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Раз МЕР КА ВАН НЕРаз МЕР КА ВАН НЕ

Ён прый шоў і... 
«Усе У Ста лі»!

У гэ тым го ра дзе ёсць тое, ча го па куль ня ма ў Го ме лі і ў Мін ску... 
Пры нам сі, так ска заў нам пра Жло бін су пра цоў нік Бе ла рус ка-
га ме та лур гіч на га за во да Анд рэй Анан чы каў, ма ю чы на ўва зе 
аква парк. Два га ды раз мер ка ван ня, якія не ка то рым ма ла дым 
спе цы я ліс там зда юц ца веч нас цю, Анд рэй ужо тры ме ся цы та му 
ад пра ца ваў і ка жа, што сы хо дзіць ні ку ды не збі ра ец ца. Хло пец па-
га дзіў ся рас ка заць жур на ліс там «Чыр вон кі» ўсю праў ду пра буд ні 
«су ро вых ме та лур гаў», па ка заў «ха ла дзіль нік», дзе мі ні маль ная 
тэм пе ра ту ра ме та лу — больш за 400 гра ду саў са зна кам «плюс». 
А яшчэ рас па вёў пра дру гі бок свай го жыц ця: за хап лен не КВЗ, 
ра бо ту та ма дой і... Дзе дам Ма ро зам.

Га ра чы ме тал, бяс сон ныя но чы...
...«Тут прос та «Ма я мі»!» — ду ма ла я, сто я чы за не каль кі мет раў ад 

рас плаў ле на га ме та лу ў спе цы яль най курт цы, якую вы да лі для па хо ду ў 
цэх, і ў кас цы. У гэ ты час га ра чая чыр во ная стуж ка па воль на плы ла па 
120-мет ро вым «ха ла дзіль ні ку», амаль тут жа асты ва ю чы і пе ра тва ра ю-
чы ся ў ар ма ту ру. Дзяў ча там, ві да воч на, па трэб на пад ра бяз на рас тлу мач-
ваць, што ж тут ад бы ва ец ца.

— Пра цую апе ра та рам па ста кі ра ван ня 320-га ста ну га ра чай пра кат кі 
сор тап ра кат на га цэ ха, а ка лі пра сцей, то мая га лоў ная за да ча — ся дзець 
за пуль там кі ра ван ня і на зі раць за аха лодж ван нем і транс пар ці роў кай 
ар ма ту ры. Ме тал трэ ба аха ла дзіць, па рэ заць і за па ка ваць, — рас па вя-
дае Анд рэй.

Зда ец ца, яго сло вы па ці ху да па ма га юць «уліц ца» ў сут насць пра цэ су. 
Аказ ва ец ца, ём кае і не зра зу ме лае ста рон ня му ча ла ве ку сло ва «пульт 
кі ра ван ня» — гэ та спе цы яль нае не вя лі кае па мяш кан не, з яко га ні бы на 
да ло ні ві даць ад па вед ныя ўчаст кі цэ ха. Па куль кан ве ер пра цуе і шу міць, 
на ма ні то ры кам п'ю та ра апе ра тар ба чыць ход і вы ні кі ўся го пра цэ су.

(Заканчэнне на 5-й стар. «ЧЗ».)

Ак та вая за ла Ка манд на-ін-
жы нер на га ін сты ту та МНС 
уся бур лі ла, уз ды ма ла ся 
хва ля мі з роз на ка ля ро вых 
па вет ра ных ша роў, ша лі каў, 
пла ка таў, то тут, то там уз-
ры ва ла ся кры чал ка мі. Ра дас-
ныя дры жы кі, пэў на, бе га лі 
па спі нах усіх, хто са браў ся, 
каб да ве дац ца, хто ж ста не 
ўла даль ні кам ты ту ла «Сту-
дэнт го да — 2013».

Дай сці да фі на лу — 
ужо пе ра мо га!

