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Ня бач ныя мас тыНя бач ныя мас ты

...На два рэ спя ко та. А на бу доў лі з 

вась мі ра ні цы кі піць ра бо та. Сту дэн-

там да ру ча юць за дан ні, якія не па тра-

бу юць ква лі фі ка цыі: пе ра но сіць бло кі, 

тын ка ваць сце ны, вы гра баць пя сок.

У скла дзе ра сій ска га бу дат ра да 

15 сту дэн таў. За ка ман дзі ра — Мі-

кі та Бяль дзя наў, чац вёр та курс нік 

Санкт-Пе цяр бург ска га дзяр жаў на га 

эка на міч на га ўні вер сі тэ та. Да цяж-

кай фі зіч най ра бо ты ён звык лы.

— Дзя куй баць ку і дзе ду, на ву-

чы лі. У нас на ле ці шчы бяс кон цая 

бу доў ля, — усмі ха ец ца сту дэнт. — 

Фі зіч ная пра ца мне больш па ду шы, 

чым з дзець мі ва зіц ца, як у пе да-

га гіч ным атра дзе. Дый бу даў ні кі ў 

фі нан са вым пла не вый гра юць. Нам 

абя ца лі ў ся рэд нім 25 ты сяч ра сій-

скіх руб лёў (ці ка ля 800 бе ла рус кіх 

руб лёў. — Аўт.) за ме сяц.

Для Мі кі ты час за ра бо тай пра-

ля тае не за ўваж на. Да спя ко ты, 

ка жа, пры вык, тым больш у Пі це-

ры за раз тэм пе ра ту ра вы шэй шая. 

А вось да бе ла рус кай віль гот нас ці 

трэ ба яшчэ адап та вац ца.

Ар цём Ба ля еў ву чыц ца ў Санкт-

Пе цяр бург скім дзяр жаў ным ар хі-

тэк тур на-бу даў ні чым уні вер сі тэ це. 

Пас ля лек цый ча сам пад пра цоў-

вае — ро біць бу даў ні чыя пра ек ты 

для пад рад ных ар га ні за цый. Атры-

мае дып лом — бу дзе пра ра бам ці 

пра ек ці роў шчы кам. А па куль шчы-

руе роз на ра бо чым.

Для ра сій скіх сту дэн таў, боль-

шасць якіх у Бе ла ру сі ўпер шы ню, 

БРСМ ар га ні за ваў бяс плат ныя эк-

скур сіі па ста лі цы. Мо ла дзі па ка-

жуць На цы я наль ны мас тац кі му зей, 

Мін скі трак тар ны за вод, кан ды тар-

скую фаб ры ку «Ка му нар ка», му зей 

гіс то рыі Вя лі кай Ай чын най вай ны. 

Бай цы ўжо па спе лі па бы ваць у 

аква пар ку «Ле бя дзі ны».

— Я са ма з Крас на дар ска га 

краю, та му ве даю, якія яны бы ва-

юць, і, ка лі па гля дзе ла ваш, бы ла 

пры ем на ўра жа на, — дзе ліц ца Па-

лі на Ка жу ра, дру га курс ні ца Санкт-

Пе цяр бург ска га дзяр жаў на га эка-

на міч на га ўні вер сі тэ та.

Па лі на — ад на з трох дзяў чат у 

атра дзе. Бу ду чы ме не джар у сфе ры 

ту рыз му пла на ва ла пра вес ці гэ та 

ле та ў Кры ме ці Со чы — у скла дзе 

сэр віс на га атра да. Пра ца ва ла б ку-

ха рам, афі цы янт кай ці ані ма та рам. 

Але не скла ла ся, і трэ ба бы ло тэр-

мі но ва шу каць аль тэр на ты ву.

— Не па шка да ва ла ні кроп лі, 

што апы ну ла ся тут. Са ма ў дзя цін-

стве з баць ка мі дом бу да ва ла, та му 

ве даю, як шпак ля ваць і тын ка ваць. 

Але дзяў ча там тут скла да ную ра бо-

ту не да юць, ста ра юц ца нас моц на 

не пе ра гру жаць. Мы фар ба ва лі, 

пад мя та лі, але пе ра важ на пра цу-

ем з да ку мен та цы яй.

Дзяў ча ты з са ма га па чат ку скла-

лі план, ку ды пай сці ў Мін ску. Пра-

гу ля лі ся па цэнт ры, па гля дзе лі ста-

ды ён «Ды на ма», бо пра чы та лі, што 

яго ня даў на рэ кан стру я ва лі. Па лі не 

спа да ба ла ся ў ра ё не Ня мі гі.

