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НЯСУМНАЕ ЛЕТА

Хуткія і лоўкіяХуткія і лоўкія
На Ла гой шчы не прай шоў Х юбi лей ны аб лас ны ла гер «Юны 
вы ра та валь нiк» i злёт аб лас но га ад дзя лен ня Бе ла рус кай мо-
ла дзе вай гра мад скай ар га нi за цыi вы ра та валь нi каў-па жар ных. 
Ця гам не каль кiх дзён удзель нi кам вы па ла на пру жа на зма гац ца, 
трэ нi ра вац ца i, без умоў на, ад па чы ваць.

У пер шы дзень юныя вы ра та валь нi кi раз бi лi па ла тач ныя га рад кi. 
На прык лад, ка ман да «Пры мус» з Ма ла дзеч на на сва ёй тэ ры то рыi раз-
гар ну ла цэ лую «пла не ту МНС» i пад рых та ва ла торт да юбi лею ла ге ра. 
Ка зач ныя вер шы ад Ра дзi вi лаў прэ зен та ва ла ка ман да «Яст ра бы» з Ня-
свiж ска га ра ё на. Ры цар скiя баi прай шлi ў ла ге ры Ба ры саў ска га ра ё на.

На ступ ным днём пад лет каў ча ка ла кам бi на ва ная эс та фе та з 24 
эта паў. Да каз ваць сваю сi лу, хут касць i лоў касць юныя вы ра та валь нi кi 
маг лi пры ма неў ра ван нi з ваз ком, пе ра нос цы па цяр пе ла га, пра хо джан нi 
па ла сы з за вя за ны мi ва чы ма, кi дан нi ва ла на i за бi ван нi цвi коў. Эмо цыi 
па прос ту пе ра паў ня лi ўдзель нi каў!

На ступ ным днём спа бор нiц тваў у кон кур се-агля дзе пес нi i строю ўсе 
дэ ман стра ва лi сваю вы праў ку i ўмен не дзей нi чаць зла джа на. Пры чым 
ра зам з хлоп чы ка мi ў страi кро чы лi i дзяў чын кi. За тым ка ман ды зма-
га лi ся за зван не леп шых у кон кур се «Ака зан не пер шай даў ра чэб най 
да па мо гi». Па пяць ча ла век ад кож най ка ман ды спа бор нi ча лi i ў ве дан нi 
асноў бяс пе кi жыц ця дзей нас цi. Уве ча ры ўсiх ча каў юма рыс тыч ны кон-
курс на леп шае агуч ван не вi дэа ро лi ка i пес нi ка ля вог нi шча. Кож ны 
ве чар уз на га ро дай за на пру жа ны дзень для ўдзель нi каў злё ту бы ла 
дыс ка тэ ка, а на за крыц цё — свя точ ны фе ер верк.

Па вы нi ках спа бор нiц тваў трэ цяе мес ца за ня ла ка ман да Клец ка га 
ра ё на, дру гое мес ца — ка ман да Ба ры саў ска га ра ё на. Га на ро вае пер-
шае мес ца за ня ла ка ман да Ня свiж ска га ра ё на «Яст ра бы».

Сяр гей СТА РЫ НАЎ.

...ТРЭ БА БЫ ЛО 
ПА СПЯ ШАЦ ЦА

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

— А вы хто? — ад ра зу за ўва-
жае «не сва iх» чар ня вы хлап чук.

— Я вам сён ня бу ду бяс плат-
на да па ма гаць. Вы не су праць?

— Ну доб ра...
Пы тан не пра тое, ча му, на-

вош та i дзе ля ча го гэ тая да па мо-
га, па та ну ла ў гру ка це. Аў то бус 
за вёў ся...

...Як ка жуць, еха лi цi ха, у аў-
то бу се быў Wi-Fi... На конт та ко га 
су пер су час на га транс пар ту жар-
тую, зра зу ме ла. Прос та бы ла ра-
нi ца, та му ад ны ха це лi спаць, iн-
шыя гля дзе лi на план шэ це вi дэа, 
чы та лi кнiж кi аль бо слу ха лi му-
зы ку. Толь кi на апош нiм ся дзен-
нi хло пец у бе ла снеж най май цы 
бяс кон ца сы паў жар та мi. На су-

праць яго ся дзе лi дзяў ча ты ў вi-
да воч на не «ра бо чых» су кен ках 
i ў абут ку на не вя лi кiх аб ца сi ках. 
Мя не па цi ху адоль ва ла па чуц цё, 
што ней ка га ня пра вiль на га дрэс-
ко ду я пры трым лi ва ла ся, апра на-
ючы на по ле джын сы i аб уўшы 
ке ды. Як ака за ла ся, «мод ныя» 
дзе цi во зяць з са бой на пра цу 
змен ныя адзен не i абу так, бо 
пас ля вяр тан ня ў го рад мно гiя 
за ста юц ца ў Па ла цы дзя цей i мо-
ла дзi да ве ча ра.

