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Будзем знаёмыяБудзем знаёмыя

Раз МЕР КА ВАН НЕРаз МЕР КА ВАН НЕ

— Рас ка жы, як пра хо дзiць пад рых тоў ка 
да фi наль на га кон кур су?

— За раз мы да пра цоў ва ем ну мар, вы бi ра-
ем кас цю мы. Якi мi яны бу дуць — па куль што 
вы ра ша ем. Так са ма пра цу ем над ва ка лам i ха-
рэа гра фi яй. Зра бi лi ўжо но вую аран жы роў ку.

— На стро е ны на пе ра мо гу?
— На ват маг чы масць паў дзель нi чаць у 

та кiм кон кур се — гэ та пе ра мо га. Без умоў на, 
мне хо чац ца вы сту пiць як ма га лепш. Я ве ру 
ў сваю пе ра мо гу.

— Як уплы вае «Еў ра ба чан не» на тых, 
хто ў iм удзель нi чае?

— На мой по гляд, дзе цi за ста юц ца дзець-
мi. Без умоў на, ка лi не па чы нае пра яў ляц ца 
«зор ная» хва ро ба. Спа дзя ю ся, што яе ня ма 
i не бу дзе ў ма iх зна ё мых. Аса бiс та мне кон-
курс да па мог стаць больш упэў не ным у сва iх 
сi лах i больш мэ та на кi ра ва ным.

— Цi лёг ка па ра зу мец ца з кан кур сан-
та мi, ка лi не ва ло да еш анг лiй скай мо-
вай?

— Мы раз маў ля ем пры да па мо зе мi мi кi, 
жэс таў. Ну, вы ра зу ме е це! Ле тась у мя не 
так бы ло з хлоп чы кам з Гру зii. Ён не ве даў нi 
рус кай, нi анг лiй скай мо вы, але мы ра зу ме лi 
адзiн ад на го.

— Якiя ўра жан нi за ста лi ся ад па езд кi 
ў Амстэр дам?

— Што ты чыц ца кон кур су, бы ло шмат рэ-
пе ты цый. Уда ва ла ся i ад па чы ваць. Мы на-
ве да лi му зей, дзе я ўба чыў мно га но ва га i 
цi ка ва га, што звя за на з во пы та мi i на ву ко вы-

мi экс пе ры мен та мi. Ха цеў бы яшчэ раз там 
па бы ваць. Я люб лю ванд ра ваць. Ка лi б мог, 
то па да рож нi чаў бы ўсё жыц цё.

— А свой пер шы па лёт на са ма лё це 
па мя та еш?

— Гэ та бы ло не ве ра год на! Асаб лi ва, ка лi 
мы ля це лi праз аб ло кi. Я та ды да ве даў ся, 
што яны ма юць не каль кi сла ёў. А ка лi наш 
са ма лёт ужо спус каў ся ўнiз, то за клад ва ла 
ву шы. За раз ужо не ба ю ся ля таць.

(Заканчэнне на 4-й стар. «ЧЗ».)

...Клу бам тут на зы ва ец ца ад на па вяр хо вая драў ля ная 
па бу до ва, а ў ку ку ру зе, ка жуць, поў на дзі коў. У той жа 
час, да Шэн ген скай зо ны — уся го не каль кі кі ла мет раў. 
Мы на Ашмян шчы не, у вёс цы Крэй ван цы. Ме на ві та ў СВК 
«Крэй ван цаў скі» пас ля за кан чэн ня ста ліч най ВНУ бы лі 
на кі ра ва ны род ныя бра ты Аляк сей і Вік тар Ка хан скія. 
Аляк сей ужо ад пра ца ваў па трэб ныя пас ля раз мер ка ван ня 
два га ды на па са дзе га лоў на га ін жы не ра, а Вік тар атры маў 
дып лом толь кі сё ле та і ўлад ка ваў ся ў СВК ін жы не рам 
па ахо ве пра цы.

Ура жан нi ад лет нiх ка нi кул, без умоў на, 
у кож на га свае. Хтось цi сён ня це шыц ца 
ўспа мi на мi пра ад па чы нак на мар скiм 
уз бя рэж жы, для ка гось цi са май яск ра вай 
па дзе яй мi ну ла га ле та мог стаць 
ту рыс тыч ны па ход або час, пра ве дзе ны 
ў ар хеа ла гiч ным лет нi ку. Але ёсць 
школь нi кi, якiя гэ тым ле там атры ма лi... 
пра цоў ныя кнiж кi. Ме на вi та так — яшчэ 
да за кан чэн ня шко лы iм уру чы лi сiм вал iх 
ус туп лен ня ў да рос лае жыц цё.

А па чы на ла ся ўсё зi мой — ка лi на ўзроў нi ўра-
да бы ло пры ня та ра шэн не ад ра дзiць у кра i не дзей-
насць лет нiх ла ге раў пра цы i ад па чын ку. Для са вец кiх 
школь нi каў пра ца ў та кiм ла ге ры бы ла звы чай най 
з'я вай, i на ват ад ной з умоў, каб ця бе ўзя лi з ба за вай 
шко лы ў стар шы клас. Але i сён ня мно гiя пры гад ва-
юць свой пер шы пра цоў ны до свед на кал гас ных па-
лет ках з удзяч нас цю, хоць, шчы ра ка жу чы, пра маг-
чы масць за ра бiць у тыя ча сы нi хто i не ма рыў: гро шы 
за сваю пра цу стар ша клас нi кi атрым лi ва лi, хут чэй, 
сiм ва лiч ныя. А сён няш нiх пад лет каў цi ка вiць (i гэ та не 
сак рэт) най перш ма тэ ры яль ны бок пы тан ня...

