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Дык вось, у па чат ку 1944 го да 

нем цы эша ло нам і або за мі вез лі 

дзя цей з-пад Ле нін гра да ў Гер-

ма нію. Але ў вы ні ку на ступ лен ня 

са вец кіх вой скаў вы му ша ны бы-

лі раз гру зіць эша лон на стан цыі 

Дукш ты ў Літ ве для эва ку а цыі 

па ра не ных. Дзе ці шу ка лі пры ту-

лак, як хто змог. Жы ха ры Ві дзаў, 

Брас ла ва, Друі і на ва коль ных вё-

сак бра лі пад апе ку га рот ні каў. Ма-

рыя На ру шэ віч з Друі, ма ці якой 

жы ла ў Мі ла шо ве, узя ла хлоп чы-

ка ў Брас ла ве і пры вез ла да ма-

ці. Жэ ня, яко му ішоў вось мы год, 

стаў па моч ні кам, дак лад ней ра-

бот ні кам у гас па дар цы Аль жбе ты 

Па ніз нік — жан чы ны ўла дар най, 

на ват жорст кай. Яе гас па дар ка па-

тра бавала цяж кай фі зіч най пра цы, 

якая і ляг ла на яшчэ кво лыя дзі ця-

чыя пле чы. Не каль кі ра зоў, не вы-

тры маў шы на гру зак і па ка ран няў, 

хлопчык збя гаў ад «ба буш кі», як 

ён на зы ваў сваю «апя кун ку», па-

свіў ка роў на су сед ніх ху та рах, але 

да зі мы вяр таў ся зноў.

Мы жы лі па-су сед ску. У мя не 

бы ло пяць сяс цёр і ста рэй шы брат 

(на жаль, я, як са мы ма лод шы, 

за стаў ся ўжо толь кі адзін). Жэ ня 

па ста ян на зна хо дзіў у на шай сям'і 

спа га ду і пад трым ку, ні ко лі не быў 

ліш ні і за ста лом, не вель мі ба га-

тым на той час. Па мя та ец ца, як ён, 

жну чы сяр пом жы та, зняў ка шу лю 

і да ве ча ра аб пёк на сон цы спі ну да 

ва дзя ных пу хі роў. Ма ма тады змаз-

ва ла ра ны вярш ка мі і пры клад ва ла 

тры пут нік. Іншых ле каў не бы ло.

У 1951 го дзе Жэ ня скон чыў ча-

ты ры кла сы Мі ла шоў скай шко лы, 

да лей ву чыц ца «ба буш ка» не пус-

ці ла: «До сыць кар міць дар ма е да, 

вы кар мі ла, як бры ся». Жэ ня стаў 

пра ца ваць ва ўжо ство ра ным у 

1949 го дзе кал га се «Па літ ад дзе-

лец», паз ней яго пры зна чы лі бры-

га дзі рам. У 1956 го дзе пры зва-

ны на вай ско вую служ бу ў го рад 

Кур ган, атры маў пра вы кі роў цы, 

пра ца ваў ша фё рам аў то бу са, 

ства рыў сям'ю. У 1963 го дзе Жэ-

ня да слаў на шай сям'і ра дас ную 

вест ку: ён знай шоў і су стрэў ся са 

сва ёй ма ці і сяст рой, якіх стра ціў 

у га ды лі ха лец ця. Яны бы лі вы-

ве зе ны ў Гер ма нію. Яшчэ ка лі ён 

ха дзіў у шко лу, на стаў ні кі спра-

ба ва лі знай сці яго ро дзі чаў, але 

без вы ні ко ва. Сам ён ве даў, што 

жы лі яны ў го ра дзе Вол хаў буд, па-

мя таў ву лі цу. Баць ка Кан стан цін 

у той час быў на фрон це. Жэ ню 

з ба бу ляй нем цы за ха пі лі. Ма ці ж 

уда ло ся сха вац ца з тры ма дзець-

мі. Ба бу лю на ва чах хлоп чы ка 

нем цы па ве сі лі за рэ бры (так ён 

за пом ніў) за спро бу ўця чы з-пад 

ага ро джы з ка лю ча га дро ту. Да-

лей шы лёс ма ло га па кут ні ка быў 

звя за ны з вё сач кай Мі ла шо ва 

Мёр ска га ра ё на.

