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На тат кі шмат дзет на га тат кіНа тат кі шмат дзет на га тат кі  

Пра бы лую на стаў ні цу Ні ну 

Аляк санд раў ну Тра цюк рас ка-

за ла даў ні і шчы ры ся бар на-

шай га зе ты Клаў дзія Іва наў на 

Літ він чук. Яны шмат га доў пра-

ца ва лі ў ад ной шко ле, а пра жы-

лі ў ад ной вёс цы боль шую част-

ку жыц ця.

Ні на Аляк санд раў на на ра дзі ла ся 
ў кан цы 30-х га доў на ху та ры не да-
лё ка ад вёс кі Тэў лі. Пас ля вай ны, 
як вя до ма, па чаў ся ма са вы ады ход 
лю дзей з ху та роў. Яе баць кі Фе а до-
сія Ва сі леў на і Аляк сандр Мі ка ла е віч 
па бу да ва лі дом у Тэў лях, ку ды і пе-
ра бра ла ся сям'я. Ні на вель мі доб ра 
ву чы ла ся. Ну а та ды са май сме лай 
ма рай лю бой вяс ко вай дзяў чын кі 
бы ло стаць на стаў ні цай. І яна па сту-
пі ла ў не так даў но ство ра ны Брэсц кі 
на стаў ніц кі ін сты тут на фі зі ка-ма тэ-
ма тыч ны фа куль тэт.

Сын Аляк сандр да стае ся мей ны 
аль бом і па каз вае сту дэнц кія фо та-
здым кі ма ці. Яна — то на ве ла сі пе-
дзе, то ў спар тыў ным кас цю ме. Бы ла 
ак тыў ная ва ўсіх спра вах, 
лю бі ла зай мац ца спор-
там, ад ным сло вам: кам-
са мол ка, спарт смен ка, 
пры га жу ня.

Пас ля за кан чэн ня 
ін сты ту та па раз мер ка-
ван ні Ні на пры еха ла ў 
вёс ку Ка ба кі Бя ро заў-
ска га ра ё на. Там су стрэ-
ла ча ла ве ка, які стаў 
му жам, на ра дзі лі ся дзе-
ці. По тым па ся мей ных 
аб ста ві нах пе ра еха лі ў 
Тэў лі, у баць коў скі дом 
Ні ны. Гэ та бы ло, ка лі 
ста рэй шы сын ужо скон-
чыў два кла сы. Не ка то ры 
час на ват у Жа бін ку на 
ра бо ту ез дзі ла, тут доб-
рыя чы гу нач ныя зно сі ны, так што да 
гэ та га на се ле на га пунк та цяг ні ком 
да бі рац ца ўся го паў га дзі ны. По тым 
па яві ла ся мес ца ў Рын каў скай шко-
ле, Ні на Аляк санд раў на пе рай шла 
ту ды. Там яны і су стрэ лі ся з Клаў дзі-
яй Іва наў най ужо ў якас ці ка лег.

Клаў дзія Літ він чук згад вае, што 
Ні на бы ла ўзо рам на стаў ні ка свай го 
ча су: заў сё ды стры ма ная, роў ная ў 
ад но сі нах, адзе тая ў стро гі кас цюм 
ці дзе ла вую су кен ку, як па тра ба ваў 
ста тус на стаў ні ка та го ча су. Каб ні-
чо га не ад цяг ва ла ўва гу вуч няў ад 
тэ мы ўро ка, вы гляд пе да го га па ві нен 
спры яць дзе ла во му на строю. Ме на-
ві та так вы хоў ва лі бу ду чых на стаў-
ні каў у ВНУ.

Сель скія шко лы бы лі вя лі кія, кла-
сы ча сам пе ра поў не ныя. Та ды, мо-
жа, менш ува гі ўдзя ля лі пад рых тоў-
цы алім пі яд ні каў, але так атрым лі-
ва ла ся, што мно гія з яе вы пуск ні коў 
вы бі ра лі сва ім лё сам ме на ві та фі зі ку 
і ма тэ ма ты ку.

Не дзі ва, што мат чы най да ро гай 
пай шлі дзе ці. Сы ны Ні ны Аляк санд-
раў ны Ана толь і Аляк сандр так са-
ма па сту пі лі на той жа фа куль тэт, 
які ра ней скон чы ла іх ма ці. І толь кі 
адзін сын вы браў ін шую пра фе-
сію — стаў ін жы не рам. Пас ля атры-
ман ня дып ло маў Ана толь Пят ро віч і 
Аляк сандр Пят ро віч па еха лі на ра-
бо ту ў сель скія шко лы, іх жон ка мі, 
як час цей за ўсё бы вае, так са ма 
ста лі ка ля жан кі. Так па яві ла ся маг-
чы масць га ва рыць пра ды нас тыю 
Тра цю коў.

