
(Заканчэнне. 
Пачатак на 1-й стар. «ЧЗ».)
На мес цы пер шыя не каль кі 

тыд няў пра хо дзі ла на ву чан не. Мы 
па глыб ле на вы ву ча лі гіс то рыю і 
мі фа ло гію, аб' ез дзі лі ўсю кра і ну, 
каб да знац ца як ма га больш пра 
яе куль ту ру і тра ды цыі. Для та го 
каб лепш ад чуць усю спе цы фі ку, 
не каль кі дзён бы ло ад ве дзе на на 
зна ём ства з ра бо тай так зва ных 
га тэль ных гі даў (прад стаў ні коў 
тур фір мы, што су стра ка юць ад па-
чы валь ні каў у тым ці ін шым га тэ лі 
і су пра ва джа юць іх пад час уся го 
ад па чын ку). Так са ма да вя ло ся па-
спра ба ваць ся бе ў ро лі прад стаў-
ні ка фір мы ў аэ ра пор це, дзе мы 
су стра ка лі ту рыс таў з са ма лё та ў 
 па чат ку ад па чын ку, а на пры кан-
цы пра во дзі лі, да па ма га ю чы за рэ-
гіст ра вац ца на рэйс. Але асноў ная 
част ка ра бо ты пры свя ча ла ся та му 
за ня тку, у якім я пас ля і знай шла ся-
бе, — кі раў нік гру пы. У та кой якас ці 
мы з ка ле га мі ад праў ля лі ся на роз-
ныя эк скур сіі па Грэ цыі: пад ні ма лі ся 
на Алімп, на вед ва лі ста рыя га ра ды, 
ма ляў ні чыя аст ра вы... За паў го да я 
атры ма ла каш тоў ны до свед і, са мае 
га лоў нае, на ву чы ла ся ўза е ма дзей-
ні чаць з людзь мі ў якас ці кі раў ні ка. 
А пас ля за кру ці ла ся: я зда ла се сіі 
ва ўні вер сі тэ це экс тэр нам і на на-
ступ ны год зноў па еха ла ў Грэ цыю 
на ра бо ту.

— Два га ды, пра ве дзе ныя 
там, — не та кі ка рот кі тэр мін. Ча му 
вы ра шы ла вяр нуц ца да до му?

— Лі чу, што ча ла век імк нец ца 
з'ехаць у ін шыя кра і ны, па зна ё міц ца 
з но вы мі людзь мі, каб за поў ніць сваё 
жыц цё. Та кім юнац кім мак сі ма ліз мам 
па ку та ва ла і я. Бы лі мо ман ты, ка лі 
пла на ва ла за стац ца ў чу жой кра і-
не, раз гля да ла і Грэ цыю, і Гер ма нію 
ў якас ці ва ры ян таў для пе ра ез ду на 
ПМЖ. І толь кі ад пра ца ваў шы за мя-
жой два га ды, зра зу ме ла ві да воч ную 
іс ці ну: твой дом там, дзе твае род-
ныя. І я вяр ну ла ся, каб пра па ноў ваць 
якас ныя па слу гі сва ім зем ля кам. 
Пры ем на ад кры ваць для лю дзей 
свет, па каз ваць, на коль кі ён ці ка вы. 
Да гэ туль з за да валь нен нем ез джу ў 
ін шыя кра і ны, але яшчэ з боль шым 
за да валь нен нем вяр та ю ся да до му. Я 
зра зу ме ла, што пры стой ны ўзро вень 
жыц ця трэ ба не шу каць, а вы бу доў-
ваць са мо му сва ёй пра цай.

— На пэў на, быў ней кі па ву-
чаль ны ўрок, які ты час та ўспа-
мі на ла...

— У 18 га доў, апы нуў шы ся ў 
чу жой кра і не ад на, без род ных 

і бліз кіх, я вы раз на зра зу ме ла: не-
маг чы мае — маг чы ма. Га лоў нае, не 
ба яц ца. Ты мо жаш да сяг нуць уся го, 
але толь кі ка лі са праў ды гэ та га хо-
чаш. Бы ло мност ва вы пад каў, ка-
лі мя не ад праў ля лі на не зна ё мыя 
марш ру ты. Гэ та жу дас ны стрэс: 
трэ ба хут ка неш та ву чыць, ім гнен на 
ары ен та вац ца ў сі ту а цыі і не за бы-
ваць, што ты ад каз ны не толь кі за 
ся бе, а яшчэ і за 82 ча ла ве кі, што 
ся дзяць за тва ёй спі най. Я ста ла не 
толь кі ка му ні ка бель най, але і стрэ-
саў стой лі вай. Гэ ты до свед даў мне 
ра зу мен не: ня ма та го, з чым ты не 
мо жаш спра віц ца, ёсць толь кі тое, 
з чым не хо чаш.