— На бу даў ні чым аб' ек це не 

стам ля ем ся. Ця жэй до ма (бай-

цы жы вуць у сту дэнц кім ін тэр на-

це. — Аўт.), ка лі трэ ба на кар міць 

хлоп цаў. Што га ту ем? Мы ж еха лі 

ў Бе ла русь, та му буль бу, — жар туе 

Па лі на. — Су пчы кі ва рым. У вас 

ту шон ка вель мі смач ная — па ста-

ян на ядзім яе з грэч кай, ма ка ро-

най. Ка ра цей, стан дарт нае па ход-

нае ме ню.

— Дзяў ча ты доб ра га ту юць, 

ма лай чы ны, — хва ліць гас па дынь 

Аляк сей Ду да раў, сту дэнт з Ар хан-

гель ска, які во ляй лё су так са ма 

тра піў у гэ ты атрад.

Лё ша вы ву чае са цы яль ную ра-

бо ту ў Паў ноч ным (Арк тыч ным) 

фе дэ раль ным уні вер сі тэ це імя 

Ла ма но са ва. Тры га ды пра ца ваў 

у бу дат ра дзе «Мядз ведзь» — на 

кас ма дро ме «Ус ход ні», на аб' ек-

тах Мі на ба ро ны ў Се ве ра мор ску, у 

прэ зі дэнц кім ка дэц кім ву чы лі шчы ў 

Пет ра за вод ску.

Пры зна ец ца, што ў студ га рад ку 

пра ца ваць не скла да на. Ка лі на ін-

шых бу доў лях быў дзе ся ці га дзін ны 

ра бо чы дзень, то тут — вась мі га-

дзін ны. І два вы хад ныя, а не адзін.

За роб ле ныя за ле та гро шы 

Лё ша тра ціў па-роз на му. Ку піў 

кам п'ю тар, тэ ле фон, ад клад ваў на 

кі шэн ныя рас хо ды на год, каб у баць-

коў не пра сіць. А сё ле та ха цеў бы 

з'ез дзіць ку ды-не будзь ад па чыць.

Хло пец лю біць па да рож ні чаць, 

та му яму ці ка ва бы ло па гля дзець 

Бе ла русь. «Шка да, што ў Мін ску 

ма ла гіс та рыч ных аб' ек таў, але, я 

так ра зу мею, гэ та звя за на з тым, 

што го рад быў цал кам раз бу ра-

ны ў га ды вай ны. Здзі ві ла мін скае 

мет ро — уся го дзве вет кі. Пас ля 

Маск вы і Пе цяр бур га гэ та ня звык-

ла».

Бу ду чы ін жы нер-аў та ма ты за тар 

Кан стан цін Ця рэнць еў, ка лі ехаў 

сю ды, ве даў, што Мінск — го рад 

чыс ці ні і пры ем ных лю дзей.

— Што кі да ец ца ў во чы? Ад чу-

ва ец ца дух СССР. У вас пра дук ты 

больш тан ныя. Ар хі тэк ту ра цу доў-

ная, я ні ко лі не ба чыў бу дын каў та-

кіх фор маў. Лю дзі ад кры тыя — у 

Пі це ры больш не да вер лі выя. Ка ра-

цей, мне вель мі па да ба ец ца го рад. 

Я, маг чы ма б, на ват тут за стаў ся, 

ка лі б не ву чо ба, — ка жа хло пец.

Та му, што тра піў у бу дат рад, сту-

дэнт Санкт-Пе цяр бург ска га дзяр-

жаў на га мар ско га тэх ніч на га ўні-

вер сі тэ та ра ды.

За свае 25 ты сяч руб лёў, за роб-

ле ныя за зме ну, Кос ця хо ча ку піць 

гі та ру. «Па гля дзім, спа чат ку трэ ба 

іх атрымаць, а ўжо по тым рас па ра-

джац ца бюд жэ там», — раз ва жае 

ён.

На тое, што дзе ля ра бо ты ў атра-

дзе да вя ло ся ах вя ра ваць ад па чын-

кам, ні хто з бай цоў не па скар дзіў ся. 

«Мы і тут ад па чы ва ем, тым больш у 

та кой доб рай кам па ніі», — смя юц ца 

хлоп цы і дзяў ча ты.

