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Па зна ё міц ца з пра фе сі яйПа зна ё міц ца з пра фе сі яй

Мес ца за стой кайМес ца за стой кай

— Я ро дам з Ма гі лёў скай воб-
лас ці, з Ча ву саў, — рас па вя дае 
Дзміт рый. — Пас ля шко лы па сту піў 
у Бе ла рус кі на цы я наль ны тэх ніч ны 
ўні вер сі тэт на пры бо ра бу даў ні чы 
фа куль тэт. Ка жу чы шчы ра, пер шай 
пры чы най вы ба ру мес ца ву чо бы бы-
ло ба наль нае «ку ды прай ду па ба-
лах». З фі зі кай і ма тэ ма ты кай сяб-
ра ваў са шко лы. Та му ЦТ зда ваў ме-
на ві та па іх. А да лей — гля дзеў, дзе 
не са мая вы со кая кан ку рэн цыя за 
бюд жэт ныя мес цы. Вы браў спе цы-
яль насць «Бы та выя і элект ра бы та-
выя пры бо ры і апа ра ты». На са мрэч, 
ня гле дзя чы на та кую су мнеў ную 
ма ты ва цыю, ву чыц ца бы ло вель мі 
ці ка ва, вы бар быў трап ны. Ця пер 
на пра цы час та ад чу ваю, што рэ чы, 
якія зда ва лі ся зу сім дро бяз ны мі, на 
прак ты цы з'яў ля юц ца клю ча вы мі.

На трэ цім кур се ву чо бы хло пец 
вы ра шыў, што на ды шоў час пе ра хо-
дзіць да прак ты кі. Не апош нім бы ло 
і гра шо вае пы тан не. Дзміт рый па-
чаў са ма стой на шу каць ва кан сіі і 
ўпа да баў ва ры янт з га дзін ні ка вым 
за во дам..

— Пер ша па чат ко ва я пра ца ўлад-
коў ваў ся на лад чы кам та кар ных аў-
та ма таў і паў аў та ма таў, — ус па мі нае 
Дзміт рый. — Па са да, пэў на, не для 
ча ла ве ка з вы шэй шай аду ка цы яй, 
але ў мя не не бы ло на той мо мант 
ні дып ло ма, ні до све ду пра цы. На-
па чат ку бы ло вель мі цяж ка. Ка лі вы 
ўяў ля е це звы чай ны та кар ны ста нок, 
то там сіс тэ ма прос тая і зра зу ме лая: 
бач ны раз цы, шпін даль... А на на шых 
стан ках мо жа быць уста ля ва на да 
вась мі дроб ных раз цоў, да та го ж 

на так зва ных ку лач ко вых ме ха ніз-
мах — цяг неш руч ку і ўсё пры хо дзіць 
у рух, пры чым, на пер шы по гляд, ха-
а тыч на. Па куль з усім ра за браў ся, 
ня ма ла нер ваў сыш ло.

Па сло вах хлоп ца, на Мін скім га-
дзін ні ка вым за вод зе ак тыў на вы ка-
рыс тоў ва юць ста рую пра ве ра ную 
стра тэ гію на ву чан ня ма ла дых — за-
ма ца ван не іх за ста рэй шы мі ка ле-
га мі. Так бы ло і з Дзміт ры ем — па 
пер шым ча се ён пра ца ваў з во пыт-
ным ра бот ні кам.

У аба вяз кі на лад чы ка ўва хо дзіць 
аб слу гоў ван не стан коў, пры чым ад-
ра зу гру пы. У цэ ху Дзміт рый дэ ман-
струе нам ад ну з та кіх — уз доўж 
сця ны рас стаў ле на з паў та ра дзя-
сят ка стан коў, якія бес пе ра пын на 
пра цу юць, ства ра ю чы з ла ту ні і ін-
шых спла ваў дэ та лі: ка лод кі, ва лы, 
шас цер ні, за вад ныя га лоў кі. Ка лі ў 
вы твор чых цэ хах пра цу юць у асноў-
ным муж чы ны, то збор ка ме ха ніз-
маў — пе ра важ на жа но чая пра ца, 
бо яна па тра буе вы со кай скан цэнт-
ра ва нас ці і ўсед лі вас ці.

— Ву чыц ца і пра ца ваць бы ло 
цяж ка, — ка жа хло пец. — На за-
вод я пры хо дзіў у пер шую зме ну, 
да ся мі ра ні цы. Пас ля бег на ву чо-
бу — да поз ня га ве ча ра. Ма рыў аб 
ад ным — вы спац ца. Але паз ней гэ та 
ся бе апраў да ла — ка лі я за кан чваў 
пя ты курс, пе рад са мым «дып ло-
мам» на тым участ ку, дзе я пра ца-
ваў, сы шоў май стар. Кі раў ніц тва 
пра па на ва ла мне за няць яго мес ца. 
Я па га дзіў ся, бо та кая ра бо та больш 
ад па вя да ла ўні вер сі тэц кім ве дам і 
спе цы яль нас ці.