— Іра, праз ця бе прай шло 
столь кі лю дзей, ці мо жаш 
абагуль ніць воб раз бе ла рус ка га 

ту рыс та?
— Ка неш не! Гэ-

та са мыя цярп лі выя 
і мі ра лю бі выя лю дзі 
(смя ец ца)! Я пра ца-
ва ла і з укра ін скі мі, і з 
ра сій скі мі ту рыс та мі. 
Ва ўсіх кра і нах на шы 
гру пы лю бяць больш 
за ас тат нія. Асаб лі ва 
хо чац ца ад зна чыць, 
што бе ла ру сы са праў-
ды ўме юць атрым лі-
ваць аса ло ду ад жыц-
ця. Яны ці каў ныя, ак-
тыў ныя, імк нуц ца як 
ма га больш уба чыць 
і па спра ба ваць. І гэ та 
са мы пра віль ны па-
ды ход да ад па чын ку ў 
еў ра пей скіх кра і нах.

— Ты па бы ва ла 
ў роз ных кра і нах 
све ту, мно га ба чы-
ла. І ка лі вяр та еш ся 
да до му...

— ...Час ад ча су 
чую, што «ча гось ці 
нам не ха пае, не-
шта не так». Але, 
ка лі па гля дзець на-
во кал, ад чу ва ец ца, 
што з кож ным го дам 
кра і на змя ня ец ца ў 
леп шы бок. Прос ты 
прык лад. Да лё ка не 
ў кож ным еў ра пей-

скім го ра дзе пас ля вась мі га дзін 
ве ча ра мож на знай сці ад кры тую 
кра му ці тую ж ка вяр ню. У ма ім род-
ным Мін ску та ко га пы тан ня не паў-
стае. Куль тур нае жыц цё так са ма на 
вы шы ні — пры ем на ба чыць столь кі 
та ле на ві тай мо ла дзі. І я дак лад на 
ве даю, што дзяр жа ва пад трым лі вае 
ці ка выя іні цы я ты вы, ме на ві та та му 
кож ныя вы хад ныя, асаб лі ва ле-
там, паў стае пы тан не «ку ды б сха-
дзіць», але толь кі ў кан тэкс це та го, 
што цяж ка вы браць ся род мност ва 
ва ры ян таў баў лен ня ча су. Пра пры-
га жосць на шай пры ро ды ў Еў ро пе 
хо дзяць ле ген ды. А кух ня! Кож ны 
раз, вяр та ю чы ся з гру пай да моў, я 
чую, што лю дзі за ты дзень па спе лі 
за су ма ваць па буль бе.

Да р'я АРЭФ' Е ВА, 
сту дэнт ка VІ кур са 

Ін сты ту та жур на ліс ты кі БДУ.
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Ча го ня ма 
на ват у Грэ цыі...

«Гэ ты до свед даў мне 
ра зу мен не: ня ма та го, з чым 
ты не мо жаш спра віц ца, ёсць 
толь кі тое, з чым не хо чаш».

...Па звест ках за мі ну лы год, на 
тэ ры то рыі Бе ла ру сі за рэ гіст-
ра ва на 1 364 ту рыс тыч ныя ар-
га ні за цыі, у якіх за ня та больш 
за 6 ты сяч су пра цоў ні каў. Дзя-
ку ю чы іх на ма ган ням за год за 
мя жой па бы ва лі 738 631 ча-
ла век. Ка лі вы пла ну е це ад-
па чыць за мя жой сё ле та ці ў 
на ступ ным го дзе, спа дзя ю ся, 
вам па шчас ціць зра біць гэ та ў 
кам па ніі та ко га ж улю бё на га ў 
сваю спра ву спе цы я ліс та, як 
мая су раз моў ца.