Аляк сандр Тра цюк па раз мер ка-
ван ні тра піў у На ва сёл каў скую ся рэд-
нюю шко лу Коб рын ска га ра ё на, дзе 
пра цуе ўжо амаль 35 га доў. А ка лі ў 
сям'і ўжо бы ло трое дзя цей, прый-
шла бя да. Тра гіч на за гі ну ла жон ка. 
На ся мей ным са ве це вы ра шы лі, што 
з баць кам за ста ец ца толь кі ста рэй-
шы сын. А ма лыя Са ша і Све та, якім 
бы ло пяць і сем га доў ад па вед на, 
пе ра яз джа юць да ба бу лі. І Ні на Аляк-
санд раў на за мя ні ла ўну кам ма ту лю. 
Ёй на ват да вя ло ся вый сці на да тэр-
мі но вую пен сію, бо су мя шчаць вы-
ха ван не дзя цей з ра бо тай у шко ле, 
якая зна хо дзі ла ся за пяць кі ла мет-
раў ад до ма, ста ла скла да на.

Свят ла на згад вае свае дзі ця чыя 
га ды з веч ны мі ба бу лі ны мі кло па та-
мі пра іх. А вось у ву чо бе па блаж кі 
не да ва ла: хат нія за дан ні пра вя ра ла 
заў сё ды, ка лі неш та не так, пры му-
ша ла пе ра піс ваць, каб бы ло пра віль-
на і пры го жа. Ці вар та здзіў ляц ца, 
што Аляк сандр і Свят ла на ста лі на-
стаў ні ка мі і вы бра лі сва ёй спе цы яль-
нас цю фі зі ку і ма тэ ма ты ку?

Свят ла на Аляк санд раў на за раз 
жы ве ў Жа бін цы, пра цуе ў Хме леў-
скай ся рэд няй шко ле, вы кла дае ма-
тэ ма ты ку. У яе са мой ужо трое дзя-
цей. І ста рэй шы сын, яко му 12 га доў, 
на ра дасць ма ці дэ ман струе здоль-
нас ці да на вук дак лад ных. На маё 
пы тан не аб пра фе сіі му жа Свят ла на 
смя ец ца: «Не, ужо на стаў ні каў нам 
дак лад на хо піць. Ён так са ма з ды-
нас тыі, якая ідзе ад ба бу лі — ды-
нас тыі чы гу нач ні каў, і пра цуе ў гэ тай 
га лі не».

Брат Свят ла ны, Аляк сандр Аляк-
санд ра віч Тра цюк так са ма не асаб лі-
ва за дум ваў ся над вы ба рам пра фе-
сіі, у 2004 го дзе пай шоў ву чыц ца ва 
ўні вер сі тэт, які ў роз ны час скон чы лі 
ба бу ля, баць ка, дзядзь ка. І ў якас ці 
на стаў ні ка фі зі кі вяр нуў ся ў бы лую 
ба бу лі ну шко лу, а ў 2012 го дзе стаў 
яе ды рэк та рам.

— Рын каў скай шко ле не так 
даў но споў ні ла ся 90 га доў, — пра-
во дзіць эк скур сію па яе ка лі до рах 
ма ла ды ды рэк тар. — Яна не мо жа 
па хва ліц ца су час ны мі ін тэр' ера мі, 
еў ра вок на мі, але ўсё не аб ход нае для 
ра бо ты ёсць. А па хва ліц ца мож на хі-
ба толь кі вя лі кай гіс то ры яй, доб ры мі 
тра ды цы я мі.

На жаль, мы не змаг лі зай сці ў му-
зей ны па кой, які з лю боўю ства ра лі 
мно гія па ка лен ні пе да го гаў — тут у 
са мым раз га ры ра монт, мно гія па-
мяш кан ні ад да юць све жай фар бай, 
шко ла рых ту ец ца да пры ём кі.

У гэ тым го дзе яе сце ны па кі ну лі 
дзе вяць вы пуск ні коў. А ўся го ву чэб-

ны год за кон чы лі 75 вуч няў. І ўсіх 
дзя цей пры во зіць аў то бус з на ва-
коль ных вё сак, у Рын ках не за ста-

ло ся ні вод на га жы ха ра 
школь на га ўзрос ту. Та му 
з на ступ на га го да шко ла 
бу дзе ба за вай — та кое 
ра шэн не пры ня та ў ра ё-
не. У гэ тай жа шко ле пра-
цу юць Ана толь Пят ро віч 
Тра цюк і яго жон ка На-
тал ля Вік та раў на, на стаў-
ні ца мо вы і лі та ра ту ры.

