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Наш ка рэс пан дэнт па бы ваў 
на свят ка ван ні 100-й га да ві ны 

най ста рэй шай шко лы Га ра доц ка га 
ра ё на. Пе да го гаў і вуч няў па він ша ваў 

стар шы ня Ві цеб ска га аб лас но га Са ве та 
дэ пу та таў Ула дзі мір ЦЯ РЭНЦЬ ЕЎ 

(на фота), кі раў ні кі рай вы кан ка ма.

— Пры го жае свя та! Не кож ны ра ён мо жа 
га на рыц ца тым, што ёсць та кая ўста но ва 
аду ка цыі з ба га тай гіс то ры яй. На са мрэч 
гіс то рыя шко лы — гіс то рыя кра і ны, — ад-
зна чыў Ула дзі мір Ця рэнць еў.

У Вар хоў скай шко ле менш за двац цаць 
вуч няў. А ў вёс цы ўся го ка ля 240 жы ха роў. 
На ву чаль ная ўста но ва сё ле та атры ма ла 
ста тус ба за вай шко лы-сад ка. Стар ша клас-
ні каў во зяць на школь ным аў то бу се на за-
ня ткі ў Бы чы ху. Там умо вы не гор шыя, чым 
у го ра дзе. Пры гэ тым і ў Вар хоў скай шко ле 
быў ра монт, пас ля яко га тут прос та цу доў-
ныя ста ло вая, кла сы, са ні тар ныя вуз лы. 
Мно гае зроб ле на за срод кі, якія зэка но мі лі 
ў вы ні ку ап ты мі за цыі.

Па вод ле слоў стар шы ні Га ра доц ка-
га рай вы кан ка ма Пят ра КА РА БА ЧА, 

ап ты мі за цыя не ро біц ца 
толь кі дзе ля та го, каб яе 
пра вес ці. Зра зу ме ла, ка лі 
вуч няў ма ла, ін ша га вый-
сця ня ма...

У ра ё не на сён ня дзе-
вяць школ, у тым лі ку 
сем ся рэд ніх. У іх ка ля 
2,1 ты ся чы вуч няў. Парк 
школь ных аў то бу саў па-
поў няць тры ма шы ны.

У на ступ ным го дзе ў 
ся рэд няй шко ле ў па сёл-
ку Езя ры шча бу дзе зроб-
ле ны ка пі таль ны ра монт. 
Ужо даў но ў гэ тым ёсць 
па трэ ба.

Як кан ста та ваў стар-
шы ня аб лас но га Са ве та 
дэ пу та таў, пры клад на 25 міль ё наў руб-
лёў, зэка ном ле ных у вы ні ку ап ты мі за цыі 
на Ві цеб шчы не, на кі ру юць на раз віц цё 
аду ка цыі.

— Куп ля ем аў то бу сы, аб ста ля ван не, ка-
пі таль ны ра монт ро бім. За апош нія га ды 
мно гае ўжо ажыц ця ві лі. І ў та кіх маш та бах, 

якіх на ват пе да га гіч ныя ра бот ні кі не па мя-
та юць, — да даў Ула дзі мір Ця рэнць еў.

Сё ле та на ба зе ад ной са школ ад кры лі 
ска лад ром, у дру гой — бар цоў скую за лу.
Як га во рыц ца, най леп шае па цвер джан не 
ска за на му.

Аляк сандр ПУК ШАН СКІ. рukshаnskі@zvіаzdа.bу

ТЭН ДЭН ЦЫІ

АП ТЫ МІ ЗА ЦЫЯ НА КА РЫСЦЬ АДУ КА ЦЫІ

АД ЦЕН НІ СЛО ДЫ ЧЫ
Ва кол до ма Іга ра і Люд мі лы 

Ка са рэў скіх аку рат ны квет нік, 
сва і мі ру ка мі су жэн цы па бу да ва лі 
аль тан ку, лаз ню. З вяс ны да во-
се ні ра ду юць во чы да гле джа ныя 
гра ды і сад.

Дом на льгот ных умо вах да-
па маг ла ку піць дзяр жа ва, ка лі ў 
сям'і на ра дзі ла ся трэ цяе дзі ця — 
да чуш ка Па лі на. Не так даў но ў 
дзяў чын кі з'я віў ся яшчэ і ма лод-
шы бра цік.

— Вя лі кую сям'ю не пла на ва лі, 
але вя до ма ж, што дзе трое, там і 
чац вё ра. З ча тыр ма дзець мі кло-
па ту ха пае, так што пры ву ча лі з 
ма лен ства лю бую ра бо ту ра біць 
ра зам. Ста рэй шыя хлоп цы ста на-
ві лі ся «нянь ка мі» для ма лод шых 
дзя цей, муж да па ма гае па гас па-
дар цы. Ні хто не дзе ліць аба вяз кі 
на «жа но чыя» і «муж чын скія», — 
рас каз вае Люд мі ла.

