ец ца мно гім па каз чы кам: уз рос ту, па-

спя хо вас ці на ву чан ня, зда роўю, на яў нас ці 

бу даў ні чай спе цы яль нас ці і на ват жыц цё вай 

па зі цыі. Са мы мі за па тра ба ва ны мі з'яў ля юц-

ца бе тон шчы кі, ма ля ры, геа дэз іс ты, ар ма-

тур шчы кі, му ля ры. Ра бо та бы вае цяж кая, 

та му на бу доў лю не бя руць дзяў чат, хоць у 

ра сій скіх атра дах яны су стра ка юц ца.

Іван рас каз вае, што пра цоў ны дзень мо-

жа доў жыц ца або во сем га дзін, або два нац-

цаць. У атра дзе фік са ва ная коль касць ча-

ла век — не больш за двац цаць. Трап ля юць 

на бу доў лю не ўсе ах вот ныя: ле тась кон курс 

скла даў пяць ча ла век на мес ца.

— Ра дуе, што звы чай на бай цы пры хо дзяць у 

атрад пад рых та ва ныя да ра бо ты. Уво гу ле ў на-

шым уні вер сі тэ це зна хо дзіц ца ў скла дзе сту дат-

ра да лі чыц ца прэ стыж ным, та му мно гія хо чуць 

сю ды па тра піць. Да та го ж гэ та да дат ко выя гро-

шы, а для не ка то рых сту дэн таў — пер шыя са-

ма стой на за роб ле ныя ў жыц ці, — ка жа Іван.

Акра мя ра бо ты, у бай цоў ёсць і воль ны 

час, які заў сё ды пра хо дзіць ак тыў на. Пра-

вя дзен не ме ра пры ем стваў, спар тыў ныя 

гуль ні, на пі сан не пе сень, вер шаў і мно гае 

ін шае — ты по выя за ня ткі хлоп цаў уве ча ры. 

У «Эў ры кі» ёсць свой сцяг, сім вал і асаб-

лі вая тра ды цыя — пры свя чэн не ў бай цы 

бу даў ні ча га атра да.

— Ра бо та для нас па чы на ец ца ў па чат ку 

лі пе ня, доў жыц ца да кан ца жніў ня. Звы чай-

на мы пра чы на ем ся а па ло ве шос тай ра ні-

цы, а сё май га дзі не ўжо на мес цы. Да рэ чы, 

пра цу ем не толь кі на АЭС, а і ў са мім го ра-

дзе: уз во дзім баль ні цу, жы лыя да мы, — пра-

цяг вае су раз моў нік.

Іван да дае, што не ўсе аказ ва юц ца га то-

выя да спё кі і вя лі кіх аб' ёмаў ра бо ты. У та кія 

мо ман ты і па трэ бен ка ман дзір по бач, каб 

пад тры маць сло вам і да па маг чы дзе ян нем. 

Але ёсць і пры ем ны бо нус — гэ та час, пра-

ве дзе ны ра зам.

— Ні хто не хо дзіць з сум ным тва рам, не 

зайз дрос ціць ка ле гам і не кан ку ры руе, — 

ка жа ён. — Усе роў ныя, бо са бра лі ся дзе ля 

ад ной спра вы. Пас ля пра цоў на га се мест ра 

час та су стра ка ем ся ў воль ны час і на роз-

ных ме ра пры ем ствах.

— На ра бо це ў Аст раў цы ле тась я быў 

упер шы ню, — ка жа вы пуск нік ін жы нер на-

бу даў ні ча га фа куль тэ та ПДУ Дзміт рый 

ШЧАР БЯ НОК. — Для мя не гэ та ка рыс ны 

до свед, бо ён па ма ёй спе цы яль нас ці. Каб 

у да лей шым стаць доб рым кі раў ні ком, трэ ба 

прай сці ўсе сту пе ні раз віц ця па кар' ер най 

лес ві цы.

Сту дэнт трэ ця га кур са та го ж фа куль-

тэ та Па вел МАШ КА ЛА пра маг чы масць 

ус ту піць у атрад да ве даў ся ад су се дзяў па 

ін тэр на це. Яны за пэў ні лі хлоп ца, што гэ ты 

во пыт бу дзе вель мі ка рыс ны. Зрэш ты, ма-

ты ва цыя сты му ля ва ла Паў ла на пра цоў ныя 

подз ві гі і ў па пя рэд нім го дзе.

— Спа чат ку бы ло цяж ка пры звы ча іц ца 

да ран ніх пад' ёмаў, але праз ты дзень мы 

пра чы на лі ся ўжо ра ней за га дзін нік. Ура жан-

не ад лет ня га за ез ду за ста ло ся пры ем нае, 

ха чу і на да лей пра ца ваць у бу дат ра дзе, — 

упэў не ны хло пец.

