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Раз МЕР КА ВАН НЕРаз МЕР КА ВАН НЕ

Пра ца на чы гун цы не з лёг кіх. Ра ман ты каў 
сю ды ва біць пе ра стук ко лаў і бяс кон цыя па-
лот ны рэ ек, што пра ніз ва юць шы ро кія аб ша-
ры. Ка гось ці менш ле ту цен на га — ма гут насць 
цяг ні коў і са ста ваў... А дзя жур ны па стан цыі 
Ка ля дзі чы Ва дзім КІ ЗЯН КОЎ вы каз ва ец ца 
аб сва ім вы ба ры пра фе сіі ёміс та і ла ка ніч на: 
«Дзя жур ны — гэ та сэр ца стан цыі».

УЛА ДАР ПУ ЦЕЙ
— Нам трэ ба пра пус ціць па дру гім га лоў ным пу ці 

элект ра цяг нік, — се дзя чы за пуль там кі ра ван ня стан-
цы яй, — рас каз вае Ва дзім. — Для гэ та га не аб ход на 
стрэ лач ныя пе ра во ды 6, 8, 14, 16 уста на віць па пра мой, 
або па «плю се».

«Плюс» і «мі нус» на лек сі цы чы гу нач ні каў азна ча-
юць ста но ві шча стрэ лак, якія пе ра вод зяць са ста вы 
з ад на го пу ці на ін шы. Дзя жур ны на ціс кае кноп кі на 
пуль це, і пе рад ім вы свеч ва ец ца ўвесь марш рут, які 
прой дзе элект рыч ка.

— Ця пер я ба чу, што марш рут пра ля гае па дру-
гім пу ці. Зна чыць, ма гу ад крыць ува ход ны зя лё ны 
свят ла фор.

На пуль це за паль ва ец ца зя лё ны агень чык — шлях 
цяг ні ку ад кры ты.

Хло пец пра цуе па раз мер ка ван ні толь кі год, але 
ад чу вае ся бе на столь кі ўпэў не на і спа кой на (пры нам-
сі, знеш не), быц цам бы ўсё яго жыц цё да гэ туль бы ло 
звя за на з чы гун кай.

— У ма ёй сям'і чы гу нач ні каў не бы ло, я пер шы, — па-
пя рэ дзіў шы маё пы тан не, усмі ха ец ца Ва дзім.

Ка лі прый шоў час вы бі раць бу ду чую пра фе сію, 
спе цы яль насць «Ар га ні за цыя пе ра во зак і кі ра ван не 
на чы гу нач ным транс пар це» ў Бе ла рус кім дзяр жаў-
ным уні вер сі тэ це транс пар ту па да ла ся яму най больш 
ці ка вай. Хло пец вы ра шыў па спра ба ваць свае сі лы — і 
па куль пра свой вы бар не па шка да ваў.

— Я пра цую з мно гі мі людзь мі, са чу за ру хам цяг ні-
коў, вы кон ваю ма неў ро выя ра бо ты на стан цыі. Пра ца 
апе ра тыў ная, на пру жа ная, але мне па да ба ец ца.

Са праў ды, зір нуў шы на пульт упраў лен ня стан цы яй, 
за якім пра цуе дзя жур ны, ста но віц ца кры ху страш на-
ва та. На ват ча ла век не да свед ча ны, які ба чыць пе рад 
са бой толь кі мност ва лям па чак, пе ра клю чаль ні каў і 
аба зна чэн няў, ра зу мее, што гэ ты пульт рэ гу люе ўвесь 
рух цяг ні коў на ўчаст ку, та му ад каз насць на дзя жур на-
га кла дзец ца ней ма вер ная. Га лоў ная яго за да ча — ар-
га ні за ваць бяс печ ны рух цяг ні коў на стан цыі і кі ра ваць 
ма неў ро вы мі бры га да мі (у іх ува хо дзяць ма шы ніст, 
па моч нік і спе цы я ліст па фар мі ра ван ні цяг ні коў).

— Трэ ба вес ці мност ва жур на лаў, дзе за піс ва юц ца час 
пры быц ця і ад праў лен ня цяг ні коў, дыс пет чар скія за га ды. 
Бы ва юць і форс-ма жор ныя сі ту а цыі, але дзя жур ны для 
та го тут і зна хо дзіц ца, каб хут ка іх вы ра шаць.