На тал ля ЛУБ НЕЎ СКАЯ.

(Заканчэнне. Пачатак на 1-й стар. «ЧЗ».)

Усе бу ду чыя ва жа тыя пра хо дзяць праз спе цы я лі за ва нае 

на ву чан не. Па чы на ец ца яно за доў га да ле та — у снеж ні — 

сту дзе ні, і ўклю чае ў ся бе пяць эта паў. Пер шы з іх — гэ та 

гу тар ка. Пе ра ва га на ёй ад да ец ца ад кры тай, ма ты ва ва най, 

шчы рай мо ла дзі. Да па ма гае ў ад бо ры ква лі фі ка ва ны псі-

хо лаг.

Пас ля гу тар кі кан ды да ты ў ва жа тыя дзе ляц ца на мік-

ра гру пы, за імі за ма цоў ва юц ца ку ра та ры, якія да юць за-

дан ні на вы хад з зо ны кам фор ту, пра вер ку пра фе сій най 

пры дат нас ці, псі ха ла гіч ную су мя шчаль насць. Та кая ра бо та 

доў жыц ца ка ля трох тыд няў. Тыя, хто на гэ тым эта пе не ад-

се яў ся, пе ра хо дзяць да воч на га на ву чан ня. Яно шмат у чым 

па доб нае да кла січ ных уні вер сі тэц кіх за ня ткаў, але асноў ны 

ўпор зроб ле ны на се мі на ры і трэ нін гі. Пас ля ідзе прак ты-

ка. Шмат лі кія ме ра пры ем ствы, якія пра хо дзяць у рам ках 

ла ге ра, раз мяр коў ва юц ца па між на ву чэн ца мі і «прай гра-

юц ца». Бо ка лі бу дзе пра бел у ве дах, то да вя дзец ца эк-

стран на вы праў ляць сі ту а цыю ўжо на мес цы, а кан такт 

«ва жа ты — дзе ці» ры зы куе быць па ру ша ны. І «ві шань ка 

на тор це» — вы яз ное на ву чан не не па срэд на ў ла ге ры. За 

тры дні бу ду чыя ва жа тыя ма дэ лю юць усе маг чы мыя сі ту-

а цыі — за езд, рас ся лен не, кан так ты з баць ка мі, вя чэр нія 

«свеч кі»-збо ры, дзе чле ны атра да аб мяр коў ва юць адзін 

ад на го. З 280 ча ла век, якія па чы на лі ву чо бу, на ву чан не 

па спя хо ва скон чы лі толь кі 200.

Ка ця ры на Ма ка ра ва пра цуе ва жа тай у атра дзе «Вет-

разь» ужо дру гі год, яна скон чы ла дру гі курс БДПУ. Ву чыц-

ца дзяў чы на на фа куль тэ це да школь най аду ка цыі. Пад яе 

кі раў ніц твам — ды нас тыя «Бур бо ны».

— Мае вы ха ван цы — дзе ці ва ўзрос це 13-14 га доў. Той 

са мы пе ра ход ны ўзрост — гі пер ак тыў насць і не па слух мя-

насць, праз што пра хо дзі лі ўсе мы, — смя ец ца Ка ця ры на. 

— Са мае скла да нае — ска заць пад лет кам, што ўжо 22.30 і 

на ды шоў час ад бою пас ля дыс ка тэ кі. А ра ні цай усе хо чуць 

больш па спаць. Па пер шым ча се яшчэ ёсць «жа ва ран кі», 

якія ўста юць а 6-й га дзі не і на ват ра ней, але пас ля яны 

пад строй ва юц ца пад ін шых.

Дзень у ва жа та га скла да ны. Ён па чы на ец ца ў 7 ра ні-

цы, а за кан чва ец ца... Ска жам так, дак лад най ча са вай 

мя жы ўве ча ры ня ма. Пад' ём у дзя цей — у 7.40. Ра зам 

з імі ва жа тыя ідуць на за рад ку, сня да-

нак. Да абе ду — гуль ні на све жым па-

вет ры: ва лей бол, пі я нер бол, фут бол, 

бас кет бол... А яшчэ ідзе пад рых тоў ка да 

са мых раз на стай ных ме ра пры ем стваў. 

