
Чыгуначныя артэрыi, што
звязваюць станцыю Ашмяны
в iншымi кропкамi на карце
крашы iсвету, адкрываюць нам,
пасажырам цягнгкоу
i электрычак, шыроктя
магчымасцi. Бяспечнаму
падарожжу па стальной
магiстралi, транспаршроуцы
грузау спрыяе нябачная праца
людзей, якiя займаюцца
рамонтам i абслугоёваннем
чыгуначных пуцей. Сярод ix -
брыгадзiр пуцi Маладзечанскай
дыстанцыi пуцi
Втктар Iванавiч Багдановiч.

На чыгунку Вгктар уладкавауся у 1996
годзе манцёрам. З цягам часу скончыу
курсы брыгадзтрау у Маплеускай да-
рожнай тэхнiчнай школе, атрымаушы
спецыяльнасць вызваленага брыгадзiра
пуцi i метрапалiтэна, набрауся во-
пыту i з веданнем справы у 2017 год-
зе прыстугпу да выканання абавязкау
брыгадзiра пуцi Маладзечанскай
дыстанцыi пуцi. Зараз у брыгадзе
Вгктара Iванавiча дзесяць чалавек, якiя
займаюцца утрыманнем верхняй будо-
вы пуцi i стрэлачных пераводау,

Падчас нашага вiзiту на станцыю
Ашмяны брыгада Вгктара Багдановiча
займалася аднаулевчым рамонтам -
мужчыны выразалi старыя, дэфектныя
рэйкi i замянялi ix на новыя.

- Пакольк! рух на ЧЫZУf/ЦЫ ростсаны па
хвипнах, то наша задача - выканаць за-
nланаваныя работы у адведзенае «акко».
На гэты час nуць зачынены, - расказвае
BiKTap Iванавiч.

У дапамогу брыгадзе - пуцявая рэй-
казварачная самаходная машына, што
прыйшла з Оршы. Спецыялiзаванае
абсталяванне у сукупнасш з
прафесiяналiзмам i вопытам - гаран-
тыя своечасовага i якаснага рамонту,
ад якога залежьщь прапускная вдоль-

Дынастыi . "чыгуначшкау
быць!
насць чыгункi, бяспека i дапушчальныя
хуткасцi руху цягнгкоу,

Акрамя рамонтных работ, брыгада
пуцейцау клапоцiцца пра чысцiню i па-
радак на свагм участку, а ён цягнецца
ад 883 па 889 кшаметр, У спякотныя днi
мужчыны па чарзе дзяжураць i па вы-
хадных - чыгуначная магiстраль не за-

стаецца без нагляду.
Прафесiйнае свята Дзень

чыгуначнiка - у Вгктара Багдановiча
дауно стала сямейным. Станцыённым
рабочым ужо дзеС5ЩЬ год працуе яго
жонка Святлана Мтхайпауна. «Чыгунач-
ную» прафесiю абрау i сын Уладэюлау
- з 2019 года ён вучыцца у Аршанскiм

фiлiяле Беларускага дзяржаунага
унiверсiтэта транспарту, дзе асвойвае
спецыяльнасць «арганiзацыя перавозак
i упрауленне на чыгуначным транспар-
це».

- Пачатак нашай сямейнай дынасты!
nаклау яшчэ мой дзед па лiнii мацi, якi
nрацавау nуцявым абходчыкам, - за-
эначае Вгктар Багдановiч. - А праз
дзесяцizоддзi лёс звязау з чыгункай ужо
наша жыццё.

Дарэчы, аддаешы стальной
магicтралi больш за 25 гадоу, мужчы-
на з упэуненасцю сцвярджае, што не
памяняу бы яе на iншую працу, бо пры-
вык грунтоуна, адказна ставiцца да
справы, а не гнацца за «доупм рублём».
Гэтую якасць Втктара Iванавiча цэнiць i
кiраунiцтва. Некалькi год таму ён быу
узнагароджаны Ганаровай граматай
Беларускай чыгункi, а таксама занесе-
ны на Дошку гонару арганiзацыi.

Прынцыповае стауленне да прафесii
Вгктар стараецца прывiць i сыну, якi ву-
чыцца поруч з бацькам самастойнасцi,
працавiтасцi i дапытлiвасцi. Мужскую
палову Багдановгчау аб'ядноувае яшчэ
адна сумесная . справа - тэхнiка. У
вольны час Уладзiслау дапамагае баць-
ку займацца з трактарам, якi Втктар
уласнаручна сабрау,

Цяпер Святлана Мтхайлауна можа
быць спакойнай - мужчыны i пшанiцу
пасеюць, i бульбу пасадзяць, i на ага-
родзе дапамогуць. Зрэшты, не на-
палохаеш яе памочнткау i iншымi
даручэннямi. Калi пачынаецца ягадная
пара, Багдановiчы разам адпрауляюцца
у лес i збiраюць чарнщы. Хоць, як шчы-
ра прызнаецца Вгктар Iванавiч, без
асаблiвай асалоды, але прыходзiцца
мiрьщца i з гэтым заняткам. Куды
больш па душы яму цiхае паляванне за
грыбамi або рыбалка. Менавгга яны до-
раць гадзiны сапрауднага адпачынку
пасля працоуных будняу,

Людмiла РЫБIК.
Фота Святданы мтцянскхй.