Да ве дац ца пра ўзро вень зар пла ты Ва дзі ма ў нас 
так і не атры ма ла ся. Хло пец толь кі сціп ла ад зна чыў, 

што для ма ла до га спе цы я ліс та яна доб рая і не вель мі 
ад роз ні ва ец ца ад за роб ку во пыт ных ра бот ні каў.

На пы тан не аб пра даў жэн ні пра цы пас ля раз-
мер ка ван ня ма ла ды ча ла век ад каз вае ад на знач на: 
за ста нец ца на чы гун цы. Да та го ж у хлоп ца ўжо на-
ме ціў ся кар' ер ны рост: на стан цыю Сця пян ка ма ла ды 
спе цы я ліст прыйшоў пра ца ваць апе ра та рам па ста 
цэнт ра лі за цыі, а сю ды, на стан цыю Ка ля дзі чы, ужо 
дзя жур ным. «Не вы клю ча на, што ка лі вы за ві та е це 
да нас праз год, то Ва дзім тут ужо пра ца ваць не 
бу дзе, бо зой ме вы шэй шую па са ду», — усмі ха ец ца 
на чаль нік стан цыі Аляк сандр Мас ка ле віч, ад зна ча-
ю чы вы со кія пра фе сій ныя здоль нас ці свай го пад-
на ча ле на га.

ХА ЦЕЎ СТАЦЬ... ТА ТАМ
Па сло вах Ва дзі ма, «пра ца ваць трэ ба па ста ян на — не 

па ся дзіш і не ад пач неш». Ад нак ён ад зна чае, што гра-
фік ра бо ты зруч ны, ёсць шмат воль на га ча су: пра цоў ны 
дзень, два вы хад ныя і зноў на пра цу ўна чы. Ра ней ма-
ла ды ча ла век у воль ны час лю біў вы бі рац ца ў кі на тэ атр, 
але ця пер на кі но ча су ўжо не ха пае. Спра ва ў тым, 
што, па сту піў шы ва ўні вер сі тэт, хло пец знай шоў сваё 
ка хан не — ад на курс ні цу, з якой на пя тым кур се па браў ся 
шлю бам. Пас ля ву чо бы ма ла дых лю дзей раз мер ка ва лі 
пра ца ваць на стан цыю Сця пян ка. Пяць ме ся цаў та му ў 
іх на ра дзі ла ся да чуш ка. Ме на ві та з-за гэ тай пры ем най 
ака ліч нас ці ў ма ла дых баць коў амаль не за ста ец ца воль-
на га ча су. Але Ва дзім не за сму ча ец ца. Жар туе, што, па-
вод ле слоў яго ма ці, у дзя цін стве ён ха цеў стаць... та там. 
А яшчэ Ва дзім пра цяг вае на ву чан не — сё ле та ў снеж ні 
за кан чвае ма гіст ра ту ру.

Па куль год жы лі ў Мін ску, ма ла дыя спе цы я ліс ты 
атрым лі ва лі да пла ту да за роб ку ў па ме ры 10 ба за-
вых ве лі чынь на здым жыл ля. Ця пер жа сям'я Кі зян-
ко вых атры ма ла жыл лё ў ін тэр на це, які зна хо дзіц ца 
лі та раль на праз чы гу нач ныя пу ці ад мес ца пра цы 
Ва дзі ма. Мы не маг лі не за зір нуць у гос ці.

...Зграб нень кі све жа па фар ба ва ны бу ды нак. Ва дзім 
пра во дзіць нас шы ро кім ка лі до рам і ад чы няе дзве ры, 
за які мі ба чым апра ну тую па-да маш ня му дзяў чы ну з 
ва лі кам у ру ках — жон ку Ва дзі ма На та шу. Да рэ чы, у 
яе на чы гун цы пра цу юць баць кі, так што тут ужо мож на 
ка заць пра ды нас тыю. Не вя ліч кі, па куль што пус ты, але 
свет лы па кой, кух ня і сан ву зел — мес ца не так шмат, 
за тое яно — сваё. Вось толь кі ра монт зра біць за ста-
ло ся, і мож на спраў ляць на ва сел ле.