Аляк сандр Пят ро віч 
Тра цюк, гар та ю чы ся мей-
ны аль бом, ска заў, што 
на са мрэч уплыў ма ці не 
толь кі на вы бар пра фе сіі, 
на ват на яго пра фе сій ны 
по чырк быў ка ла саль ны. 
«Пер шыя га ды ла віў ся бе 
на тым, што ў не чым ка-
пі рую ма му на ўро ках, — 

згад вае Аляк сандр Пят ро віч. — І гэ-
та, ві даць, нар маль на. На пер шым 
ча се я за ўва жаў, што кры ху паў та-
раю ма не ру ін сты туц ка га пра фе са ра 
Ге ор гія Шуль ма на, на ша га дэ ка на 
Яў ге на Пра ліс ка. По тым у пра цэ се 
пра цы на ра джа ец ца і вы шлі фоў ва-
ец ца свая ма не ра. І ўжо на ўро ках 
ма ла дых ка лег за ўва жаю, што неш-
та за па зыч ва юць у мя не. Ця пер дзе ці 
ка рыс та юц ца ін тэр нэ там, яны больш 
раз ві тыя і пра су ну тыя ў пла не ін фар-
ма ты за цыі. Але яны амаль зу сім не 
чы та юць кніг, у іх слоў ні ка вы за пас 
мен шы, чым у ра вес ні каў двац цаць 
га доў та му. Ёсць свае асаб лі вас ці 
ў вы кла дан ні прад ме та, у ра бо це 
наогул. Ды не ка то рыя рэ чы за ста-
юц ца ня змен ны мі. Мы ўсе да гэ тай 
па ры ка рыс та ем ся біб лі я тэ кай, якую 
збі ра ла ма ма. Мно гія ме та дыч ныя 
рэ ка мен да цыі, ды і ін шыя да па мож-
ні кі, ак ту аль ныя. Ця пер та кой лі та-
ра ту ры не зной дзеш».

Шмат га доў та му, ка лі Ні на Аляк-
санд раў на яшчэ пра ца ва ла, яе ра-
зам з сы на мі ад ной чы за пра ша лі ў 
воб ласць на ўша ноў ван не на стаў-
ніц кіх ды нас тый. З гэ тай на го ды за-
ста лі ся здым кі ў ся мей ным аль бо ме. 
А за раз да га да ві ны смер ці ба бу лі 
яе ўнук Аляк сандр вы ра шыў зра біць 
асоб ны аль бом, цал кам пры све ча ны 
Ні не Аляк санд раў не Тра цюк, вяс ко-
вай на стаў ні цы, за сна валь ні цы ды-
нас тыі.

Свят ла на ЯС КЕ ВІЧ.

Коб рын скі ра ён



Ды рэк тар Рын каў скай шко лы Аляк сандр ТРА ЦЮК.

Ды нас тыяДы нас тыя  

«ДА ГЭ ТАЙ ПА РЫ КА РЫС ТА ЕМ СЯ 
МА МІ НАЙ БІБ ЛІ Я ТЭ КАЙ»

Агуль ны пра цоў ны стаж сям'і сель скіх на стаў ні каў 
з Коб рын ска га ра ё на даў но пе ра сяг нуў паў та ра ста год дзя

Дзе ці спы та лі, які ў мя не 
са мы яр кі ўспа мін дзя цін ства. 
Ска заў ім, што ад ной чы, ка лі 
мне бы ло га доў дзе сяць, раз-
маў ляў з сяб рам па тэ ле фо не 
і ма шы наль на кру ціў у ру ках 
ма мі ну шпіль ку для ва ла соў. 
А по тым гэ так са ма ма шы наль-
на ўста віў яе ў ра зет ку. Ін шых 
яр кіх ус па мі наў у ма ім дзя цін-
стве не бы ло.

* * *
Гля дзім фільм «Ка роль га-

во рыць» пра анг лій ска га ка ра-
ля Ге ор га VІ. Ка роль звяр та-
ец ца да Чэр чы ля. Ста рэй шая 
дач ка:

— Чэр чыль, Чэр чыль... Не-
дзе я гэ та імя ўжо чу ла.

Мы ра дас на:
— Ну, да вай, ус па мі най.
— А, ус пом ні ла! Так свін ку 

ў «Сва тах» зва лі!
Доб ры се ры ял «Сва ты», 

мож на ска заць, гіс та рыч ны.

* * *
Вы ра шы лі пра вес ці ўнут ры-

ся мей ны экс пе ры мент: спа чат-
ку па кар міць вя чэ рай дзя цей, 
а по тым ужо ес ці са мім, так бы 
мо віць у спа кой най, ня зму ша-
най ат мас фе ры. Вы нік пе ра-
вы сіў усе ча кан ні — рас ту чыя 
ар га ніз мы ўмя лі ўсё да чыс та, 
па кі нуў шы баць кам пра жыт ко-
вы мі ні мум.

