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Па спра буй це па гля дзець на 

ча ла ве ка «з ад лег лас цi» — 

рап там за ўва жа ец ца неш та 

но вае, ра ней не вя до мае. На 

Сен нен шчы не, што ў Вi цеб-

скай воб лас цi, у вёс ках-су-

сед ках Лi ту са ва i Борт нi кi 

жы вуць дзве звы чай ныя 

жан чы ны, дзве род ныя сяст-

ры, шчы рыя ду шой пра цаў-

нi цы — Ра i са Зу е ва i Ва лян-

цi на Ба ры ша ва, у дзя воц тве 

Мiн чан кi. Лёс род ных сяс цёр 

па доб ны да лё саў мно гiх лю-

дзей iх па ка лен ня, i, на пэў на, 

у кож най вё сач цы ёсць та кiя 

заў зя тар кi, як мае ге ра i нi.

Ру ха выя пен сi я нер кi Ра i са i Ва-

лян цi на амаль паў ве ка жы вуць у 

гэ тых мяс цi нах і даў но за слу жы -

лi па ва гу ся род ад на вяс коў цаў. Нi 

ад но мяс цо вае ме ра пры ем ства — 

цi гэ та кан цэрт аль бо су бот нiк, 

ней кi сход аль бо свя та вёс кi — без 

iх удзе лу не абы хо дзiц ца, ак тыў-

ныя сяль чан кi ста ра юц ца зра бiць 

свой край пры га жэй шым, а жыц цё 

ў род ным ку точ ку леп шым.

Кож ная з iх з цеп лы нёй пры-

гад вае мi ну лае, бе раж лi ва за хоў-

вае ў хат нiх ар хi вах фо та здым кi, 

вы раз кi з га зет, дзе пра гу ча лi iх 

проз вi шчы, га на ро выя гра ма ты за 

пе ра мо гi ў шмат лi кiх пра фе сiй ных 

спа бор нiц твах.

На ра дзi лi ся мае ге ра i нi на Ма-

гi лёў шчы не ў па чат ку 50-х. Скон-

чы лi шко лу, а ка лi на ды шоў час 

абi раць бу ду чы шлях, ста рэй шая 

сяст ра Ра i са вы ра шы ла па чаць 

пра цоў ную дзей насць у Гор ках. 

Ад нак не прос та ака за ла ся гэ та 

здзейс нiць: для тых, хто ехаў ку-

дысь цi пра ца ваць, не аб ход ны быў 

да звол кi раў нi ка кал га са i да вед ка 

з яго под пi сам. Зда ва ла ся, што нi-

я ка га вый сця та ды для дзяў чы ны 

не бы ло. Але... Баць ка да мо вiў ся 

з вар таў нi ком кан то ры, каб той па-

ста вiў пя чат ку ды пад ра бiў под пiс 

кi раў нi ка на да вед цы, якая i ста ла 

для Раi «бi ле там». Пра ца ва ла яна 

на лям па вым за вод зе, ад нак не 

па кi да ла дзяў чы ну жа дан не атры-

маць пра фе сiй ную аду ка цыю.

Ка лi праз год Ва лян цi на па-

сту па ла ў ар шан скае га рад ское 

пра фе сiй на-тэх нiч нае ву чы лi шча 

№ 45 тэкс тыль шчы каў, яна па-

клi ка ла i Раю. Пас ля за кан чэн ня 

ў 1972-м на ву чаль най уста но вы 

«на вы дат на» сёст ры Мiн чан кi 

пра ца ва лi ў пра дзiль ным цэ ху

льно кам бi на та кру цiль шчы ца мi. 

Вось як та ды пра iх пi са ла ар-

шан ская га зе та (жан чы ны па каз-

 ва юць на тат ку на па жаў це лай ад 

ча су вы раз цы): «Спа бор нiц тва за 

да стой ную су стрэ чу вя лi ка га юбi-

лею — 50-год дзя ўтва рэн ня СССР 

мно жыць ра ды пе ра да вi коў на на-

шым кам бi на це. У дру гiм пра дзiль-

ным цэ ху вы со кiх па каз чы каў да бi ва-

юц ца кру цiль шчы цы кам са мол кi сёст-

ры Ра i са i Ва лян цi на Мiн чан кi <...>,

яны да вя лi вы ка нан не норм да 

120—125 пра цэн таў пры без да кор-

най якас цi». I яшчэ шмат доб рых 

слоў з тых даў нiх пуб лi ка цый, якiя 

да гэ туль грэ юць сэр цы ма iм ге ра-

i ням, да каз ва юць iх шчы расць у 

пра цы, ап ты мiзм i пры ро джа ную 

вы ха ва насць.

