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НАЎЗДАГОН ЛЕТУ

Ка рыс ны до сведКа рыс ны до свед

Ін шае вы мя рэн неІн шае вы мя рэн не

...Мне зда ец ца, што ў 

кож на га ча ла ве ка хоць 

бы ад ной чы бы ло та кое 

па чуц цё, ка лі ты быц-

цам губ ля еш ся ў ча се. 

У мя не та кое звы чай на 

зда ра ец ца ле там. Цэ лыя 

92 дні сва бо ды!

З дзя цін ства лет нія ка ні-

ку лы я люб лю пра во дзіць у 

вёс цы. Ве да е це, што раб лю 

пер шай спра вай, ка лі пра чну-

ся? Як толь кі со ней ка бу дзіць 

мя не сва і мі пра мень чы ка мі, 

рас плюшч ваю во чы, па кі даю 

ло жак і на кі роў ва ю ся да ры-

пу чай лес ві цы, якая вя дзе на 

двор. Там мя не, яшчэ сон ную, 

з не па слух мя ны мі ку дзер ка мі, 

бо сую і ў пі жа ме, су стра кае 

ка ця ня. Яно ве дае, што гас па-

ды ня пры ня се штось ці смач-

нень кае. Па куль га рэ за сне-

дае, я атрым лі ваю аса ло ду ад 

на ва кол ля: со ней ка све ціць, 

вет рык вее, пеў ні бу дзяць 

тых, хто яшчэ не пра чнуў ся. 

Што мо жа быць ле пей? Толь кі 

ў та кія мо ман ты я ра зу мею, 

што сва бод ная. Ад шко лы, 

ад хат ніх за дан няў, ад про-

пус каў, якія трэ ба ад зна чаць 

у на стаў ніц кай кож ную ра ні цу, 

ад кант роль ных па геа мет рыі, 

якую я ні ко лі не ра зу ме ла...

У гэ тым ву чэб ным го дзе 

бы ло цяж ка ва та — ён быў 

ма ім апош нім у шко ле. Бяс-

кон цыя рэ пе ты та ры, дак ла ды, 

да дат ко выя за дан ні... Паз-

ней — рэ пе ты цыі вы пуск но га, 

валь са, школь ныя эк за ме ны. 

Асаб лі ва цяж ка бы ло вяс ной. 

Сэр ца і ду ша ха це лі спя ваць, 

дум кі на конт па ступ лен ня са-

мі са бой ады хо дзі лі на дру гі 

план. За мест іх з'яў ля лі ся ідэі 

па бе гу з уро каў, каб па ес ці ў 

пар ку Ча люс кін цаў са лод кую 

ва ту, па ка тац ца на ка ру се лях, 

па ся дзець на лаў цы — та кім 

чы нам стаць воль ным, хоць і 

на дзве га дзі ны. Я лі чу, што 

жыць у та кім ша лё ным рыт-

ме нель га! Трэ ба да ваць са бе 

спы ніц ца, ад ды хац ца, атры-

маць аса ло ду ад жыц ця. А по-

тым з но вы мі сі ла мі кі дац ца 

ў бой.

Пас ля та го як ад гры меў 

вы пуск ны і ра зам з ад на-

клас ні ка мі мы су стрэ лі наш 

апош ні сві та нак, за ста ваў ся 

апош ні ры вок — ЦТ. А мя-

не яшчэ ча ка ла да дат ко вае 

вы пра ба ван не — унут ра ныя 

эк за ме ны. Увесь гэ ты час я 

бы ла ў дзі кім на пру жан ні. На-

ват ка лі да ве да ла ся, што ста-

ла сту дэнт кай, яшчэ доў гі час 

не маг ла ўсвя до міць, што ўсё 

гэ та на са май спра ве!..

Так, гэ тыя ка ні ку лы бы лі 

не та кі мі, як ра ней шыя. У ма-

ім рас па ра джэн ні за ста ваў ся 

роў на ты дзень. І ён быў на-

поў не ны спа ко ем, утуль нас цю 

з куб кам цёп ла га чаю ўве ча-

ры. Не бы ло мес ца сля зам, 

пе ра жы ван ням і эк за ме нам! 

Я вы хо дзі ла па ся дзець на 

лаў цы і па лі чыць лас та вак. 

Як вы дат на, ка лі не трэ ба 

ку дысь ці бег чы і зма гац ца з 

праб ле ма мі. Мож на прос та 

ся дзець і ўсмі хац ца. Прос та 

згу біц ца ў ча се...

Ка ця ры на ЯРА ШЭ ВІЧ, 

сту дэнт ка І кур са 

фа куль тэ та жур на ліс ты кі 

БДУ.