Ра бо та май стра кар ды наль на 
ад роз ні ва ла ся ад па пя рэд няй. На 
гэ тай па са дзе ра біць неш та ўлас-
ны мі ру ка мі ўжо амаль не пры хо дзі-
ла ся. За тое з'я ві ла ся шмат больш 
ад каз ных аба вяз каў: ка рэк ці роў ка 
пра цы зме ны, вы да ча пер са наль ных 
за дан няў су пра цоў ні кам. І гэ та ўсё 
ў 22 га ды!

— На дзі ва, праб лем са ста рэй-
шым па ка лен нем у мя не не бы ло, — 
ка жа хло пец. — Хоць я спа чат ку 
моц на пе ра жы ваў з гэ тай на го ды: 
«Як гэ та зу сім ма ла ды хло пец бу дзе 
ўказ ваць, што ра біць да рос лым муж-
чы нам?» Але ўчас так мне да стаў ся, 
па-пер шае, не вя лі кі (уся го дзе вяць 
пад на ча ле ных), па-дру гое — вель мі 
спа кой ны: ні хто не спра ба ваў па ста-
віць пад су мнеў маю ква лі фі ка цыю 
ці аў та ры тэт. Больш за тое — ка лі 
я не ча га не ве даў, да па ма га лі. Та му 
адап та ваў ся вель мі хут ка.

Але і на гэ тым кар' ер ны рост 
Дзміт рыя не скон чыў ся. Пе ра ход на 
па са ду на мес ні ка на чаль ні ка цэ ха 
зда рыў ся па тым жа сцэ на рыі — вы-
зва лі ла ся мес ца, а кі раў ніц тва вы ра-
шы ла зра біць стаў ку на ма ла досць. 
Ця пер ён кі руе ўжо ўсі мі ўчаст ка мі 
свай го цэ ха: тэр ма апра цоў кі, галь-
ва ні кі — уся го іх ка ля дзе ся ці. Ра зам 
з хлоп цам мы ідзём на не вя лі кую 
эк скур сію па ўчаст ках.

— На вош та нам вы раб ляць 
так шмат дэ та ляў? — пе ра пыт вае 
Дзміт рый, ка лі мы на зі ра ем дзя сят кі 
пра цу ю чых стан коў. — Акра мя вы-
твор час ці га дзін ні каў, част ка іх ідзе 
да май строў па ра мон це. Эле мен ты 
ме ха ніз маў па ды хо дзяць не толь-
кі да ін шай пра дук цыі пад брэн дам 
«Пра мень». Вось, на прык лад, ня-
даў на нам пры нес лі са вец кі га дзін-
нік ін шай мар кі з аў та пад за во дам 

(у Мін ску та кія ўжо даў но не вы пус-
ка юць), але ўсе па трэб ныя дэ та лі 
па ды шлі, і ён зноў пра цуе. Уво гу ле, 
я лі чу, што на шы хра но мет ры вель-
мі доб рыя. Ка лі б вы ба чы лі сіс тэ му 
кант ро лю якас ці, са мі б упэў ні лі ся. 
Маг чы ма, нам прос та цяж ка кан ку-
ры ра ваць з вя лі кі мі су свет ны мі і кі-
тай скі мі брэн да мі.

Ня гле дзя чы на вя лі кую коль-
касць «па пя ро вай» ра бо ты, хло пец 
пры клад на па ло ву пра цоў на га ча су 
пра во дзіць у цэ ху.

— Мне пра ца па да ба ец ца за тое, 
што яна асаб лі вая, — ка жа ён. — Дзе 

вы яшчэ ўба чы це, як на вы твор час ці 
ме ха ніз мы збі ра юць пад мік ра ско-
пам? У дроб ных дэ та ляў ад па вед-
ныя «до пус кі» — у не каль кі мік ро наў. 
Адзі нае, што ка лі ра ней «Пра мень» 
вы пус каў шмат роз ных ме ха ніз маў, 
то сён ня прак тыч на ва ўсе га дзін ні-
кі ўста лёў ва ец ца адзін і той жа, ён 
на зы ва ец ца «За ра». Гэ та ў пэў най 
сту пе ні ро біць пра цу больш ад на-
стай най.

