
Боль шасць вы пуск ні коў 
бюд жэт ных ад дзя лен няў 
ВНУ імк нец ца «за ча піц ца» 
за мес ца пра цы ка лі 
не ў сва іх, то ха ця б у буй ных 
га ра дах. Але ёсць і тыя, 
ка го лёс за во дзіць на зу сім 
не бліз кую пе ры фе рыю. 
Як жы вец ца і пра цу ец ца 
ма ла до му спе цы я ліс ту 
ў ма лень кім га рад ку на 
мя жы Бе ла ру сі з Ра сі яй, 
і як на ладж ва юц ца ста сун кі 
ў скла да ным ка лек ты ве, 
да ве да ла ся ка рэс пан дэнт 
«Чыр вон кі».

Вы пуск нік Ма зыр ска га дзяр-
жаў на га пе да га гіч на га ўні вер сі тэ та 
імя І. П. Ша мя кі на Іван Бя ляй ужо 
дру гі год пра цуе па раз мер ка ван-
ні. Вы бі раць мес ца ма ла до му пе-
да го гу-ін жы не ру да вя ло ся па між 
дву ма рай цэнт ра мі на за ход няй 
і ўсход няй ус кра і нах Бе ла ру сі — 
Ашмя на мі і Клі ма ві ча мі. Не вёс кі, 
вя до ма, але пас ля го ра да з та кім 
буй ным прад пры ем ствам, як наф-
та пе ра пра цоў чы за вод, кант раст 
да во лі рэз кі. Урэш це Іван спы ніў-
ся на дру гім ва ры ян це. Вы ра шы ла 
ўсё ад лег ласць: Клі ма ві чы ака за-
лі ся блі жэй шы мі да род на га Ма-
зы ра — «ўся го» 400 кі ла мет раў. 
І ця пер ма ла ды ча ла век вы кла дае 
ў Клі ма віц кім дзяр жаў ным пра-
фе сій ным лі цэі № 14 чар чэн не, 
ма тэ ры я лаз наў ства, устрой ства 
сель гас ма шын, аб ста ля ван не і тэх-
на ло гію зва рач ных ра бот. Акра мя 
та го, вя дзе ву чэб ны вы твор чы кам-
бі нат у школь ні каў, пра цуе і з на ву-
чэн ца мі вя чэр ня га ад дзя лен ня.

Іван пры зна ец ца, што ў пе да-
го гі ку ён іс ці не збі раў ся. Ка лісь ці 
ма ла ды ча ла век ма рыў стаць ма-

шы ніс там, па сту паў у Бе ла рус кі 
дзяр жаў ны ўні вер сі тэт транс пар ту ў 
Го ме лі, але прай шоў толь кі на плат-
нае ад дзя лен не. Пла ціць за ву чо бу 
на той час не бы ло маг чы мас ці: ма ці 
га да ва ла сы на ад на. Та му пай шоў у 
ву чы лі шча, дзе атры маў спе цы яль-
насць элект ры ка трэ ця га раз ра ду. 
Пас ля, вы ра шыў шы ўсё ж зай мець 
і вы шэй шую аду ка цыю, па сту піў ва 
ўні вер сі тэт у Ма зы ры, і так лёс пры-
вёў яго да вы кла дан ня.

— Мне бы ло ці ка ва, — дзе ліц ца 
Іван ура жан ня мі ад пра цы, — я люб-
лю ванд ра ваць, а тут — но вае мес-

ца, но выя лю дзі. Ад ра зу да лі па кой у 
ін тэр на це. Праў да, праз ме сяц гэ тая 
ці каў насць ста ла зга саць, з'я ві ла ся 
звыч ка. Ця пер ус пры маю ўсё прос та 
як пры го ду ў сва ім жыц ці.

