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У на шым жыц ці ня рэд ка 

зда ра юц ца па хмур ныя 

дні з за цяг ну тым аб ло-

ка мі не бам, бяс кон цым 

ка пан нем даж джу і 

рэз кі мі па ры ва мі вет ру. 

Нех та ные з та кой на-

го ды, хтось ці спра буе 

ўба чыць «кры ху сон ца 

ў ха лод най ва дзе», а ін-

шы ЗАЎ СЁ ДЫ ня се гэ та 

сон ца ў са бе, а дак лад-

ней — у сва іх ва ла сах. 

Як жы хар ка Ка мян ца 

Юлія ЮР ЧУК, якой па-

шчас ці ла на ра дзіц ца 

вог нен на-ры жай.

Ма ла дая жан чы на ро дам 

са Сто лін шчы ны, з вёс кі Ха-

ромск. У 2012 го дзе па раз-

мер ка ван ні пас ля Пін ска га 

ме ды цын ска га ка ле джа пры-

еха ла ў Ка мя нец кі ра ён. На па чат ку бы ла па-

ста вой мед сяст рой у хі рур гіч ным ад дзя лен ні, 

по тым вы зва лі ла ся мес ца апе ра цый най. Пас ля 

ад па вед ных кур саў у Брэсц кай аб лас ной баль-

ні цы пра ца ві тай дзяў чы не да ве ры лі гэ тую ра-

бо ту, да якой яна пры сту пі ла ў 2013-м.

Ме на ві та тут, на ра бо чым мес цы, Юлія су-

стрэ ла і сваё прос тае жа но чае шчас це — ка ха-

на га му жа Аляк санд ра, да рэ чы, ура ча-хі рур га. 

Сён ня ён за гад вае хі рур гіч ным ад дзя лен нем 

Ка мя нец кай цэнт раль най ра ён най баль ні цы. 

Па зна ё мі лі ся ма ла дыя лю дзі не ў апе ра цый най, 

як мне на па чат ку ўя ві ла ся, а...

— Я та ды прый шла на пер шае сваё нач ное 

дзя жур ства, — ах вот на ўспа мі нае су раз моў-

ні ца. — І ўба чы ла яго. Па мя таю: увай шоў та кі 

су ро вы двух мет ро вы док тар... По тым ён лі та-

раль на за ча ра ваў мя не сва ёй га лант нас цю.

Свае са праў ды «вог нен ныя» ва ла сы Юлія 

атры ма ла ў спад чы ну ад баць коў. Яе ма ма бы-

ла адзі най з ча ты рох род ных сяс цёр ула даль ні-

цай ры жай ка сы, а па та та вай лі ніі «дач кой сон-

ца» ака за ла ся ба бу ля. Ма лод шы брат так са ма 

ры жы, а вось ма лод шай сяст ры, на жаль, так не 

па шан ца ва ла. Юлію на ват ха це лі на зваць Свят-

ла най (ад сло ва «свят ло»), але гэ та та та ва ідэя 

не ўва со бі ла ся ў жыц цё. Усё дзя цін ства ма ці і 

цёт ка клі ка лі дзяў чын ку со ней кам...

У шко ле вя сё лую, кам па ней скую Юлю драж-

ні лі рэд ка, а ад на клас ні кі ўво гу ле ні ко лі.

— Толь кі стры еч ны брат ха дзіў за мной 

хвос ці кам ды кпіў: «Ры жая! Ры жая!» — рас-

па вя дае ма ла дая жан чы на. — А по тым у яго 

са мо га на ра дзі ла ся дач ка з 

«вог нен ны мі» ва ла са мі. Так 

яму і трэ ба! (Смя ец ца.) Жар-

тую, вя до ма.

Ёсць у су раз моў ні цы і вер-

ны спа да рож нік усіх «ры жы-

каў» — ра ба цін не. Зі мой яно 

зні кае, а вяс ной, вар та толь кі 

не каль кі дзён па быць на сон-

цы, — ка лі лас ка, тут як тут! 