Да за ключ на га эта па рэс пуб-
лі кан ска га кон кур су дай шлі во-
сем ча ла век. Леп шыя з леп шых, 
го нар сва іх уні вер сі тэ таў, са мыя 
ра зум ныя і та ле на ві тыя сту дэн-
ты з усёй кра і ны. Яны вый шлі 
на сцэ ну пад ура чыс тую му зы ку 
і апла дыс мен ты — пры го жыя, 
усмеш лі выя, і ў кож на га ў ва чах 
ззяў на строй на пе ра мо гу. Зрэш-
ты, як ад зна чыў мі ністр аду ка цыі 
Сяр гей Мас ке віч, які ад кры ваў 
ме ра пры ем ства, гэ тыя хлоп цы 
і дзяў ча ты ўжо ста лі пе ра мож-
ца мі, прай шоў шы ў фі нал. Бо то 
бы ла за да ча не з лёг кіх: кож ны 
кан кур сант па ві нен мець вы со-
кія па каз чы кі ў ву чо бе (ся рэд-
ні бал не ні жэй шы за во сем), 
быць ак ты віс там Бе ла рус ка га 
рэс пуб лі кан ска га са ю за мо ла-
дзі, удзель ні чаць у гра мад скім 
жыц ці і ор га нах са ма кі ра ван ня 
ў сва іх ВНУ.

У пер шым іс пы це «Ві зіт ная 
карт ка» кан кур сан там ад во дзі-
ла ся тры хві лі ны для та го, каб 
прэ зен та ваць ся бе. Сту дэнт ка 
Гро дзен ска га дзяр жаў на га ўні-
вер сі тэ та імя Ян кі Ку па лы Тац-
ця на Лу чыц яск ра ва пра яві ла ся-
бе ў роз ных тан цах — цы ган скіх, 
ус ход ніх і бе ла рус кіх. Пя ці курс-
ні ца Бе ла рус ка-Ра сій ска га ўні-
вер сі тэ та з Ма гі лё ва Ма рыя Фі-

лі мо на ва за тры хві лі ны па спе ла 
раз ве ся ліць гле да чоў не каль кі мі 
эпі зо да мі з КВЗ, пра чы таць рэп 
і на ват па ка заць мі ні-спек такль. 
А сту дэнт БДУ ІР Сяр гей Каз ло віч 
пры знаў ся, што за ча ты ры га ды 
сту дэнц ка га жыц ця яр кіх мо ман-
таў у яго на бра ла ся на цэ лую 
кні гу, а то і на фільм. Хто ве дае, 
можа, у хут кім ча се і са праў ды 
бу дзе маг чы масць па ба чыць та-
кую кі на стуж ку: Сяр гей пра цуе 
на тэ ле ка на ле АНТ, а так са ма 

вы пус кае пра гра му «За лі ко вы 
ты дзень» на сту дэнц кім тэ ле ба-
чан ні. Апроч гэ та га, удзель ні кі 
вы сту пі лі з «жы вы мі» ляль ка мі 
і шах ма та мі, бы ло тут і плас тыч-
на-не она вае шоу, і пра нік нё ны 
ма на лог ад ной з кан кур сан так, 
ад ра са ва ны яе бу ду чай да чцэ, 
і на ват «па жар ная кух ня» з са-
праўд ны мі пра дук та мі хар ча ван-
ня, вы ра та валь ні ка мі ў фор ме, 
спе ва мі і тан ца мі...

(Заканчэнне на 2-й стар. «ЧЗ».)

Да эпа таж нас ці мож на ста віц ца па-роз на му, але яна, эпа таж насць, пра-
цуе. Ка ця Вол ка ва да каз вае на ўлас ным пры кла дзе. Па спра ба ваў шы 
свае сі лы ў пра ек тах «Ака дэ мія та лен таў-2», «Укра і на мае та лент-5», яна 
вы ра шы ла ска рыць шоу «Ха чу ў ВІА Гру». Хоць у лік но вых са ліс так і 
не тра пі ла, але пра ся бе за яві ла. І ня хай шоу-біз нес сля зам не ве рыць, 
ад нак ка лі вам ка жа «Так!» сам Кан стан цін Ме ла дзэ, то з та кім вер дык-
там не па спра ча еш ся. Пад час су стрэ чы Ка ця рас ка за ла, як змя ні ла ся 
яе жыц цё пас ля шоу, чым яна збі ра ец ца па ра да ваць пры хіль ні каў і ча го 
ёй не ха пае для шчас ця.

— Як пра ві ла, жа дан не стаць зна ка мі тым аб умоў ле на ней кі мі пры чы-
на мі. Які мі бы лі твае?