У ся рэ дзі не 80-х га доў мі-
ну ла га ста год дзя ў ста лі-
цы за ду ма лі зра біць па ад-
мыс ло вым рэ цэп це га ту нак 
хле ба, які ад люст роў ваў бы 
і за хоў ваў на цы я наль ныя 
гаст ра на міч ныя асаб лі вас ці 
і тра ды цыі. У вы ні ку па ез-
дак у Пры бал ты ку і зна ём-
ства з сак рэ та мі там тэй шых 
май строў на рын ку з'я віў ся 
«На ра чан скі» — пер шы ў Бе-
ла ру сі за вар ны хлеб, які за 
гэ ты час стаў са праўд ным 
сім ва лам на шай кра і ны. Яго, 
як і амаль трыц цаць га доў 
та му, вы пус ка юць на ўсё 
тым жа 2-м ста ліч ным хле-
ба за вод зе. Цес та вод Да р'я 
ДАЙ ЛІД пра цуе тут уся го 
трэ ці год, але ме на ві та яна 
ад каз вае за якасць «На ра-
чан ска га», якая, па пры знан-
ні су пра цоў ні каў, больш за 
ўсё за ле жыць як раз ад спе-
цы я ліс таў гэ тай пра фе сіі.

Да рэ чы, сам «Хле ба за вод №2» — 
най ста рэй шы ў Мін ску, ён вы рас з 
не вя ліч кай пя кар ні, якая з'я ві ла ся на 
ле вым бе ра зе Свіс ла чы больш як сто 
га доў та му. Па тэх ніч ным аб ста ля-
ван ні са сту пае сва ім кан ку рэн там, 
дзе ка рыс та юц ца больш су час най 
тэх ні кай, але су пра цоў ні кі лі чаць гэ-
та сва ёй пе ра ва гай. Так, тут знач-
на менш аў та ма ты кі, але і хлеб на 
вы ха дзе атрым лі ва ец ца асаб лі вы, 
быц цам да маш ні. Не ка то рыя жар-
там ка жуць, што іс ці на пра цу не ў 
гу мо ры нель га — пра дук цыя ў та-
кіх ра бот ні каў вы хо дзіць не вель мі 
якас ная.

— У вось мым кла се мы бы лі з эк-
скур сі яй на ад ным з мін скіх хле ба-
за во даў, і мне гэ та пра ца па да ла ся 
ці ка вай, — ус па мі нае Да р'я. — Ужо 
праз год я пай шла ву чыц ца ў Дзяр-
жаў ны пра фе сій на-тэх ніч ны ка ледж 
хле ба пя чэн ня, атрым лі ва ла аду ка-
цыю па агуль най спе цы яль нас ці «пе-
кар». Нас ву чы лі ра бо це з аб ста ля-
ван нем, рас каз ва лі пра спе цы яль ныя 
тэх на ло гіі, сы ра ві ну і ма тэ ры я лы, з 
які мі да вя дзец ца пра ца ваць. Два дні 
што ты дзень мы пра во дзі лі на за во-
дах, дзе ву чы лі ся пры мя няць свае 
ве ды, вя до ма, пад на гля дам ста рэй-
шых ка лег. Ад ной чы я тра пі ла на 
прак ты ку на гэ та прад пры ем ства, 
мне спа да ба ла ся, та му тут жа за ста-

ла ся і па раз мер ка ван ні. Пра ца ва ла 
на ўсіх тэх на ла гіч ных лі ні ях, ця пер 
мне да ве ры лі за мес цес та для «На-
ра чан ска га».

Пра цоў нае мес ца цес та во да — 
не вя лі кая плат фор ма, на якой уста-
ля ва на ёміс тасць для за меш ван ня 
цес та. У яе са спе цы яль на га да за-
та ра па да юц ца ін грэ ды ен ты бу ду ча-
га хле ба: жыт няя і пша ніч ная му ка, 
дрож джы, соль, цу кар і ін шыя, а так-
са ма за вар ка з жыт няй му кі, не фер-
мен та ва на га і фер мен та ва на га со ла-
ду, буль бя но га пю рэ, кме ну і ва ды. 
За да ча Да р'і — кі ра ваць пра цэ сам 
за ме су цес та. Гэ та ро біц ца пры да па-
мо зе спе цы яль най па нэ лі з кноп ка мі. 
Пас ля за меш ван ня цес та па сту пае 
ў спе цы яль ную ёміс тасць для бра-
джэн ня, дзе зна хо дзіц ца ад 20 да 90 
хві лін, а по тым раз дзя ля ец ца фар-
ма валь най ма шы най на роў ныя па 
ва зе ка вал кі. Ма шы ніст за гру жае за-
га тоў кі ў спе цы яль ную рас стой ную 
ша фу, дзе яны «рас туць», а по тым 
пе ра да юц ца ў печ.