Ка ля 3,5 ты ся чы ма ла-

дых лю дзей пра ца ва-

лі гэ тым ле там у скла-

дзе сту дэнц кіх атра-

даў у ста лі цы. Уся го ў 

Мін ску бы ло ство ра на 

285 бу даў ні чых, сэр-

віс ных, сель ска гас па-

дар чых і вы твор чых 

сту дат ра даў.

На Усе бе ла рус кай ма-

ла дзёж най бу доў лі — Бе-

ла рус кай АЭС у Аст раў-

цы — у скла дзе бе ла рус-

ка-ра сій ска га атра да шчы-

ра ва лі 80 прад стаў ні коў 

ста ліч ных уста ноў аду ка-

цыі. Су мес ны бе ла рус ка-

ра сій скі атрад пра ца ваў і 

на бу даў ніц тве ін тэр на та ў 

Сту дэнц кай вёс цы. А мін-

скія сту дэн ты ад пра ві лі ся 

да па ма гаць у рэ кан струк-

цыі Цар ска сель ска га па-

ла ца, раз ме шча на га ў го-

ра дзе Пуш кін пад Санкт-

Пе цяр бур гам.

Не менш важ ны на пра-

мак дру гас най за ня тас ці 

мо ла дзі — ін ды ві ду аль-

нае пра ца ўлад ка ван не. 

340 ма ла дых лю дзей 

знай шлі ча со вае ра бо-

чае мес ца на та кіх прад-

пры ем ствах, як «Ат лант», 

«Га ры зонт», «Дрым лэнд». 

Яшчэ адзін на пра мак ра-

бо ты, у тым лі ку па ар га ні-

за цыі дру гас най за ня тас ці 

мо ла дзі, — фар мі ра ван не 

ва лан цёр скіх атра даў. У 

скла дзе 115 та кіх атра даў 

бы лі за дзей ні ча ны 1732 

ча ла ве кі.

Асоб на вар та ад зна-

чыць удзел мо ла дзі ў га-

рад ской ак цыі па доб ра-

ўпа рад ка ван ні мес цаў па-

ха ван няў «Мы па мя та ем», 

у рэс пуб лі кан скай ак цыі 

«Ад наў лен не свя тынь Бе-

ла ру сі», у пра ек це «Мой 

род ны кут». Апош ні на-

кі ра ва ны на на вя дзен не 

па рад ку і ўдас ка на лен не 

знеш ня га вы гля ду два ро-

вых тэ ры то рый (пра ект 

бу дзе доў жыц ца да 2020 

го да і ў перс пек ты ве ахо-

піць два ры ў кож ным ад-

мі ніст ра цый ным ра ё не 

ста лі цы).

На дзея НІ КА ЛА Е ВА.

— Ой, а што гэ та тут пра-

ля це ла ?!

— Гэ та ле та, яно час та 

тут пра ля тае...

(Жарт з се ці ва.)

Што і ка заць, яно ў на-

шых шы ро тах са праў ды 

ка рот кае. Асаб лі ва — у 

абі ту ры ен таў і сту-

дэн таў... Тым не менш 

мно гія ма ла дыя лю дзі 

скі ра ва лі сваю энер гію 

пад час ка ні кул не толь кі 

на ад па чы нак, але і ў ін-

шае рэ чы шча — пра ца-

ва лі ле там. Я рас пы та ла 

сва іх сяб роў пра гэ ты іх 

сё лет ні до свед.

Аляк санд ра МЯ ЦЕЛЬ-

СКАЯ, сту дэнт ка ІІ кур са 

пры бо ра бу даў ні ча га фа-

куль тэ та БНТУ:

— Гэ тым ле там у Сма ля ві-

чах, дзе жы ву, як раз ад кры-

ва ўся ма ла дзёж ны цэнтр, ку-

ды па тра ба ваў ся пер са нал. 

Зна ё мы пра па на ваў ва кан-

сію афі цы ян та, і я пай шла. 

Гра фік быў змен ны. Час цей 

за ўсё шчы ра ва ла ў ноч на 

вы хад ныя, та му і ад па чы ваць 

па спя ва ла. Ды і на ра бо чым 

мес цы бы ло ве се ла: ка лек-

тыў цэнт ра — ма ла ды, скла-

даў ся з твор чых і ці ка вых лю-

дзей. Больш за тое, па ло ва 

су пра цоў ні каў — мае доб рыя 

сяб ры ці зна ё мыя, бо го рад 

ма лень кі. Ат мас фе ра бы ла 

вель мі пры яз най і ўтуль най.