Тое, што за па лу ў ма ла до га 
спе цы я ліс та ха пі ла не на доў га, ён 
звяз вае не столь кі з пра цай, коль кі  
з ла дам жыц ця. Бо, акра мя ра бо-
ты, у не вя лі кім го ра дзе ма ла до му 
ча ла ве ку і пай сці асаб лі ва ня ма ку-
ды. На ват зар пла ту (Іван атрым лі-
вае ка ля 2,4 міль ё на руб лёў, але 
за ро бак абя ца юць па вя лі чыць да 
3 млн), па сло вах хлоп ца, тра ціць 

тут ня ма на што. Пэў ны час на вед-
ваў ба сейн з са ўнай, якія ёсць у 
азда раў лен чым цэнт ры пры ад-
ной са школ. Праў да, гэ та бы ло не 
столь кі за ба вай, коль кі не аб ход-
нас цю: у ін тэр на це пры лі цэі, дзе 
жы ве ма ла ды спе цы я ліст, душ ужо 
доў гі час зна хо дзіц ца на ра мон це. 
У асноў ным жа хло пец ба віць час 
за філь ма мі на кам п'ю та ры, су стра-
ка ец ца з пры яце ля мі, а яшчэ зай-
ма ец ца чар чэн нем. Кож ныя вы хад-
ныя ста ра ец ца ез дзіць да до му ці да 
сва я коў у Ма гі лёў. «Зда ец ца, па ло-
ву жыц ця пра вод жу ў цяг ні ках», — 
жар туе Іван. Вось так свое асаб лі ва 
ажыц ця ві ла ся ко ліш няя ма ра звя-
заць лёс з чы гун кай. Зрэш ты, вы-
ключ ным сваё ста но ві шча хло пец 
не лі чыць, ка жа, што ўсе ма ла дыя 
спе цы я ліс ты, якія тра пі лі ў глы бін-
ку, су ты ка юц ца з па доб ны мі вы-
пра ба ван ня мі.

Ка лі га ва рыць пра вы кла дан не, 
дык доб рых ад знак Іван Іга ра віч не 
шка дуе, ка лі ба чыць, што ча ла век 
ста ра ец ца. А ка лі не, то не каль кі 
ніз кіх ба лаў і вы клік на са вет пра-
фі лак ты кі здоль ныя сты му ля ваць 
гуль та ёў.

Са сва і мі вуч ня мі ён лёг ка зна-
хо дзіць агуль ную мо ву, ка жа, што 

кан флік таў яшчэ не бы ло. Гэ та 
па цвяр джае і ды рэк тар лі цэя Ала 
Ан ці па ва, ад зна ча ю чы кам пе тэнт-
насць пе да го га. Адзі нае, на што на-
ра кае ма ла ды спе цы я ліст, — гэ та 
па вы ша ная ак тыў насць лі цэ іс таў, 
та му дыс цып лі ну «тры маць» ча сам 
бы вае ня лёг ка. Але Іва ну Іга ра ві чу 
ўда ец ца: пад час за ня ткаў у кла се 
са праў ды па нуе ці шы ня. На пер шы 
по гляд, ні чо га асаб лі ва га тут ня ма: 
на ву чэн цы, атры маў шы за дан не, 
моўч кі вы кон ва юць яго, схі ліў шы ся 
над сшыт ка мі. Ка лі нех та з бу ду чых 
ка мен шчы каў-га за элект ра звар-
шчы каў па ру шыць дыс цып лі ну, для 
ўста наў лен ня па рад ку да стат ко ва 
ад на го сур' ёз на га по гля ду вы клад-
чы ка, ра дзей — за ўва гі. І толь кі сам 
пе да гог ве дае, як уда ец ца знай сці 
па ды ход да гэ тых хлоп цаў. Яны ж, у 
сваю чар гу, ка жуць, што іх на стаў-
нік не столь кі стро гі, коль кі спра-
вяд лі вы.

— Вы кла даць ці ка ва, асаб лі ва 
ка лі ба чыш вы нік і ад чу ва еш сваю 
ка рыс насць. Вось, «пад цяг нуў» у 
сва іх вуч няў чар чэн не — ця пер ужо 
больш-менш раз бі ра юц ца ў дэ та лях. 
А яшчэ мы мо жам прос та раз маў-
ляць з хлоп ца мі на ней кія жыц цё выя 
тэ мы. За час працы я пры дбаў доб-
ры пе да га гіч ны во пыт, на ву чыў ся 
зна хо дзіць па ды ход да «скла да на-
га» ка лек ты ву, — пад су моў вае Іван 
Бя ляй.