Гас па ды ня са ма вы рас ла ў 
шмат дзет най сям'і. Ма ці ўвесь 
час на пра цы, гас па дар ка вя лі кая, 
так што дзе ці ву чы лі ся са мі ся бе 
да гля даць. Вось і ця пер ста рэй-
шы сын не лі чыць за дзі ва па мыць 

пад ло гу, а ма лень кая Па лі на «да-
па ма гае» ма ме на кух ні.

Акра мя звык лых ка шы і су поў 
Люд мі ла га туе і дэ сер ты. Па ча-
ло ся ўсё з та го, што за ха це ла ся 
па це шыць ма лых са лод кім. Кож-
ны ла су нак ма ла дой ма мы — са-
праўд ная скульп ту ра: ад «кла січ-
ных» квет ка вых па лян на круг лай 
асно ве, да кал ма тых крэ ма вых 
са ба чак, ма шы нак і прын цэс у 
пыш ных су кен ках. Ёсць і ўні каль-
ныя ра бо ты для асаб лі вых імя нін-
ні каў, якія не зной дзеш ні ў ад ной 
кан ды тар скай кра ме, на прык лад 
бу кет кве так або «ку бак з пі вам».

— Бы вае, што сяб ры про сяць 
зра біць торт да свя та. Я рас пыт-
ваю аб па жа дан нях пра смак і 
вы гляд. Ад ной чы га та ва ла торт 
на вя сел ле з квет ка мі і фі гур ка мі, 
а по тым чу ла, як гос ці дзя лі лі ся 
ўра жан ня мі. Гэ та пад ба дзёр вае, 
пры ем на ве даць, што не ка му твая 
пра ца прый шла ся да спа до бы.

Ку лі на рыць Люд мі ла па по-
клі чы ду шы і за доб рае сло ва. 
На па чат ку да яе за хап лен ня муж 
па ста віў ся на сця ро жа на: ла сун кі 
ады ма юць ба га та ча су, ды і срод-

кі на спе цы яль ныя пры ста са ван ні 
для га та ван ня па трэб ны. Але по-
тым зра зу меў, як важ ны для жон-
кі яе за ня так. Зрэш ты і сам муж-
чы на зна хо дзіць час, каб да даць 
до му ўтуль нас ці — да бу доў вае, 
ра ман туе, май струе.

ЛЕГ КА НО ГАЯ МА РА
У Верх ня дзвін скі ра ён Ула-

дзі мір Аза рка пе ра ехаў з-пад 
Ня сві жа. Та ды муж чы на пра ца-
ваў кі роў цам на ме лі я ра цый ных 
ра бо тах і зай мець улас ную ква-
тэ ру, хай і ў ін шай мяс цо вас ці, 
па да ва ла ся доб рай ідэ яй. Ад нак 
га рад ское жыц цё і ўлю бё ны за-
ня так цяж ка су мя шча лі ся, та му 
Ула дзі мір на быў вяс ко вую ха ту 
ў Шай та раў скім сель са ве це. Ця-
пер днём ён раз во зіць дзя цей па 
шко лах на аў то бу се, а воль ны час 
ад дае до гля ду за конь мі. Іх, да рэ-
чы, у гас па дар цы шэсць.

— Коль кі ся бе ма лым пом ню, 
заў сё ды баць кі тры ма лі ко ней, — 
дзе ліц ца ўспа мі на мі Ула дзі мір. — 
Ка лі сю ды пе ра ехаў, то вы ра шыў, 
што так са ма бу ду га да ваць ко ні ка — 
для ду шы. А по тым, як гэ та бы вае, 
па зна ё міў ся з ін шы мі ама та ра мі, 
на быў яшчэ ад на го. Так па сту по-
ва прый шоў да дум кі, што мож на 
ар га ні за ваць ка тан не, тым больш 
у лю дзей як раз з'я ві ла ся ці ка васць 
да вы ез даў «пад даў ні ну».

Сяб ры па дзя лі лі ся до све дам. 
З іх да па мо гай Ула дзі мір змай-
стра ваў брыч ку, ку піў вуп раж 

і збрую. Сель са вет да па мог афі-
цый на за рэ гіст ра ваць дзей насць 
як па слу гі аг ра эка ту рыз му без 
маг чы мас ці пра жы ван ня.

Ці ка ва на зі раць, як гра цы ёз-
ныя жы вё лы пры бя га юць на свіст 
гас па да ра. Ула дзі мір тлу ма чыць, 
што чу жых лю дзей га да ван цы не 
ба яц ца, бо ве да юць, што іх не па-
крыў дзяць, на ад ва рот, ту рыс ты 
ча сам пры во зяць для іх пачасту-
нак — са да ві ну ці ага род ні ну. Се на 
на зі му да во дзіц ца куп ляць — на-
рых та ваць столь кі тра вы сва і мі сі-
ла мі цяж ка. Мяс цо вы хле ба за вод 
у якас ці кор му вы дзя ляе рэшт кі 
пас ля вы пя кан ня хле ба, так зва-
ныя ска рын кі.

