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НЯСУМНАЕ ЛЕТА

На стол па да дзе на!На стол па да дзе на!

Пры ем ная на ві наПры ем ная на ві на

Тан цу юць усе!Тан цу юць усе!

Дзей насць сту дат ра даў улет ку ар га ні-
зу ец ца па роз ных кі рун ках. Пра па лоць 
гра ды? Лёг ка! Па пра ца ваць на бу доў-
лі? Без праб лем! Пры га та ваць ежу 
на кух ні? Бу дзе зроб ле на! За пра цай 
ад на го са сту дат ра даў у рэ ста ра не 
хут ка га хар ча ван ня па на зі ра лі ка рэс-
пан дэн ты «Чыр вон кі».

У рэ ста ра не нас су стрэ ла вы ка наў ца 
аба вяз каў ды рэк та ра На дзея Сі віц кая. Яна 
рас па вя ла, што пад час ву чо бы на геа фа ку 
БДУ са ма ў свой час пра ца ва ла, — праў да, 
на бу доў лі. Па яе сло вах, пра ца ў сту дат-
ра дзе дыс цып лі нуе ча ла ве ка і да па ма гае 
са ма рэа лі за вац ца, бо мож на аб' ек тыў на 
ацэнь ваць свае здоль нас ці.

— На шы асноў ныя клі ен ты — сту дэн ты. 
Та му я і вы ра шы ла па спра ба ваць пры цяг-
нуць да пра цы ме на ві та іх, — ка жа На дзея 
Сі віц кая. — Яны пра цу юць у нас на кух ні, 
пра да юць ма ро зі ва, ста но вяц ца ад мі ніст ра-
та ра мі на за ле і ка сі ра мі. Пе рад гэ тым хлоп-
цы і дзяў ча ты прай шлі на ву чан не: іх пра ін-
струк та ва лі па тэх ні цы бяс пе кі, рас тлу ма чы лі 
сут насць ра бо ты, і пер шыя тры дні зме ны 
яны пра ца ва лі пад наглядам во пыт ных ра-
бот ні каў.

Кі раў нік рэ ста ра на ад зна чае, што на пра-
цу пры хо дзяць роз ныя лю дзі, і не заўж ды 
ра бо та да ец ца ўсім.

— У нас ня ма ні я кіх цяж кас цяў у ра бо-
чым пра цэ се: сту дэн ты га ту юць санд ві чы, 
бур ге ры, на ра за юць пра дук ты — у прын цы-
пе, тое са мае кож ны ро біць і до ма. Ха ця… 
Я су тык ну ла ся з тым, што не ўсе до ма га-
ту юць. Я бы ла вель мі здзіў ле на, ка лі ад на 
дзяў чы на ска за ла, што яна не мые по суд, 
бо гэ та «не яе»… Але ў асноў ным я за да во-
ле на. Амаль усе хут ка ўлі лі ся ў пра цэс, са мі 
раз мер ка ва лі гра фік і па ім пра цу юць. Ад на 

дзяў чын ка на ват хо ча за стац ца да кан ца 
ле та, а яшчэ трое ма юць жа дан не вяр нуц ца 
на пра цу ў ве рас ні.

На дзея ка жа, што ў рэ ста ра не сту дэн ты 
мо гуць не толь кі за ра біць гро шы, ха ця гэ та 
асноў ная іх ма ты ва цыя: сту дат ра даў цы тут 
атрым лі ва юць па 4 міль ё ны руб лёў.

— У нас ня кеп скі старт для кар' ер на га 
рос ту. Ча ла век пры хо дзіць спа чат ку чле-
нам бры га ды рэ ста ра на, пас ля ён мо жа 
стаць ін струк та рам вы твор ча га на ву чан ня, 
ад мі ніст ра та рам… Я са ма прый шла сю ды 
тры га ды та му, па чы на ла з са ма га пер ша-
га звя на і ця пер ужо вы кон ваю аба вяз кі 
ды рэк та ра.

На пра цу ў скла дзе сту дат ра даў пры-
хо дзяць лю дзі з роз ных уні вер сі тэ таў і фа-
куль тэ таў. Шмат сту дэн таў трап ляе сю ды 
па рэ ка мен да цы ях сяб роў. Для та го, каб 
улад ка вац ца ў рэ ста ран хут ка га хар ча ван-
ня, не аб ход на толь кі жа дан не пра ца ваць і 
… са ні тар ная кніж ка. Без яе пра ца ваць з 
пра дук та мі хар ча ван ня не маг чы ма.

