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Уся го ў хра ме, акра мя Воль гі, пра-

цуюць шэсць зва на роў. Ці ка ва, што 

пяць з іх — жан чы ны.

— Я пры хо джу ў су бо ту ўве ча ры, 

у ня дзе лю ран кам і ў па ня дзе лак ці 

аў то рак. Ка ля хра ма ста яць да мы, і 

не ка то рыя жы ха ры абу ра юц ца зво ну 

ў буд ны дзень. А я б з за да валь нен-

нем жы ла по бач і слу ха ла, — дзе ліц ца 

жан чы на.

Па аду ка цыі Воль га му зы кант. 

«З дзя цін ства лю бі ла спя ваць. Ад на-

клас ні кі мае пай шлі хто на ар хі тэк тур-

ны фа куль тэт, хто на ва ен ны, ад на я 

на «куль тур ку», — з усмеш кай рас каз-

вае пра сваё па ступ лен не ў Мас коў скі 

дзяр жаў ны ін сты тут куль ту ры. Спа чат-

ку яна ву чы ла ся на ха ра вым ад дзя лен-

ні, пас ля — з-за праб лем з га ла са вы мі 

звяз ка мі — пе ра вя ла ся на ме та дыс та-

ар га ні за та ра. Ус па мі нае, што ў ма ла-

до сці бы ла вель мі ак тыў най. Кі ра ва ла 

дзі ця чы мі хо ра мі, ан самб ля мі, квар-

тэ та мі. А ка лі 30 га доў та му вый шла 

за муж і пе ра еха ла ў Мінск, пай шла 

пра ца ваць у шко лу — бы ла на стаў ні-

кам па ва ка ле і зай ма ла ся му зыч ным 

тэ ат рам, дзе па спе ла па ста віць ка ля 

30 спек так ляў.

Кі нуць ра бо ту пры му сі лі аб ста ві ны.

— У мя не ма ці з Да не цкай воб лас-

ці. Ка лі там у 2014-м па ча лі ся ва ен ныя 

дзе ян ні, я за бра ла яе сю ды. Ма ма бы ла 

ля жа чая. Я ду ма ла, бу ду су мя шчаць 

до гляд і ра бо ту, але не атры ма ла ся. 

Да вя ло ся зваль няц ца.

У зва на ры Воль га прый шла во ляй 

вы пад ку. У га рад скім па сёл ку Энер-

ге ты каў (Дзяр жын скі ра ён), дзе зна-

хо дзіц ца яе ле ці шча, па бу да ва лі кап-

ліч ку. Зва ніць не бы ло ка му. Па пра сі лі 

Воль гу: маў ляў, ты му зы кант, па спра-

буй. Па спра ба ва ла. І зра зу ме ла, што 

гэ та му трэ ба ву чыц ца, — за пі са ла ся 

ў шко лу зва на роў Мінск ага Епар хі яль-

на га ўпраў лен ня. Кур сы там доў жац ца 

ча ты ры ме ся цы.

— У мно гіх, хто ву чыў ся, не бы ло 

му зыч най аду ка цыі. І яны доб ра зво-

няць! Хоць, ка лі мы саль фе джыа пра-

хо дзі лі, ім, вя до ма, ця жэй бы ло, — за ў-

ва жае Воль га. І да дае, што на кур сы

за піс ва юц ца лю дзі роз ных пра фе сій: 

спарт сме ны, ме ды кі, пе да го гі, бу даў-

ні кі, ва ен ныя.

У па сял ко вай кап ліч цы Воль га зво-

ніць раз на ме сяц — з мая па каст-

рыч нік, ка лі па чы на юц ца ра бо ты на 

ле ці шчы. А ў Свя та-Пет ра-Паў лаў скі 

са бор па пра сі ла ся на ра бо ту, бо са ма 

яго пры ха джан ка.

— Я доў га са ро ме ла ся, ба я ла ся зва-

ніць. Гэ та ж та кая ад каз насць! — пры-

зна ец ца.

...Ра зам з Воль гай па ды ма ем ся 

ў зва ні цу. Ву зень кі ка лі дор, не каль кі 

дзя сят каў пры сту пак, ад на пры стаў ная 

драў ля ная лес ві ца, дру гая... Жар ту ем, 

што зва нар аба вя за ны мець не толь кі

доб рае зда роўе, але і зграб ную фі гу ру — 

інакш не пра ле зеш.

На ву лі цы больш за 20 гра ду саў цяп-

ла, але на зва ні цы пра ніз вае ве цер. 