Са ма бо лей на вед валь ні каў 
бы вае ле там, ка лі з го ра да вяр та-
ец ца мо ладзь і ра сій скія ту рыс ты 
за зі ра юць на сель скую эк зо ты ку. 
Як за ўва жае гас па дар, хлоп цы да 
жы вёл, звы чай на, абы яка выя, а 
вось дзяў ча ты час та ста но вяц-
ца доб ра ах вот ны мі па моч ні ка мі 
і з за да валь нен нем кла по цяц ца 
пра ко ней: да па ма га юць кар міць, 
бін ту юць но гі.

— Ка лі пер шы раз за пра гаў ва-
зок у го рад на свя та, то хва ля ваў-
ся на ват больш, чым ка лі па да ваў 
за яву на афарм лен не ту рыс тыч-
ных па слуг. Бы ло тры вож на, бо 
з не пры выч кі ко ні маг лі спа ло-
хац ца на тоў пу, не ча ка ных гу каў. 
Я до ма на ват ка ля ро выя ша ры кі 
на вяз ваў, каб хоць кры ху звык-
лі, — усмі ха ец ца Ула дзі мір.

Ця пер ту рыс тыч ная кон ная 
тра са пра хо дзіць ад па на двор ка 
ама та ра з Шай та раў шчы ны це-
раз лес да су сед няй вёс кі Бар су-
кі. Ма ляў ні чы марш рут да па маг лі 
пра клас ці ра бот ні кі ляс га са. Час та 
экі паж за каз ва юць ма ла дыя, каб 
пра ехаць на ко нях це раз мост.

ТРЫ КРО КІ 
НА СУ СТРАЧ

— Важ на не ад біць у ча ла ве ка 
ах во ты займацца любімай спра-
вай, — раз ва жае стар шы ня сель-
са ве та Тац ця на Ра зум ная. — Мы 
га то выя рас тлу ма чыць пэў ныя 
юры дыч ныя мо ман ты, да па маг чы 
з афарм лен нем да ку мен таў, ка лі 
ча ла век мяр куе стаць ін ды ві ду аль-
ным прад пры маль ні кам або зай-
мац ца спра вай прос та так, без ухі-
лу ў біз нес. Чым вы дат ныя лю дзі, 
якія знай шлі ся бе ў пэў най дзей-
нас ці? Іх не трэ ба пра сіць двой чы 
аб да па мо зе, ка лі сель са вет шу кае 
па моч ні каў або пра хо дзіць ней кае 
свя точ нае ме ра пры ем ства. Ад па-
вед на, і мы ста ра ем ся іх пад тры-
маць са свай го бо ку. Да па ма га ем з 
да стаў кай бу даў ні чых ма тэ ры я лаў, 
кар моў, со чым, каб на шым ак ты-
віс там прад пры ем ствы не за вы ша-
лі кош ты на па слу гі.

Ці ка ва, што ра бо та сель са ве та з 
ня доб ра на дзей ны мі сем' я мі так са-
ма грун ту ец ца на по шу ку за ня ткаў. 
Пер шы пункт рэ абі лі та цыі звя за-
ны з ін ды ві ду аль ным па ды хо дам. 
Праб лем ную сям'ю на вед ва юць 
ме ды цын скія ра бот ні кі, псі хо лаг. 
Дру гі крок — гэ та ўлад ка ван не на 
ра бо ту. Важ на, каб па да печ ны меў 
па ста ян нае мес ца пра цы і маг чы-
масць за раб ляць. Крок трэ ці — гэ-
та агуль нае вы ву чэн не праб ле мы 
і наладжванне спры яль на га ася-
род дзя. Ка лі гас па да ры да гля да-
юць га род чык, жы вё лу, то ім ужо 
не ці ка ва цяг нуц ца да чар кі.

— За ўва жа лі не ад на ра зо ва: ка-
лі ў ча ла ве ка ёсць бліз кая сэр цу 
спра ва, то і на ра бо це, і до ма ён 
бу дзе пры кла дам, — ка жа Тац-
ця на Ра зум ная. І па спра чац ца з 
ёй цяж ка.

Раг не да ЮР ГЕЛЬ.
yurgel@zviazda.by

ЗА НЯ ТАК ПА ДУ ШЫ

«ЗА ПРЭГ ЧЫ» МА РУ
Ча со выя за хап лен ні 

мо гуць пе ра рас ці 
ў неш та боль шае

На ўез дзе ў аг ра га ра док Шай та ра ва Верх ня дзвін ска га ра ё на мі на коў 
су стра кае дэ ка ра тыў ная скульп ту ра: швей ная ма шын ка, ад якой 
цяг нец ца «па лат но», вы са джа нае квет ка мі. На дум ку стар шы ні 
Шай та раў ска га сель са ве та Тац ця ны Ра зум най, для іх мяс цо вас ці гэ та 
вель мі сім ва ліч нае ўпры га жэн не. Ка ля ро вая стуж ка тка ні ны мо жа 
сім ва лі за ваць і ад наў лен не та го, што ўжо бы ло, і неш та аб са лют на 
но вае, ство ра нае май стра ві ты мі ру ка мі мяс цо вых жы ха роў.


