
(Заканчэнне. 

Пачатак 

на 1-й стар. «ЧЗ».)

— У чэр ве ні, на прык лад, 

я атры ма ла 235 руб лёў, — 

рас каз вае Лі за. — Увесь за-

ро бак пай шоў на па да рож-

жы па Бе ла ру сі: з'ез дзі ла да 

сяб роў, сва я коў.

Гро шы за ра бо ту ў гэ тым 

ме ся цы сту дэнт ка пла нуе 

ад даць на ра монт ма біль на-

га тэ ле фо на і, ка лі хо піць, на 

но вае па лі то. Дзя ніс так са ма 

ду мае аб на віць гар дэ роб: 

«Га лоў нае — ку піць кру тыя 

кра соў кі і да на ву чаль на га 

го да, лі чы, пад рых та ва ны».

Дру га курс нік гіст фа ка 

Юрый ВАШ КЕ ВІЧ па куль 

не вы ра шыў, на што па тра-

ціць за ро бак:

— Гэ та тое са мае, што 

дзя ліць шку ру не за бі та га 

мядз ве дзя. Бы лі б гро шы, 

а пры мя нен не ім зной-

дзецца!

— Ой, што гэ та? — вы-

цяг вае ру кі да ло ня мі ўверх 

Дзя ніс. — Не, па мы ліў ся. Мы 

даж джу тут ча ка ем як бла-

га сла вен ня! Мож на кры ху 

ад па чыць, па куль лье з не-

ба, — усмі ха ец ца. — Уво гу-

ле, пас ля даж джу пра ца ваць 

ляг чэй — зям ля мяк кая.

Ра бо чы дзень у атра даў-

цаў — з 8 да 16 га дзін. Вы-

хад ныя — су бо та і ня дзе ля. 

Абед — свя тое! Мо ладзь 

пры но сіць ежу з до му: бу-

тэрб ро ды, лок шы на хут ка-

га пры га та ван ня, гар ба та, 

ка ва.

— У кож на га тут свая тэх-

на ло гія пра пол кі. Пер шыя дні 

га рад скія, та кія як я, не ве-

да лі, з яко га бо ку ле пей за 

ма ты ку ўзяц ца, — ус па мі нае 

ка ман дзір атра да. — Не ра зу-

ме лі і па ра дак: спа чат ку ру ка-

мі рваць тра ву, по тым пры ла-

дай, аль бо на ад ва рот. Цяж ка 

і фі зіч на. Па мя таю, што на ват 

гуг лі ла, як пра віль на па лоць, 

якую ле пей по зу пры няць, 

каб спі на не ба ле ла!

Дзяў ча ты пра цу юць у 

паль чат ках — бе ра гуць ма-

ні кюр і да лі кат ную ску ру рук. 

Жар ту юць, што інакш за мест 

кла січ на га «бе ла га фрэн ча» 

да кан ца дня атрым лі ва ец ца 

чор ны. Нех та пе ра стра хоў-

ва ец ца: спа чат ку на дзя вае 

ме ды цын скія гу мо выя паль-

чат кі, звер ху — з тка ні ны.

Ула да БУР ЧЫЦ ву чыц-

ца на дру гім кур се фі зіч-

на га фа куль тэ та:

— Я ве даю, што та кое 

ага род, — ба бу ля ў вёс цы 

жы ве. Але тут ня звык ла, 

што та кія доў гія град кі. Гля-

дзіш — і не ба чыш кан ца. 

Гэ та спа чат ку пу жа ла.

— Мы на шым пры га жу-

ням ста ра ем ся да па ма гаць, 

ка лі яны про сяць. На прык-

лад, вы рваць вя лі кае пус та-

зел ле, — да дае Юрый.

На гу тар ку і фа та гра фа-

ван не ах вот ней па га джа юц-

ца хлоп цы, чым дзяў ча ты. 

Апош нія спа сы ла юц ца на 

не прэ зен та бель ны знеш ні 

вы гляд. «На ват на град ках 

хо чуць вы гля даць як ка ра-

ле вы», — кі нуў нех та з хлоп-

цаў-атра даў цаў.

— Са мае цяж кае ў на-

шай ра бо це — па чаць. 

Настроіцца на не аб ход ную 

хва лю да па ма гае ба дзё рая 

му зы ка, — дзе ліц ца Дзя ніс.

— Я аў ды як ні гі слу хаю, — 

да дае Лі за. — З апош ня-

га — збор нік апа вя дан няў і 

апо вес цяў Джэ ка Лон да на.

Пра ца на град ках, ка жа 

мо ладзь, — цу доў ная маг-

чы масць па быць сам-на сам 

са сва і мі дум ка мі. Для дзяў-

чат — за гар! А яшчэ — яд-

нан не з пры ро дай. Хлопцы і 

дзяўчаты пры гад ваюць, што 

по бач з по лем лес, яны ба-

чы лі ва вё рак, мы шэй, кра-

тоў, зай цоў — бяс плат ны 

заа парк.