— Без ліш няй сціп лас ці ска жу, 
што пра ца цес та во да вель мі скла да-
ная, — пры зна ец ца дзяў чы на. — Са-
чыць трэ ба лі та раль на за ўсім: да зі-
роў кай кам па не нтаў, тэм пе ра ту рай, 
віль гот нас цю цес та і мно гім ін шым. 
Ка лі я да пу шчу па мыл ку — хлеб не 
атры ма ец ца та кім, якім па ві нен быць. 
Уно сіць ка рэк ці роў кі да во дзіц ца не 
час та, але гэ та зда ра ец ца. На прык-

лад, ма гу за ўва жыць, што віль гот-
насць у цес та «ня пра віль ная» — у 
та кім вы пад ку змя няю рэ жым за-
ме су. На са мрэч, якасць на ша га 
пра дук та за ле жыць ад вя лі ка га 
мност ва фак та раў: ад сы ра ві ны, 
дак лад нас ці тэх на ла гіч на га пра-
цэ су і на ват тэм пе ра ту ры на ва-
коль на га ася род дзя. Яе зні жэн не 
ці па вы шэн не на не каль кі гра ду саў 
мо жа кар ды наль на змя ніць ха рак-
та рыс ты кі цес та, што ада б'ец ца на 
сма ку. За да ча цес та во да — не да-
пус ціць гэ та га або кам пен са ваць 
да ступ ны мі срод ка мі.

Уся го за вась мі га дзін ную зме-
ну праз цес та во да пра хо дзіць ка ля 
15 вя лі кіх пар тый цес та. Да рэ чы, 
вы твор часць тут не спы ня ец ца ні 
ноч чу, ні на вы хад ныя. Бры га ды 
пра цу юць ча ты ры дні ў ад ну зме-
ну, по тым — два вы хад ныя, пас ля 
зме на мя ня ец ца на на ступ ную і 
гэ так да лей. Ня гле дзя чы на тое, 
што «ру ка мі» пра ца ваць амаль не 

трэ ба, ра бо та, па пры знан ні Да р'і, 
стам ляе ў пер шую чар гу фі зіч на — 
пра вес ці на на гах во сем га дзін за пар 
змо жа да лё ка не кож ны. Пра цу юць 
тут пе ра важ на ма ла дыя дзяў ча ты. 
За ро бак — у ме жах ся рэд ня га па 
кра і не. Акра мя та го, дзяў чы не да лі 
па кой у за вод скім ін тэр на це.

Раз маў ля ем і пра кар' ер ныя перс-
пек ты вы спе цы я ліс таў-цес та во даў. 
На прык лад, Да р'я ма рыць прай сці 
па вы шэн не ква лі фі ка цыі ў сва ім ка-
ле джы, а пас ля атры маць вы шэй-
шую аду ка цыю і стаць тэх но ла гам. 
Ка лі пла ны спраў дзяц ца, яна бу дзе 
ад каз ваць ужо за ўсю вы твор часць 
на за вод зе.

— Мне па да ба ец ца наш ка лек-
тыў, — ка жа Да р'я. — Аса біс та я 
люб лю ка му ні ка ваць са ста рэй шы мі 
су пра цоў ні ка мі, лі чу, што ад іх мож на 
па чуць шмат ка рыс на га, і не толь-
кі ў пла не пра цы. Ра бо та да стаў ляе 
за да валь нен не — ці ка ва ба чыць, як 
тое, што прай шло праз мае ру кі, пе-
ра ўтва ра ец ца ў пры го жы і смач ны 
хлеб. Да рэ чы, са ма заў сё ды на бы-
ваю «На ра чан скі» — пры ем на ўсве-
дам ляць, што мо жаш лі чыць «ма га-
зін ны» пра дукт зроб ле ным улас ны мі 
ру ка мі. Акра мя гэ та га, ра бо та не ад-
на стай ная, мож на пра явіць пэў ную 
твор часць. Су ма ваць на ра бо чым 
мес цы прос та ня ма ка лі.