Вы вес ці яго Юлія ні ко лі не 
спра ба ва ла, бо ве дае, што 
ра ба цін кі — да тва ру, доб ра 

вы гля да юць ра зам з ры жы мі 

вей ка мі і бры ва мі. Жа дан ня 

пе ра ўва со біц ца ў блан дзін ку 

ці бру нет ку ў на шай ге ра і ні 

так са ма ні ко лі не ўзні ка ла. 

Не каль кі ра зоў ду ма ла да-

даць у пры чос ку чор на га ко-

ле ру, але не ра шы ла ся.

На ва коль ныя заў сё ды 

вель мі пры яз на рэ агу юць на 

яр кія ва ла сы, пы та юц ца: ці на ту раль ныя, або, 

на ад ва рот, дзе і як фар ба ва ла ся. Ці ка ві лі ся 

гэ тым на ват у цы руль ні. Дум кі ад мо віц ца ад до-

сыць доў гай ка сы на ка рысць мод най ка рот кай 

стрыж кі ў Юліі ні ко лі не бы ло. Не як па спра ба-

ва ла, але не спа да ба ла ся. Больш ні я кіх экс пе-

ры мен таў! Акра мя та го, муж за ба ра няе.

Ка лі пы та ю ся аб пад бо ры гар дэ ро ба, Юлія 

за зна чае, што яе ва ла сы яр кія са мі па са бе, 

та му ў адзен ні ад дае пе ра ва гу па стэль ным ад-

цен ням: свет лым ру жо ва му, зя лё на му, сі ня му. 

Не лю біць вы лу чац ца і на ўрад ці ка лі пой дзе 

не ку ды ў чыр во ным, не лю біць чор ны і шэ ры 

ко ле ры, бо яны сум ныя і змроч ныя. А яшчэ ў 

Юліі ёсць ма ра — ізум руд ная су кен ка!

Ста рэй шая дач ка Юр чу коў, да рэ чы, пай-

шла ко ле рам ва ла соў у та ту, а вось ма лод шыя 

маленькія сы ноч кі-двай ня ты па куль ру сыя з 

не вя лі кай ры жын кай.

У воль ны час, ка лі ён вы па дае, шмат дзет ная 

ма ці ах вот на га туе, асаб лі ва — тар ты. Акра-

мя та го, за воч на атрым лі вае вы шэй шую аду-

ка цыю ў Брэсц кім дзяр жаў ным уні вер сі тэ це 

імя А. С. Пуш кі на, каб стаць са цы яль ным пе-

да го гам. Пра га ве даў ды не аб ход насць у ста-

сун ках з но вы мі людзь мі зноў пры вя лі Юлію ў 

сту дэнц кую аў ды то рыю.

На пры кан цы ці каў лю ся лю бі май па рой го-

да ма ёй ры жай ге ра і ні і чую ла гіч нае: во сень. 

Хто б су мня ваў ся! Ды і дзень на ра джэн ня 

ў яе — у ве рас ні. Во сень скае сон ца... А ў вас 

ёсць сваё хат няе со ней ка?

На стас ся НА РЭЙ КА.

Яр кі ак цэнтЯр кі ак цэнт

ВОБ РАЗ АД ПРЫ РО ДЫ,
ці Па ца ла ва ная во сень скім сон цам

Пры зна ец ца, што на-

ват і не па да зра ва ла, 

што лёс пры вя дзе ў гэ-

тую сфе ру. Па аду ка цыі 

На тал ля — ку хар, не ка то-

ры час пра ца ва ла па спе-

цы яль нас ці. Да во дзі ла ся 

быць і пра даў цом. Пад час 

на ву чан ня ў аў та шко ле 

адзін з ін струк та раў ска-

заў, што з яе атры ма ец ца 

доб ры кі роў ца.