На жаль, ра дасць су стрэ чы з 

ма ці і сяст рой (двое бра тоў знік-

лі без вес так) бы ла вель мі ка рот-

кая, як і жыц цё Яў ге на Ні кі фа ра ва. 

Сэр ца ма ла до га му жа, сы на і бра-

та не вы тры ма ла. За над та шмат 

па кут і вы пра ба ван няў вы па ла на 

яго до лю.

У 1964 го дзе Жэ ні не ста ла, а 

ён збі раў ся пры ехаць з сям' ёй ад-

ве даць нас і, як пі саў, тыя мяс ці ны, 

дзе прай шлі цяж кія, але да ра гія 

дзі ця чыя і юнац кія га ды.

Аль фрэд ТЫЧ КО,

в. Ідол та, Мёр скі ра ён



РА ДАСЦЬ БЫ ЛА... КА РОТ КАЯ

«Жоў тая жы ра фа» — 

ме на ві та та кую наз ву мае 

са док — змо жа пры няць 

150 вы ха ван цаў. І су стра-

каць іх на ўва хо дзе бу дзе ме-

на ві та ся мі мет ро вая фі гу ра 

гэ тай аб ла ву хай жы вё лі ны. 

Але пад час тэст-прэ зен та цыі 

ўста но вы пер шае, на што 

звяр ну лі ўва гу ма лень кія 

«экс пер ты», — гэ та гор ка, 

якая да зва ляе спус кац ца з 

дру го га па вер ха, і ска лад-

ром, дэ та лі для яко га да па-

ма га лі пад бі раць пра фе сій-

ныя аль пі ніс ты.

У юных мас та коў бу-

дзе і свая мас тац кая 

га ле рэя, пры чым з пад-

свет кай. Звы чай на дзі-

ця чыя ра бо ты ві сяць 

унут ры гру пы, а ў «Жоў-

тай жы ра фе» — усе ка-

лі до ры пры ста са ва ныя 

для та го, каб там раз мя-

шча ла ся свое асаб лі вая 

экс па зі цыя.

Ста рэй шых дзя цей 

ча кае сюр прыз — асоб ны 

гуль ня вы комп лекс з сет-

ка мі-ба ту та мі — аб са лют на 

бяс печ ны мі, як за пэў ні ва-

юць за бу доў шчы кі. Шнур, з 

яко га спле це на сет ка, мо жа 

вы трым лі ваць да 400 кі ла-

гра маў. Трэ ба ска заць, што 

гэ та пер шы і па куль адзі ны ў 

Бе ла ру сі са док з двух узроў-

не вы мі гру па мі, але ўжо 

сён ня бу ду ец ца яшчэ ад на 

да школь ная ўста но ва, дзе 

бу дзе вы ка ры ста ны та кі па-

ды ход для ства рэн ня да дат-

ко вай гуль ня вой пло шчы.

Юны эк скур са вод, які ад-

рэ ка мен да ваў ся Ра ма нам 

Вік та ра ві чам, пра вёў пер-

шых гас цей сад ка па ўсіх 

па мяш кан нях. Мы за зір ну лі 

ў пра стор ную спар тыў ную 

за лу, ме ды цын скі блок (дзе 

ёсць у тым лі ку іза ля тар з 

асоб ным вы ха дам) і, зра зу-

ме ла, на кух ню. Тут да ве да-

лі ся, што для раз на стай ных 

пра дук таў, якія да стаў ля юц-

ца ў са док, пра цу юць свае 

ха ла дзіль ні кі. Тое ж і з пры-

га та ван нем: у ад ным па коі 

ку ха ры ча ру юць з ага род ні-

най, у дру гім — раз бі ра юць 

ры бу і мя са, у трэ цім — га-

ту юц ца га ра чыя стра вы. І на 

су час ным аб ста ля ван ні мож-

на ства раць для ма лень кіх 

гур ма наў ежу не гор шую, 

чым у рэ ста ра нах. Га то вая, 

яна бу дзе па сту паць у спе-

цы яль ныя кан тэй не ры, якія 

да зво ляць за хоў ваць яе цёп-

лай. Ёсць тут і ліфт, які да-

ста віць ежу на дру гі па верх.

