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ПАКАЛЕННЕ NEXT

ПРЫ ГА ТА ВАЦЬ-
ПА ДАЦЬ...

На ва чах у жу ры за 3,5 га дзі ны 
зра біць усё пра віль на, спа кой на, 
упэў не на, каб не ўздрыг ну ла 
ру ка, — вось у чым за клю ча ец ца 
са праўд нае май стэр ства.

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

Дзяў чы на на ву ча ец ца па спе цы яль нас ці 
«Афі цы янт, бар мен», пры чым пра фе сію вы-
бі ра ла асэн са ва на. У гэ тай сфе ры пра цуе яе 
сяст ра, якая і па ра і ла: «Ідзі, там вель мі ці ка ва 
ву чыц ца». Сяст ра ме ла ра цыю, і Ма ша ні ра зу 
не па шка да ва ла пра па ступ лен не: ву чыц ца 
ёй са праў ды па да ба ец ца. Хоць і не ду ма ла, 
што ву чо ба па до рыць ёй та кі шанц — атры-
маць маг чы масць прад стаў ляць сваю кра і ну 
на су свет ным кон кур се пра фе сій на га май-
стэр ства.

У фі на ле кан ку рэн цыю дзяў чы не скла лі 
яшчэ чац вё ра ма ла дых лю дзей. У пер шы 
дзень кан кур сан там трэ ба бы ло па фан та-
зі ра ваць на пра па на ва ную тэ му — цал кам 
сер ві ра ваць пад яе стол. Ма рыі да ста ла ся 
«смач ная» тэ ма «Свя та ша ка ла ду». Удзель-
ні кі ра бі лі сер ві роў ку і па каз ва лі май стэр ства 
аб слу гоў ван ня згод на з ад па вед ным ме ню, 
якое скла да лі са мі. На ўсё пра ўсё — 2,5 га-
дзі ны.

— У мя не бы ла не вя лі кая коль касць за-
ку сак, ад на га ра чая стра ва і вель мі ці ка вы 
дэ серт — ша ка лад ны фан тан з са да ві ной. 
Бы ло дзе раз гу ляц ца фан та зіі, і мы маг лі сер-
ві ра ваць тэ ма тыч ны стол так, як яго ба чым.

Дру гі кон курс ны дзень пры нёс но вае за-
дан не: сер ві роў ка ста ла згод на з пра па на ва-
ным ме ню для аб слу гоў ван ня ў вя чэр ні час і 
дэ кан та цыя (пе ра лі ван не з бу тэль кі ў гра фін, 
і толь кі пас ля ў ке ліх з мэ тай па збаў лен ня ад 
асад ку) ві на. Тут ужо ні я кіх «воль нас цяў» — 
усё стро га па вод ле стан дар таў сер ві роў кі. 
На ва чах у чле наў жу ры за 3,5 га дзі ны зра-
біць усё пра віль на, спа кой на, упэў не на, каб 
не ўздрыг ну ла ру ка і не на пру жыў ся ні адзін 
мус кул, — вось у чым за клю ча ец ца са праўд-
нае май стэр ства, якое пра дэ ман стра ва ла на 
кон кур се Ма рыя.

— Я ста ра ла ся ду маць пра тое, што гэ та 
прос та мая ра бо та, а не кон курс. Жу ры са-
дзі ла ся за стол, і я ўяў ля ла, што гэ та прос та 
гос ці, якіх трэ ба аб слу жыць. 

— Вель мі ха це ла ся пе ра маг чы — гэ та пер-
шы мой кон курс. І хоць спа чат ку пад дэ ві зам 
«Трэ ба — зна чыць трэ ба», то, ка лі вый шла 
«на рэс пуб лі ку», пра чнуў ся азарт, ста ла ці-
ка ва і за ха це ла ся па ста рац ца.

Пас ля ка ле джа Ма рыя пла нуе па сту паць 
у эка на міч ны ўні вер сі тэт па спе цы яль нас ці 
«Рэ ста ран ны і гас ці ніч ны біз нес», праў да, з-за 
пад рых тоў кі да кон кур су ў Бра зі ліі па ступ лен-
не ў ВНУ вы ра шы ла ад клас ці на год.