Па сло вах Дзміт рыя, мо ла дзі на 
за вод зе ня ма ла, але штат па ку туе 
ад да во лі вя лі кай «ця куч кі» кад раў. 
За ро бак, па ста ліч ных мер ках, тут 
не са мы вы со кі, але прад пры ем-
ства імк нец ца пры ва біць ма ла дых 
роз на га кштал ту пад трым кай. Для 
на ша га ге роя ёй ста ла вы дзя лен не 
па коя ў ін тэр на це. Ёсць на прад пры-
ем стве і свой ма ла дзёж ны са вет, у 
якім Дзміт рый зай мае па са ду стар-
шы ні спар тыў на га сек та ра. Збор-
ная «Пра ме ня» гу ляе пе ра важ на ў 
фут бол. На апош нім тур ні ры з гру пы 
не вый шлі, але, па сло вах хлоп ца, 
«бі лі ся год на».

Яра слаў ЛЫС КА ВЕЦ.
lyskavets@zvіazda.by

Што мы ве да ем аб пра фе сіі бар ме на, 
апроч даў ніх стэ рэа ты паў? Як імі ста-
но вяц ца і ча му? Ці мож на ў ба ры ад пра-
ца ваць усё жыц цё? Пра гэ та і ін шае нам 
рас ка заў су пра цоў нік ста ліч на га «Мон 
Ка фэ» Глеб Ка ма роў скі.

— Най перш, як ты тра піў у сфе ру гра мад-
ска га хар ча ван ня?

— У 2012 го дзе не вель мі ўда ла скон чы ла-
ся мая дзе вя ці га до вая ганд боль ная кар' е ра і 
паў ста ла пы тан не: ку ды іс ці пра ца ваць? Ця гам 
го да я не мог знай сці на яго ад каз, па куль не як 
сяб роў ка не рас ка за ла, што ў Мін ску ёсць ці-
ка вая ка вяр ня «Мон Ка фэ» і што ім па трэб ны 
пер са нал. Мя не ўзя лі афі цы ян там, і вось ужо 
ча ты ры га ды, як я тут пра цую. Толь кі за раз 
ужо бар ме нам — я вы ра шыў кры ху пад няц ца 
па кар' ер най лес ві цы і шу каць ся бе ў твор час-
ці, у сва іх как тэй лях. Мне па да ба ец ца неш та 
пры дум ваць, фан та зі ра ваць. Я ўвесь час раз-
ві ва ю ся, на вед ваю мност ва се мі на раў.

— Над тва ёй стой кай ві сіць дып лом Кі-
еў скай шко лы бар ме наў, ад ной з леп шых у 
Еў ро пе. Рас ка жы пра гэ ты свой до свед...

— У ней кі мо мант я ад чуў, што ха чу быць 
са праўд ным май страм бар най спра вы. На ват 
доў га не ду маў, ехаць ці не. Так я тра піў у ад ну 
з леп шых школ для бар ме наў «Planeta Z». Тая 
аду ка цыя, што ў ёй да юць, ка ці ру ец ца ў 69 кра-

і нах све ту. Ця пер я спа кой ны за тое, што ма гу 
знай сці пра цу фак тыч на ў лю бой кра і не на 
лю бым мес цы.

За на ву чан не пла ці лі за сна валь ні кі ка вяр ні, 
зра біў шы свай го кштал ту ін вес ты цыю ў мя не 
як на дзей на га су пра цоў ні ка. За гэ та ім вя лі кі 
дзя куй.

— Як пра хо дзіў пра цэс на ву чан ня?
— Гэ ты до свед па кі нуў у ма ім жыц ці яск-

ра вы след. Я ад чуў, на коль кі вы со ка ў све це 
раз ві тая бар ная ін дуст рыя. Ву чы лі ся мы кож ны 
дзень з ран ку да ве ча ра. Як пра ві ла, у пер-
шай па ло ве дня бы ла тэ о рыя, а дру гая цал кам 
пры све ча на прак ты цы. Гэ та бы лі пра фе сій-
ныя дэ гус та цыі з са мы мі зна ка мі ты мі ў све це 
са мелье, за ня ткі па пры га та ван ні как тэй ляў. 
Ад ной чы зна ка мі ты бар мен Сяр гей Ка дац кі 
пры га та ваў ме на ві та для мя не свой фір мен ны 
как тэйль «Зя лё ны мек сі ка нец».

У Бе ла ру сі бар ная куль ту ра яшчэ толь кі 
па чы нае раз ві вац ца, та му ма ёй мэ тай бы ло 
пры вез ці сю ды са ку му ля ва ныя ве ды, каб пры-
мя няць іх на прак ты цы. Я ха чу па ка заць лю-
дзям тое, ча го яны яшчэ не ба чы лі, ча го яшчэ 
не каш та ва лі. У Кі е ве я на гле дзеў ся роз ных 
«фі шак», пры ве зе ных на стаў ні ка мі з Еў ро пы 
і Аме ры кі. Ка лі спа лу чыць іх з бе ла рус кім ка-
ла ры там, атры ма ец ца ці ка вы вы нік.

— Не ка то рыя, асаб лі ва прад стаў ні кі ста-
рэй ша га па ка лен ня, лі чаць гэ ты за ня так не-
сур' ёз ным...