Мiж тым, аў то бус ужо збо чыў 
з ас фаль ту на ляс ную да ро гу i 
мы ўба чы лi по ле, на якiм сён-

ня пра вя дзём ча ты ры га дзi ны. 
Ра ды ка пус ты цяг ну лi ся да га-
ры зон ту, на не бе — нi хму рын кi. 
Блi жэй шы цень — пад раз га лiс-
тай са сной, на якой, ка лi ве рыць 
па пя рэдж ван ням ма iх но вых сяб-
роў, «ся дзяць кля шчы».

— Мы тут ня даў на яшчэ i ла-
ся ба чы лi, — да поў нi лi кар цi ну 
апош нiм знач ным штры хом.

Але на са лодж вац ца пры ро дай 
доў га не да лi, бры га дзiр Воль га 
Мi ка ла еў на за бра ла мя не i яшчэ 
пяць дзяў чат i па вя ла ў да лё кi ка-
нец по ля. Нам да лi ма ты кi i па ка-
за лi на за рос лы ўчас так. Ска заць, 
што там бы ло шмат пус та зел ля, 
— гэ та нi чо га не ска заць! Але сон-
ца не бы ло яшчэ ў зе нi це, а ў ру ках 
i на гах па куль не ад чу ва ла ся сто-
мы, та му мы з дзяў ча та мi друж на 

ўзя лi ся за спра ву i за ад но 
— па зна ё мi лi ся лепш. У ад-
ной кам па нii я ака за ла ся з 
На та шай, Ве ра нi кай, Вi кай, 
Алi сай i Ма шай. Дзяў ча там 
па 14—15 га доў, а ўво гу ле ў 
«Ка пi тал» пры ма юць пад лет-
каў ад 14 да 17 га доў. Уся го 
за ле та — тры зме ны.

— Я за ста ю ся на ўсе: 
мне ня ма ку ды ехаць, ды 
i гро шы лiш нi мi не бу дуць, 
— раз ва жае Алi са.

Мы па куль што яшчэ з 
эн ту зi яз мам ся чом пус та-
зел ле ва кол ка пус ты, по-
бач дзе ла вi та ма хае ма ты-
кай хло пец па iме нi Ро ма. 
Ён да спра вы па ды шоў па-
муж чын ску, та му пры нёс з 

до му бру сок, каб та чыць не над-
та вост рую пры ла ду пра цы.

— Ро-о-ма, ты муж чы на цi не? 
Вы рвi гэ та, ка лi лас ка! — про сiць 
ад на з дзяў чат, па каз ва ю чы на 
куст кон ска га шчаўя, якi ёй ледзь 
не па по яс.

...Прай шло зу сiм ня шмат ча-
су, дзесь цi паў га дзi ны, а ў га ла ву 
ўжо пры кмет на пры пя кае, ску ра 
на ру ках па чыр ва не ла, на пе ра-
дзе — на шмат больш ка пус ты, 
чым за ста ло ся зза ду. Мае кам-
пань ён кi пас ля амаль двац ца цi 
дзён та ко га бяс плат на га «са ля-
рыя» ўжо за га рэ лыя i да лю бых 

цеп ла вых не ча ка нас цяў га то вы, 
та му да ста юць з су мак кеп кi.

Тут уда ле чы нi за мiль га цеў 
наш «жоў ты на стаў нiк» Ва ле рый 
Аляк санд ра вiч. Ён неш та цяг нуў 
у ру ках, а ка лi па ды шоў блi жэй, 
мы зра зу ме лi, што гэ тае «неш-
та» — ва да. Праз не ка то ры час 
да дзяў чат «прый шоў» i пе ра кус: 
смя тан нi кi i па чак ваф ляў.