— Ка лі вый гра ла, я бы ла ў шо ку, зве да ла 
ней кае не зра зу ме лае ад чу ван не. Пас ля гэ-
тага кры ху су па ко і ла ся і па ду ма ла: «На пэў на, 
я ма лай чы на». Хоць і да гэ туль не ве ру, што 
па еду на су свет ны кон курс. Уво гу ле, ад чу-
ваць, што ты леп шая — гэ та вель мі дзіў на. 
Але гэ та му ста ту су трэ ба ад па вя даць.

ДЗЯЎ ЧЫ НА — 
«ПАЛЬ ЧЫ КІ 
АБ ЛІ ЖАШ»!

Ка ця ры на Ге нук усмі ха ец ца і на пы тан ні 
ад каз вае сціп ла, на ват кры ху са рам лі ва. Ня-
гле дзя чы на бліс ку чую пе ра мо гу на рэс пуб лі-
кан скім кон кур се пра фе сій на га май стэр ства ў 
кам пе тэн цыі «Ку лі нар нае мас тац тва», ні я кай 
«зор най хва ро бы» ў Ка ці не з'я ві ла ся.

За тое жа дан не ву чыц ца ча мусь ці но ва му, 
якое і пры вя ло яе ў ка ледж ку лі на рыі, ні ку ды 
не знік ла. Ці ка ва, што ме на ві та пра га экс пе-
ры мен таў пад штурх ну ла дзяў чы ну стаць по-
ва рам. Ды не звы чай ным, а ку ха рам дзі ця ча га 
хар ча ван ня. І ця пер, ад чуў шы, так бы мо віць, 
увесь смак сва ёй пра фе сіі, Ка ця ры на ка жа, 
што для яе гэ тая сфе ра за ста ец ца вель мі 
ці ка вай. Ад мет на, што са ма ча раў ні ца кух ні, 

хоць і ўмее здзіў ляць ары гі наль ны мі стра ва мі 
і не звы чай ны мі спа лу чэн ня мі пра дук таў, аса-
біс та для ся бе ні чо га «муд ра ге ліс та га» з ежы 
не вы дум ляе, ад нак па ес ці, як пры зна ец ца, 
лю біць. А яшчэ ма ла ды ку хар па цвер дзі ла 
мер ка ван не, што до ма лю дзі яе пра фе сіі га-
ту юць рэд ка, бо стам ля юц ца ад га тоў кі на 
пра цы.

У ад роз нен не ад Ма рыі, Ка ця ры на іш ла на 
кон курс мэ та на кі ра ва на: ха це ла ся пра явіць 
ся бе, стаць леп шай.

...Яшчэ на пад рых тоў чым эта пе вы яві ла ся 
шмат хі баў, мно гае не атрым лі ва ла ся, да во-
дзі ла ся доў га пра ца ваць, ра біць неш та на ноў. 
Але да конкурсу Ка ця ры на па ды шла сур' ёз на 
і не пра га да ла: пер шым за дан нем на рэс-
пуб лі кан скім кон кур се ста ла пры га та ван не 
фір мен най са ла ты і га ра чай стра вы.

— Я га та ва ла са ла ту з бу ра ком, ман га і 
ка зі ным сы рам. А ў якас ці дру гой стра вы ў 
ма ім ме ню бы ла за пе ча ная ка рэй ка, фар-
шы ра ва ная ам ле там і гры ба мі, кра ке ты — 
па ні ра ва ныя буль бя ныя ша ры кі, сма жа ныя ў 
фры цю ры, дра ні кі і грыб ны со ус.

На пры га та ван не ўся го гэ та га са праў ды 
пан ска га па час тун ку бы ло ад ве дзе на 4 га дзі-
ны. Ка ця ры на пры зна ец ца, што бы ла ўпэў не-
на ў са бе: ду ма ла пра тое, што яна ўсё ве дае 
і ўмее ра біць. Ад нак быў мо мант, ка лі па ча ла 
хва ля вац ца, што не па спее скон чыць га тоў ку, 
бо ас тат нія кан кур сан ты ўпра ві лі ся са сва і мі 
стра ва мі хут чэй.