Між тым, ма ла ды ча ла век не 
ўтой вае, што звыш пры зна ча на га 
тэр мі ну за ста вац ца ў Клі ма ві чах не 
збі ра ец ца. Па куль рых та ваў ся ма-
тэ ры ял, ён ажа ніў ся, а ў бу ду чы ні 
ба чыць ся бе ў бу даў ні чай сфе ры: па-
ра лель на з пра цай па раз мер ка ван ні 
ма ла ды ча ла век за воч на атрым лі-
вае дру гую вы шэй шую аду ка цыю 
ў БНТУ.

Дзі я на СЕ РА ДЗЮК.
Фо та аў та ра.

Мінск — Клі ма ві чы — Мінск.
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Уда ле чы ні ад до маУда ле чы ні ад до ма

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

Па сло вах Анд рэя, са мае 
цяж кае ў пра цы за пуль там 
кі ра ван ня — гэ та скан цэнт-
ра вац ца, быць са бра ным і 
ўваж лі вым. Ну і яшчэ, ві даць, 
стрэ саў стой лі вым і згод ным 
на мі ні маль ную коль касць 
сну. Зме на на за вод зе доў-
жыц ца з 9 да 9 га дзін. Анд-
рэй, у пры ват нас ці, пра цуе па 
на ступ ным гра фі ку: дзень, на 
на ступ ны дзень ідзе пра ца-
ваць у ноч, пас ля ча го мае 
два вы хад ных. Ка жа, што да 
та ко га рэ жы му пры вы каў до-
сыць доў га. Ар га нізм ча ла ве-
ка ўсё ж на стро е ны на тое, 
каб спаць ноч чу. На ват ка лі 
на ма га еш ся па дра маць «пра 
за пас», сон аб са бе ўсё роў на 
на гад вае.

Пе да гог ці ме та лург?
У сён няш нім су пра цоў ні ку 

БМЗ спа чат ку «жыў»… па тэн-
цы яль ны сту дэнт філ фа ка. 
Ней кі час Анд рэй ха цеў быць 
на стаў ні кам рус кай мо вы.

— У мя не ўся сям'я — вы-
клад чы кі. І баць кі, і ба бу лі, 
род ная сяст ра і стрыечныя 
сёст ры, і цёт кі. Ві да воч на, 
што быць ме та лур гам я з дзя-
цін ства не ма рыў, — ус па мі-
нае хло пец.

Ад ной чы пас ля дзя вя та га 
кла са Анд рэй вы ра шыў пра ве-
рыць на ўлас ным во пы це, што 
ж та кое па ступ лен не. «Пра-
вер ка» ака за ла ся ўда лай, і 
хло пец з Ра га чо ва апы нуў ся 
ў Жло бін скім дзяр жаў ным 
ме та лур гіч ным ка ле джы, дзе 
пра ву чыў ся ча ты ры га ды.

Для та ты і ма мы, пра фе-
сія якіх — вы кла даць му зы-
ку і гра мад скія дыс цып лі ны, 
та кое ра шэн не сы на зу сім не 

бы ло рас ча ра ван нем. На ват 
на ад ва рот.

— Я з сям' ёй па ра іў ся і вы-
ра шыў: бу ду ву чыц ца. Вя лі-
кую ро лю, вя до ма, сыг ра ла 
бу ду чая зар пла та, — рас па-
вя дае Анд рэй. — На той час 
роз ні ца па між за роб ка мі су-
пра цоў ні каў ме та лур гіч на га 
за во да і ас тат ніх жы ха роў 
Жло бі на бы ла за ўваж най.

Ву чыц ца ўся му, што звя-
за на з апра цоў кай ме та лу, — 
бы ло спра вай ня прос тай.

— Да та го ж на ша пра фе-
сія вель мі вуз ка про філь ная, з 
ёй не ў кож ным го ра дзе зной-
дзеш ра бо ту. Та му боль шасць 
усё роў на пра цуе на БМЗ, — 
га во рыць хло пец.