У Ор шы Ва ля i Рая па сяб ра ва лi 

з вяс ко вай дзяў чы най. Ста лi час та 

пры яз джаць да яе на Сен нен шчы-

ну, у вё сач ку Лi ту са ва, ха дзiць з 

сяб роў ка мi на тан цы. «Мо ла дзi бы-

ло шмат, тан ца ва лi пад гар мо нiк, а 

ра нi цай iш лi на чы гу нач ную стан-

цыю, якая зна хо дзi ла ся дзесь цi за 

дзе сяць кi ла мет раў», — дзе ляц ца 

ўспа мi на мi сёст ры.

Не пры кмет на нiт ка лё су вяр-

ну ла iх у прос тае, ужо зна ё мае 

ра ней вяс ко вае жыц цё. За муж 

пер шай вый шла ста рэй шая сяст-

ра, якая за ста ла ся ў Лi ту са ве, а 

зi мой у Борт нi ках гу ля лi ўжо Ва-

лян цi нi на вя сел ле. Цi су па дзен не 

гэ та, цi не, ад нак зва лi абод вух iх 

абран нi каў Мi ка ла я мi. У кож най 

на ра дзi лi ся па два хлоп чы кi i дзве 

дзяў чын кi.

Хоць на шы сёст ры i не блiз ня-

ты, ад нак вель мi па доб ныя мiж са-

бой — усё жыц цё iх блы та юць. Як 

дзве бя роз кi, схi ля юц ца яны ад на 

да ад ной, iмк нуц ца быць по бач, 

да па ма гаць у цяж кiя хвi лi ны. А та-

кiх хвi лiн зда ра ла ся ня ма ла, уся го

ха па ла, як ва ўсiх — бы лi i го ра, 

i ра дасць, i крыў ды, i пра ба чэн нi...

Ня гле дзя чы на тое, што дзяў ча-

ты ме лi вя лi кую пра гу i схiль насць 

да ву чо бы, а на за вод зе — па-

ва гу i пос пех, прый шло ся пе ра-

крой ваць жыц цё вы ўклад на ноў. 

Ра i са пра ца ва ла ла ба ран там на 

ма лоч на та вар най фер ме i не ка то-

ры час ра хун ка во дам у кал гас най 

кан то ры, пры хо дзi ла ся i по ва рам 

шчы ра ваць пра цяг лы тэр мiн. Ад-

нак боль шая част ка яе пра цоў на га

ста жу — у сфе ры куль ту ры, бiб лi я -

тэ ка рам i за гад чы цай клу ба. Не

ад маў ля ла ся жан чы на i ад дэ пу-

тац кай дзей нас цi ў сель скiм Са-

ве це, i на ват ця пер яна з'яў ля ец ца 

ста рэй шы най вёс кi. Iдуць да яе лю-

дзi з роз ны мi па трэ ба мi: цi лiх тар 

трэ ба ка ля до ма ад ра ман та ваць, цi 

да мо вiц ца аб спi ле лаз ня ку аль бо 

ад воз цы смец ця i г. д. Для жан чы-

ны ўсё гэ та што дзён ныя кло па ты, 

якiя да да юць сэн су ў жыц цi.

Ва лян цi на так са ма бы ла ак тыў-

най дэ пу тат кай, да та го ж нi ко лi 

не са ро ме ла ся «бруд най» ра бо ты. 

Спа чат ку бы ла пра да вач кай у

мяс цо вай кра ме. Але, так склаў ся 

лёс, усё сваё жыц цё ад да ла кал-

гас най фер ме. Да яр цы Ва лян цi-

не пры хо дзi ла ся ча сам да iць па 

50 ка роў ды яшчэ ацё лы пры маць! 