— Ледзь не пад вя ло мя са: на пер шы по-
гляд па да ло ся га то вым, а ка лі ста ла рэ заць і 
вы кла ды ваць, ака за ла ся, што яшчэ сы ра ва-
тае. З'я ві ла ся хва ля ван не, але су па кой ва ла 
ся бе тым, што ча су яшчэ да стат ко ва. Са бра-
ла ся і ра бі ла вы гляд, што за хоў ваю спа кой, — 
усмі ха ец ца дзяў чы на. Па вы ні ках пер ша га 
дня Ка ця атры ма ла мак сі маль ную коль касць 
ба лаў ад жу ры.

— Іс пы там дру го га дня быў кар вінг — вы-
ра за нне з ага род ні ны. За тры га дзі ны я зра-
бі ла жар-птуш ку з вя лі кім пыш ным хвас том 
і бу кет руж з дай ко на. Эле мен ты бы лі да во лі 
скла да ныя, асаб лі ва да вя ло ся «па важ дац ца» 
з ту ла вам птуш кі. Але ўсё атры ма ла ся.

Хоць дзяў чы на і спа дзя ва ла ся за няць 
пер шае ці дру гое мес ца, але, па яе сло вах, 
пе ра мо га ўсё роў на ста ла для яе сюр пры-
зам. І рас па лі ла жа дан не год на па ка заць 
ся бе ў Бра зі ліі. Да кон кур су ў Сан-Паў лу 
пад рых тоў ка яшчэ не па ча ла ся — да гэ туль 
Ка ця ры на пла нуе ўлад ка вац ца на пра цу ў 
ка вяр ню, у якой ця пер пра хо дзіць прак ты ку, 
а так са ма пра доў жыць на ву чан не па спе-
цы яль нас ці ў ВНУ у Ма гі лё ве. Ад нак, хоць 
па езд кі ў Бра зі лію ча каць яшчэ больш за 
год, адзін з га лоў ных склад ні каў пос пе ху — 
цвёр ды на мер пе ра маг чы — у Ка ця ры ны 
ўжо ёсць.

Дзі я на СЕ РА ДЗЮК.
Фо та з ар хі ваў ге ра інь ма тэ ры я лу.

Ад чу ваць, што ты леп шая — 
гэ та вель мі дзіў на. Але гэ та му 
ста ту су трэ ба ад па вя даць.

Іс пы там дру го га дня быў 
кар вінг — вы ра за нне з 
ага род ні ны. За тры га дзі ны я 
зра бі ла жар-птуш ку з вя лі кім 
пыш ным хвас том і бу кет руж з 
дай ко на.

Ка ця ры на ГЕ НУК смач на на кор міць лю бо га.

КОН КУРС, ШТО ЗБЛІ ЖАЕ
Са праўд ныя та лен тыСа праўд ныя та лен ты

Па цяп ле ла. А мо жа, 
тое падалося з-за аба яль ных 
дзя во чых усмешак? 
Па ха рак та ры яны ака за лі ся зу сім 
роз ны мі: спа кой ная, раз важ лі вая 
Лі за ве та і «агень чык» Ган на. 
Але на са мрэч агуль на га 
ў іх было больш. 
Вы свет лі ла ся, на прык лад, 
што і Лі за ве та, і Ган на ў адзін 
дзень за пі са лі ся на ад ны 
і тыя ж кур сы па анг лій скай мо ве, 
толь кі на роз ны час!

Лі за ве та да во лі доў га зай ма ла ся му зы-
кай, тан ца мі і спе ва мі Ган на, вя лі кая ама-
тар ка тэ ат ра, на вед ва ла ўзор ную тэ атр-сту-
дыю. Абедз ве за хап ля юц ца жур на ліс ты кай. 
Яна, да рэ чы, і звя ла ра ней незнаёмых па між 
са бой дзяў чат у на шай рэ дак цыі, зноў жа, 
па агуль най пры чы не. Зна ём це ся блі жэй 
з ад ны мі з пе ра мож цаў сё лет ня га твор ча-
га кон кур су ма ла дых ня штат ных аў та раў 
«Мы — та кія!..» — вы пуск ні цай 11 кла са гім-
на зіі №10 г. Ма ла дзеч на Ган най ФІ ЛІ СТО ВІЧ 
і вы пуск ні цай 10 кла са Лі цэя БДУ мін чан кай 
Лі за ве тай КАР ПО ВІЧ.