На пы тан не, ці не скла да на ў та кім ма ла дым уз-
рос це пра ца ваць, ву чыц ца і бу да ваць сям'ю, Ва дзім 
ад каз вае: «Не скла да на, бо ў гэ тым і ёсць сэнс жыц-
ця». На тал ля так са ма ка жа, што асаб лі вых цяж кас-
цяў не ад чу вае. Праў да, ра монт пры но сіць пэў ныя 
ня зруч нас ці:

— Я з Брэсц кай воб лас ці. Ад вез ла дач ку да ба бу лі, 
са ма ра ні цай пры еха ла сю ды, каб да па маг чы Ва дзі му, 
уве ча ры па еду на зад, а заўт ра, маг чы ма, зноў пры еду, 
— рас па вя дае На тал ля.

Але на па доб ныя цяж кас ці ма ла дыя гля дзяць спа-
кой на і з ра дас цю і га тоў нас цю «ва гон» за «ва го нам» 
фар мі ру юць «цяг нік» свай го ся мей на га жыц ця.

Дзі я на СЕ РА ДЗЮК.
Мін скі ра ён.

ДА ЕШ 
«ЗЯ ЛЁ НАЕ СВЯТ ЛО»!

або Як ма ла ды спе цы я ліст кі руе жыц цём стан цыі

Га лоў ная за да ча дзя жур на га — ар га ні за ваць 
бяс печ ны рух цяг ні коў на стан цыі і кі ра ваць 
ма неў ро вы мі бры га да мі.

(Заканчэнне.
Пачатак на 1-й стар.)

Фак тыч на Са доў скія кож ны свой 
дзень пра вод зяць по руч. Сяб ры ў 
Ган ны і Аляк санд ра так са ма агуль-
ныя. Зболь ша га гэ та бы лыя ад на-
курс ні кі.

— З уні вер сі тэц кіх ча соў я сяб-
рую з дзяў чы най, якая так са ма за-
му жам за сва ім ад на курс ні кам, — 
рас па вя дае Ган на. — Звы чай на мы 
ад па чы ва ем ра зам. Са ша з му жам 
сяб роў кі ідзе, на прык лад, гу ляць у 
фут бол, а мы ў гэ ты час зай ма ем-
ся шо пін гам. По тым су стра ка ем ся 
і ад па чы ва ем усе ра зам.

Н
А ВАТ рас па вя да ю чы пра свой 
ад па чы нак, ма ла дыя лю дзі 
аб агуль ня юць усё ад ным 

сло вам: су мес ны. Ад па чы ва юць 
яны да во лі раз на стай на: гу ля юць 
па Мін ску (апош нім ча сам су жэн цы 
на но ва ад кры лі для ся бе Ло шыц кі 
парк), ра зам гля дзяць кі но, чы та-
юць кні гі. Ган на з за да валь нен нем 
гля дзіць ра зам з му жам фут бол і 
ха кей. Сям'я на ват на ве да ла ра зам 
адзін з мат чаў чэм пі я на ту све ту па 
ха кеі. І на ват хат нія аба вяз кі Са-
доў скія па між са бой ста ра юц ца не 
дзя ліць: Аляк сандр заўж ды га то вы 
да па маг чы жон цы, ка лі тая га туе 
ці пры бі рае.

З рас па вя дан няў ма ла дых лю-
дзей аб сва ім жыц ці склад ва ец ца 
ўра жан не са праўд най ся мей най 
іды ліі. Пра цу юць і ад па чы ва юць ра-
зам, ці ка вяц ца ад ным і тым жа, усе 
праб ле мы вы ра ша юць ра зам, ма-
юць агуль ныя пла ны на бу ду чы ню. 
На ват сла ву тае вы пра ба ван не на 
тры ва ласць — су мес ную па клей ку 
шпа лер — сям'я Са доў скіх пе ра нес-
ла па спя хо ва.