Уя вi це, гэ тую ра бо ту вы кон ва ла 

сла бая жан чы на, якая на той мо-

мант за ста ла ся ма ла дой уда вой 

з дзець мi-па год ка мi на ру ках. Ад-

нак мая ге ра i ня нi ко лi не па да ла 

ду хам, год на вы ха ва ла дзя цей i 

не здра дзi ла адзi на му му жу: так 

i не вый шла больш за муж, хоць 

i жа нi хi бы лi. А ў хвi лi ны смут ку 

раз вей вае дрэн ныя дум кi звон-

кай пес няй, з вя лi кiм жа дан нем 

i ра дас цю вы сту пае на мяс цо вай 

сцэ не.

Мо жа, i ця пер у кож най з гэ тых 

жан чын ка лi-нi ка лi ды пра мiль гне 

дум ка: цi пра вiль на яна зра бi ла ў 

свой час, ка лi вы ра шы ла па кi нуць 

го рад i за стац ца на вёс цы, пай-

сцi за хле ба ро ба, на ра дзiць шмат 

дзе так i па кi нуць свае ня збыў ныя 

дзя во чыя ма ры ў мi ну лым... Ад нак, 

зда ец ца, сёст ры Ра i са i Ва лян цi на 

даў но ўжо па лю бi лi Сен нен шчы-

ну, пус цi лi тут ка ра нi i зра зу ме лi, 

што гэ ты шлях быў iм на ка на ва-

ны. А змор шчын кi на iх тва рах i 

ру кi, стом ле ныя ад шмат га до вай 

пра цы, не пе ра шка джа юць за-

ўва жаць бляск ва чэй i ад чу ваць 

пры га жосць шчы рых сэр цаў дзвюх 

сяс цёр, двух iх лё саў.

На дзея ЗУ Е ВА, 

фо та аў та ра 

i з улас на га ар хi ва ге ра iнь.

Дзве сяст ры — два лё сы

Мы жы вём у дзiў ны 

час, ка лi кож ную хвi-

лi ну ад бы ва ец ца шмат но ва га i цi ка ва-

га. I на ват да рос лы ча ла век, якi шмат 

ча го ба чыў у сва iм жыц цi, мо жа шчы ра 

здзiў ляц ца ўся му ва кол. А што ж ка заць 

пра дзя цей? 

Тра гiч ная ста тыс ты ка пры му шае за ду мац-

ца: дзя сят кi дзя цей, у асноў ным да школь на га 

ўзрос ту, што год траў мi ру юц ца праз знеш нiя 

пры чы ны: у 2017 го дзе па цяр пе лi 146 дзя цей, 

у 2018 — 137, а у 2019 го дзе — 120.

У якiя сi ту а цыi час цей за ўсё трап ля юць 

ма лыя? Па чы на ю чы з двух га доў яны ста но-

вяц ца асаб лi ва ак тыў ны мi i цi каў ны мi: да сле-

ду юць плi ту, прас, аба гра валь нiк, iмк нуц ца 

за ты каць ад ту лi ны ў ра зет цы або ча паць дра-

ты, каш ту юць на смак бы та вую хi мiю i роз ныя 

вад ка сцi, цяг нуць у рот дроб ныя прад ме ты.

Ва ўзрос це ад чатырох да шасці га доў 

дзе цi вы лу ча юц ца праз мер най ус пры маль-

нас цю, та му ўсё, што яны ба чаць, iмк нуц ца 

паў та рыць. Так, на прык лад, у раз на стай ных 

гуль нях у ход iдуць за пал кi i за паль нiч кi, якiя 

да па ма га юць iмi та ваць учын кi i дзе ян нi да-

рос лых.

Па ра экс пе ры мен таў па чы на ец ца з сямі i 

доў жыц ца да дванаццаці га доў. У гэ тым уз-

рос це дзе цi час та iмк нуц ца «дзей нi чаць» упо-

тай кi ад баць коў, шчы ра спа дзе ю чы ся, што 

пра гэ та нi хто не да ве да ец ца: раз вод зяць 

вог нi шчы, экс пе ры мен ту юць з лёг кi мi на за-

га ран не вад ка сця мi, за ла зяць на га ры шчы i 

ў ад ры ны, гу ля юць па-за ме жа мi до ма i г. д.