Вы ні кі кон кур су мы пад вя лі ў мі ну лым 
ну ма ры «Чыр вон кі». На га да ем, што яго пе-
ра мож ца мі ста лі шэсць удзель ні каў, лаў рэ а-
та мі — яшчэ ча тыр нац цаць. Усім ім да сла ны 
дып ло мы і па мят ныя пры зы ад Вы да вец ка га 
до ма «Звяз да». Тром вы пуск ні кам (у тым лі-
ку і Ган не Фі лі сто віч), якія сё ле та бу дуць па-
сту паць на спе цы яль насць «Жур на ліс ты ка», 
апроч та го, да дзе ны рэ ка мен да цыі ад рэ-
дак цыі. А ўво гу ле да дру ку ада бра на больш 

за 70 леп шых «проб пя ра» юных і ма ла дых 
ня штат ных аў та раў, якія бу дуць і на да лей на 
пра ця гу ле та з'яў ляц ца на ста рон ках «Чыр-
вон кі» (у тым лі ку і ў сён няш нім ну ма ры — 
гл. ста рон кі 4-5). Нам бы вель мі ха це ла ся 
за пра сіць усіх пе ра мож цаў (а імі мож на па 
пра ве лі чыць усіх тых, чые твор чыя ра бо ты 
бы лі на дру ка ва ны) на су стрэ чу ў рэ дак цыю 
і аса біс та па він ша ваць іх з пе ра мо гай, але... 
Ба га тая геа гра фія, да лё кія ад лег лас ці, да 
та го ж у ста рэй шых па ўзрос це ўдзель ні каў 
кон кур су яшчэ і «га ра чая па ра» — спа чат ку 
ЦТ, по тым па да ча да ку мен таў у пры ём ныя 
ка мі сіі...

Але мы ўпэў не ны, што Ган ну Фі лі сто віч 
і Лі за ве ту Кар по віч мож на на зваць «паў на-
моц ны мі прад стаў ні ка мі» ўсіх удзель ні каў 
твор ча га кон кур су «Мы — та кія!...» Гэ тая 
наз ва, да рэ чы, бы ла вы бра на не вы пад ко ва, 
і яе бліс ку ча па цвер дзі лі і дзяў ча ты, што 
па бы ва лі ў на шай рэ дак цыі, а так са ма мно-
гія ін шыя аў та ры, якія да сла лі ў рэ дак цыю 
свае «про бы пя ра». Усе ра зам яны па ка-
за лі і рас ка за лі, якая крэ а тыў ная, твор чая 
і та ле на ві тая ў нас мо ладзь! Яны са праў-
ды — та кія!..

...Ужо не трэ ба на за ня ткі Лі за ве це. Зда-
ла ўсе тэс ты Ган на. Апош нюю ў блі жэй шы 
час яшчэ ча кае хва ля ван не ад нос на вы ні-
каў па ступ лен ня. У пер шай на пе ра дзе цэ лы 
год, каб кан чат ко ва вы зна чыц ца з вы ба рам 
жыц цё ва га шля ху. Пры клад на тое ж мож на 
ска заць і пра ін шых хлоп цаў і дзяў чат. Мно гіх 
з іх (як і Лі за ве ту з Ган най у рэ дак цыі) звёў 
на ста рон ках «Чыр вон кі» на хва лі лю бо ві да 
род най мо вы і жа дан ня тва рыць на ёй наш 
твор чы кон курс.

Сяр гей РА СОЛЬ КА.

ДЗЕ ЦІ НА ВУ ЧАЦЬ 
НЕ СМЕ ЦІЦЬ

У Слаў га рад скім ра ё не, 
што на Ма гі лёў шчы не, 
на ба зе мяс цо вай ся рэд няй шко лы 
№ 1 ства ра ец ца цэнтр 
па энер га- і рэ сур саз бе ра жэн ні.