— Быц цам бы на пра ро-

чыў, — смя ец ца На тал ля.

За раз у Сма ля ві чах 

ужо ні хто не здзіў ля ец-

ца, ка лі ба чыць за ру лём 

так сі ма ла дую пры ваб ную 

жан чы ну. Па ста ян ныя клі-

ен ты спа кой на да вя ра юць 

ёй сва іх дзе так, а дзяў ча-

ты-па са жы ры ад чу ва юць 

ся бе ў боль шай бяс пе цы, 

чым з кі роў ца мі-муж чы-

на мі. Прад стаў ні кі ж моц-

най па ло вы ча ла вец тва 

раз-по раз ро бяць кам-

плі мен ты ад нос на яе ва-

дзі цель скіх на вы каў, а 

ма ла дзей шыя з іх яшчэ і 

з за хап лен нем рас пыт ва-

юць пра ню ан сы ра бо ты.

— Яна ўво гу ле не са-

мая спа кой ная... Што ўжо 

ка заць пра кі роў цу-жан-

чы ну! Як вы вы хо дзі це са 

скла да ных сі ту а цый? Не 

бы вае страш на? — пы-

та ю ся я.

— Дыс пет ча рам ужо 

пры за ка зе так сі час та 

зра зу ме ла, што гэ та бу-

дзе за па езд ка, што за 

лю дзі тэ ле фа ну юць... 

І на па тэн цы яль на не бяс-

печ ныя вы клі кі мя не не 

на кі роў ва юць. У са мым 

край нім вы пад ку ўжо на 

мес цы я ма гу ад мо віц-

ца ад па езд кі і па пра сіць 

дыс пет ча ра на кі ра ваць 

да клі ен таў ін шую ма-

шы ну, — ад каз вае На-

тал ля. — На шчас це, за 

ўвесь час пра цы ў мя не 

амаль не бы ло кан флікт-

ных сі ту а цый з па са жы ра-

мі. Ка лі клі ент па во дзіць 

ся бе агрэ сіў на, раб лю 

ўсё, каб за спа ко іць яго. 

Жа дае па га ва рыць — з 

за да валь нен нем пад тры-

маю раз мо ву. Уво гу ле, 

маё жыц цё вае крэ да — 

ста віц ца да лю дзей так, 

як ха це ла б, каб ста ві лі ся 

да мя не. Гэ та ў знач най 

сту пе ні да па ма гае пра-

ца ваць. Мяр кую, што па-

са жы ры ад чу ва юць мой 

доб ра зыч лі вы на строй і ў 

іх зні кае ўся кае жа дан не 

кан флік та ваць.

Су раз моў ні ца пры зна-

ец ца, што ня рэд ка ад чу вае 

пад трым ку з бо ку кі роў цаў-

муж чын і прад стаў ні коў 

Дзяр жаў та інс пек цыі.

— Ад ной чы, у са мым 

па чат ку ма ёй ра бо ты, ка-

лі ў аў та ма бі лях яшчэ не 

бы ло на ві га та раў і маг чы-

мас ці вый сці ў ін тэр нэт, я 

па еха ла на вы клік у Мінск 

і... за блу ка ла. На ма га ю-

чы ся знай сці па трэб ны 

ад рас, пра еха ла шмат 

ліш ніх кі ла мет раў, у ма-

шы не скон чыў ся бен зін. 

Ста я ла на ўзбо чы не, на-

ма га ла ся знай сці вый сце 

са ста но ві шча. І ў гэ ты 

мо мант да мя не пад' еха-

лі су пра цоў ні кі ДАІ. Да-

ве даў шы ся аб праб ле ме, 

ад ра зу ж з'ез дзі лі на най-

блі жэй шую АЗС, на бы лі 

ка ніст ру бен зі ну і за пра ві-

лі маю ма шы ну. Прай шло 

шмат ча су, а я да гэ туль 

удзяч ная тым лю дзям.