На прык лад, у ла ге ры прай шла «Ноч му-

зе яў». Кож ная «ды нас тыя» прад стаў ля ла 

не каль кі экс па зі цый, якія ў пэў ны мо мант 

ажы ва лі. Пад час «Ле ген даў му зы кі» дзе ці 

вы сту па лі на бал ко нах і спя ва лі ле ген-

дар ныя кам па зі цыі Queen, Led Zeppelіn, 

Beatles... Па мас тац кай кні зе зды ма ем 

двух хві лін ны букт рэй лер. А яшчэ прай-

шоў Дзень Га ры По тэ ра, ка лі па ла ге ры 

бе га лі 240 ма лень кіх ча раў ні коў. Бы ла і 

«Хві лі на сла вы», дзе кож ны мог па ка заць 

свае здоль нас ці.

Пер шыя тры дні, як пра ві ла, дзе ці пры вы ка юць адзін да 

ад на го. Ім кры ху скла да на звык нуц ца і з рэ жы мам дня, бо 

звы чай на яны не пра вод зяць столь кі ча су на све жым па вет-

ры. Ма біль ныя тэ ле фо ны вы да юц ца толь кі на «ці хай га дзі не», 

бо ак тыў ны ад па чы нак не му сіць пе ра тва рац ца ў «ся дзен не 

ў смарт фо не» пад дрэ ва мі.

А вось баць кі з да па мо гай га джэ таў мо гуць са чыць за тым, 

як іх дзе ці па чу ва юць ся бе ў ла ге ры. Фо та са шмат лі кіх ім прэз 

апе ра тыў на вы клад ва юц ца ў са цы яль ных сет ках.

Ці каў лю ся ў Ка ця ры ны Ма ка ра вай, што ж яе на тхні ла на 

та кую ці ка вую, але да во лі скла да ную пра цу.

— Дзе ці — гэ та за кры тая кні га, якую хо чац ца рас крыць і 

па кі нуць у ёй доб ры след. Ма лыя ж па мя та юць свай го пер-

ша га на стаў ні ка, вы ха ва цель ку ў дзі ця чым са дзе... Быць 

для ка гось ці пры кла дам — гэ та го нар для мя не.

А на коль кі скла да на са мім ва жа тым пра ца ваць учац-

вя рых?

— Ся род нас ідзе раз дзя лен не паў на моц тваў. Аба вяз каў 

вель мі шмат: пры браць у ста ло вай, на крыць стол, ад вес ці 

дзя цей на пра цэ ду ры, на спа бор ніц твы па фут бо ле, май-

стар-кла сы, пры ду маць пра гра му ме ра пры ем стваў... Да та го 

ж мы ад мо ві лі ся ад ідэі пра па ноў ваць ме ра пры ем ствы дзе-

цям «звер ху», а пры дум ля ем іх ра зам. У нас ня ма па няц ця 

«гурт ко вая ра бо та», мы пе рай шлі на фар мат май стар-кла саў. 

Са мы па пу ляр ны кі ру нак — тан цы. Ка рыс та ец ца по пы там і 

хэнд-мэйд, па чы на ю чы ад вы ба ру чах лоў на тэ ле фо ны і за-

кан чва ю чы аплі ка цы я мі ў 3D. Тыя, хто ўмее спя ваць, рых ту-

юц ца да кон кур су па фар ма це, па доб ным на «Еў ра ба чан не». 

Шмат пад лет каў за дзей ні ча ны на сі ла вой аэ ро бі цы. Ад ным 

сло вам, за ня так па ду шы мы зной дзем кож на му.

Ва ляр' ян ШКЛЕН НІК.

ВОСЬ ГЭ ТА «ЗА МЕС»!ВОСЬ ГЭ ТА «ЗА МЕС»!
Хто да па ма гае бу да ваць студ га ра док у Мін ску

Чым бе ла рус кая ста лі ца мо жа за ва біць пі цер цаў? Ар хі тэк-

ту рай, гіс то ры яй, ніз кі мі цэ намі? Ма ла дзёж най бу доў ляй! 

З 15 лі пе ня да 25 жніў ня хлоп цы і дзяў ча ты з Санкт-Пе цяр бур-

га ў скла дзе бе ла рус ка-ра сій ска га атра да да па ма га юць уз во-

дзіць ін тэр нат у Сту дэнц кай вёс цы. Мы за ві та лі ту ды ў раз гар 

пра цоў на га дня і да ве да лі ся, што стам ляе бай цоў больш за 

афар боў ку сцен і вы нас смец ця, і чым ім за пом ніў ся Мінск.

КА МУ ПА СІ ЛАХ...КА МУ ПА СІ ЛАХ...
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