На пе ры яд за ня тас ці ў 

сту дат ра дах мо ла дзі да ец-

ца ін тэр нат ад на ву чаль най 

уста но вы. А для ін ша га род-

ніх гэ та доб рая эка но мія. 

Асаб лі ва, ка лі сам за раб ля-

еш і ве да еш ца ну гра шам. 

Дзя ніс, на прык лад, не ка лі 

пад пра цоў ваў на ма лоч-

ным кам бі на це, па сту хом, 

ме не джа рам па про да жах, 

на бу доў лі. Лі за спра ба ва ла 

ся бе ў якас ці пра моў та ра, 

кан суль тан та ў пар фу мер-

най кра ме, на тур шчы цы. 

Збі ра ец ца на час ву чо бы 

пай сці пра ца ваць у рэ ста-

ран хут ка га хар ча ван ня, ка-

жа, гра фік там зруч ны. «Па-

куль ма ла дыя, трэ ба кру ціц-

ца. Ад па чы ваць бу дзем на 

пен сіі», — пад агуль ня юць 

будат ра даў цы.

Ка ця ры на АСМЫ КО ВІЧ.

Фо та Ган ны ЗА НКА ВІЧ.

...На аб' ек це кі піць ра бо та. Тут 

шум на, го ра ча і пах не пы лам. Але 

гэ та не бян тэ жыць бры га ду ма-

ла дых хлоп цаў, якія кож ны дзень 

пры хо дзяць сю ды ра ні цай, каб 

на блі зіць да за вяр шэн ня «зя лё-

ную» (ме на ві та та кі ко лер бу дзе 

пе ра ва жаць у «Юбі лей най пло-

шчы») стан цыю. У ту нэль сту дэн-

там па куль што спус кац ца не да-

зва ля юць — ня ма ква лі фі ка цыі. 

Але ў іх «рас па ра джэн ні» пяць 

па вер хаў: бу даў ні чыя ра бо ты тут 

вя дуц ца круг ла су тач на, без вы-

хад ных і свят.

Ка ман дзір атра да Ге ор гій 

ДРАЗ ДОЎ, на ву чэ нец трэ ця га 

кур са ка ле джа па спе цы яль нас ці 

«са ні тар на-тэх ніч нае аб ста ля ван-

не бу дын каў і збу да ван няў» га-

во рыць, што для бай цоў, як для 

бу ду чых бу даў ні коў, гэ ты во пыт 

вель мі важ ны, бо та кая маг чы-

масць вы па дае рэд ка. «Ра бо та 

пыль ная, але не скла да ная: да-

па ма га ем раз гру жаць смец це, 

вы гру жа ем роз ныя ма тэ ры я лы, 

пе ра но сім ар ма ту ру, фар бу ем, 

сар туем. Су ма ваць не да во дзіц ца, 

гэ та мне да спа до бы! Гра фік зруч-

ны: з вась мі ра ні цы да пя ці ве ча ра, 

так што пас ля мож на па спець за-

няц ца і аса біс ты мі спра ва мі. Мая 

па са да — ка ман дзір — аба вяз вае 

да та го, каб усё бы ло пад кант ро-

лем. Ка ман ду тых, з кім пра цую, 

на бі раў у ка ле джы, та му ўпэў не-

ны, што мы не пад вя дзём».

У рам ках ма ла дзёж най сту дэнц-

кай бу доў лі тра ды цый на пра цу юць 

хлоп цы не толь кі з Бе ла ру сі, але і 

з Ра сіі. Як рас ка заў пер шы сак ра-

тар Мінск ага га рад ско га ка мі тэ та 

БРСМ Сяр гей Клы шэ віч, сё ле та 

яны пры еха лі з Санкт-Пе цяр бург-

ска га эка на міч на га ўні вер сі тэ та. 

У Мін ску ра сі я не пры сту пі лі да вы-

ка нан ня ра бот з па чат ку жніў ня, 

у той час як на шы сту дэн ты на той 

мо мант ужо пра ца ва лі ў го ра дзе 

на Ня ве больш за тры тыд ні на ад-

ным з гіс та рыч ных аб' ек таў.

...Азі ра ю ся па ба ках на бу доў лі, 

ба чу: усе за ня тыя спра вай. По-

гляд па дае на хлоп ца з пры го жай 

шы ро кай усмеш кай. Пер ша курс-

нік Ула дзі слаў КА ЛА ТОЎ КІН на 

мо мант на ша га на вед ван ня ўжо 

шчы руе на аб' ек це больш за два 

тыд ні. Для яго гэ та не скла да на, 

хоць па тра бу ец ца доб рая фі зіч ная 

пад рых тоў ка, доб ра сум лен насць і 

пра ца ві тасць. «Жа дан не па спра-

ба ваць свае сі лы на бу даў ніц тве 

важ на га аб' ек та для ста лі цы прый-

шло спан тан на, але я атрым лі ваю 

вя лі кае за да валь нен не ад та го, 

што раб лю неш та сва і мі ру ка мі. 

