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ПРАЦОЎНЫ СЕМЕСТР

...Пра ехаць у цяг ні ку з 
пяц цю вя ліз ны мі ка та мі 
па ро ды мэйн-кун, пра ста яць 
у стэ пе трое су так амаль 
без ежы і ва ды, атры маць у 
па да ру нак па кет з чыр во най 
ік рой, не спаць 62 га дзі ны... 
Гэ та не спіс бяз глуз дых 
жа дан няў, а рэ аль ныя 
сі ту а цыі, якія да вя ло ся 
пе ра жыць мін чан цы Юліі 
Бар коў скай. Дзяў чы на 
ўжо дру гое ле та ў скла дзе 
бу дат ра да пра во дзіць у Ра сіі. 
Там на не каль кі тыд няў яна 
ста но віц ца пра вад ні цай...

МА РА, МО РА І «БЯС СОН НІ ЦА»
— Спра ву, якой да вя дзец ца зай-

мац ца, мож на бы ло вы браць. Не ка-
то рыя, на прык лад, еха лі на бу даў ніц-
тва ці ад да ва лі пе ра ва гу пра цы ва жа-
тых у дзі ця чых лет ні ках, — рас каз-
вае Юлія. — Ва ры янт па пра ца ваць 
пра вад ні ком мне не як ад ра зу здаў ся 
пры ваб ным. Па-пер шае, та кая пра ца 
дае шмат но вых ура жан няў і зна ём-
стваў — лі чы, што кож ны дзень. Па-
дру гое, пас ля за кан чэн ня шко лы ў 
мя не бы ла дум ка пай сці ву чыц ца на 
пра вад ні ка, але, так бы мо віць, пе ра-
мог ра цы я на лізм, і ў вы ні ку я ста ла 
сту дэнт кай Бе ла рус ка га на цы я наль-
на га тэх ніч на га ўні вер сі тэ та, атры ма-
ла дып лом ме не джа ра-эка на міс та. 
Так што, дзя ку ю чы бу дат ра ду, ма ра 
ні бы та да гна ла мя не.

Тра піць у бу дат рад ёсць маг чы-
масць не толь кі ў сту дэн таў, прос та 
ім гэ та, ві даць, най больш ці ка ва. Юля, 
на прык лад, скон чы ла ўні вер сі тэт тры 
га ды та му, а ця пер пра цуе га лоў ным 
спе цы я ліс там Мінск ага аб лас но га ка-
мі тэ та БРСМ. Але на са мрэч не ўсё так 
прос та. Перш-на перш трэ ба прай сці 
на ву чан не і атры маць па свед чан не. 
Для бе ла ру саў гэ тая пра цэ ду ра вы-
гля дае аку рат як ву чо ба ў сту дэн-
таў-за воч ні каў: за не каль кі ме ся цаў 
да па езд кі да сы ла юц ца ву чэб ныя 

пра гра мы, па якіх па трэб на зда ваць 
іс пы ты. Юлі абод ва ра зы пра ца ваць 
да вя ло ся на Бе ла рус кім вак за ле ў 
Маск ве, ез дзі лі ж пе ра важ на ў Ана пу. 
З на ды хо дам ле та, як вя до ма, коль-
касць цяг ні коў, што ідуць у «ку рорт-
ным» кі рун ку, знач на па вя ліч ва ец ца, 
та му штат ных пра вад ні коў не ха пае. 
На та кую се зон ную пра цу пры яз джае 
са праў ды шмат мо ла дзі. Не толь кі з 
Бе ла ру сі, пра цу юць так са ма ра сі я не 
і ўкра ін цы.