— Ты ўсё ўзя ла? А ты? Ад куль 
я ве даю, а рап там вы ка пус ту жу-
я це? — «кант ра ля ваў сi ту а цыю» 
на стаў нiк.

Ху цень ка ра за браў шы ўсё, пра-
цяг ва ем зма гац ца з пус та зел лем. 
Я на той мо мант па спе ла аца нiць, 
што пра ца не са мая лёг кая, але 
дзяў ча ты не скар дзi лi ся.

— Ня ўжо вам, га рад скiм дзе-
цям, звык ла па лоць гра ды?

— Так, нар маль ная пра ца. У 
прын цы пе, для нас гэ та са мы «да-
ход ны» спо саб пад за ра бiць ле там. 
14-га до вым пад лет кам не так ужо 
i лёг ка ку дысь цi ўлад ка вац ца, — 
дзе ла вi та па тлу ма чы ла На та ша.

За ад ну зме ну, пра цу ю чы 
кож ны дзень па ча ты ры га дзi-
ны, дзе цi атрым лi ва юць у ла ге-
ры зар пла ту ў ся рэд нiм 1 мiль ён 
руб лёў.

...А сон ца грэ ла ўсё мац ней i 
мац ней, ды i стом ле насць ад чу-
ва ла ся ўсё больш...

На шу пра цу пе ра пы нi ла... жа-
ба, якую хтось цi раз гле дзеў у 
пус та зел лi. Яе ху цень ка ўзя лi ў 
ру кi i па нес лi да дзяў чын кi Та нi, 
якая пра ца ва ла не да лё ка i «сла-
вi ла ся» тым, што па ды ма ла крык, 
на ват ка лi ба чы ла прос та га чар-
вя ка. Зра зу ме ла, праз iм гнен не 
мы па чу лi, якое гу ка вое су пра ва-
джэн не мо жа ства рыць для кам-
па нii «ка пi та лiс таў» звы чай ная 
не вя лi кая жаб ка. На шы ка пус-
ныя «джунг лi», да рэ чы, ака за лi-
ся ба га ты мi на жыў насць. Праз 
не каль кi хвi лiн я знай шла пту шы-

нае гняз до з ча тыр ма яй ка мi, якiя 
на столь кi злi ва лi ся па ко ле ры з 
шэ рай су хой тра вой, з якой гняз-
до бы ло звi та, што iх за ўва жыць 
бы ло вель мi цяж ка. А тут яшчэ ў 
чар го вы раз прый шоў Ва ле рый 
Аляк санд ра вiч i па ве да мiў, што 
не па да лё ку зноў ба чыў ла ся.

Час iшоў хут ка, але не бег 
так, як ха це ла ся б. З не пры выч кi 
я на цер ла на ру ках ма за лi, ке ды 
бы лi поў ныя пяс ку, а спi на ны-
ла. Ста мi лi ся i мае су сед кi. Мы, 
да рэ чы, пра ца ва лi без са ра ка-
хвi лiн на га пе ра пын ку, ад яко га 
ад мо вi лi ся, каб ра ней пай сцi ча-
каць аў то бус. Час пра цы скон-
чыў ся як раз та ды, ка лi мае но гi i 
ру кi ўжо га то вы бы лi ад мо вiц ца 
ўдзель нi чаць у гэ тым жур на лiсц-
кiм экс пе ры мен це.

— Мы ра ней па ло лi бу ра кi, а 
яшчэ — ра мон кi. Вось на якiм 
по лi бы лi, — па ка за ла мне зды-
мак Алi са, па куль мы iш лi, каб 
сха вац ца ў цень.

Мож на па ду маць, што са мае 
цi ка вае ўжо скон чы ла ся, але гэ та 
не так. Ча каць аў то бус па трэб на 
бы ло яшчэ га дзi ну, та му мы се лi 
пад той са май «кле шча вой» са-
сной, да пi лi i да елi рэшт кi сва iх 

за па саў, па га ва ры лi пра роз нае, 
а Алi са па ка за ла мне не каль кi ма-
тэ ма тыч ных i кар тач ных фо ку саў 
i на ват па да ры ла раз дру ка ва ныя 
iн струк цыi, каб я змаг ла iх паў та-
рыць. У гэ ты час хлоп цы зра бi лi з 
бу тэ лек ва ро ты i гу ля лi ў фут бол, а 
дзяў ча ты за гуль нёй на зi ра лi.