«Гэ ты пра ект для нас не-

звы чай ны, адзін з са мых 

скла да ных, твор чых, у які 

бы ло ўцяг ну та больш за ўсё 

лю дзей, — за ўва жае Свят-

ла на ШЭЎ ЛІК — ды рэк тар 

кам па ніі «А-100 Дэ ве лап-

мент», якая пра ца ва ла над 

пра ек там сад ка бу ду чы-

ні. — Зра зу ме ла, на тва рах 

ва ўсіх, хто сю ды за хо дзіць, 

мож на ўба чыць здзіў лен не: 

ні хто не мог уя віць, што па-

доб ны са док з'я віц ца ў Бе ла-

ру сі. Але мы імк ну лі ся ства-

рыць не прос та пры го жую 

ар хі тэк ту ру, для нас важ на, 

каб кож ны эле мент вы кон-

ваў ней кую функ цыю».

І са праў ды, тут шмат 

дэ та ляў, якім вы ха ван цы 

змо гуць знай сці раз на-

стай нае пры мя нен не. 

На ват мэб ля ў гру пах 

(да рэ чы, та кой вы больш 

ні дзе не ўба чы це, бо яна 

ства ра ла ся па спе цы-

яль ным за ка зе ме на ві-

та для гэ тай уста но вы) 

да зва ляе па-роз на му 

пе ра крой ваць пра сто ру, 

ра біць за ня ткі не паў тор ны-

мі. З тых жа ста лоў мож на 

«склас ці» вя лі кія ці ма лыя 

кру гі. Драў ля ныя пе ра га род-

кі, які мі па дзе ле ны гуль ня-

вая і спаль ная зо ны ў гру пах, 

гэ та яшчэ і зруч ныя ся дзен ні, 

пад які мі раз ме шча ны пер-

са наль ныя ячэй кі для кож на-

га ма ло га. На ват пад акон ні кі 

зроб ле ны так, каб на іх мож-

на бы ло ся дзець. Ураж ва юць 

і вя лі кія па на рам ныя вок ны, 

па коі, на поў не ныя свят лом, 

і ства ра ец ца ўра жан не, што 

дзет кі, якія бу дуць тут ба-

віць час, ні ко лі не ад чу юць 

ся бе ў за мкнё ным па мяш-

кан ні — вось яна, ву лі ца, як 

на да ло ні.

Для са мых ма лень кіх, а 

яс лі зна хо дзяц ца на пер шых 

па вер хах, пра ду гле джа ны 

пра мы вы хад з гру пы на дзі-

ця чыя пля цоў кі праз вя лі кія 

шкля ныя дзве ры, за які мі 

аб ста ля ва ны драў ля ныя тэ-

ра сы.

Між ін шым, ка лі мы ўжо 

вы бра лі ся на пра гул ку, як 

не звяр нуць ува гу на аб-

ста ля ван не. Яно так са ма 

ўні каль нае — упер шы ню ў 

Бе ла русь бы лі да стаў ле ны 

вя лі кія гуль ня выя пля цоў кі 

ад вя ду ча га еў ра пей ска га 

вы твор цы дзі ця чых комп-

лек саў. Вы ка на ныя з на ту-

раль ных ма тэ ры я лаў, яны 

зноў жа шмат функ цы я наль-

ныя — дзе ці змо гуць пры ду-

маць мно га раз на стай ных 

гуль няў. Тут вы ўба чы це 

аль тан кі, ка чал кі, ба лан сі ры 

і на ват спе цы яль ныя кве тач-

ні цы, у якіх ма лыя змо гуць 

вы рошч ваць рас лі ны. Пя соч-

ні цы зроб ле ныя так, каб імі 

маг лі ка рыс тац ца на ват дзе-

ці з ін ва лід нас цю. А бу ду чым 

кі роў цам прый дзец ца да спа-

до бы пля цоў ка для вы ву чэн-

ня пра ві лаў да рож на га ру ху 

з улас най мі ні-за праў кай. На 

тэ ры то рыі ёсць на ват асоб-

ная па бу до ва для за хоў ван-

ня ве ла сі пе даў, са ма ка таў і 

са нак, на якіх дзет кі пры бы-

ва юць у са док.

Ды і сам фа сад бу дын ка 

ўраж вае — быц цам ней кі ча-

раў нік рас сы паў па ім роз на-

ка ля ро выя га ро шын кі.

Са док зна хо дзіц ца ў 

цэнт ры квар та ла — по бач 

з цэнт раль най пе ша ход най 

пло шчай і фан та нам, і, зра-

зу ме ла, за бу доў шчы кі, каб 

зра біць гэ ты зна ка вы аб' ект 

яшчэ больш яск ра вым, па-

кла па ці лі ся пра дэ ка ра тыў-

ную нач ную пад свет ку.