Ня гле дзя чы на тое, што для Юліі 
пра ца пра вад ні ка ака за ла ся ці ка-
вай, дзяў чы на не ад ра зу да яе пры-
звы ча і ла ся:

— Не трэ ба ду маць, што гэ та — 
рай ская аса ло да. Па куль не ад чу ла 
на са бе ўсе яе «пры ем нас ці», я на-
ват і зда га дац ца не маг ла, што бу ду 
на столь кі вы мот вац ца. На прык лад, 
што б ні зда ры ла ся, трэ ба ха дзіць 
у ідэа льна па мы тай і ад пра са ва най 
фор ме. Па вер це, што пад трым лі-
ваць на на леж ным уз роў ні ў да ро зе 
свой вы гляд, не так і лёг ка.

Тым не менш са мым цяж кім для 
Юлі ака заў ся не «спар тан скі» по-
быт і стро гае кі раў ніц тва, а амаль 
што поў ная ад сут насць сну. Увесь 
рэйс доў жыц ца дзесь ці 72 га дзі ны. 
Ад Маск вы да Ана пы цяг нік ідзе 36 
га дзін, па пры быц ці 6-8 га дзін да ец-
ца на пры бор ку ва го на, пас ля ча го 
яшчэ ней кі час — ста ян ка, мож на і 
на мо ра сха дзіць (ад мес ца, дзе бы-
ла ста ян ка цяг ні ка, да яго іс ці было 
хві лін 25). З 72 га дзін на сон пры па-
да ла дзесь ці 8-10.

— У Ана пе мы не спа лі, ха це ла ся 
па гу ляць, у мо ры па ку пац ца. Праз 
ней кі час ар га нізм пры вы кае да ўся-
го, — смя ец ца Юля.

ГРО ШЫ, КА ТЫ́ І СЮР ПРЫ ЗЫ...
— Для пра вад ні ка амаль не іс нуе 

та ко га па няц ця, як «пра ба віць час 
у да ро зе». Пры нам сі, я зра бі ла та-
кую вы сно ву са свай го во пы ту. Ка лі 
вы па дае сва бод ная хві лі на, заўж ды 
зной дзец ца люс тэр ка, якое трэ ба 
пра цер ці, аль бо ней кая ін шая пра ца. 
На ня доў гі час мож на сха дзіць да 
су се дзяў-пра вад ні коў аль бо па раз-
гад ваць кры жа ван ку, — пра цяг вае 
су раз моў ца.

Усе «се зон ныя» пра вад ні кі пад піс-
ва юць кант ракт, згод на з якім трэ ба 
аба вяз ко ва ад пра ца ваць 550 га дзін, 
а інакш да вя дзец ца пла ціць кам пен-
са цыю. Ра ней ад пра цу еш — ра ней 
па е дзеш да до му. Ле тась Юля нор му 
ў 550 га дзін пе ра вы сі ла, ад пра ца ва ла 
амаль 1000 га дзін. Але на ват мі ні мум 
вы трым лі ва юць не ўсе. У асноў ным 
ча мусь ці хлоп цы. Быў та кі вы па дак, 
што прос та па ся род да ро гі пра вад нік 
са браў рэ чы і па кі нуў ва гон.

З за роб ку аба вяз ко ва вы ліч ва ец-
ца па да так — 30 пра цэн таў. Сё ле та, 
на прык лад, за два ме ся цы дзяў чы на 
атры ма ла 33 ты ся чы ра сій скіх руб-
лёў, гэ та амаль ты ся ча до ла раў. Як 
яна са ма га во рыць: «Гэ та, у прын-
цы пе, ня дрэн на, але пры жа дан ні та-
кія гро шы мож на за ра біць і ў Мін ску. 
Та му я лі чу, што перш за ўсё еду па 
ўра жан ні, а не па за ро бак».

— Ча сам да ро га та кія «сюр пры-
зы» пад кід вае! — пры гад вае Юля. 
— Вя до ма, у цяг ні ках лю дзі час та 
за бы ва юць роз ныя рэ чы. Зна хо-
дзі ла я ў ва го не і фо та апа ра ты, і 
ся рэб ра ныя лан цуж кі. Мо гуць па-
кі нуць па кет з са да ві ной ці ін шай 
ежай. Да рэ чы, не як па са жы ры з 
Са ха лі на па ды шлі і сціп лень ка так 
пра па на ва лі за браць у іх сум ку з 
пра дук та мі. Маў ляў, там рыб ка на-
ша «фір мо вая», па каш ту е це. Па-
гля дзеў шы, што ж у су мцы ля жыць, 
я ледзь не пад ско чы ла. Там бы ло 
18 бляшанак чыр во най ік ры! За хоў-
ваць усё гэ та я не ме ла маг чы мас ці, 
та му раз да ла па са жы рам.