За раз На тал ля Га пе ен-

ка не так час та вы яз джае 

ў рэй сы. Бо яна — жон ка, 

ма ці тра іх дзя цей, гас па-

ды ня... І ўсе бу дзён ныя 

кло па ты яе, як і ўся кую 

жан чы ну, не абы хо дзяць.

Па лі на ПРА КА ПЕ НЯ, 

сту дэнт ка І кур са 

фа куль тэ та 

жур на ліс ты кі БДУ.

Ні што са бе!Ні што са бе!

КАМ ПЛІ МЕНТ 
ДЛЯ ТАК СІС ТА

І за, і не толь кі за «пры го жыя воч кі»

Ка лі з тэх ні кай на «ты»... WorldSkіlls — гэ та рух, які 
аб' яд ноў вае больш за 70 кра ін. 
Мэ тай і мі сі яй аса цы я цыі 
WorldSkіlls Іnternatіonal 
з'яў ля ец ца па вы шэн не ста ту су 
і стан дар таў пра фе сій най 
пад рых тоў кі і ква лі фі ка цыі, 
па пу ля ры за цыя ра бо чых 
пра фе сій праз пра вя дзен не 
між на род ных спа бор ніц тваў 
ва ўсім све це. Бе ла русь 
афі цый на ста ла 68-м чле нам 
аса цы я цыі ў сту дзе ні 
2014 го да.

(Заканчэнне. 

Пачатак на 1-й стар. «ЧЗ».)

Сё ле та юнак скон чыў Смі ла-

віц кі сель ска гас па дар чы лі цэй. 

Ме на ві та там не адзін год яго мэ-

та на кі ра ва на рых та ва лі да ўдзе-

лу ў рэс пуб лі кан скім кон кур се 

WorldSkіlls Belarus во пыт ныя спе-

цы я ліс ты. Ся род іх — май стры вы-

твор ча га на ву чан ня Ва сіль Ку чук, 

Ар цём Кры ва пуст і ды рэк тар лі-

цэя Юрый Кор сік. З пер ша га кур са 

Па вел удзель ні чаў ва ўнут ра ных 

спа бор ніц твах у лі цэі, два га ды 

за пар зай маў пер шыя мес цы. На 

трэ ці тра піў на аб лас ны этап, а з 

яго, на рэш це, на рэс пуб лі кан скі. 

Ён пра хо дзіў у Мін ску, у бу дын ку 

Фут боль на га ма не жа, а так са ма 

по бач з ім, на ад кры тым па вет-

ры. У спа бор ніц твах удзель ні ча ла 

больш за 300 ча ла век у 37 кам-

пе тэн цы ях: у га лі нах бу даў ніц тва, 

ін жы нер ных тэх на ло гій, ла гіс ты кі, 

ін фар ма цый ных тэх на ло гій, са цы-

яль ных па слуг і на ват мо ды.

— Пад рых тоў ка да кон кур су бы-

ла цяж кай, — рас каз вае Па вел. — 

Тым больш аку рат у той час у мя не 

бы ла вы твор чая прак ты ка ў РСУП 

«Пят ро ві чы». Ран кам за во дзіў трак-

тар і пра ца ваў на фер ме, днём — 

трэ ні ра ваў ся, ве ча рам — зноў ехаў 

на ра бо ту. Зра зу ме ла, стам ляў ся, 

але ўсё ж вы тры маў...

І не прос та вы тры маў, а пе ра-

мог з мак сі маль на маг чы май коль-

кас цю ба лаў — сто! Ацэн ка вы ка-

нан ня Паў лам за дан няў — дак лад-

ная і аб' ек тыў ная. Яе да ва лі во сем 

не за леж ных суд дзяў, а ба лы пад-

ліч ва ла ана нім ная аў та ма тыч ная 

сіс тэ ма. Ды і са мі за дан ні — не 

дзі ця чыя. Тут ад на го май стэр ства 

не ха па ла. Да па ма га лі за ся ро джа-

насць, ува га да дро бя зяў.

