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ЗЛА ТА
«Яшчэ ўвес ну на шы 

дзе цi пе ра ста лi на вед ваць 

са док, але муж пра цяг ваў 

ха дзiць на ра бо ту, ды i я, 

хоць «з жы ва том», так са-

ма пра ца ва ла, хi ба толь кi 

змен шы ла ся коль касць iн-

ды вi ду аль ных за ня ткаў, а 

трэ нi роў кi па фiт не се зболь-

ша га пра вод жу ў Zoom, — 

дзе лiц ца ге ра i ня ад ной з 

ко лiш нiх пуб лi ка цый «СГ», 

са цы яль ны пе да гог, псi хо-

лаг i фiт нес-трэ нер Свят-

ла на Ня мiр ка. Па вод ле яе 

слоў, сям'я не сы хо дзi ла ў 

са ма iза ля цыю, але пры-

трым лi ва ла ся са цы яль най 

дыс тан цыi — звя ла да мi-

нi му му па хо ды ў кра му, 

ад мо вi ла ся ад на вед ван ня 

мес цаў ма са ва га збо ру лю-

дзей.

У ста рэй шай дач кi змя-

нiў ся рэ жым у спар тыў ных 

гурт ках — сiн хрон нае пла-

ван не на ня пэў ны тэр мiн 

па ста вi лi на паў зу, ска ра цi-

лi ся за ня ткi тан ца мi i кань-

камі, а анг лiй скую да вя ло ся 

пра цяг ваць ву чыць ан лайн. 

«Па коль кi ў нас вель мi ак-

тыў ная сям'я, то для нас гэ-

та бы ло не вы пра ба ван не, а 

хут чэй маг чы масць больш 

ча су ба вiць усiм ра зам, i гэ-

та, без умоў на, пай шло на 

ка рысць: мы не сва ры лi ся 

ад но з ад ным, а ста лi яшчэ 

блi жэй шыя, — усмi ха ец ца 

без пя цi хвi лiн шмат дзет-

ная ма цi. — Дзесь цi з мая 

мы вяр ну лi ся да больш-

менш звык ла га рыт му 

жыц ця, па ча лi на вед ваць 

ба бу лю — маю ма му, зай-

мац ца фi гур ным ка тан нем, 

так што, мне зда ец ца, дзе цi 

не ад чу лi са цы яль най iза-

ля цыi».

Але гэ та па зi цыя да рос-

лых — цi ка ва, цi су па дае 

яна з дзi ця чым по гля дам? 

У ад каз на пы тан не, пра 

што яна ма ры ла ў гэ тыя ме-

ся цы, 6-га до вая Зла та Ня-

мiр ка на ма ля ва ла нам цырк 

i кi но. Зра зу ме ла, нi ту ды, нi 

ту ды ў ця пе раш няй эпi дэ-

мi я ла гiч най сi ту а цыi сям'я 

не ха дзi ла. «Бел дзярж цырк, 

на коль кi я пом ню, спы нiў 

прад стаў лен нi яшчэ ў са ка-

вi ку, а вось ад кi но Зла та не 

ад мо вi ла ся б, — раз ва жае 

ма ма. — Хоць, па шчы рас-

цi, не ду маю, што гэ та яе 

га лоў ныя ма ры: прос та яе 

спы та лi «ча го та бе не ха-

пае», i яна на ма ля ва ла пер-

шае, аб чым у той мо мант 

па ду ма ла».

БРА ЧЫС ЛАЎ
Сям'я Яў ме нен каў так са-

ма не сы хо дзi ла ў iза ля цыю, 

баць ка пра цяг ваў ез дзiць 

на ра бо ту. Вы ра шы лi, што 

з дзець мi нель га ся дзець у 

ча ты рох сце нах, — та му па 

маг чы мас цi не на вед ва лi 

дзi ця чы са док, больш вы яз-

джа лi на пры ро ду, у тым лi-

ку на ба зы ад па чын ку. «Мы 

мi нi мi за ва лi кан так ты — не 

ез дзi лi да ба бу лi i дзя ду лi, не 

на вед ва лi дзi ця чыя цэнт ры, 

гуль ня выя пля цоў кi, пар кi i 

iн шыя за баў ляль ныя пра сто-

ры, а ў кра мы i ганд лё выя 

цэнт ры ез дзiў муж, — рас-

каз вае ма ма Iна. — Ка неш-

не, бы ло вi даць, што дзе цi 

вель мi су му юць па род ных, 

i ка лi праз ча ты ры ме ся цы 

мы вы ра шы лi ся су стрэц ца 

з ба бу ляй, абод ва ба кi бы лi 

ўсце ша ныя, толь кi што ма-

лыя ўдак лад ня лi: «А ў вас 

ня ма ка ра на вi ру са?» Яны 

ма лай цы, яны ў тэ ме i ра-

зу ме юць, што мыць ру кi, 

«пшы каць» дэз ын фi цы ру ю-

чы мi срод ка мi — гэ та не аб-

ход насць, ча сам на ват мне 

на гад ва юць».