Да р'я ШЛА ПА КО ВА.

Сон ца, пляж, 

ванд роў кі, ле ці шча... 

Ле та кож ны хо ча 

пра вес ці не за быў на. 

Якім яно бы ло 

ў дзя цін стве 

ў па пу ляр на га 

тэ ле вя ду ча га, 

як ён лю біць ба віць 

яго цяпер? Дзе 

і як ад па чы вае? 

Пра гэ та су раз моў нік 

рас ка заў нам 

у не вя лі кім ін тэр в'ю.

— Вы ня даў на бы лі на 

Кіп ры. Мяр ку ю чы па фо-

та здым ках у Іnstagram, 

даў но зай ма е це ся вінд-

сёр фін гам...

— Ка ля ся мі га доў. 

Шчыль на, на пэў на, тры. 

Га лоў ныя ў ма ім жыц ці ві-

ды спор ту (пляж ны ва лей-

бол, біль ярд і вінд сёр фінг) 

па ка за лі баць кі яшчэ ў 

дзя цін стве. Ва лей бо лам я 

за ха піў ся, ка лі ма ма ўзя ла 

мя не, паў та ра га до ва га, на 

трэ ні роў ку, па да ва ла мяч 

і раз бі ла мне нос. (Смя ец-

ца.) У біль ярд па чаў гу ляць 

у дзе вяць га доў, ка лі ў біз-

нес-цэнт ры по бач з до мам 

ад кры ла ся ад па вед ная 

шко ла і мя не ту ды па клі ка-

лі бяс плат на. З вінд сёр фін-

гам — па доб ная гіс то рыя. 

Мой ай чым быў адзін з не-

шмат лі кіх лю дзей у Бе ла ру-

сі, хто зай маў ся гэ тым ві дам 

спор ту яшчэ ў са вец кія ча-

сы. Дош ка на зы ва ла ся «Му-

станг», ве лі зар ная, чыр во-

ная, ця жэн ная. Я памя таю, 

як мы ад па чы ва лі на На ра-

чы: па чы на ец ца на валь ні-

ца, лю дзі бя гуць з во зе ра. 

А ай чым, штур ха ю чы двух-

ко ла вую тач ку, бя жыць з 

рыш тун кам да ва ды, каб 

па пла ваць, ува роч ва ю чы-

ся ад ма ла нак і хва ляў. І я 

так са ма за ха цеў зай мац ца 

вінд сёр фін гам. Апош нім 

ча сам люб лю гэ тую не ве-

ра год ную са мо ту на ва дзе. 

Вель мі да па ма гае пры ма ёй 

пуб ліч най пра фе сіі. Да рэ чы, 

вінд сёр фінг вель мі цяж кі ў 

асва ен ні. Га да мі на дош цы 

трэ ба па ку та ваць, каб раз-

ву чыць ней кія эле мен тар-

ныя рэ чы.

— Пра што вы ду ма е це, 

ка лі плы вя це ў мо ры?

— Ча сам спя ваю пес-

ні. Час цей за ўсё — Фрэн-

ка Сі нат ру: «My way», «Fly 

me to the moon». А пра што 

ду маю? У гэ тым і плюс 

вінд сёр фін га, што ты не 

па спя ва еш ду маць. Ста іш 

на дош цы, якая пад та бой 

па ста ян на кру ціц ца, тры-

ма еш у ру ках вет разь, што 

спра буе вы рвац ца... І та му 

ўсё, чым ты за ня ты, — гэ та 

по шу кі гар мо ніі па між ва дой 

і вет рам. Вінд сёр фінг — 

вы дат ная маг чы масць для 

ар га ніз ма рас сла біц ца: усе 

свае рэ сур сы мозг ма бі лі-

зуе на за ня так спор там.

Да рэ чы, і ў Бе ла ру сі 

мож на зай мац ца вінд сёр-

фін гам. Ве цер дзьме на во-

зе ры На рач, у На ва лу ком лі 

і на Мін скім мо ры — там у 

нас свая ад нос на не вя лі кая 

су поль насць вінд сёр фе раў 

«Эк стрым» і стан цыя, дзе 

трэ ні ру ец ца бе ла рус кая 

алім пій ская збор ная (там 

мы за хоў ва ем свой рыш-

ту нак).

— Для ванд ро вак вы бі-

ра е це толь кі цёп лыя краі-

ны?

— У іх звы чай на пра хо-

дзіць мой зі мо вы ад па чы-

нак. Улет ку па да рож ні чаю 

вель мі рэд ка, та му што пе-

ра ка на ны — гэ та най леп шы 

час у Бе ла ру сі. Гэ та ж прос-

та кайф!