— На кон кур се бы лі тры мо ду-

лі, — тлу ма чыць Па вел. — Рэ гу лі-

роў ка га за раз мер ка валь на га ме-

ха ніз ма ру ха ві ка, збор ка на вяс ной 

пры ла ды трак та ра і на веш ван не 

ды рэ гу лі роў ка плу га, рэ гу лі роў ка 

фар сун кі. На вы ка нан не кож на га 

мо ду ля нам да ва лі га дзі ну. За гэ ты 

час трэ ба бы ло шмат ча го па спець. 

На прык лад, ад рэ гу ля ваць на вяс ную 

ўста ноў ку трак та ра, пра ве рыць ціск 

у шы нах, пры ча піць плуг... Га лоў нае, 

па ста ян на кант ра ля ваць, каб усё 

дак лад на пра ца ва ла. Ба лы да ва лі 

не толь кі за коль касць вы ка на ных 

за дан няў, але і за аку рат насць.

Ця пер у Паў ла Хмяль ніц ка га 

ёсць шанц прад стаў ляць збор ную 

Бе ла ру сі на між на род ным кон кур-

се WorldSkіlls (яго яшчэ на зы ва юць 

«Алім пі я да ра бо чых рук»). Ад бу-

дзец ца ён у 2019 го дзе ў ра сій скай 

Ка за ні. Ад нак па е дзе ту ды Па вел 

пры ўмо ве, што яго кам пе тэн цыю 

ўклю чаць у спа бор ніц твы.

З лі цэя Па вел вый шаў шмат-

про філь ным спе цы я ліс там: трак-

та рыст-ма шы ніст, ма шы ніст эк ска-

ва та ра, кі роў ца гру за во га аў та ма-

бі ля, сле сар па ра мон це да рож-

на-бу даў ні чых ма шын і трак та роў. 

Але каб удас ка на ліць атры ма ныя 

ве ды і на вы кі, сё ле та ён па сту піў 

у аграр ны ўні вер сі тэт.

— Тут мне бу дзе ня цяж ка, — 

мяр куе юнак. — На ву чан не, ка-

неш не, ад роз ні ва ец ца ад лі цэй-

ска га, але прад ме ты амаль ад ны 

і тыя ж. Хоць ва ўні вер сі тэ це па чы-

на юц ца вы шэй шая ма тэ ма ты ка, 

фі зі ка, на чар таль ная геа мет рыя.

Па вел хо ча скон чыць уні вер-

сі тэт па спя хо ва. Для гэ та га ў яго 

ёсць усе шан цы — хло пец ста ран-

ны, звык лы да кар пат лі вай пра-

цы. Ды і ад зна кі, ду мае ён, бу дуць 

толь кі ста ноў чыя.

Юлія АДА МО ВІЧ, 

сту дэнт ка ІV кур са 

фа куль тэ та жур на ліс ты кі БДУ.

Яе стаж за ру лём — больш за дзе сяць га доў, а ся мей нае прад пры ем ства, 

дзе На тал ля ГА ПЕ ЕН КА са ўла даль ні ца, — служ ба так сі «Дэль фін» — пра-

цуе ўжо больш за во сем. За гэ ты да во лі пра цяг лы тэр мін у жан чы ны за 

пля чы ма не адзін дзя ся так ты сяч кі ла мет раў, але ні ад ной сур' ёз най ава-

рыі. А ў аса біс тай скар бон цы — мност ва ці ка вых люд скіх гіс то рый. Мая 

су раз моў ні ца — адзі ная ў Сма ля ві чах і ра ё не кі роў ца так сі жа но ча га по лу.

З лі цэй скім май страм вы твор ча га на ву чан ня Ва сі лём Ку чу ком.