Каб не па ру шаць са ні тар ных нор маў, мы 
апра на ем бе лыя ха ла ты і пра хо дзім на кух-
ню, ад дзе ле ную ад за лы пе ра га род кай. Там 
дзяў ча ты спрыт на за ва роч ва юць на чын кі ў 
ла ва шы, на ра за юць і ўпа коў ва юць санд ві-
чы. На пер шы по гляд, ра бо та не скла да ная, 
але той аў та ма тызм, з якім яе вы кон ва юць 
сту дэнт кі, з'яў ля ец ца не ад ра зу. Пра гэ та па-

ве да мі ла ад на з іх, На сця Мяр ку ла ва, якую 
мы ада рва лі ад ра бо ча га пра цэ су. Дзяў чы-
на пры еха ла ў Мінск з Асі по ві чаў, скон чы ла 
1 курс юры дыч на га ка ле джа БДУ. У скла дзе 
сту дат ра да пра цуе ў рэ ста ра не на кух ні.

— Мы з дзяў ча та мі, з які мі ра зам жы вём 
у ін тэр на це, ха це лі за ра біць гро шай за ле-
та. У ка ле джы нам па ра і лі звяр нуц ца ў БДУ. 
Мы па кі ну лі свае звесткі і праз не ка то ры час 
бы лі за лі ча ны на пра цу ў сту дат рад, — рас-
па вя дае сваю гіс то рыю На сця.

Вы бар мес ца пра цы яна тлу ма чыць тым, 
што тут ці ка ва, мож на за вес ці но выя зна ём-
ствы, ды і ад ін тэр на та рэ ста ран зна хо дзіц ца 
не да лё ка. Работай дзяў чы на за да во ле на, 
хоць пры зна ец ца, што спа чат ку бы лі цяж кас-
ці. Але пос пех у пра цы, на дум ку сту дэнт кі, 
за ле жыць ад стаў лен ня да яе. Ка лі ёсць жа-
дан не пра ца ваць, то ўсё атрымаецца.

— Тут вель мі доб ры ка лек тыў і вель мі 
ве се ла. Ка лі атры ма ец ца су мя шчаць пра цу 
з ву чо бай, я ха це ла б тут за стац ца.

Дзі я на СЕ РА ДЗЮК.
Фо та Над зеі БУ ЖАН.

СЕЛЬ СКАЯ 
ДЫС КА ТЭ КА: 

СКОН ЧА НА РА БО ТА, 
ЗНОЎ ПРЫЙ ШЛА 

СУ БО ТА...
Вя до ма, што на ве даць дыс ка тэ ку — са-
мы рас паў сю джа ны ў мо ла дзі спо саб 
ад па чыць. У не вя лі кіх га ра дах, па сёл-
ках, а тым больш у вёс ках ін ша га «вый-
сця ў свет» для мо ла дзі па прос ту не 
іс нуе, та му там сель скія дыс ка тэ кі — 
гэ та асоб ны свет... На «раз вед ку» бы ло 
вы ра ша на па ехаць у Обаль — не вя лі кі 
па сё лак у Шу мі лін скім ра ё не.

...Ка ля мяс цо ва га ДК, у якім, па чут ках, 
і пра хо дзяць дыс ка тэ кі, я бы ла а 23 га дзі-
не ве ча ра. Але ні я кіх пры кмет жыц ця там не 
на зі ра ла ся — цём ны бу ды нак ста яў пус тым. 
Толь кі на дзвя рах ві се ла па пер ка: «Ве чар ад-
па чын ку пра хо дзіць у ка вяр ні. Па ча так а 20-й 
га дзі не».

Ка вяр ня раз мя шча ла ся ў двух па вяр хо-
вым бу дын ку са вец кіх ча соў. Я ча ка ла, што 
на ўва хо дзе бу дзе хоць якая-не будзь пра-
вер ка на цвя ро засць ці на «паў на лец це»... 
Пры нам сі, на стро і ла ся на на быц цё квіт коў. 
Але ўва ход быў аб са лют на воль ны і без ані-
я кіх пра ве рак.

За ла ака за ла ся па дзе ле най на дзве част кі: 
на ад ной — ка вяр ня, а на дру гой — танц пля-
цоў ка. Яшчэ быў бар, які на гад ваў, хут чэй, 
школь ны бу фет. Да мя не ад ра зу пад бег ла ма-
ла дая бар мен ша з пы тан нем: «Што бу дзе це 
піць?» Я па гля дзе ла на сто лі кі: на ўсіх бы ло 
пі ва, і амаль на ўсіх — га рэл ка. На пы тан не, 
ча му дыс ка тэ кі апош нім ча сам пра вод зяц ца 
не ў клу бе, а ў ка вяр ні, ні хто ад на знач на не 
ад ка заў. Але па спа жы ван ні спірт но га ўсё і так 
ста ла зра зу ме лым...

«Гэ та ж адзі нае мес ца, ку ды мо ладзь мо жа 
сха дзіць ад па чыць. Та му ўсе і ча ка юць су бо ту», 
— па ве да мі ла ма ла дзень кая бар мен ша.