Яшчэ не ка то рыя лю дзі лю бяць 
па да рож ні чаць са сва і мі хат ні мі 
га да ван ца мі. Гэ та асоб ная тэ ма! 
Ад ной чы ў цяг ні ку еха ла сям'я з пяц-
цю ка та мі па ро ды мэйн-кун. Жы вё лы 
не ма лень кія, боль шыя за звы чай ных 
ка тоў. Трэ ба ж та ко му зда рыц ца, што 
ў іх ва го не зла маў ся кан ды цы я нер. 
Бед ныя пух на тыя мэйн-ку ны прос та 
па мі ра лі ад спё кі. У вы ні ку іх пры-
нес лі да мя не, са мной яны і еха лі да 
мес ца пры зна чэн ня.

ПА СА ЖЫ РЫ, СТРЭС І ЭМО ЦЫІ
— Пры гад ва ем «сва іх» па са-

жы раў да во лі час та, — сцвяр джае 
Юлія. — Гэ та толь кі зда ец ца, што 
яны вы пад ко выя спа да рож ні кі. Бы-
ва юць са мыя не ча ка ныя вы пад кі. 
На прык лад, ад ной чы па ды хо дзіць 
да мя не ў цяг ні ку муж чы на і ка жа: 
«Юля, ма ёй жон цы вы вель мі спа-
да ба лі ся, та му я прый шоў, каб па-
га ва рыць з ва мі!»

І мы з ім раз маў ля лі дзесь ці паў-
та ры га дзі ны. Ён шмат рас пыт ваў 
пра Бе ла русь. Ка заў, што праз два 
га ды вый дзе на пен сію і ду мае пра 
тое, каб ку піць у на шай кра і не дом і 
па ся ліц ца ў ім.

Ад ной чы па са жы ры ў Ана пе мя не 
на ват у гос ці за пра сі лі: па ка за лі дом, 
смач на на кар мі лі, зва дзі лі на мо ра і 
на да ры лі па да рун каў.

Ус па мі ны, на жаль, бы ва юць і не 
вель мі вя сё лы мі, стрэ са вы мі. Ле-
тась, аку рат пад час па вод кі ў Крым-
ску, цяг нік, дзе еха ла Юля, і яшчэ 36 
са ста ваў трое су так прос та ста я лі 
па ся род стэ пу.

— На пе рад ру хац ца не бы ло ні я-
кай маг чы мас ці. А ў ма ім ва го не еха-
лі дзе ці з асаб лі вас ця мі псі ха фі зіч на-
га раз віц ця, у су сед нім — іх баць кі, 
— пры гад вае дзяў чы на. — Уя ві це 

сі ту а цыю: ва да і ежа за кан чва юц ца, 
а ма шы ны гу ма ні тар най да па мо гі да-
брац ца да нас не мо гуць. Ча го мне 
каш та ва ла гэ та вы тры маць, ус па мі-
наць цяж ка! Толь кі ка лі з са ста ваў, 
якія ста я лі па пе ра дзе, зда га да лі ся 
пе ра даць нам пры па саў, усе кры ху 
су па ко і лі ся.

Па-мой му, быць у доб рых ста сун-
ках з па са жы ра мі — гэ та са мае га-
лоў нае ў пра цы пра вад ні ка. Я заўж-
ды ву чу ста жо раў: «Раз маў ляй це з 
людзь мі!»

Ад гэ та га за ле жыць іх стаў лен не 
да вас. Па са жы рам та ды і смец це 
па кі даць бу дзе со рам на, і па сцель 
яны аку рат на згор нуць, каб пра вад-
ні ку пра цу аб лег чыць, а пас ля, мо-
жа, і ў жыц ці да па мо гуць.