«Ка лі ха ла дае, аба вяз ко ва на кід ваю 

ка пю шон ці аб вяз ва ю ся цёп лай хуст-

кай, — дзе ліц ца жан чы на. — Не як, ка лі 

ста яў моц ны ма роз, апра ну ла дуб лён ку — 

а яна ж цяж кая, скла да на бы ло па -

ды маць ру кі. Та му ця пер зі мой апра наю 

ма мі ну кур тач ку: яна, мо жа, не вель мі 

мод ная, але зруч ная».

Да рэ чы, пры тэм пе ра ту ры ні жэй за 

15—18 гра ду саў зва ніць уво гу ле нель-

 га: зва ны мо гуць рас ка лоц ца.

З вы шы ні ад кры ва ец ца цу доў ны від 

на го рад.

— Вось на гэ тай бя ро зе, — па каз-

вае Воль га, — два га ды за пар птуш кі 

ві лі гняз до. Я са смарт фо нам толь кі 

«па сяб ра ва ла», усё з кно пач ным тэ-

ле фо нам ха дзі ла, а так бы сфа та гра-

фа ва ла іх.

Зва ноў тут дзе вяць. Са мы вя лі кі — 

Даб ра вест — Воль зін лю бі мы. Ці не па-

ку туе слых на та кой ра бо це? Жан чы на 

за дум ва ец ца: не за ўва жа ла. У зва ні цы 

ві сяць на вуш ні кі, але Воль га абы хо дзіц-

ца без іх.

З тым, што пра фе сія не зу сім жа-

но чая, су раз моў ні ца част ко ва зга джа-

ец ца:

— Ка лі я ды ры жы ра ва ла хо рам, 

ад чу ва ла ся бе ўпэў не на. А тут... Мне 

зда ец ца, Бог дае тую сі лу, якой не ха-

пае жан чы не. Дый у мя не ру кі ла па тай 

на трэ ні ра ва ныя. (Усмі ха ец ца.) А ў гэ-

тым го дзе яшчэ з су сед кай па ле ці шчы 

пла ваць вы ра шы лі — у нас там азяр цо 

ёсць. Я 31 мая зай шла ў ва ду пер шы раз 

і да гэ туль пла ваю, ка лі пры яз джаю, — 

ран кам і ўве ча ры. На ват у дождж. Але 

ў званара працуюць не толькі рукі — 

перш за ўсё мелодыя ідзе ад сэрца.

Да па чат ку служ бы — пяць хві лін. 

Воль га на цяг вае паль чат кі, каб ру кі 

не сліз га лі, і чы тае ма літ ву. На ціс кае 

на пе даль — раз да ец ца пра цяг лы 

ўдар Даб ра вес та. Цяг не за тро сі кі — 

і пад клю ча юц ца ін шыя зва ны. З тва-

ру жан чы ны не сы хо дзіць усмеш ка, 

а ў нас з фа то гра фам — му раш кі 

па це ле.

— Ка жуць, што да зво ну пры вы ка-

еш, але для мя не ён кож ны раз гу чыць 

як па-но ва му. Я ад чу ваю па лёт, у мя не 

та кая ра дасць на ду шы, — дзе ліц ца 

Воль га пе ра жы ван ня мі. — Вель мі люб-

лю зва ніць на Кры жо вых хо дах. Ад сюль 

та кое ві до ві шча ад кры ва ец ца: свя та ры 

ня суць ха руг вы, лю дзі за імі ідуць, спя-

ва юць...

Ка но ны ў зво не ёсць: на прык лад, у 

пост ён му сіць быць больш стры ма ным. 

Але і сва бо да твор час ці да зва ля ец ца. 

Воль га ез дзі ла на фес ты ва лі зво ну ў 

Са лі горск, Хо цімск.

— Я вось ся дзе ла і ду ма ла: ча му мя-

не так цяг не да гэ та га? На пэў на, спра-

ва ў тым, што я вель мі люб лю пець, 

але ўзрост ужо не да зва ляе вы сту паць 

у твор чых ка лек ты вах. А тут ра зам са 

зва на мі ду ша за пе ла.

Ка жуць, звон ле чыць. Су раз моў ні ца 

пры зна ец ца: за ін шых ка заць не бу дзе, 

але ёй да па ма гае. За тыя га ды, што 

пра цуе ў са бо ры, амаль за бы ла ся на 

ан гі ны і пра сту ды.