Ка лі мер ка ваць па тым, як мо ладзь 
«за паль ва ла», дык ча ка ла яна гэ тай су бо ты і 
са праў ды моц на. Юна кі і дзяў ча ты ста на ві лі ся 
ў ко ла і тан ца ва лі, хто як умеў і мог. Толь кі і 
да на сі ла ся: «Лё ха, да вай!». А адзін вель мі 
ак тыў ны хло пец на сіў ся па за ле з кры ка мі: 
«Ну што вы так гля дзі це? Мя не тут не іс нуе! 
Я з Вал га гра да!». Па вя сё лай рэ ак цыі «тан цо-
раў» ста ла зра зу ме ла, што «ге рой» сён няш-
ня га «дэ нсу» вы зна ча ны.

Пуб лі ка бы ла раз на стай ная. Бы лі і тыя, ка му 
ледзь споў ні ла ся 18, і больш ста лыя. Праў да, 
апош нія сю ды прый шлі з мэ тай рас сла біц ца 
за «ча рач кай».

Му зы ка бы ла да лё кая ад той, што мож на па-
чуць у мін скіх нач ных клу бах. У за ле гу ча лі хі ты 
1990-х і па чат ку 2000-х. «Сум на тут, — па дзя-
ліў ся дыджэй, — про сяць кру ціць ад но рэт ра». 
На асаб лі ва па пу ляр ныя ў мяс цо вай пуб лі кі хі-
ты (та кія, як «Ве цер з мо ра дзьмуў») вы хо дзі ла 
тан ца ваць шмат на ро ду. Склад «тан цо раў» па-
ста ян на мя няў ся: «па рач кі» бе га лі па за кут ках, 
а хлоп цы пе ры я дыч на здзяйс ня лі «пе ра беж кі» 
да сто лі каў па «да баў ку». Блі жэй да апоў на чы 
ўжо па чы на лі «на клёў вац ца» дроб ныя раз бор-
кі. Адзін хло пец, пэў на ад чуў шы сваю сла басць 
пе рад пра ціў ні кам, зняў свае пан тоф лі і... стаў 
імі па гра жаць.

У за ле пра ца ваў «воль ны мік ра фон». Ад на 
кам па нія пад бег ла да яго і ста ла вы крык ваць 
він ша ван ні сва ёй сяб роў цы, якую яны друж-
на пра во дзі лі ў Пі цер. По тым вы бег ла са ма 
дзяў чы на, ста ла да сы лаць пуб лі цы па вет ра-
ныя па ца лун кі і кры чаць: «Я вас усіх люб лю!». 
А па коль кі на та кіх дыс ка тэ ках усе ад но ад на го 
ве да юць, та му атрым лі ва ец ца та кі свое асаб лі-
вы «сель скі кар па ра тыў чык»...

Ка лі на дыш ла апоў нач, бар мен ша Во ля за-
не па ко і ла ся: «Усё. Пай ду пра сіць, каб пры еха-
ла мі лі цыя. Я ж ад на не спраў лю ся, не раз га-
ню...» За кан чэн ня дыс ка тэ кі ча ка ла не толь кі 
ад на яна...

Аб' яві лі апош ні та нец. Тут жа па рач кі, якія 
«ад асаб ля лі ся» на лес ві цы, ху цень ка вяр ну лі ся 
ў за лу. А хло пец з Вал га гра да, пэў на ад чуў шы 
ка нец «ве ся лу хі», вы ра шыў пры цяг нуць ува гу 
ін шым спо са бам. Скі нуў з ся бе ка шу лю і фе е-
рыч на кі нуў яе тым, хто ся дзеў у за ле. А за тым 
з кры кам «Ча го ты ле зеш да мя не?» на кі нуў ся 
на хлоп ца, што ста яў по бач...

По тым пры еха ла мі лі цыя... Яшчэ праз ней кі 
час дзяў ча ты, што на ма га лі ся су па ко іць «вал-
га град ска га» хлоп ца, ужо цяг ну лі яго да до-
му...

Вік то рыя ЧАП ЛЕ ВА.

Лаў рэ ат сё лет ня га кон кур су 
«Но вы по гляд» Тац ця на Ла уш 
пас ля за кан чэн ня Пад гор нен скай 
ся рэд няй шко лы Ба ра на віц ка га 
ра ё на ста ла сту дэнт кай фа куль-
тэ та жур на ліс ты кі Гро дзен ска-
га дзяр жаў на га ўні вер сі тэ та імя 
Я.Ку па лы. Уда лай сё ле та ста ла 
спро ба і для пе ра мож цы гэ та га 
кон кур су Ка ця ры ны Ля сун з вёс-
кі Ка мен ны Ба рок Бя рэ зін ска га 
ра ё на: яна па сту пі ла ў Ін сты тут 
жур на ліс ты кі БДУ (на здым ку).