— Я не ма гу ска заць, у чым сак-
рэт та кіх ад но сін, — дзе ліц ца мер-
ка ван нем Аляк сандр. — Прос та 
да лю бых бы та вых дро бя зяў трэ ба 
ста віц ца ад па вед ным чы нам. Бо ні-
я кая ма лень кая спрэч ка не па він на 
ста віць пад па гро зу та кую сур' ёз ную 
рэч, як ад но сі ны бліз кіх лю дзей. Маг-
чы ма, спра ва яшчэ і ў тым, што мы 
ма ем роз ныя ха рак та ры, якія кам-
пен су юць ад но ад на го. Ган на вель мі 
ру ха вая, энер гіч ная, а я быц цам бы 
яе су праць лег ласць, на пэў на, больш 
спа кой ны і раз важ лі вы.

— Без умоў на, — смя ец ца спа да-
ры ня Са доў ская, — ка лі я бя ру ак-
тыў нас цю, то мой муж — ро зу мам. 
Але тут шмат фак та раў, якія трэ ба 
ўліч ваць. Прос та ў нас гэ та не як 
са мо са бой атрым лі ва ец ца. Мы не 
сва рым ся на пус тым мес цы. Ка лі 
ка заць пра пра цу, то до ма мы яе 
не аб мяр коў ва ем і на на шы ад но сі-
ны яна ма ла ўплы вае. Усе зна ё мыя 
здзіў ля юц ца: маў ляў, як у вас гэ та 
атрым лі ва ец ца? Але я не ма гу даць 
ім дак лад на га ад ка зу.

У 
На ву ко ва-прак тыч ным цэнт ры 
па хар ча ван ні вя дуц ца са мыя 
роз ныя рас пра цоў кі. У асноў-

ным яны ма юць прак тыч ны ха рак-
тар і мо гуць ад ра зу пе ра да вац ца 
на вы твор часць. Ад ным з га лоў ных 
прак тыч ных вы ні каў кан ды дац кай 
пра цы Ган ны бы ла тэх на ло гія ства-
рэн ня кор му для жы вё лы з су ме сяў 
на асно ве ад хо даў піў ной вы твор час-
ці. Ся род ці ка вых рас пра цо вак цэнт-
ра су жэн цы вы лу ча юць не ка то рыя 
з пра ек таў, што бы лі прэ зен та ва ны 
на сё лет няй вы ста ве «Бе лА гра». 
На прык лад, у ад дзе ле ал ка голь най 
і без ал ка голь най пра дук цыі змаг лі 

атры маць пер шы ў Бе ла ру сі каль-
ва дос — зна ка мі ты яб лыч ны брэн-
дзі, што час та ўзгад ваў ся ў ра ма нах 
Рэ мар ка. На ўсё той жа вы ста ве на-
вед валь ні кам пра па ноў ва лі па каш та-
ваць не звы чай ны квас — буль бя ны. 
Па сло вах су жэн цаў, яго смак вель мі 
ад роз ні ва ец ца ад пры выч на га нам, 
але боль шас ці «дэ гус та та раў» ён 
прый шоў ся да спа до бы. Не ка то рыя 
лю дзі пры хо дзі лі на вы ста ву ў ін шыя 
дні спе цы яль на, каб яшчэ раз па каш-
та ваць гэ ты на пой.

Рас каз ва ю чы пра сваё стаў лен-
не да вы ба ру пра фе сіі, Аляк сандр 
за зна чае, што ні ў якім ра зе не шка-
дуе аб тым, што вы ра шыў зай мац ца 
на ву кай. З яго пунк та гле джан ня, 
ме на ві та гэ тая сфе ра мак сі маль на 
па ды хо дзіць як яму, так і Ган не.