— Тры ма ю ся. Не лі ча чы змор шчын, 

я ўнут ра на ад чу ваю ся бе ма ла дой — 

быц цам скі ну ла 20 га доў. Ка лі з ін шы-

мі зва на ра мі су стра ка ем ся (а ся род іх 

шмат ма ла дых), уво гу ле на свой уз рост 

не зва жаю.

У Ра сіі ў не ка то рых хра мах зва на-

роў мя ня юць на ро ба таў (лю дзей, якія 

ва ло да юць аза мі пра фе сіі, не ха пае). 

Вы бі ра еш па трэб ную ме ло дыю, на ціс-

ка еш на кноп ку на пуль це кі ра ван ня — і 

аў та мат пры во дзіць зва ны ў рух.

— Гэ та вель мі бяз душ на. Ну як зва-

нар мо жа да гэ та га ста віц ца? — уз ды-

хае Воль га. — Вось я ез дзі ла на «Сла-

вян скі ба зар», па гля дзе ла, як Ва ен га 

вы сту пае. І ба чы ла яе ўчо ра па тэ ле ві-

за ры. Той жа ду эт, але ёсць роз ні ца!

Праў да, у Мін ску зва нар так са ма 

пра фе сія рэд кая. Ле там, ка лі ўсе раз'-

яз джа юц ца, вель мі цяж ка знай сці ча-

ла ве ка на за ме ну.

У не ка то рых хра мах зва на ры атрым-

лі ва юць за ро бак, хай і не вя лі кі. У Свя-

та-Пет ра-Паў лаў скім са бо ры пра цу юць 

на доб ра ах вот ных па чат ках.

— На пэў на, так і пра віль на. Гэ та ж 

ма літ ва, — раз ва жае жан чы на. — Я са-

ма б да плач ва ла, каб зва ніць. Хо чац ца 

тут за тры мац ца даў жэй.

На тал ля ЛУБ НЕЎ СКАЯ.

Фо та Ган ны ЗА НКА ВІЧ.

«БЫЦ ЦАМ НА 20 ГА ДОЎ 
ПА МА ЛА ДЗЕ ЛА»

Від на го рад са зва ні цы.

Навіны сталіцыНавіны сталіцы  

ЯК РЫХ ТУ ЕМ СЯ 
ДА ХА ЛА ДОЎ

Поў ным хо дам ідзе пад рых тоў ка ста ліч най гас-

па дар кі да асен не-зі мо ва га пе ры я ду. Як па ве да-

міў на мес нік ге не раль на га ды рэк та ра па экс плу-

а та цыі жыл лё ва га фон ду і вы твор чых пы тан нях 

ГА «Мін ская га рад ская жыл лё вая гас па дар ка» 

Ці ма фей КРЭ МЕЗ, на сён няш ні дзень вы ка на ны 

та кія ме ра пры ем ствы, як ра монт да хаў і сты каў сце-

на вых па нэ ляў, уцяп лен не кан струк цый ага ро джы, 

шэ раг ін шых не аб ход ных ра бот.

На аб слу гоў ван ні жыл лё ва-ка му наль най гас па дар кі ста-

лі цы зна хо дзяц ца 6700 жы лых да моў. Ва ўсіх пра ве дзе ны 

ра бо ты па пра мыў цы ацяп ляль ных сіс тэм. Так са ма вы ка-

на ны пра фі лак тыч ныя ме ра пры ем ствы на сіс тэ мах элект-

ра аб ста ля ван ня. Усе гра фі кі ра бот уз год не ны. На сён няш ні 

дзень з 48 экс плу а та цый ных участ каў паш пар ты га тоў нас-

ці ёсць на 14. Са мы вя лі кі ра ён го ра да — Фрун зен скі — 

з па стаў ле най за да чай цал кам спра віў ся. Поў ным хо дам 

ідуць не аб ход ныя ра бо ты па ўсім Мін ску. Агуль ны пра цэнт 

атры ма ных паш пар тоў га тоў нас ці па жыл фон дзе ста лі цы 

скла дае на ця пе раш ні мо мант 23 %. Па сло вах Ці ма фея 

Крэ ме за, ацяп ляль ны пе ры яд пач нец ца без праб лем.

Уз моц не ны мі тэм па мі ідуць пад рых тоў чыя і ра монт ныя 

ра бо ты на ЦЭЦ-2 і ра ён ных ка цель нях, а так са ма на цеп-

ла ма гіст ра лях. Па сло вах ды рэк та ра фі лі яла «Мін скія 

цеп ла выя сет кі» РУП «Мінск энер га» Аляк санд ра БУ ЗО, 

на цеп ла кры ні цах ра ман ту ец ца цеп ла вое і да па мож нае 

аб ста ля ван не з тым, каб да 15 ве рас ня ўсе асноў ныя ра-

бо ты бы лі скон ча ны.