Да рэ чы, ме та лур гія — не 
вы ключ на муж чын ская сфе-
ра, як мож на па ду маць ад-
ра зу. Анд рэй ка жа, што ў 
ка ледж з кож ным го дам ідзе 
ўсё больш дзяў чат. Не трэ ба 
ду маць, што яны пра цу юць 
ста ля ва ра мі. У асноў ным 
дзяў ча ты зна хо дзяць ся бе ў 
ад дзе ле тэх ніч на га кант ро лю, 
ла ба ра то ры ях.

Аб жыц ці — 
з «раз лі кам» 

Як па каз вае са ма стой нае 
ха лас цяц кае жыц цё, са праўд-
на му ме та лур гу да во дзіц-
ца ўмець «пры га та ваць» не 
толь кі які-не будзь сплаў, але і 
сёе-тое з ежы. Анд рэй да до му 
ез дзіць рэд ка, хоць да Ра га-
чо ва 40 хві лін на цягніку.

— Час, ка лі ма ма пе ра да-
ва ла хат нія сма коц ці, прай-
шоў. За раз га тую сам. Ста-
ра юся, але ні я кіх ку лі нар ных 
подз ві гаў за са бой па куль 
не за ўва жаю, — рас па вя дае 
Анд рэй.

Але, у прын цы пе, праб-
ле му хар ча ван ня вы ра шае 
ста ло вая (іх, да рэ чы, на БМЗ 
дзей ні чае во сем). На за во-
д зе за паў на вар тас ны абед 
па трэб на ад даць дзесь ці 
20–25 ты сяч руб лёў, а стра-
вы вель мі смач ныя і раз на-
стай ныя.

Ха лас цяц кае жыц цё па-
куль пра хо дзіць у ін тэр на це, 
мес ца ў якім хло пец атры маў 
ад ра зу ж пас ля за кан чэн ня 
ву чо бы. Ін тэр нат зна хо дзіц ца 
ў цэнт ры го ра да. На за вод ра-
бот ні кі звы чай на ез дзяць на 
гра мад скім транс пар це. Да 
пра цы да брац ца мож на за 
25 хві лін.

У кож ным бло ку — два па-
коі і сан ву зел. У прын цы пе, 
умо вы ня дрэн ныя. Ка лі ву-
чыў ся, жыў у ін тэр на це для 
сту дэн таў, і пас ля пе ра ез ду 
ад ра зу ад чуў роз ні цу: тут і 
ра монт доб ры, і мэб ля больш 
но вая. Што пры ем на, шмат 
пла ціць за ін тэр нат не да во-
дзіц ца: мак сі мум 40–50 ты сяч 
у ме сяц, ды і су се дзі ня дрэн-
ныя.

— Я стаю ў чар зе на жыл-
лё, але да бу даў ніц тва яшчэ 
да лё ка, — рас па вя дае Анд рэй 
і пры во дзіць ня хіт рыя пад лі кі: 
зар пла та ма ла дых спе цы я ліс-
таў — ме та лур гаў — ад 4,5 да 
6 міль ё наў руб лёў. Ка лі браць 
крэ дыт хоць бы на ад на па ка-
ё вую ква тэ ру, то дзе вяць ме-
ся цаў пас ля пер ша га ўзно су 
да вя дзец ца вы плач ваць па 
8 міль ё наў, а да лей — што-
ме сяц па 4,5 міль ё на, і гэ та 
на пра ця гу 20 га доў. Без да-
па мо гі род ных ці да дат ко ва га 
за роб ку цяж ка ва та.

«Я зу сім 
не «су ро вы»!»

— Ой, дык ён жа ў нас — 
леп шы Дзед Ма роз Жло бі-
на! — ме на ві та так «пра рэ-
кла ма ваў» Анд рэя яго ка ле га, 
яко га мы су стрэ лі пад час пра-
гул кі мі ма «ха ла дзіль ні ка».

Ака за ла ся, што гэ та зу сім 
не жарт: Анд рэй пе рад Но вым 
го дам са праў ды з ме та лур га 
пе ра ўва саб ля ец ца ў вы шэй-
зга да ны пер са наж.