Без пры му су...
— Гэ ты год быў вель мi ня прос тым для нас, 

— пры зна ла ся пад час пад вя дзен ня на ба зе 
на цы я наль на га дзi ця ча га аду ка цый на-азда-
раў лен ча га цэнт ра «Зуб ра ня» вы нi каў лет нiх 
ка нi кул на чаль нiк упраў лен ня са цы яль най, 
вы ха ваў чай i iдэа ла гiч най ра бо ты Мi нiс тэр-
ства аду ка цыi Ра i са СI ДА РЭН КА. — I на ват 
пер шая рэ ак цыя гра мад скас цi на ад ра джэн-
не ла ге раў пра цы i ад па чын ку бы ла, хут чэй, 
ад моў ная. Асаб лi ва шмат не га ты ву вы лi ла ся 
на нас у iн тэр нэт-пра сто ры: аб вi на вач ва лi ў 
тым, што дзя цей бу дуць за га няць у та кiя лет-
нi кi пры му со ва. Але пас ля пер шай пра цоў най 
зме ны стаў лен не ад ра зу змя нi ла ся...

У ста лi цы на ба зе Па ла ца дзя цей i мо ла дзi 
быў ство ра ны ла гер пра цы i ад па чын ку «Ка пi-
тал», якi, да рэ чы, стаў пе ра мож цам рэс пуб лi-
кан ска га кон кур су ў на мi на цыi «Леп шы ла гер 
пра цы i ад па чын ку».

— Мы доб ра ра зу ме лi, што ад та го, як нам 
удас ца ар га нi за ваць дзей насць ла ге ра сё ле-
та, бу дзе за ле жаць, цi зной дуц ца ах вот ныя на 
на ступ ны год. Та му ад ным з клю ча вых пы тан-
няў стаў по шук аб' ек таў, дзе для пад лет каў 
знай шла ся б пра ца, — рас ка за ла ды рэк тар 
Мiнск ага па ла ца дзя цей i мо ла дзi Га лi на 
ШКЛЯР. — Пры зна ю ся, што вы бар быў не вя-
лi кi. Ры зык ну лi пра па на ваць сваю да па мо гу 
аг ра кам бi на ту «Жда но вi чы», якi не ад на ра зо ва 
вы сту паў спон са рам на шых ме ра пры ем стваў. 
Па тлу ма чы лi, што ха це лi, каб дзе цi прай шлi 
пра цоў ную шко лу ме на вi та ў iх. На шчас це, 
ад нас не ад мах ну лi ся...

(Заканчэнне на 2-й стар. «ЧЗ».)

ГАС ПА ДА РЫЦЬ 
«ПА-БРАЦ КУ»

Аляк сей і Вік тар Ка хан скія 
пас ля за кан чэн ня ВНУ 

вяр ну лі ся ў вёс ку — пра ца ваць

ЯК ШКОЛЬ НI КУ 
«ПА КЛАС ЦI НА КНIЖ КУ» 
ПРА ЦОЎ НЫ «КА ПI ТАЛ»?

Iлья ВОЛ КАЎ, наш прад стаў нiк на дзi ця чым «Еў ра ба чан нi»: 

«НА ВАТ ПАЎ ДЗЕЛЬ НI ЧАЦЬ «НА ВАТ ПАЎ ДЗЕЛЬ НI ЧАЦЬ 
У ТА КIМ КОН КУР СЕ — У ТА КIМ КОН КУР СЕ — 
ГЭ ТА ПЕ РА МО ГА»ГЭ ТА ПЕ РА МО ГА»

Ён на сцэ не з трох га доў. Ужо ў дзi ця чым сад ку спя ваў, iг раў 
роз ных пер са на жаў... Ця пер яму адзi нац цаць. За пля чы ма юна га 
ар тыс та ўдзел у та кiх кон кур сах, як «Но вы рух» (пер шае мес-
ца), «Ку бак Еў ро пы» (дру гое мес ца) i паў фi нал «Но вай дзi ця чай 
хва лi». А зу сiм хут ка Iлья Вол каў... вось ужо дру гi раз вы сту пiць 
на сцэ не дзi ця ча га «Еў ра ба чан ня». Ле тась ён быў удзель нi кам 
тан ца валь най гру пы Яго ра Жэш кi, а на гэ ты раз прад ста вiць 
пес ню ўлас на га са чы нен ня. Пра пад рых тоў ку да кон кур су, свае 
за хап лен нi i ма ры мы да ве да лi ся ад са мо га Iльi.

НАС ЦЯГ НУ ЛА ДА «ГА Е ЧАК»...
— За раз мы ста вім тэх ні ку на за хоў ван не. Усё бу дзе мыц ца, фар ба-

вац ца, бя ліц ца і ха вац ца пад на ве сы, — пра во дзіць для нас эк скур сію па 
мехд ва ры Аляк сей.

Мы слу ха ем яго, а са мі між во лі лю бу ем ся тым, што ба чым за пло там 
та го мехд ва ра. Гэ та вам не ме га по ліс з яго «пры ду ша най» ас фаль там 
зям лёй і тлу мам. Тут по зірк не ўпі ра ец ца ў бе тон ныя сце ны, а «ля ціць» 
прос та да не ба, за блы таў шы ся ў лі ні ях уз гор каў, які мі ад мет ны ланд шафт 
Ашмян ска га краю.

(Заканчэнне на 7-й стар. «ЧЗ».)

Бра ты Аляк сей і Вік тар КА ХАН СКІЯ пас ля за кан чэн ня ста ліч най ВНУ 
пра цу юць ра зам у гас па дар цы СВК «Крэй ван цаў скі».

Фота Надзеі БУЖАН.