Бра чыс лаў Яў ме нен ка 

на пы тан не, ча го яму най-

больш не ха пае, на ма ля ваў 

ня спраў джа ную па куль ма-

ру — аква парк з раз на стай-

ны мi гор ка мi. Спра ва ў тым, 

што ле тась сям'я ад па чы ва-

ла ў Бу ка ве лi, i там ма лы 

так на тхнiў ся ўсе се зон ным 

ба сей нам пад ад кры тым 

не бам, што вы па тра ба ваў 

з баць коў абя цан не аба-

вяз ко ва на ве даць аква парк 

у Мiн ску. «Я ве да ла, што 

ён на ма люе ме на вi та гэ та, 

яшчэ да та го, як на ар ку шы 

з'я вi ла ся пер шая лi нiя, — 

уз ды хае Iна, — бо аква парк 

для Бра чы ка — ма ра ну мар 

адзiн. На жаль, з яе здзяйс-

нен нем па куль да вя дзец ца 

па ча каць».

КА ЦЯ
«На пэў ны час на ша жыц-

цё ста ла вель мi сум ным з-за 

аб ме жа ван няў кан так таў з 

род ны мi i сяб ра мi i ад мо вы 

ад ма са вых ме ра пры ем стваў, 

але мы ста ра лi ся кам пен са-

ваць гэ та, час цей бы ва ю чы 

на све жым па вет ры, — раз-

ва жае Але на, ма ма 7-га до-

вай Ка цi Ба ры сё нак. — Ся-

мей ны ад па чы нак дзесь цi за 

мя жой мы не пла на ва лi, та му 

ў гэ тым сэн се ўцiс каць ся бе 

не да вя ло ся. А ча го не ха па ла 

аса бiс та Ка цi, да вай це спы та-

ем яе са му. Тым больш, ска-

жу па сак рэ це, гэ та яе ма ра 

ня даў на збы ла ся».

— Я на ма ля ва ла ганд-

лё вы цэнтр «Ка ро на-Сi цi», 

прос та вель мi ха це ла ў за-

баў ляль ны цэнтр «Ба зi лi ён», 

якi там зме шча ны, — пры-

зна ец ца Ка ця Ба ры сё нак. — 

Ра ней ужо бы ла там, але 

даў но, i ўсё так спа да ба ла-

ся — i ша ры ка вы ба сейн, i 

ба тут, i гор кi, i на ват гар ма ты 

ёсць, з якiх мож на ша ры ка-

мi стра ляць... I вось ня даў на 

ма ме тэр мi но ва трэ ба бы ло ў 

«Ка ро ну», i я ўга ва ры ла пай-

сцi ў «Ба зi лi ён». Хоць дзя цей 

бы ло ма ла, але там так кру-

та! А хут ка мы па е дзем у вёс-

ку i возь мем з са бой Фiль ку 

(гэ та наш са ба ка, ён яшчэ 

ма лы, яму толь кi год, i ў яго 

та кая за баў ная пыс ка!). Ка-

лi пры е дзем, я пры ду ма ла, 

як ад зна чыць Хэ лоў iн цi iн-

шае якое-не будзь свя та, — 

у мя не ёсць цу кер кi, бу ду iх 

раз да ваць. Яшчэ хо чац ца 

з'ез дзiць паку пац ца на во зе-

ра, ка лi на двор'е да зво лiць. 

Гэ тым ле там я ўжо ку па ла-

ся, ез дзi лi з ма iм сяб рам i 

ад на клас нi кам, але ка лi тое 

бы ло, — дзяў чын ка энер гiч-

най хут ка моў кай пе ра лiч вае 

столь кi пла наў на ле та, што 

мы толь кi па спя ва ем здзi вiц-

ца, як мно га трэ ба па спець 

ча ла ве ку па мiж пер шым i 

дру гiм кла са мi шко лы, i па-

зы чыць здзяйс нен ня гэ тых 

ня хiт рых, але та кiх важ ных 

дзi ця чых жа дан няў.