Ра зам з ёй, толь кі на роз ных 
спе цы яль нас цях, бу дуць ву чыц-
ца вы пуск ні цы Лі цэя БДУ Ка ця-
ры на Жо ра ва (так са ма лаў рэ ат 
кон кур су «Но вы по гляд»), Ган-

на Пя ро ва і Уль я на Бу дзік. Наш 
са мы ак тыў ны аў тар Ка ця ры на 
Жо ра ва па ве да мі ла нам, што 
«пуб лі ка цыі пры ём ная ка мі сія 
за хва лі ла, ска за лі, што ні ў ка-
го да мя не не бы ло ана лі ты кі, 
ад ны за мет кі-апы тан кі». Ган на 
Пя ро ва на пі са ла, што па сту пі-
ла на бюд жэт без праб лем на 
спе цы яль насць, па якой ха це-
ла ву чыц ца апош нія два га ды: 
«Дзя куй за вя лі кі во пыт пра цы 
з ва мі! Ка мі сія вель мі хва лі ла 
мае ма тэ ры я лы з «Чыр вон кі», 
ка за ла, каб я су пра цоў ні ча ла з 
ва мі і да лей. Не ве даю, ці ха це лі 
б вы, але мне гэ та па да ба ла ся, 
і спа дзя ю ся, што ма тэ ры ял, на-

дру ка ва ны ў «Чыр вон цы» 25 лі-
пе ня, бу дзе не апош ні». Уль я на 
Бу дзік бы ла дру гой па вы ні ках 
па ступ лен ня ў спі се абі ту ры-
ен таў. Яна, як і аб са лют на ўсе 
ін шыя на шы аў та ры, так са ма 
па абя ца ла пра доў жыць су пра-
цоў ніц тва з «Чыр вон кай». «Ду-
ма е це, ка лі па ступ лю, дык за бу-
ду ся пра рэ дак цыю? А вось і не! 
І не спа дзя вай це ся!» — на пі са ла 
яна яшчэ да та го, як ста лі вя до-

мыя кан чат ко выя вы ні кі пры ём-
най кам па ніі.

Дзя куй за доб рыя сло вы! І мы 
спа дзя ём ся на на ша да лей шае 
су пра цоў ніц тва з ва мі: спа чат-
ку як з ня штат ны мі аў та ра мі, а 
по тым — як з прак ты кан та мі. 
А праз не каль кі га доў, гля дзіш, 
вы ста не це на шы мі ка ле га мі — 
штат ны мі су пра цоў ні ка мі. Ма ры 
па він ны збы вац ца да кан ца!

Рэ дак цыя «Чыр вон кі».

«КУХ НЯ» СТУ ДАТ РА ДА,
ці Сту дат рад — на кух ню

ВІН ШУ ЕМ,
БУ ДУ ЧЫЯ КА ЛЕ ГІ!

Вось і скон чы ла ся сё лет няя пры ём ная кам па нія. Ра зам 
з агуль ны мі вы ні ка мі мы мо жам пад вес ці і «ўнут ры рэ дак-
цый ныя». І яны для нас да во лі пры ем ныя. Дык вось: усе 
на шы юныя ня штат ныя аў та ры, якія ак тыў на су пра цоў ні-
ча лі з «Чыр вон кай» ця гам апош ня га го да, ста лі сту дэн та мі! 
Ма ра чы аб пра фе сіі жур на ліс та, яны зра бі лі пер шы важ ны 
крок у ажыц цяў лен ні сва іх пла наў. Мы ве да ем, на коль кі 
ча сам на шым ма ла дым аў та рам бы ло ня лёг ка, асаб лі ва 
ў апош нія ме ся цы: на пру жа ная ву чо ба, алім пі я ды, вы пуск-
ныя эк за ме ны, цэнт ра лі за ва нае тэс ці ра ван не, ус туп ныя 
эк за ме ны… Па ра лель на яны пі са лі для «Чыр вон кі», з боль-
шас цю мы прак тыч на ўвесь час бы лі на су вя зі. Усе яны 
вы тры ма лі гэ ты ня прос ты жыц цё вы іс пыт, усе ака за лі ся 
са праўд ны мі бай ца мі! Шчы ра він шу ем з па ступ лен нем, 
бу ду чыя ка ле гі!

На кух ні ра бо чы пра цэс кі піць!

На дзея Сі віц кая
за да во ле на пра цай сва іх пад на ча ле ных.

У рэ ста ра не сту дэн ты мо гуць 
не толь кі за ра біць гро шы, ха ця 
гэ та асноў ная іх ма ты ва цыя: 
сту дат ра даў цы тут атрым лі ва юць 
па 4 міль ё ны руб лёў.