— Дзя цей вель мі люб-
лю. А ка лі пры хо джу да іх у 
кас цю ме Дзе да Ма ро за і він-
шую, атрым лі ваю шмат доб-
рых эмо цый. Да та го ж і да-
дат ко вы за ро бак— зу сім не 
ліш ні, — Анд рэй не ўтой вае 
сва ёй спры чы не нас ці да «ма-
роз ных» спраў.

Яшчэ адзін да дат ко вы да-
ход — вес ці вя сел лі.

— Біз нес па ча лі сё ле та, та-
му па куль што на ма ім «лі ку» 
толь кі шэсць «акаль ца ва ных» 
пар. За роб ле ныя та кім чы нам 
гро шы ўво гу ле не рас хо дую, а 
ад клад ваю на бу ду чы ню. Там 
па гля дзім, што з імі ра біць, — 
ка жа хло пец.

Але гэ та не ўсе за хап лен-
ні «су ро ва га ме та лур га». На 

Бе ла рус кім ме та лур гіч ным 
за вод зе ёсць свая ка ман да 
КВЗ. На зы ва ец ца яна «Усе 
У Ста лі», а Анд рэй у ёй ка пі-
тан. Мож на ска заць, што ён 
з сяб ра мі ка ман ду і ства рыў. 
За раз «Усе У Ста лі» гу ляе 
ў між рэ гі я наль най лі зе КВЗ 
«Па лес се».

Кі раў ніц тва за во да і праф-
са юз ны ка мі тэт, да рэ чы, ка-
ман ду вель мі пад трым лі ва-
юць: аплач ва юць рэ кві зіт, 
жыл лё на час гуль ні і на ват 
вы да юць ка ман дзі ро вач ныя. 
Яшчэ з ка ман дай ез дзяць ба-
лель шчы кі, а за пра пу шча ныя 
дні на пра цы КВЗ-шні кам усё 
роў на на ліч ва юць ся рэд ні за-
ро бак.

— Не ве даю, ад куль пай-
шло сло ва злу чэн не «су ро выя 
ме та лур гі». Ві даць, з усім вя-
до май пе ра да чы «На ша Ра-
ша», — смя ец ца Анд рэй. — У 
нас усе — звы чай ныя лю дзі. 
І я так са ма не «су ро вы ме та-
лург»…

…Мя няць пра цу Анд рэй 
не збі ра ец ца. На гэ та ёсць 
не каль кі пры чын: атры ма ная 
пра фе сія, бліз касць да мес ца, 
дзе на ра дзіў ся, і да сям'і, доб-
рыя ад но сі ны з ка лек ты вам і 
за хап лен ні, якім хо чац ца пры-
свя чаць свой час. Ён як раз з 
тых лю дзей, якія цэ няць тое, 
што ма юць сён ня.

Ган на ГА РУС ТО ВІЧ.
Мінск — Жло бін — Мінск.

Леп шы Дзед Ма роз 
Жло бі на:
Анд рэй пе рад
Но вым го дам 
з ме та лур га 
пе ра ўва саб ля ец ца 
ў вы шэй зга да ны 
пер са наж.

Ён прый шоў і…
«Усе У Ста лі»!

«АД ПРА ЦОЎ КУ
ЎСПРЫ МАЮ ЯК ПРЫ ГО ДУ»

«Зда ец ца, па ло ву жыц ця пра вод жу 
ў цяг ні ках», — жар туе Іван. 
Вось так свое асаб лі ва ажыц ця ві ла ся 
ко ліш няя ма ра звя заць лёс з чы гун кай.

Фо
 та

 М
а р

ы н
ы 

БЕ
 ГУ

Н К
О В

АЙ
.

Чыр во ная стуж ка на на шых ва чах пе ра тва ра ец ца ў ар ма ту ру. 
Анд рэй «ад шчып вае» про бу.

Зар пла та ма ла дых 
спе цы я ліс таў — 
ме та лур гаў — 
ад 4,5 да 6 міль ё наў 
руб лёў.