— Ці ка ва, што гэ ты стэ рэа тып улас ці вы 
толь кі нам, та му што ў ін шых кра і нах све ту 
бар мен — гэ та прэ стыж ная пра фе сія. І чым 
больш яму га доў, тым ён лі чыц ца больш во пыт-
ным і пра фе сій на пад ка ва ным. Акра мя та го, 
быць доб рым бар ме нам — гэ та быць вель мі 
эру дзі ра ва ным ча ла ве кам. Уя ві це, пры хо дзяць 
са мыя роз ныя лю дзі, і ім па він на быць ці ка ва 

зна хо дзіц ца ў тва ёй кам па ніі. Та му пад тры-
маць лю бую раз мо ву, быць заў сё ды ў кур се 
апош ніх на він і са мых ці ка вых па дзей — част-
ка пра фе сіі.

— А як баць кі па ста ві лі ся да твай го вы-
ба ру?

— Яны па ва жа юць тое, чым я зай ма ю ся, 
са му пра фе сію. Так, ме на ві та пра фе сію, якую 
я вы браў на ўсе жыц цё, а не ча со вую пад пра-
цоў ку. Баць кі лю бяць пры хо дзіць да мя не на 
ра бо ту з сяб ра мі, каб «па ка заць сы на». Час 
ад ча су на вы хад ных мы збі ра ем ся ра зам, і 
я па каз ваю ім, што ці ка ва га пры ду маў, ча му 
на ву чыў ся ў Кі е ве. А яны спе цы яль на збі ра-
юць гас цей. Я вель мі ім удзяч ны за та кую 
пад трым ку.

— Якія ў ця бе пла ны ад нос на пра фе сіі?
— Блі жэй шым ча сам ха чу па пра ца ваць на 

ад ным мес цы і за ма ца ваць тое, ча му ўжо на-
ву чыў ся, да ве дац ца пра неш та но вае. Але я 
так са ма вель мі люб лю па да рож ні чаць. Та му 
ёсць та кі план на блі жэй шых га доў так з двац-
цаць: па ез дзіць па ўсім све це, па зна ё міц ца з 
бар най куль ту рай роз ных кра ін. А ўжо пас ля 
ад крыць свой не вя лі кі ся мей ны бар, каб пра-
цяг ваць у ім пры мя няць на за па ша ныя ве ды і 
пра цяг ваць раз ві вац ца. У гэ тай спра ве ня ма 
мя жы дас ка на лас ці.

Да р'я АРЭФ' Е ВА, сту дэнт ка V кур са 
Ін сты ту та жур на ліс ты кі БДУ.

ЧАС ПАД МІК РА СКО ПАМ,
або Як за пус ка юц ца ме ха ніз мы

«На за вод я пры хо дзіў 
у пер шую зме ну, 
да ся мі ра ні цы. 
Пас ля бег на ву чо бу — 
да поз ня га ве ча ра. Ма рыў 
аб ад ным — вы спац ца».

«Мне пра ца па да ба ец ца 
за тое, што яна асаб лі вая. 
Дзе вы яшчэ ўба чы це, 
як на вы твор час ці ме ха ніз мы 
збі ра юць пад мік ра ско пам?»
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ФАН ТА ЗІІ З ШЭЙ КЕ РАМ
Як «уз біць» су свет ны до свед 
з на цы я наль ным ка ла ры там

Глеб Ка ма роў скі за ра бо тай у ка вяр ні.

Эпо ха «ра зум ных» га дзін ні каў на дыш ла во ка мгнен на — на ка ля-
ро выя дыс плэі на за пяс цях ужо ні хто не гля дзіць, як на цуд. А вось 
ства рыць якас ны ана ла га вы хра но метр сён ня, як ака за ла ся, ці не 
больш скла да на, чым ліч ба вы: ка лі пла ты і мік ра схе мы ро біць аў-
та ма ты ка, то ўсё ме ха ніч нае на чын не збі ра ец ца ўруч ную пад мік ра-
ско пам. Ра зам з на мес ні кам за гад чы ка ме ха ніч на га цэ ха Мінск ага 
га дзін ні ка ва га за во да Дзміт ры ем МАРЦЬ Я НА ВЫМ мы па на зі ра лі, 
як ства ра юць ле ген дар ную пра дук цыю мар кі «Пра мень», а так са ма 
па раз маў ля лі пра асаб лі вас ці яго пра фе сіі.

У ру ках Дзміт рыя — адзін з дзя сят каў чар ця жоў. Той рэд кі вы па дак, 
ка лі на ват мі лі метр — за вя лі кая ве лі чы ня для аба зна чэн ня па ра мет раў дэ та лі.

Мік ра скоп — не ад' ем ны ін стру мент 
прак тыч на для лю бо га су пра цоў ні ка прад пры ем ства.