Пра ца афі цы ян та пра ду-

гледж вае цес нае ўза е ма дзе-

ян не з клі ен та мі. А яны — 

роз ныя. Хтось ці ра зу меў, 

што цэнтр ад крыў ся зу сім 

ня даў на і яшчэ не ўсё ідэаль-

на ад ла джа на. А нех та па-

тра ба ваў уся го і ад ра зу. Ма-

ёй за да чай у та кім вы пад ку 

бы ло без ліш ніх кан флік таў 

вы ка наць прось бы клі ен таў, 

ка лі гэ та бы ло маг чы ма.

Дзя ку ю чы гэ тай пра цы я 

змаг ла апла ціць част ку свай-

го ад па чын ку на мо ры.

Анас та сія КУ ЛЕ ЎСКАЯ, 

сту дэнт ка V кур са фа куль-

тэ та за меж ных моў БрДУ 

імя А. С. Пуш кі на:

— Я шу ка ла мес ца не 

толь кі на ле та, але і, у перс-

пек ты ве, на бу ду чы ню. 

З та кой умо вай сту дэн ту, 

на жаль, не прос та ўлад ка-

вац ца. Га лоў ная пры чы на, 

па якой ад маў ля юць усе ра-

бо та даў цы — ад сут насць 

во пы ту. А так са ма тая ака-

ліч насць, што час цей за ўсё 

сту дэн там не аб ход ны гнут кі 

ін ды ві ду аль ны гра фік. Але я 

знай шла пра цу сак ра та ра ў 

ад ной з пры ват ных кам па ній 

Брэс та, дзе ўсё су па ла: офіс 

ка ля ўні вер сі тэ та, зруч ны 

гра фік, доб ры 

ка лек тыў і, вя-

до ма, да стой ная 

за ра бот ная пла-

та. Гэ та вя лі кая 

ўда ча!

Маг чы масць 

за раб ляць і са-

ма стой на за-

бяс печ ваць ся бе 

для мя не ў прыя-

ры тэ це, а ад па-

чы нак ужо на 

дру гім мес цы.

Ма рыя ША-

НО ВІЧ, на ву-

чэн ка ІV кур са 

ад дзя лен ня анг-

лій скай мо вы Лінг ва гу ма ні-

тар на га ка ле джа (Мінск):

— Па на кі ра ван ні ад ка ле-

джа тра пі ла на прак ты ку на 

мес ца ва жа тай у лет нік. Бы ла 

ў ім ад ну зме ну, 21 дзень. Пра-

ца пры но сі ла за да валь нен не, 

скла лі ся цёп лыя ад но сі ны з 

ка ле га мі, я вы дат на ла дзі ла 

з ін шы мі ва жа ты мі. Мне, па-

чат коў цу, яны час та да па ма-

га лі па ра дай. А вось знай сці 

агуль ную мо ву з дзець мі ча-

сам бы ва ла скла да на. Асаб-

лі ва ка лі тыя ўво гу ле цяж ка 

ўжы ва юц ца ў ка лек ты ве. Але 

ха па ла і ста ноў чых мо ман таў, 

бо мне па ду шы ар га ні за цыя 

дзі ця ча га (і не толь кі) ад па-

чын ку, рас крыц цё твор чых 

здоль нас цяў. Мы з хлоп ца мі і 

дзяў ча та мі шмат спя ва лі, тан-

ца ва лі, смя я лі ся. Ня гле дзя чы 

на цяж кас ці, я ад чу ва ла ад-

да чу. А на за роб ле ныя гро шы 

змаг ла не на доў га з'ез дзіць да 

мо ра.

Да р'я ЮХ НІК, сту дэнт ка 

ІІІ кур са ля чэб на га фа куль-

тэ та БДМУ:

— Ужо не пер шы год на 

ка ні ку лах я пад пра цоў ваю ў 

сфе ры сва ёй бу ду чай дзей-

нас ці. У гэ тым го дзе пра ца-

ва ла ў рэ гіст ра ту ры Сма ля-

віц кай ра ён най па лі клі ні кі.

Ка ле гі да мя не ста ві лі ся 

доб ра. Спа чат ку бы ло цяж-

ка ары ен та вац ца ся род стэ-

ла жоў з вя лі кай коль кас цю 

кар так па цы ен таў, але ўжо 

пас ля пер ша га тыд ня я ста ла 

амаль на роў ных пра ца ваць 

з па ста ян ны мі ра бот ні ка мі.