Яра слаў ЛЫС КА ВЕЦ. 
lyskavets@zvіazda.by

Хут ка скон чыц ца 
на ву чаль ны год 
і ва ўсіх ся рэд ніх 
спе цы яль ных 
і вы шэй шых 
на ву чаль ных 
уста но вах кра і ны 
ад бу дзец ца 
раз мер ка ван не ўжо 
бы лых на ву чэн цаў 
і сту дэн таў. Ад ным 
пер шае пра цоў нае 
мес ца спа да ба ец ца, 
а ін шыя па едуць 
ту ды амаль 
са слязь мі на ва чах. 
Час цей за ўсё мо ладзь рас ча роў ва ец ца, 
ка лі да во дзіц ца вы праў ляц ца на блі жэй шыя два 
га ды ў вёс ку. Аляк сандр ДРА НЕЦ не з та кіх.

Хло пец — ма ла ды спе цы я ліст. Ён пра цуе га лоў ным 
аг ра но мам у ААТ «Ка ро ці чы» Сто лін ска га ра ё на. Аляк-
сандр ву чыў ся ў Гро дзен скім дзяр жаў ным аграр ным уні-
вер сі тэ це на аг ра на міч ным фа куль тэ це, які скон чыў у 
2015 го дзе.

Пас ля за кан чэн ня шко лы з вы ба рам вы шэй шай на-
ву чаль най уста но вы ў Са шы праб лем не ўзнік ла. Хло-
пец сам з вёс кі Ру бель, та му ад ра зу вы ра шыў пай сці 
ву чыц ца на аг ра но ма, бо лю біў зям лю і ўсё, што з ёй 
звя за на. Каб пас ля ўні вер сі тэ та вяр нуц ца ў род ны край, 
Аляк сандр узяў мэ та вае на кі ра ван не ў мяс цо вым СВК. 

Але так зда ры ла ся, што праз пяць га доў ва кан сіі не за-
ста ло ся і хлоп цу пра па на ва лі ад пра цоў ваць па ін шай 
спе цы яль нас ці. Са ша ад мо віў ся і сам знай шоў са бе пра-
цу ў ААТ «Ка ро ці чы».

Ка лек тыў ад ра зу доб ра па ста віў ся да ма ла до га ча ла-
ве ка і пры няў яго. «Я люб лю сваю ра бо ту, гэ та на са мрэч 
мая спра ва, — дзе ліц ца хло пец. — Каб быць аг ра но мам, 
ім трэ ба на ра дзіц ца. Бу дзеш лю біць зям лю, і яна бу дзе 
ад каз ваць уза ем нас цю».

Пра ца аг ра но ма вель мі ад каз ная. Вяс ной па чы на-
ец ца пад рых тоў ка па лёў і па сяў ныя ра бо ты. Аляк сандр 
не толь кі скла дае план, што і дзе ле пей па са дзіць, як 
унес ці ўгна ен ні, але і сам рых туе тэх ні ку. Ле там ра бо-
чы дзень не нар ма ва ны. «Пра чы на еш ся ў шэсць га дзін 
ра ні цы, а вяр та еш ся ўжо за цем на. Трэ ба кант ра ля ваць 
убор ку, апра цоў ку куль тур». А зі мой боль шасць ча су 
Са ша зай ма ец ца да ку мен та мі. Не аб ход на на пі саць усе 
спра ва зда чы, склас ці план на на ступ ны год. Пра вя рае, 
як за хоў ва ец ца на сен не на скла дах. Ра бо ты ха пае!

У воль ны час Са ша зай ма ец ца дроб ным ра мон там 
кам п'ю та раў. Так са ма ма ла ды аг ра ном за хап ля ец ца 
спор там: у доб рае на двор'е хо дзіць зай мац ца на ста-
ды ён.

У го рад хло пец не рвец ца. Яму па да ба ец ца пра ца на 
зям лі. Аляк сандр ма рыць аб сва ім до ме, по бач з якім 
бу дзе вя лі кі яб лы не вы сад. «А па куль што ў ма іх пла-
нах — пра ца ваць і пра ца ваць», — кан ста туе ма ла ды 
спе цы я ліст.

Ма ры на ЛЯШ КЕ ВІЧ, 
сту дэнт ка V кур са Ін сты ту та жур на ліс ты кі БДУ.

З ма лень кай ту рыст кай пе рад чэш скім зам кам.

Свой вы барСвой вы бар

ШТО ТРЭ БА, КАБ СТАЦЬ АГ РА НО МАМ?

КА ЛІ ЗА МЕС — 
ПА ЧА ТАК СПРА ВЕ,

або Хто за хоў вае ай чын ныя тра ды цыі хлебапячэння

Знай сці ся беЗнай сці ся бе
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