— А ў дзя цін стве ле там 

што лю бі лі ра біць?

— Ка ні ку лы бы лі кла січ-

ныя — аль бо да ча, аль бо 

пі я нер скі ла гер. Улас на, 

дзя ку ю чы апош ня му ад бы-

ла ся мая транс фар ма цыя 

з ін тра вер та ў ві да воч на га 

эк стра вер та.

— І як, ці ка ва, ла гер па-

спры яў гэ та му?

— Пер шы раз я не па-

зна ё міў ся ні з ад ной дзяў-

чы най за ўсю зме ну. Ду маў, 

ча му? Вы ра шыў, што дзяў-

ча ты не звяр та юць ува гу на 

ці хіх, сціп лых і доб рых хлоп-

цаў. Трэ ба быць больш яр-

кім, ве сё лым і смя лей шым. 

Прай шоў год. Пе рад тым як 

ехаць зноў у ла гер, я пай-

шоў у сэ канд-хэнд, ку піў 

ве лі зар ную май ку амаль да 

ка ле на і клят час тыя шта-

ны-тру бы. Та ды гэ та бы ло 

вель мі мод на. Ка ра цей, на 

но вую зме ну ў ла гер я пры-

ехаў вель мі кру ты. І ў пер-

шы ж ве чар па зна ё міў ся з 

дзяў чы най. Ла гер — гэ та 

вы дат ная шко ла са цы я лі за-

цыі. Пер шая дыс ка тэ ка там 

вы гля дае як? Дзе ці раз бі-

тыя на дзве групы — дзяў-

чы нак і хлоп чы каў. І ні хто 

ні з кім не тан цуе па воль ны 

та нец, хоць усе хо чуць. Я, 

на ву ча ны гор кім во пы там 

мі ну лай зме ны, у пер шы ж 

ве чар па ды шоў да са май 

пры го жай дзяў чын кі і за-

пра сіў яе. А ўжо ў кан цы 

дыс ка тэ кі пра па на ваў ёй 

су стра кац ца. І гэ та спра-

ца ва ла!

— У вас сын Пла тон, 

яму год і тры месяцы. Як 

ён ба віць лет ні час?

— Спіць уна чы і два ра зы 

ўдзень. Вы дат на сіл ку ец ца 

і ву чыц ца ў гэ тым све це 

жыць. У спё ку пра во дзіць 

час на ле ці шчы ра зам з На-

дзяй (жон кай. — Аўт.). Час 

ад ча су яны пры яз джа юць 

да мя не на пляж ны ва лей-

бол на Мін скае мо ра, дзе 

я амаль кож ны дзень. Там 

Пла тон жы ве са праўд ным 

жыц цём цу доў на га ма лень-

ка га ча ла ве ка.

— Дык як доб ра пра-

вес ці са мую леп шую па ру 

го да, па вер сіі Дзміт рыя 

Ках но?

— Ад пра віц ца на Мін-

скае мо ра і гу ляць у пляж-

ны ва лей бол або па спра-

ба ваць неш та но вае і эк-

стрэ маль нае, на прык лад 

той жа вінд сёр фінг. Пра-

ка ціц ца на скей це да ра бо-

ты і на зад. І пры слу хац ца 

да па ра ды на ша га Прэ зі-

дэн та — за вес ці дзі ця ў 

на ступ ным го дзе. (Смя ец-

ца.) Та му што дзе ці — гэ та 

шчас це.

Ган на ВА РОН КА, 

сту дэнт ка ІІІ кур са 

фа куль тэ та жур на ліс ты кі 

БДУ.

«ЭЎ РЫ КА»: 
прэ стыж на, 

ка рыс на, ці ка ва

«Са мы леп шы час у Бе ла ру сі»
Сак рэ ты доб ра га ад па чын ку ад Дзміт рыя КАХ НО

Усё — у тва іх ру ках!Усё — у тва іх ру ках!

Па вы ні ках ра бо ты ў пра цоў ным се мест ры за мі ну лы год най леп шым 

бу даў ні чым атра дам кра і ны ста ла «Эў ры ка» імя Ге роя Са вец ка га Са ю за 

В. І. Яронь кі По лац ка га дзяр жаў на га ўні вер сі тэ та. І гэ та чац вёр ты раз! 

А шчы ра ва лі хлоп цы на Усе бе ла рус кай ма ла дзёж най бу доў лі ў Аст раў цы. 

Якім чы нам пра хо дзіць ад бор бай цоў у атрад і якія пра фе сіі най больш 

за па тра ба ва ныя? Пра гэ та мы да ве да лі ся ў ка пі та на «Эў ры кі» Іва на СА ЎЧАН КІ.