На прык лад, не як быў вы па дак. 
Я хоць і не за хап ля ю ся аль пі ніз мам, 
але ча мусь ці заўж ды ма ры ла па бы-
ваць аль бо ў Ал тай скіх га рах, аль-
бо на Каў ка зе, але пра гэ та ні ко му 
асаб лі ва не рас каз ва ла. І вось не як 
раз маў ляю я з ад ным па са жы рам, а 
ён пы та ец ца:

— На пэў на, ёсць у ця бе ней кая 
ма ра, якую вель мі хо чац ца ажыц-
ця віць?

Са мае ці ка вае, што гэ ты муж чы-
на ака заў ся гор ным эк скур са во дам, 
які ўжо шмат га доў пра цуе на Ал таі. 
Мы з ім да мо ві лі ся, што аба вяз ко ва 
яшчэ раз су стрэ нем ся і пой дзем ра-
зам у го ры.

...Ча сам ура жан ні важ ней за гро-
шы... Па-мой му, вель мі пра віль ная 
дум ка. Ура жан няў за сваё жыц цё 
трэ ба на за па сіць як ма га больш. 
А лет няя пра ца мне іх як раз і за бяс-
печ вае. Эмо цы я мі, што пе ра жы ваю 
ўся го за ме сяц-два лет ніх ванд ро-
вак, по тым жы ву ўвесь год.

Ган на ГА РУС ТО ВІЧ.

Аляк сандр: 
— На сту дэнц кую бу доў лю на Ямал мы 

тра пі лі ў скла дзе атра да «Два га ра ды» По-
лац ка га дзяр жаў на га ўні вер сі тэ та. На огул 
жа па ехаць у Яма ла-Ня не цкую аў та ном-
ную акру гу з ві цеб скіх сту дэн таў па жа да лі 
толь кі мы. Ас тат ніх па ло ха ла ад лег ласць 
і не вя до масць. Уся го з Бе ла ру сі ў На дым 
пры еха лі два атра ды: акра мя на ша га, яшчэ 

і «Ян кі на Поў на чы» Гро дзен ска га дзяр жаў-
на га ўні вер сі тэ та імя Ян кі Ку па лы.

Да Маск вы да бі ра лі ся са ма стой на — шэсць 
га дзін на аў то бу се. Гэ та бы ло больш тан на, 
чым ехаць чы гун кай: 160 тыс. бе ла рус кіх руб-
лёў за мест паў міль ё на. А да ро гу ад Маск вы 
да На ды ма нам кам пен са ваў «За па лярп рам-
г ра ма дзян буд». Ад Маск вы — двое су так цяг-
ні ком, по тым пе ра сад ка і яшчэ амаль су ткі па 
Яма ла-Ня не цкай акру зе да ра до ві шча. За тое 
на зад ля це лі са ма лё там. Для нас гэ ты па лёт 
быў пер шым. Ура зіў так, што па ці ху, ня гле-
дзя чы на за ба ро ну, мы зра бі лі не каль кі фо-
та здым каў.

Кан стан цін: 
— Ця пер цяж ка ска заць, ча му нам так ха-

це ла ся на Поў нач. Мо жа, та му, што на поў-
дзень заў сё ды па спе еш. Ды і за ро бак на Поў-
на чы вы шэй, для сту дэн та гэ та не ма ла важ на. 
Ка лі ж тра пі лі на Ямал, не бы лі рас ча ра ва ныя. 
Там шмат ці ка ва га і не звы чай на га, та го, што 
вар та ад ной чы па ба чыць, каб за пом ніць на 
ўсё жыц цё. Края ві ды для на ша га во ка эк за-
тыч ныя: тунд ра — гэ та та кое вя ліз нае по ле 