Ужо з чатырнаццаці га доў дзе цi ад чу-

ва юць ся бе па-са праўд на му са ма стой ны мi 

i iмк нуц ца са ма сцвер дзiц ца. Да сi ту а цый, 

на зва ных вы шэй, да да ец ца ця га да вост рых 

ад чу ван няў: за брац ца на элект рыч ны слуп 

для яр ка га фо та, пра ехац ца на баць коў скай 

ма шы не, уця чы ку пац ца на ва да ём. Спiс 

мож на пра цяг ваць доў га, але вы сно ва тут 

ад на — усё гэ та мо жа скон чыц ца тра гiч на.

Вя до ма, га лоў ны мi аба рон ца мi ад боль-

шас цi зда рэн няў па вiн ны вы сту паць баць кi, 

за да ча якiх — са чыць за дзi цем i не па кi даць 

яго ад на го. Але цi заў сё ды гэ та маг чы ма? 

На жаль, не. Ме на вi та та му не аб ход на пра-

ца ваць на па пя рэ джан не — ву чыць дзя цей 

пра вi лам бяс пе кi, дзя ку ю чы якiм яны змо-

гуць ад кры та i па зi тыў на па зна ваць на ва-

коль ны свет, раз вi вац ца i асвой ваць но выя 

на вы кi.

Як гэ та зра бiць? Усё вель мi прос та — да-

стат ко ва ве даць «фор му лу бяс пе кi», якая 

пры ву чыць да азна ча на га ла ду жыц ця i да-

па мо жа вы пра ца ваць ахоў ны ме ха нiзм, якi 

аў та ма тыч на спра цуе ў дзi ця цi ў па трэб ны 

мо мант. «Фор му ла» мае ўся го два склад нi кi.

Пер шы — улас ны прык лад. Ка лi вы ня-

пра вiль на ка рыс та е це ся элект ра пры бо ра мi, 

па кi да е це iх уклю ча ны мi i сы хо дзi це па сва iх 

спра вах, то па трэб на га эфек ту вы не да сяг-

ня це — тут ёсць вi да воч ная су пя рэч насць, 

i дзi ця цi нi чо га не вар та ўваб раць уба ча нае 

i аца нiць гэ та дзе ян не як не аб ход нае. Та му 

пра вiль на ка рыс тай це ся элект ра пры бо ра-

мi, пяч ным ацяп лен нем, будзь це асця рож-

ныя з аг нём i ўлас ным пры кла дам ву чы це 

дзя цей.

Дру гi — на ву чан не. Вя до ма, дзе цям на-

ўрад цi бу дзе цi ка ва слу хаць сум ныя лек цыi 

аб пра вi лах бяс пе кi, та му да гэ та га пра цэ су 

вар та па ды сцi з крэ а тыў на га бо ку. Пра па-

ну ем не каль кi спо са баў.

1. Чы тай це!
Каз кi, апа вя дан нi, ко мiк сы — вы дат ны 

спо саб ра за браць пры кла ды, якiя мо гуць 

пры вес цi да над звы чай най сi ту а цыi. У лi-

та ра ту ры iх ве лi зар нае мност ва, па чы на-

ю чы ад кла сiч ных тво раў i за кан чва ю чы 

спе цы яль ны мi кнi га мi ад ра та валь нi каў. 

Ка лi чы та е це з дзi цем, заў сё ды за да вай це 

яму пы тан нi: «Ча му гэ та ад бы ло ся?», «Што 

бы ло зроб ле на не так?», «Што трэ ба бы ло 

зра бiць?». Раз ва жа ю чы над сi ту а цы я мi, вы 

да па ма га е це дзi ця цi зра зу мець i за пом нiць 

пра вiль ныя ары ен цi ры i дзе ян нi.

2. Ма люй це!
Дзе цi ўспры ма юць на ва коль ны свет воб-

ра за мi. А гэ та зна чыць, што ўсё, што вы iм 

ка жа це, яны па вiн ны ба чыць. Ма ля ван не 

вы дат на для гэ та га па ды хо дзiць. Па спра-

буй це ад люст ра ваць не бяс печ ныя сi ту а цыi 

i рас тлу мач це, як пры iх уз нiк нен нi дзей нi-

чаць, за дай це дзi ця цi асоб ную тэ му для ма-

ля ван ня, а по тым аба вяз ко ва рас пы тай це, 

ча му яно гэ та на ма ля ва ла. Для спра шчэн ня 

пра цэ су мо жа це вы ка рыс тоў ваць спе цы яль -

ныя раз ма лёў кi, у якiх мож на не толь кi 

пра явiць свае мас тац кiя здоль нас цi, але i 

аку нуц ца ў зай маль ную гiс то рыю.