...Еду чы да до му, я па зi ра ла на 
свае джын сы, якiя на ка лен ках 
бы лi зя лё ны мi ад тра вы, i ду ма ла, 
што апош нi раз та кое зда ра ла-
ся са мной га доў дзе сяць та му. 
I хоць вяр та ла ся вель мi стом ле-
най, у ду шы бы ло ад чу ван не, што 
я даў но так бес кла пот на не ба вi-
ла час. На ват i за бы ла ся спы таць, 
коль кi б я за ра бi ла за дзень, ка лi 
б са праў ды спра ба ва ла ства рыць 
свой пер шы «ка пi тал».

Ган на ГА РУС ТО ВIЧ.
Фо та аў та ра.

(Заканчэнне. Пачатак на 1-й стар. «ЧЗ».)
Па куль пра цу ем пе ра важ на з ты мі най маль-

ні ка мі, якія доб ра за рэ ка мен да ва лі ся бе і з якімі 
су пра цоў ні ча ем не пер шы год. З'яў ля юц ца і но-
выя. Ін фар ма цыя пра тое, што бе ла рус кія сту дэн-
ты доб ра пра цу юць, хут ка рас паў сюдж ва ец ца. І 
сён ня мы ма ем маг чы масць вы бі раць тыя пра па-
но вы, якія нас ці ка вяць, а не зга джац ца на ўсё, 
што ёсць.

— Ці ад роз-
ні ва юц ца ва шы 
па тра ба ван ні ў 
да чы нен ні да за-
меж ных най маль-
ні каў?

— Па тра ба ван-
ні да ўсіх ад ноль-
ка выя. Тут важ на 
ад соч ваць усе пы-
тан ні, што да ты-
чац ца нар ма тыў-
ных да ку мен таў, 
тэх ні кі бяс пе кі, бы та вых умоў. Ар га ні за цыя, 
хар ча ван не, пра езд па він ны ад па вя даць ага-
во ра ным па тра ба ван ням. Пла ну ю чы су пра цоў-
ні чаць з но вым най маль ні кам, мы вы яз джа ем 
на мес ца бу ду чай пра цы і ацэнь ва ем умо вы. 
На вед ва ем атра ды і пад час пра цы. Так са ма збі-
ра ем вод гу кі і пра па но вы сту дэн таў па вы ні ках 
пра цоў на га се мест ра. Іс нуе шэ раг пы тан няў, 
якія па тра бу юць да пра цоў кі. Так, на прык лад, 
уз ні ка юць праб ле мы пры па да чы да ку мен таў 
на па дат ка аб кла дан не. Тут ёсць ню ан сы на-
ват у тэр мі нах па да чы. У Бе ла ру сі ўдзель ні кі 
сту дэнц кіх атра даў вы зва ле ны ад вы пла ты па-
да ход на га па да тку, а на тэ ры то рыі РФ на шы 
сту дэн ты пла цяць 30% па да тку, бо не з'яў ля юц-
ца рэ зі дэн та мі Ра сій скай Фе дэ ра цыі. Ра сій скія 
сту дэнц кія атра ды, пра цу ю чы ў ся бе на ра дзі ме, 
пла цяць 13% па да ход на га па да тку. Та му на ват 
пры ар га ні за цыі звод ных атра даў ста ра ем ся 
та кія пы тан ні рэ гу ля ваць.

— Якія асноў ныя кі рун кі дзей нас ці сту-
дэнц кіх атра даў?

— У нас дзей ні ча юць пе да га гіч ныя, бу даў ні-
чыя, сэр віс ныя, эка ла гіч ныя і сель ска гас па дар-
чыя атра ды. Ёсць так са ма доб ра ах вот ныя, ка лі 
ма ла дыя лю дзі пра цу юць на бу даў ніц тве хра маў, 
доб ра ўпа рад ка ван ні тэ ры то рый. Да рэ чы, апош-
нія сён ня вель мі па пу ляр ныя ся род мо ла дзі. Ся-
род та кіх атра даў мы су мес на з Мі ніс тэр ствам 
пры ро ды і ахо вы на ва коль на га ася род дзя пра во-
дзім кон курс на зван не леп ша га. Не вы клю ча на, 
што ў перс пек ты ве ў нас з'я вяц ца і но выя кі рун кі. 
За раз пра цу ем над тым, каб асоб ным про фі лем 
зра біць ІT-атра ды.