Ужо ў хут кім ча се са док 

пе рад аец ца на ба ланс дзяр-

жа ве, якая і бу дзе фар мі ра-

ваць гру пы. Але жы ха рам 

Но вай Ба ра вой не трэ ба 

хва ля вац ца, што мес цаў 

мо жа не ха піць. Уво гу ле 

тут пла ну ец ца па бу да ваць 

во сем да школь ных уста-

ноў, а ў най блі жэй шы час 

бу дзе зда дзе ны яшчэ адзін 

не звы чай ны са док, аформ-

ле ны ў кас міч най тэ ма ты цы. 

У 2019-м, абя ца юць, пач не 

пра ца ваць і «шко ла бу ду-

чы ні».

Але на ДЗЯ ДЗЮ ЛЯ



На свае во чыНа свае во чы  

Па тра ды цыі ў лю тым ла дзяц ца ўра чыс тыя ве ча ры су стрэч вы-
пуск ні коў школ. З ма іх ад на клас ні каў вы пус ку 1957 го да за ста-
лі ся ўжо лі ча ныя асо бы, ды і тых жыц цё вы лёс рас кі даў па све-
це: Эс то нія, Лат вія, Сі бір, Укра і на, Поль шча. Апош няя су стрэ ча, 
хоць у ня поў ным скла дзе, ад бы ла ся ў 2002 го дзе, ад зна чы лі 
45-га до вы юбі лей. Больш са брац ца не здо ле лі, толь кі зрэд ку 
раз маў ля ем па тэ ле фо не. Ня даў на пра гля даў свае школь ныя 
фо та здым кі. І ў па мя ці па чаў пра круч вац ца, бы кі на стуж ка, лёс 
май го ад на клас ні ка Яў ге на Ні кі фа ра ва. На здым ку чац вёр та га 
кла са ён ста іць чац вёр ты зле ва (я ж ся джу ба са нож, за мной 
у бе лым каў не ры ку Га ля Ма роз — толь кі мы з ёй змаг лі за кон-
чыць ся рэд нюю шко лу і атры маць пе да га гіч ную аду ка цыю).

Фо та зды мак з гіс то ры яйФо та зды мак з гіс то ры яй  

Ша ноў ныя чы та чы! Кон курс 
«Фо та зды мак з гіс то ры яй» пра-
цяг ва ец ца. Мы па-ра ней ша му 
ча ка ем ад вас ці ка вых фо та 
з ся мей на га аль бо ма. Здым кі 
(не больш за тры) з не вя лі кай 
гіс то ры яй да сы лай це з ад па вед-
най па зна кай на ад рас: ву лі ца 
Б. Хмяль ніц ка га, 10а, 220013, 
г. Мінск або іnfо@zvіаzdа.bу. 
Най леп ша га аў та ра ча кае прыз. 
Ары гі на лы да сла ных фо та-
здым каў аба вяз ко ва вяр та юц ца

Двух уз роў не выя гру пы, ска лад ро мы і він та вая гор-

ка-тру ба — да лё ка не ўсе «фіш кі» ўні каль на га дзі ця-

ча га сад ка, які з'я віў ся ў Но вай Ба ра вой пад Мінск ам. 

Над пра ек там су час най да школь най уста но вы ла-

ма лі га ла ву не толь кі яго за бу доў шчы кі, да дыс ку-

сій да лу ча лі ся ар хі тэк та ры, псі хо ла гі, вы ха валь ні кі, 

баць кі. Не ка то рыя ідэі пад ка за лі і дзе ці. На прык лад,  

дзя ку ю чы ма лым у гру пах з'яві лі ся спе цы яль ныя 

ні шы, дзе мож на ад асо біц ца, па гу ляць у хо ван кі аль-

бо за дзей ні чаць іх у ін шых гуль нях. І хо чац ца ве-

рыць, што мно гія за ду мы, якія бы лі тут рэа лі за ва ныя, 

у бу ду чы ні пач нуць уліч ваць і рас пра цоў шчы кі ін шых 

пра ек таў дзі ця чых уста ноў.

САК РЭ ТЫ ЖОЎ ТАЙ ЖЫ РА ФЫ,САК РЭ ТЫ ЖОЎ ТАЙ ЖЫ РА ФЫ,
або Са док у сты лі «ваў»
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