Што да ты чыц ца цеп ла-

се так, то тут пад рых тоў ка 

да асен не-зі мо ва га се зо на 

не каль кі за цяг ну ла ся. Пры-

чы на аб' ек тыў ная: чэм пі я-

нат све ту па бас кет бо ле 

ся род дзяў чат. З-за гэ та га 

маш таб на га спар тыў на га 

свя та тэр мі ны за кан чэн ня 

ра бот кры ху па су ну лі ся. Звы чай на ра монт цеп ла се так за-

кан чва ец ца да 1 ве рас ня. Ця пер жа ён за цяг нец ца, хут чэй 

за ўсё, на ме сяц. Але, як ад зна чыў Аляк сандр Бу зо, у ве-

рас ні ўсе ра бо ты бу дуць за вер ша ны, ад клю чэн ні га ра чай 

ва ды спы няц ца, і асен не-зі мо вы пе ры яд го рад су стрэ не 

ў поў ным уз бра ен ні.

Сяр гей КУ ЛА КОЎ



Будзь у кур се!Будзь у кур се!  

АТРЫ МАЦЬ 
РА БО ЧУЮ ПРА ФЕ СІЮ 
ЯШЧЭ НЕ ПОЗ НА

20 жніў ня за вяр шыў ся пры ём да ку мен таў на ўзро-

вень пра фе сій на-тэх ніч най аду ка цыі. Але ў шас ці 

пра фе сій на-тэх ніч ных уста но вах ста лі цы за поў ні лі-

ся не ўсе бюд жэт ныя мес цы, та му на іх аб ве шча ны 

да дат ко вы на бор.

Як па ве да мі ла за гад чы ца сек та ра пра фе сій на-тэх-

ніч най і ся рэд няй спе цы яль най аду ка цыі ка мі тэ та па 

аду ка цыі Мін гар вы кан ка ма Але на ЧАР НЫХ, пры ём да-

ку мен таў па доў жа ны пе ра важ на ва ўста но вах бу даў ні ча га 

про фі лю.

— У ця пе раш ні час гэ ты на пра мак до сыць за па тра ба-

ва ны ся род за каз чы каў кад раў. За ра бот ная пла та ў та-

кіх ра бот ні каў пе ра вы шае ся рэд нюю па го ра дзе. Бу даў ні кі 

за па тра ба ва ныя і па трэб ныя, і прад пры ем ствы-за каз чы кі 

кад раў га то выя іс ці на су страч — за клю чаць з па тэн цый ны мі 

на ву чэн ца мі мэ та выя да га во ры. Ад нак гэ та на кла дае і пэў-

ныя аба вя за цель ствы: тэр мін ад пра цоў кі пас ля на ву чан ня 

па мэ та вым да га во ры па вя ліч ва ец ца на адзін год, і гэ та 

ад пуж вае абі ту ры ен таў.

Ся род уста ноў, у якіх аб' яў ле ны да дат ко вы на бор, Мін скі 

дзяр жаў ны пра фе сій на-тэх ніч ны ка ледж бу даў ні коў імя Ка-

мен ска га (36 мес цаў), Мін скі дзяр жаў ны пра фе сій на-тэх ніч ны 

ка ледж дэ ка ра тыў на-пры клад но га мас тац тва імя Ке дыш кі 

(ка ля 50 мес цаў), Мін скі дзяр жаў ны пра фе сій на-тэх ніч ны 

ка ледж бу даў ніц тва і ка му наль най гас па дар кі (32 мес цы), 

Мін скі дзяр жаў ны пра фе сій ны лі цэй № 7 бу даў ніц тва (ка ля 

50 мес цаў), Мін скі дзяр жаў ны пра фе сій ны лі цэй № 10 бу-

даў ніц тва імя І. М. Жы жа ля (12 мес цаў) і Мін скі дзяр жаў ны 

пра фе сій ны лі цэй № 12 бу даў ніц тва (ка ля 50 мес цаў).

Да дат ко вы на бор на ву чэн цаў пра цяг нец ца па ме ры кам п-

лек та ван ня груп. У ка мі тэ це па аду ка цыі спа дзя юц ца, што

ўкам плек та вац ца ўдас ца да 1 ве рас ня. Пры лю бым рас кла-

дзе да дат ко вы на бор скон чыц ца не паз ней за 15 ве рас ня.

На дзея НІ КА ЛА Е ВА