— Што не аб ход на сту дэн ту, каб тра піць у 
атрад «бай цоў»?

— Ме ды цын скі до пуск для вы ка нан ня та го 
ці ін ша га ві ду ра бот, ад сут насць ака дэ міч ных 
за па зы ча нас цяў. Пры чым гэ та да ты чыц ца як 
сту дэн таў, так і школь ні каў. Пры са бе трэ ба мець 
паш парт і член скі бі лет. Тыя ма ла дыя лю дзі, хто 
ак тыў на пра яў ляе ся бе ў жыц ці БРСМ на пра ця гу 
ўся го на ву чаль на га го да, ма юць маг чы масць вы-
бі раць най больш ці ка выя мес цы для пра цы.

— А ка лі звер нуц ца на ву чэн цы з аб ме жа-
ва ны мі маг чы мас ця мі?

— Прак ты ку ем ін ды ві ду аль ны па ды ход, ха ця 
га ва рыць пра шы ро кі кі ру нак дзей нас ці тут не 
да во дзіц ца. Ка лі да нас звяр та юц ца та кія на ву-
чэн цы, то мы пад бі ра ем мес ца пра цы ці зай ма-
ем ся по шу кам най маль ні ка, які бу дзе ад па вя-
даць за пы там кан крэт на га ча ла ве ка. Ні ко га не 
па кі да ем без ува гі.

— А што мо жа це ска заць пра па ме ры за-
ра бот най пла ты?

— Па куль мы мо жам толь кі праг на за ваць, бо 
ліч бы толь кі стар та выя. Трэ ба ра зу мець, што 
прос та за тое, што ма ла ды ча ла век прый шоў у 
сту дэнц кі атрад ці ўлад ка ваў ся на пра цу ін ды-
ві ду аль на, гро шай яму не за пла цяць. Па ві нен 
быць вы ка на ны за моў ле ны аб' ём ра бот. Трэ ба 
так са ма ўліч ваць, што мно гія най маль ні кі за бяс-
печ ва юць да за ра бот най пла ты за свой кошт 
пра езд, хар ча ван не і пра жы ван не ўдзель ні каў 
атра да. Ка лі, на прык лад, ча ла ве ка най ма юць 
для пра цы на тры га дзі ны ў дзень, то і за ро бак 
бу дзе ад па вед ны гэ та му. Як вы ні кае з пра па ноў 
на на шым сай це, за ра біць мож на ад 3 да 6 міль ё-
 наў руб лёў.

— Дзе мож на да ве дац ца пра ва кан сіі ў сту-
дэнц кіх атра дах?

— За раз ін фар ма цыю мож на знай сці на на-
шых элект рон ных рэ сур сах. Там мож на і за яў ку 
па кі нуць, і азна ё міц ца з пра па но ва мі, якія яшчэ 
за ста лі ся. Па ін фар ма цыю мож на звяр тац ца так-
са ма ў пяр віч ныя ар га ні за цыі сва іх на ву чаль-
ных уста ноў і ра ён ныя ар га ні за цыі БРСМ. Але 
най больш за па тра ба ва ныя ва кан сіі ўжо даў но 
за ня тыя. Бо мно гія сту дэн ты, ад пра ца ваў шы ў 
сту дэнц кім атра дзе ле тась, на гэ ты год па спя-
ша лі ся за пі сац ца яшчэ зі мой.

Але на ДРАП КО.

Альбіна СЫЧЭЎСКАЯ.Альбіна СЫЧЭЎСКАЯ.

ТА МУ ШТО ЯНЫ — ТА МУ ШТО ЯНЫ — 
«ЯСТ РА БЫ»!«ЯСТ РА БЫ»!

I мы ўба чы лi по ле, на якiм сён ня пра вя дзём ча ты ры 
га дзi ны. Ра ды ка пус ты цяг ну лi ся да га ры зон ту, 
на не бе  — нi хму рын кi. 

На вя лiз ным ка пус ным по лi мы зда ва лi ся 
«дроб ным да паў нен нем» пей за жу.

На та ша, Вi ка, Алi са i Ве ра нi ка 
ў «пус та зел ле вых джунг лях».

Ка рэс пан дэнт «Чыр вон кi» 
ад «ка пi та лiс таў» ста ра ла ся 
не ад ста ваць.

«АД МА ТЫ ЧЫЦЬ»
МIЛЬ ЁН У «КА ПI ТА ЛА»