без ані вод на га дрэў ца, але з мност вам рэ чак і 
азёр, дзьме вель мі моц ны ве цер. А з па бу доў 
толь кі на шы ва гон чы кі і аб' ект. Ка рэн ных жы-
ха роў — нен цаў — там вель мі ма ла. І жы вуць 
яны ў ма лень кіх бу дан чы ках. Шмат уба чы-
лі і бу даў ні чай тэх ні кі, якой у Бе ла ру сі ня ма. 
А яшчэ вель мі ха це лі па гля дзець паў ноч нае 
ззян не. Не атры ма ла ся — яно бы вае толь кі 
зі мой. За тое мы ця пер ве да ем дак лад на, што 
Поў нач — са мае су ро вае мес ца на Зям лі. Ня-

звык лая пры ро да, не са мая прос тая пра ца. І 
поў ная ад сут насць су вя зі: ін тэр нэ ту амаль не 
бы ло. Цяж ка ўя віць су час на га ма ла до га ча ла-
ве ка зу сім без кам п’ю та ра і га джэ таў. Але мы 
вы тры ма лі і гэ тае вы пра ба ван не.

...На Бал ва не каў скім ра до ві шчы пра ца-
ва ла больш за 800 хлоп цаў і дзяў чат з уся-
го СНД. Бы лі сту дэн ты з Са ма ры, Іжэў ска, 
Ча ля бін ска, Ал ма-Аты, Ом ска. Так што час 
мо ладзь ба ві ла ве се ла, на ват ня гле дзя чы 
на пэў ныя аб ме жа ван ні. На прык лад, нель га 
бы ло вы хо дзіць у тай гу: там рас це вель мі 
шмат дзі кіх рас лін, за не се ных у Чыр во ную 
кні гу. Пас ля цяж кай пра цы зна хо дзі лі ся сі лы 
на кон кур сы, кан цэр ты, спа бор ніц твы. Тым 
не менш, ка жуць хлоп цы, ві даць бы ло ад ра-
зу, што ра сій скія сту дэнц кія атра ды больш 
спрак ты ка ва ныя. Бе ла ру саў су стра ка лі цёп-
ла, як бра тоў. Сяб роў з'я ві ла ся шмат. Толь кі 
цяж ка ска заць, як доў га бу дуць пад трым лі-
вац ца ста сун кі: у на ступ ным го дзе ў хлоп цаў 
на ўрад ці атры ма ец ца там па пра ца ваць, бо 
бу ду чы год — вы пуск ны.

Вік то рыя ДА ШКЕ ВІЧ.

Вы пра ба ван не Поў нач чуВы пра ба ван не Поў нач чу

СТУ ДЭНЦ КАЕ ЛЕ ТА ЗА... 
ПА ЛЯР НЫМ КРУ ГАМ
Пяць ты сяч на ву чэн цаў пра фе сій на-тэх ніч-
ных, ся рэд ніх спе цы яль ных і вы шэй шых 
на ву чаль ных уста ноў Ві цеб шчы ны ста лі гэ тым 
ле там «бай ца мі» 318 сту дэнц кіх бу даў ні чых 
атра даў.
У кан цы жніў ня з паў вост ра ва Ямал вяр ну лі ся 

два ма ла дыя ві цяб ча ні ны, якія пра ца ва лі на 
наф та га за кан дэ нсат ным ра до ві шчы ў го ра дзе 
На дым. На ву чэн цы ві цеб ска га ін дуст ры яль на-
бу даў ні ча га ка ле джа Аляк сандр Емель я но віч 
(фо та 1) і Кан стан цін Бе кіш (фо та 2) па дзя лі лі ся 
сва і мі ўра жан ня мі аб пра цоў ным ле це.

Час ура жан няўЧас ура жан няў

ЭХ, ДА РО ГІ...
СТЭП ДЫ... ІК РА!

Вы трым лі ва юць не ўсе. 
У асноў ным ча мусь ці хлоп цы. 
Быў та кі вы па дак, што прос та 
па ся род да ро гі пра вад нік 
са браў рэ чы і па кі нуў ва гон.
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