МА КАР
У Но вi ка вых трое сы-

ноў: ад на му ча ты ры, дру-

го му шэсць, трэ ця му адзi-

нац цаць га доў, i спра вiц ца 

з хлоп ца мi бы вае вель мi 

ня прос та. Та му ў свой час у 

сям'i пры ня лi ра шэн не, што 

па мiж ра бо тай i до мам ма ма 

вы бi рае дом, вя дзен не хат-

няй — за га рад най — гас па-

дар кi i до гляд дзя цей. З аб-

васт рэн нем эпi дэ мi я ла гiч-

най сi ту а цыi сям'я сыш ла ў 

iза ля цыю, тым больш умо вы 

гэ та да зва ля лi. «Муж з са-

ка вi ка пра цуе ў ад да ле ным 

рэ жы ме, ма лод шыя дзе цi не 

на вед ва лi са док, та му мы 

вы ра шы лi, што i ста рэй ша га 

сы на, пя цi клас нi ка, па кi нем 

до ма — нi чо га страш на га, 

ка лi бу дзе атэс та ва ны па 

трох чвэр цях, — рас каз вае 

ма ма Воль га. — На ша шко-

ла апе ра тыў на ад рэ ага ва ла 

на сi ту а цыю: дзе цi кан так-

та ва лi з на стаў нi ка мi праз 

«Вай бер», вы кон ва лi за-

дан нi, а ў клас ха дзi лi ўся го 

пяць ча ла век. Без умоў на, 

ка лi ўсе до ма, раз ме жа ваць 

аса бiс тую пра сто ру скла да-

на — доб ра, што нам, у ад-

роз нен не ад га ра джан, ёсць 

ку ды па дзец ца: по бач лес, 

два во зе ры, мож на сес цi на 

ве ла сi пе ды i вы пра вiц ца на 

шпа цыр, каб не пе ра шка-

джаць та ту пра ца ваць... 

У ста сун ках са ста рэй шы мi 

сва я ка мi так са ма вы трым лi-

ва лi дыс тан цыю: за маў ля лi 

ба бу лi з дзя ду лем да стаў ку 

пра дук таў, кан так та ва лi ан-

лайн i ўба чы лi ся толь кi на-

пры кан цы чэр ве ня.

Дзе цi, ка жа Воль га, тры-

ма лi ся год на: хоць i вi да воч-

на пе ра жы ва лi гэ ту ад да ле-

насць, ад нак ра зу ме лi, што 

па вiн ны па ся дзець до ма, каб 

змен шыць ры зы ку за ра жэн-

ня. I ўсё ж — на ту раль на, iм 

не ха па ла ста сун каў з сяб ра-

мi. Та му на ма люн ку 6-га до-

ва га Ма ка ра — роз на ка ля-

ро выя ша ры кi як кра наль ны 

сiм вал вы пуск но га ра нiш нi ка 

ў дзi ця чым сад ку. На жаль, 

з-за ка ра на вi ру са гэ тае свя-

та, яко га хлоп чык вель мi 

ча каў, не ад бы ло ся. I хоць у 

жнiў нi баць кi ўжо бы лых вы-

ха ван цаў сад ка да мо вi лi ся 

су стрэц ца, каб зра бiць су-

мес нае фо та i ўру чыць дзе-

цям па да рун кi, — але на ўрад 

цi атры ма ец ца ства рыць тую 

са мую ат мас фе ру ўра чыс-

тас цi i свет ла га су му...

СТЭ ФА НIЯ 
ЛЮ БОЎ

«На ша пра фе сiя да зва ляе 
шмат ча го ра бiць дыс тан-
цый на, — ка жа жур на лiст, 

рэ дак тар Воль га Хво iн. — 

А вось з ба бу ляй, якая жы ве 

не да лё ка, мы прак тыч на не 

ба чы лi ся з са ка вi ка, дый ся-

бе па ста ян на кант ра ля ва лi 

ў пла не мыц ця i апра цоў кi 

рук. Не ска жу, каб мы вель-

мi па ку та ва лi ад не маг чы-

мас цi вы ехаць ку дысь цi за 

мя жу, але ў та кiя мо ман ты, 

як ця пер, па чы на еш ра зу-

мець, на коль кi каш тоў на 

на са мрэч, ка лi мо жаш сес цi 

на цяг нiк i па ехаць у iн шую 

кра i ну, па гля дзець на жыц цё 

iн шых лю дзей... За тое з'я вi-

ла ся шмат ча су, каб па быць 

по бач з сям' ёй. Дач ку я на-

столь кi за му чы ла за ня тка-

мi, што яна ад ной чы за явi ла: 

«Ха чу, каб вi рус скон чыў ся, 

ты хут чэй пай шла на ра бо ту 

i не тэ ра ры за ва ла мя не про-

пi сам ды чы тан нем!»

Пэў на, ме на вi та гэ та 

7-га до вая Стэ фа нiя Лю боў 

Клiм чык ха це ла па ка заць 

у сва iм ма люн ку — ка ра-

на вi рус i жан чы на ў мас цы. 

Дзяў чын ка ўдас ка наль ва ла 

i пе ра раб ля ла сваю ра бо ту 

не каль кi ра зоў, каб быць 

зра зу ме тай. «Яна шмат 

рас пыт вае мя не пра на вi ны 

ў све це i ра зу мее, што ка-

ра на вi рус — тая з'я ва, якая 

за кра ну ла ўсю пла не ту, ад-

бi ла ся на жыц цi мiль ё наў 

лю дзей, — рас кры вае ма-

ма па сыл юнай мас тач кi. — 

I, ка неш не, ма рыць, каб усё 

гэ та хут чэй скон чы ла ся».

Вiк то рыя ЦЕ ЛЯ ШУК.

Фо та 

Тац ця ны ТКА ЧО ВАЙ.
(Заканчэнне. 

Пачатак на 1-й стар.)

АКВА ПАРК, КI НО АКВА ПАРК, КI НО 
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