— Па ча ло ся ўсё, ма быць, з та го, што га доў з пя ці я ста я ла пе рад люс тэр кам 
і спя ва ла пес ні Джэ ні фер Ло пес, якая та ды бы ла па пу ляр най. Аль бо вы сту па ла 
пе рад су се дзя мі ў два ры: ся дзяць ба бу лі, дзя ду лі на ла вач цы, а я стаю і спя ваю 
«Ма лод шы лей тэ нант» Алег ра вай. Ні ко лі не са ро ме ла ся вы сту паць, і ўга вор-
ваць мя не не да во дзі ла ся. Ма ма вель мі ха це ла ад даць мя не на тан цы аль бо ў 
му зыч ную шко лу, а там ска за лі, быц цам у мя не ад сут ні чае слых. Та му, мож на 
ска заць, я з дзя цін ства ма ры ла быць ар тыст кай, але паў та ры ла лёс тых, ка му 
пры пер шых спро бах ад маў ля юць і вы стаў ля юць за дзве ры. І так да той па ры, 
па куль ад ны з іх не ад чы ня юц ца...

— І ты вы ра шы ла па ка заць свой твор чы за пал на шоу «Ха чу ў ВІА 
Гру»?

— Шоу «Ха чу ў ВІА Гру» — і ёсць тыя са мыя дзве ры, якія ад чы ні лі ся пе ра да 
мной. Хоць, ка лі ка заць пра сам гурт «ВІА Гра», то тут я зноў апы ну ла ся за па ро-
гам. Ад нак вель мі важ на тое, што спа чат ку мя не ўпус ці лі, да зво лі лі па ка заць ся бе 
і по тым пад ка за лі, ку ды мне ру хац ца да лей. На пра ек це я зра зу ме ла: па-пер шае, 
я — пра фе сі я нал. Але да шоу мне ні хто ў нас пра гэ та не ка заў услых. На мно гіх 
кас тын гах я чу ла, быц цам мне не ха пае пра фе сі я на ліз му. А по тым я тра пі ла ў 
шоу, і ка лі там ва ка ліс ты і ха рэо гра фы з іме нем ска за лі мне: «Ты клас ная! У ця бе 
ўсё атрым лі ва ец ца!», то да до му я вяр ну ла ся аб са лют на ўпэў не ным у сва іх сі лах 
ча ла ве кам. За раз мя не ўжо ні што не спу жае. Упэў не насць — гэ та на огул 90 пра-
цэн таў пос пе ху. Па-дру гое, я па каш та ва ла на смак са праўд ны шоу-біз нес.

(Заканчэнне на 8-й стар. «ЧЗ».)

 «Я ВЕ ДАЮ СМАК СА ПРАЎД НА ГА ШОУ-БІЗ НЕ СУ» «Я ВЕ ДАЮ СМАК СА ПРАЎД НА ГА ШОУ-БІЗ НЕ СУ»Ка ця ВОЛ КА ВА:

«СТУ ДЭНТ ГО ДА — 2013»:
 СА МА НЕ ПА СРЭД НАСЦЬ!

Аса біс тае дасье пе ра мож цы:
Ма рыя Фі лі мо на ва — сту дэнт ка 5 кур са ін жы нер на-эка на міч на га 

фа куль тэ та Бе ла рус ка-Ра сій ска га ўні вер сі тэ та, спе цы яль насць «Ка-
мер цый ная дзей насць».

Ма рыя гу ляе ў збор най КВЗ уні вер сі тэ та «БРУк лін», з'яў ля ец ца 
чэм пі ё нам Між га лак тыч най лі гі КВЗ, трой чы «Міс гуль ні» Між рэ гі я-
наль най лі гі КВЗ «Па лес се». Вы сту пае ва ўзор ным тэ ат ры «Рэ ха» 
пад кі раў ніц твам На тал лі Ду рэй ка. За хап ля ец ца му зы кай (хэд лай нер 
прэ зен та цыі аль бо ма гру пы «Не стан дарт ны ва ры янт», удзель нік РЭП-
фес ты ва лю «Hіphopіum»).

Кан ды дат у май стры спор ту па на столь ным тэ ні се. На фа куль тэ це 
Ма рыя пра па ган дуе мо ду на зда ро вы лад жыц ця.

Акрамя та го, дзяў чы на зай ма ец ца на ву ко вай ра бо тай, пры ма ла 
ўдзел у сту дэнц кай на ву ко ва-да след чай кан фе рэн цыі «Іна ва цыі ў 
эка но мі цы», мае на ву ко выя пуб лі ка цыі.

Пе ра мож ца Ма рыя Фі лі мо на ва (зле ва) з гру пай пад трым кі.Пе ра мож ца Ма рыя Фі лі мо на ва (зле ва) з гру пай пад трым кі.
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