3. Гля дзi це!
Не за бы вай це i пра мульт фiль мы. Для 

на ву чан ня вы дат на па ды хо дзiць мульт се ры ял 

ад МНС Бе ла ру сi «Ча роў ная кнi га». Яго

ге роi — ра зум ны Ба бёр, не спа кой ная Пту-

шач ка i да пыт лi вы За яц — у цi ка вай фор-

ме рас па вя да юць пра бяс пе ку, а Воўк, якi 

трап ляе ў не бяс печ ныя сi ту а цыi, праз свае 

дзе ян нi па каз вае ма лень кiм гле да чам, як 

ра бiць нель га. Ад мет на, што кож ная се рыя 

да ты чыц ца пэў най над звы чай най сi ту а цыi, 

якая мо жа ад быц ца ў тую цi iн шую па ру го-

да, што ро бiць мульт фiльм ак ту аль ным на

пра ця гу ўсiх дванаццаці ме ся цаў.

4. Гу ляй це!
Гуль ня — най цi ка вей шы спо саб. Дзi ця 

лепш за па мi нае асноў ныя пра вi лы, та му 

што не толь кi цал кам уклю ча ец ца ў пра цэс 

i са мо ўплы вае на сцэ на рый, але i ад пра-

цоў вае асноў ныя дзе ян нi i за ма цоў вае iх на 

прак ты цы. Па спра буй це гуль ню «Ра та валь-

нi кi спя ша юц ца на да па мо гу!». У па чат ку 

рас ка жы це дзi ця цi аб ра бо це ра та валь нi каў, 

у якiх вы пад ках яны мо гуць спат рэ бiц ца i як 

пра вiль на вы клi каць да па мо гу, а пас ля гэ-

та га — ады грай це: вазь мi це на ся бе ро лю 

дыс пет ча ра, да яко га бу дзе тэ ле фа на ваць 

дзi ця ў эк стран най сi ту а цыi, а по тым па мя-

няй це ся ро ля мi. Дзя ку ю чы та ко му па ды хо ду 

ма лое лёг ка за сво iць па трэб ныя ве ды i за-

ма цуе не аб ход ныя на вы кi.

5. Вы ра шай це!
У да па мо гу мо гуць прый сцi i iн тэр ак-

тыў ныя тэх на ло гii — тэс ты i флэш-гуль нi. 

Вы бi ра ю чы пра вiль ныя ва ры ян ты ад ка заў 

i вы зна ча ю чы лёс ге роя, дзi ця змо жа не 

толь кi атры маць но выя ве ды, але i з лёг-

кас цю паў та рыць вы ву ча нае. Та кая фор ма 

вель мi ма бiль ная: у лю бым зруч ным для 

вас мес цы — у транс пар це, у па лi клi нi цы, 

на да чы — вы змо жа це лёг ка спа сцi гаць 

бяс печ ныя iс цi ны ра зам.

На са май спра ве, ва ры ян таў, як ар га нi-

за ваць на ву чан не, ве лi зар нае мност ва — 

вар та толь кi пра сяк нуц ца жа дан нем. Што 

ад вас па тра бу ец ца? Толь кi фан та зiя i паў-

га дзi ны аса бiс та га ча су, якiя вы аб мя ня е це 

на каш тоў ны вы нiк.

Вя до ма, нель га за ба ра нiць дзе цям па-

зна ваць свет, та му на ша агуль ная за да ча — 

пад стра ха ваць iх, на ву чыць i па пя рэ дзiць 

маг чы мую тра ге дыю, быць по бач i на ват 

на крок на пе ра дзе. Не пус кай це гэ ты пра-

цэс на са ма цёк — так вы не зве да е це го ра 

тых баць коў, з дзець мi якiх зда ры лi ся не па-

праў ныя тра ге дыi, ця жар ад якiх, на жаль, 

да во дзiц ца нес цi ўсё жыц цё.

Ган на ШЛО МА,

iн спек тар Рэс пуб лi кан ска га цэнт ра 

пра па ган ды МНС.

ФОР МУ ЛА НА ЎСЁ ЖЫЦ ЦЁ


	13zni-9_optim