Да та го ж гэ та яшчэ і каш тоў-

ныя прак тыч ныя ве ды. А во пыт-

ныя ка ле гі заў сё ды пад ка жуць, 

як лепш зра біць, а ча го ра біць не 

вар та», — па дзя ліў ся юнак сва і мі 

ўра жан ня мі ад пер ша га во пы ту 

ра бо ты ў бу дат ра дзе.

Да р'я ШЛА ПА КО ВА.

Фо та Ган ны ЗА НКА ВІЧ.
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Важ ная спра ваВаж ная спра ва

Хал ту рыць 
у сель ска гас па дар чым 
атра дзе ня вы гад на — 
пла цяць за коль касць 
вы ка на най ра бо ты.

«ГУГ ЛІ ЛА, ЯК ПРА ВІЛЬ НА ПА ЛОЦЬ»...

Вы ха ван не 
сту дат ра дам

Бе ла рус кі рэс пуб лі кан скі 

саюз мо ла дзі ака заў з па чат-

ку го да да па мо гу ў пра ца ўлад-

ка ван ні ў скла дзе сту дэнц кіх 

сель ска гас па дар чых і эка ла-

гіч ных атра даў больш чым 

5,6 ты ся чы не паў на лет ніх.

«З іх 444 — гэ та дзе ці, якія зна-

хо дзяц ца на роз ных ві дах пра фі-

лак тыч на га ўлі ку і якія апы ну лі ся 

ў са цы яль на не бяс печ ным ста но-

ві шчы, — па ве да мі ла ка ман дзір 

Рэс пуб лі кан ска га шта ба сту-

дэнц кіх атра даў БРСМ На дзея 

ША ХОЎ СКАЯ. — Уся го на па ча так 

жніў ня ў скла дзе 1046 сту дэнц кіх 

атра даў бы ло пра ца ўлад ка ва на 

больш за 13 ты сяч ча ла век».

На дзея Ша хоў ская на га да ла, 

што БРСМ аб вяс ціў 2019-ты Го-

дам сту дэнц кіх атра даў. Асаб лі-

вая ўва га ўдзя ля ец ца ідэа ло гіі 

сту дат ра даў ска га ру ху. Гэ ты кі-

ру нак да па ма га юць рэа лі зоў ваць 

ка мі са ры атра даў. Тра ды цый на ў 

кож най воб лас ці і ў ста лі цы бай цы 

пра цу юць на зна ка вых аб' ек тах, 

якія аб ве шча ны ма ла дзёж ны мі бу-

доў ля мі: сё ле та гэ та, на прык лад, 

рэ кан струк цыя Ко саў ска га зам ка 

і комп лек су бу дын каў «Га рад ская 

клі ніч ная баль ні ца» ў Грод не, бу-

даў ніц тва ся рэд няй шко лы ў мік-

ра ра ё не Бі ле ва ў Ві цеб ску і ін шыя. 

Цэнт раль ным аб' ек там з'яў ля ец-

ца Усе бе ла рус кая ма ла дзёж ная 

бу доў ля ў Аст раў цы, дзе сён ня, 

22 жніў ня, ад бу дзец ца ўра чыс тае 

за крыц цё пра цоў на га се мест ра. 

За раз там шчы ру юць 12 лі ней ных 

атра даў з Бе ла ру сі і Ра сіі коль кас-

цю 226 ча ла век.

На дзея НІ КА ЛА Е ВА.

«ЗЯ ЛЁ НАЙ» СТАН ЦЫІ 
Ў ДА ПА МО ГУ

Свой до сведСвой до свед

Сту дэн ты Мінс-

кага ар хі тэк тур-

на-бу даў ні ча га 

ка ле джа ў скла-

дзе атра да імя 

Ге роя Са вец ка га 

Са ю за Ге ор гія Та мі лоў ска га да па ма га юць ва ўзвя дзен ні стан-

цыі «Юбі лей ная пло шча» трэ цяй лі ніі Мінск ага мет ра па лі тэ на. 

На га да ем, сё ле та апош няя бы ла аб ве шча на аб' ек там га рад ской 

ма ла дзёж най бу доў лі. Станцыя раз мя шча ец ца на скры жа ван ні 

ву ліц Каль ва рый скай і Су хой, і з'яў ля ец ца са май глы бо кай з усіх 

па бу да ва ных ці за пла на ва ных — 29 мет раў! Пра тое, якія ві ды 

ра бот да вя ра юць ста рэй шыя ка ле гі бу дат ра даў цам, што ма ты-

вуе хлоп цаў на та кі від за ня тас ці і якія эмо цыі яны атрым лі ва юць 

пад час на сы ча на га дня, мы да ве да лі ся ад са міх бай цоў.

Ка ман дзір бу даў ні ча га атра да Ге ор гій Драз доў.