Школь ні кі-ва лан цё ры бу дуць пра во дзіць у ім 
аду ка цый ныя се мі на ры і ак цыі для дзя цей і да-
рос лых на тэ му ра цы я наль на га вы ка ры стан ня 
бы та вых ад хо даў. Ства рэн не цэнт ра пра ду гле-
джа на дзе ю чым пра ек там «Пля цоў кі дру гас ных 
рэ сур саў (но вы по гляд на змя нен не стаў лен ня 
да праб ле мы)», які рэа лі зоў ва ец ца па іні цы-
я ты ве мяс цо ва га фон ду «Ад ра джэн не-Аг ра» 
і пры фі нан са вай пад трым цы пра гра мы ма-
лых гран таў Гла баль на га эка ла гіч на га фон ду. 
Агуль ная су ма, якую пла ну ец ца асво іць, — 48 
ты сяч до ла раў.

Сё ле та на тэ ры то рыі Слаў га ра да і двух на се-
ле ных пунк таў Ла па ціц ка га сель са ве та — Ляс ная 
і Ла па ці чы — бы ло ство ра на 15 пля цо вак для 
па асоб на га збо ру смец ця. Не ўза ба ве тут з'я-
вяц ца шчы ты з ін фар ма цы яй аб ка рыс ці та ко га 
па ды хо ду да праб ле мы. З на сель ніц твам пра во-
д зяц ца ву чэб ныя се мі на ры, дзе тлу ма чыц ца, як 
з рас лін ных ад хо даў атры маць доб ры кам пост, 
больш ка рыс ны, чым звы чай ныя хі міч ныя ўгна-
ен ні. У Ла па ціц кім сель са ве це пла ну юць лік ві да-
ваць не санк цы я на ва ныя звал кі.

Нэ лі ЗІ ГУ ЛЯ.

ФактФакт

«Анш лаг» 
у фі зі ка-ма тэ ма тыч ных 
кла сах

Па коль кас ці ах вот ных стаць лі цэ іс-
та мі ўступ ная кам па нія ў Лі цэі БДУ 
ака за ла ся са май шмат лі кай за пяць 
апош ніх га доў: удзел у кон курс ным 
ад бо ры ўзя лі 1546 ча ла век. Пе ра-
мож цы рэс пуб лі кан скіх алім пі яд бы лі 
за лі ча ны ў Лі цэй без ус туп ных іс пы-
таў — та кіх бы ло 26 ча ла век.

Най боль шай па пу ляр нас цю ў абі ту ры-
ен таў ка рыс та лі ся фі зі ка-ма тэ ма тыч ныя 
кла сы, ку ды бы ло па да дзе на 628 за яў. 
Між ін шым, та кіх кла саў у лі цэі са мая вя лі-
кая коль касць — па пяць у кож най па ра ле-
лі. У кон курс ным ад бо ры ў фі ла ла гіч ныя 
кла сы ўдзель ні ча лі 346 на ву чэн цаў. На 
гра ма да знаў чы кі ру нак прэ тэн да ва лі 166 
ча ла век.

Так са ма ў Лі цэі БДУ сё ле та ўпер шы ню 
ажыц цяў ляў ся на бор на хі мі ка-ма тэ ма тыч-
ны кі ру нак, які за ці ка віў 109 на ву чэн цаў. А 
ў кла сы хі мі ка-бія ла гіч на га про фі лю спра-
ба ва лі па сту піць 297 ча ла век. Та кім чы нам, 
па вы ні ках ус туп ных іс пы таў у Лі цэі БДУ 
бу дуць сфар мі ра ва ны 12 дзя ся тых кла саў: 
пяць кла саў фі зі ка-ма тэ ма тыч на га кі рун ку, 
два кла сы — хі мі ка-бія ла гіч на га, два — фі-
ла ла гіч на га, два — гра ма да знаў ча га і адзін 
клас — хі мі ка-ма тэ ма тыч на га кі рун ку.

На дзея НІ КА ЛА Е ВА.

«Не лі рыч ная» па ра лель«Не лі рыч ная» па ра лель
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Ган на Фі лі сто віч (зле ва) і Лі за ве та Кар по віч пас ля ўру чэн ня дып ло маў пе ра мож цаў.