— Ве да е це, ка лі ўвесь час за дум-
вац ца над сва ім вы ба рам, то хут ка 
зной дуц ца ней кія не да хо пы, якія бу-
дуць па да вац ца вы ра шаль ны мі, бо 
мі ну сы ёсць у лю бой пра фе сіі, — га-
во рыць Аляк сандр. — Аса біс та я лі-
чу, што мі ну сы пра фе сіі на ву коў ца 
мож на кам пен са ваць. На прык лад, 
стэ рэа тып ны не да хоп гро шай — 
праз рас пра цоў ку гран таў і ўдзел у 
ка мер цый ных пра ек тах. Праў да, я не 
ду маю, што ў нас не пры стой на ма-
лыя за роб кі, нам з жон кай на два іх 
ха пае. Га лоў нае, што я знай шоў для 
ся бе ў на ву ко вай пра цы, — раз на-
стай насць. Што дзень су ты ка еш ся з 
но вы мі вы клі ка мі, пы тан ня мі, шу ка еш 
на іх ад ка зы. Гэ та не дае «за кіс нуць». 
Што вель мі важ на — пра ца на ву коў ца 
здоль ная на та ляць пра гу ве даў, ка лі 
яна ў ця бе ёсць. У мя не та кая бы ла. 
Я з дзя цін ства чы таў на ву ко ва-па пу-
ляр ную лі та ра ту ру, лю біў гля дзець 
пе ра да чы на кшталт «Клу ба па да рож-
ні каў». Усё гэ та ці ка ві ла, ха це ла ся ве-
даць, як устро е ны свет. Ду маю, гэ та 
вель мі паў плы ва ла на бу ду чы вы бар. 
Да рэ чы, мно гія фак ты, пра якія да-
вед ва еш ся на ра бо це, зна хо дзяць 
пры мя нен не ў прак ты цы. У пра цы 
на ву коў ца пе ра ваг столь кі, што цяж-
ка ўсё ўзга даць і пе ра лі чыць.

— А яшчэ аба вяз ко ва трэ ба па-
дзя ка ваць на шым баць кам, якія з 
дзя цін ства вы хоў ва лі і сты му ля ва лі 
гэ ты ін та рэс, уклад ва лі свае сі лы і 
срод кі ў на шу бу ду чы ню, — да паў-
няе Аляк санд ра Ган на. — Бо пад-
трым ка да рос лых заўж ды вель мі 
важ ная для дзя цей.

З
РА ЗУ МЕ ЛА, што пла ны на 
бу ду чы ню ў сям'і Са доў скіх 
так са ма ауль ныя:

— У пер шую чар гу гэ та, зра зу-
ме ла, дзе ці, — ка жа Аляк сандр, — 
але з ця гам ча су прый дзец ца неш та 
вы ра шаць і з жыл лё вай праб ле май. 
Гэ та два га лоў ныя, гла баль ныя пра-
ек ты на шай сям'і. Аса біс та мне трэ-
ба яшчэ стаць кан ды да там на вук 
(да рэ чы, аба ро на ў Аляк санд ра 
як раз на гэ тым тыд ні. — Аўт.). На-
конт пра цы маё мер ка ван не та кое 
— ка лі ты на сва ім мес цы і ро біш 
усё доб ра — кар' ер ны рост не пры-
му сіць ся бе ча каць.

* * *
Шмат хто лі чыць, што му жу і 

жон цы для шчас ця трэ ба ча сам ад-
па чы ваць ад но ад ад на го. Прык лад 
Ган ны і Аляк санд ра Са доў скіх ка-
рэн ным чы нам су пя рэ чыць та ко му 
ўяў лен ню — су жэн цы зна хо дзяц ца 
по бач ледзь не кож ную хві лі ну і не 
ад чу ва юць ні я ка га дыс кам фор ту. 
Дык, мо жа, не ў ад па чын ках і пе-
ра пын ках спра ва? Агуль ная пра-
ца, агуль ны ад па чы нак і, га лоў нае, 
агуль нае ка хан не. Вось і ўсё, што 
трэ ба для шчас ця.

Яра слаў ЛЫС КА ВЕЦ.

НА ВУ КА І КА ХАН НЕ 
ДЛЯ ДВА ІХ

На ват сла ву тае вы пра ба ван не 
на тры ва ласць — су мес ную 
па клей ку шпа лер — сям'я 
Са доў скіх пе ра нес ла 
па спя хо ва.

Ні я кая ма лень кая спрэч ка 
не па він на ста віць 
пад па гро зу та кую сур' ёз ную 
рэч, як ад но сі ны бліз кіх 
лю дзей. Маг чы ма, спра ва яшчэ 
і ў тым, што мы ма ем роз ныя 
ха рак та ры, якія кам пен су юць 
ад но ад на го.
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