Па вы ні ках экс пе ры мен та 
бы ло пры ня та стра тэ гіч нае 
ра шэн не: ад гэ та га ча су спа-
чат ку бу дуць вя чэ раць баць кі, 
по тым дзе ці і ў са мым кан цы — 
кош ка.

Р. S. Ка лі хтось ці бу дзе ня-

згод ны, мо жам па мя няць мес-

ца мі з кош кай.

* * *
Каб пад ка лоць сы на, які па-

ста ян на тар чыць у план шэ це, 
ка жу яму:

— Як спра вы, Ар се ній План-
шэ та віч?

А ён у ад каз:
— Доб ра, Па вел Фэй сбу-

ка віч.
Вось што тэх на ло гіі з людзь-

мі ро бяць!

* * *
Ма лод шыя гар та лі эн цык ла-

пе дыю пра жы вёл. Ве ра ўба-
чы ла фа та гра фію аран гу та на 
і ка жа:

— Та та, а гэ та мал па та-
кая ж вя лі кая, як ты?

Па гля дзеў на мал пу, у дум ках 
па раў наў з са бой і ска заў, што я, 
на пэў на, усё-та кі боль шы.

Са мае ці ка вае, што на 
той жа ста рон цы бы лі фа та гра-
фіі льва, тыг ра, мядз ве дзя, але 
са мной яны ча мусь ці вы ра шы-
лі па раў наць ме на ві та аран гу-
та на. На ват не як крыўд на.

* * *
Ужо не пер шы год на зі раю 

дзіў ную кар ці ну: чым блі жэй 
дзень на ра джэн ня сы на, тым 
горш па чы нае пра ца ваць яго 
со та вы тэ ле фон. Пры клад-
на за два тыд ні да дня на ра-
джэн ня ў яго па чы на юць па 
чар зе пса вац ца ка ме ра, пра-
гра мы і плэ ер. Пры клад на за 
ты дзень па чы на юц ца праб ле-
мы з вай фа ем і ін тэр нэ там. 
І дзесь ці за два-тры дні па 
ім ужо прак тыч на не маг чы-
ма зва ніць. У вы ні ку тэ ле фон 
ура чыс та па мі рае. Усё гэ та, 
вя до ма, бы ло б вель мі сум-
на, ка лі б не ад но але: ад ра зу 
пас ля дня на ра джэн ня, ка лі 
тэ ле фон не быў за ме не ны на 
но вы, ён не ча ка на са ма ад-
наў ля ец ца і пра цуе без збо-
яў яшчэ год. Прос та ней кая 
чар таў шчы на.

* * *
Жон ка па пра сі ла пры вез ці 

з до му рас чос ку (яны ця пер у 
вёс цы жы вуць). На пы тан не 
«Якую?», па коль кі рас чо сак 
у нас шмат, ска за ла: «Якую 
зной дзеш». Та кой па ста ноў-
цы за да чы я аб ра да ваў ся, бо 
гэ та знач на спра шча ла яе ра-
шэн не.

У вы ні ку паў га дзі ны шна рыў 
па ква тэ ры, знай шоў (і то та-
му, што ад ад чаю за лез пад 
праль ную ма шы ну) толь кі сваю 
па ла ма ную рас чос ку, якая ім 
ні як не па ды дзе.

Спра бую зра зу мець: у до-
ме пяць жан чын, у кож най у 
ся рэд нім па тры рас чос кі, але 
знай сці не маг чы ма ні вод най.

Р. S. Ад чу ваю, да вя дзец ца 

іс ці ў кра му па но вую пар тыю 

рас чо сак. Гэ та ў лю бым вы пад-

ку мой ка сяк.

* * *
Ідзём з двай нят ка мі па по лі, 

з-за ле су на соў ва ец ца на валь-
ні ца. Ка жу ім:

— Да вай це пры ба вім кро ку, 
у на валь ні цу ў по лі не бяс печ на 
зна хо дзіц ца.

— Ча му?
— Мо жа ўда рыць ма лан ка.
— У нас?
— Яна звы чай на б'е ў са мае 

вы со кае мес ца.
По ля, па гля дзеў шы на мя-

не:
— Не хва люй ся, та та, мы з 

Ве рай не вель мі вы со кія.
Каб я зу сім не хва ля ваў ся, 

за ста ло ся ад пус ціць маю ру ку 
і ады сці на бяс печ ную ад лег-
ласць.

Р. S. Гэ та бы ла руб ры ка «Як 

я пра ца ваў гро ма ад во дам».

Па вел ХО ЛАД



Як я пра ца ваў 
гро ма ад во дам

За сна валь ні ца на стаў ніц кай ды нас тыі 
Ні на Аляк санд раў на ТРА ЦЮК.