У пра цы рэ гіст ра та ра 

ёсць свае цяж кас ці. На-

прык лад, па цы ен ты час та 

па тра ба ва лі ад ка зы на пы-

тан ні, якія не ўва хо дзяць у 

маю кам пе тэн цыю. З ін ша га 

бо ку, імк ну чы ся да па маг чы 

кож на му, я не раз чу ла шчы-

рыя сло вы па дзя кі і ба чы ла 

не пад роб ле нае здзіў лен не 

май му імк нен ню якас на вы-

кон ваць сваю пра цу.

Пры зна ю ся: стам-

ля ла ся на ват менш, 

чым пад час ву чо бы! 

Бо пас ля пра цы не 

да во дзі ла ся неш та 

ву чыць і рых та вац-

ца да заўт раш ня га 

дня. І ў мя не заў сё ды 

зна хо дзіў ся час для 

пра гу лак і су стрэч з 

сяб ра мі.

Мі кі та ЛАП КОЎ-

СКІ, сту дэнт ІІІ кур са фа-

куль тэ та ін жы нер ных сіс-

тэм і эка ло гіі БрДТУ:

— Ва ўні вер сі тэ це я 

атрым лі ваю спе цы яль насць 

ін жы не ра-ме лі я ра та ра. Ка-

неш не, мне ха це ла ся знай-

сці на ле та пра цу ме на ві та 

па ёй. Але ж, зра зу ме ла, 

што ні хто не возь ме на гэ-

тую па са ду сту дэн та з ня-

поў най аду ка цы яй. Та му я 

пра ца ваў хоць і ў про філь-

най ар га ні за цыі Брэс та, 

але ж пад соб ным ра бо чым: 

па фар ба ваць што-не будзь, 

пе ра нес ці, па ка сіць тра ву... 

Для хлоп ца пра ца не цяж-

кая, скла да нас цяў не ўзні ка-

ла. А ка лі што-не будзь бы-

ло не зра зу ме ла, я заў сё ды 

мог звяр нуц ца з пы тан ня мі 

да кі раў ніц тва. За зна чу, што 

адносіліся да мя не доб ра. 

Уво гу ле, да сту дэн таў ста-

вяц ца так, як тыя ся бе па-

ка жуць, па якас ці іх пра цы. 

На ма га юц ца на ват «вы пра-

ба ваць» ма ла до га ча ла ве-

ка, каб вы явіць са мыя леп-

шыя якас ці і на да лей да ваць 

яму ра бо ту, з якой ён бу дзе 

спраў ляц ца най лепш.

Так у са мы пер шы дзень 

«пра тэс ці ра ва лі» і мя не, а 

я на ват гэ та га і не зра зу-

меў спа чат ку. Пра па на ва лі 

на пі саць сваё проз ві шча, а 

по чырк у мя не доб ры. Та му 

і да лі за паў няць жур на лы і 

да рож ныя ліс ты. Так са ма ра-

біў на кам п'ю та ры не ка то рыя 

да ку мен ты.

На ват і не ду маў спа чат ку, 

што так бу ду су ма ваць па ад-

па чын ку: пра ца ваць да во дзі-

ла ся з вась мі ра ні цы (а ка лі-

ні ка лі і з ся мі) і да сям нац ца ці. 

І на ват па ся дзець-ад па чыць 

не бы ло ка лі. Але ж зар пла-

та, вя лі кая для сту дэн та, мя-

не вель мі ўзра да ва ла.

...Што ж да ты чыц ца аса-

біс та мя не, то гэ тае ле та 

бы ло вель мі на сы ча ным 

і да во лі цяж кім. Па пра ца-

ваць я ні дзе не па спе ла, 

па коль кі бы ла не толь кі 

вы пуск ні цай ка ле джа, але 

і абі ту ры ент кай. А ў вы ні-

ку я ма гу ра да вац ца та му, 

што ста ла сту дэнт кай! Ме-

сяц, што за стаў ся пас ля 

шмат лі кіх эк за ме наў, я з 

за да валь нен нем і, што не-

ма ла важ на, з чыс тым сум-

лен нем вы ка рыс та ла на 

ад па чы нак.

Він шую ўсіх сту дэн таў 

пер шых кур саў з па чат кам 

но ва га най ці ка вей ша га пе-

ры я ду ў іх жыц ці. І жа даю ім, 

і не толь кі, ці ка ва га і плён на-

га на ву чаль на га го да.

Па лі на ПРА КА ПЕ НЯ, 

сту дэнт ка І кур са 

фа куль тэ та жур на ліс ты кі 

БДУ.

Пра цоў ныя ка ні ку лы? Мі сія вы ка наль ная!

Прос та згу біц ца ў ча се...
Не ву чо бай адзі найНе ву чо бай адзі най

Кі пе ла спра ва ў ру ках


