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За гад чык уста но вы Тац-

ця на Це раш ко ва вель мі 

хва лі ла Юрыя Вік та ра ві ча. 

Рас ка за ла, што ён тра піў на 

пра цу па раз мер ка ван ні пас-

ля та го, як сё ле та атры маў 

дып лом у По лац кім дзяр жаў-

ным уні вер сі тэ це. Ці ка ва, 

што хло пец пра фе сій ны, як 

ка жуць пе да го гі, «да школь-

нік» — ву чыў ся ме на ві та 

па гэ тай спе цы яль нас ці на 

фа куль тэ це да школь най 

аду ка цыі. Ка неш не, ця пе-

раш нія ка ле гі вы ха валь ні ка 

спа чат ку, мяк ка ка жу чы, бы-

лі тро хі здзіў ле ны на ві не пра 

тое, што хло пец бу дзе пра-

ца ваць на гэ тай па са дзе. Ды 

і баць кі так са ма, дзет кі. Але 

ўжо праз не каль кі дзён усе 

здзі ві лі ся яшчэ больш, бо 

ма ла ды спе цы я ліст за ча ра-

ваў сва і мі ін тэ лі гент нас цю, 

сціп лас цю, вет лі вас цю.

Юрый пад час на шай 

раз мо вы рас ка заў, што ён 

з ды нас тыі пе да го гаў. Ма ма 

пра цуе фіз ру ком у ін шай ві-

цеб скай уста но ве аду ка цыі 

да дат ко ва га на ву чан ня — у 

дзі ця чым цэнт ры раз віц ця. 

Ча му вы браў не ты по вую для 

муж чын спе цы яль насць? 

Ска заў, што вель мі лю біць 

дзя цей. Як ста рэй шы сын у 

сям'і да па ма гаў вы хоў ваць 

бра та, які на дзе сяць га доў 

ма лод шы за яго. Пас ля за-

кан чэн ня ві цеб скай гім на зіі 

№ 2 Юрый вы зна чыў ся, што 

аба вяз ко ва бу дзе пе да го-

гам. Ка лі ву чыў ся ў ВНУ на 

чац вёр тым, апош нім, кур се, 

па спя ваў пад пра цоў ваць вы-

ха валь ні кам у на ва по лац кім 

дзі ця чым сад ку. Та му не вя-

лі кі во пыт ужо быў.

...Па куль гу та ры лі, пра ве-

даць дач ку Ве ра ні ку прый-

шла яе ма ма Воль га Шарш-

нё ва. Жан чы на, ма ма два іх 

дзя цей, з ра дас цю па дзя лі-

ла ся пры ем ны мі ўра жан ня мі. 

Рас ка за ла, што ма лая вель мі 

ах вот на хо дзіць у са док. І па 

вы хад ных, бы вае, су муе без 

свай го лю бі ма га вы ха валь ні-

ка. Тэ ле фа нуе яму.

Юрый пры знаў ся, што не 

толь кі ён, але і дзе ці ву чаць 

яго, на прык лад цяр пен ню, і 

па чар зе рас каз ваюць яму 

пра мод ныя цац кі, гуль ні, 

якія куп ля юць ім баць кі.

Зна ё мыя вы ха валь ні ка з 

ра зу мен нем ста вяц ца да пра-

фе сій на га вы ба ру, хоць сяб-

ры-хлоп цы ка жуць, што не 

змаг лі б пра ца ваць у сад ку 

на яго па са дзе. Да рэ чы, су-

раз моў нік па куль ха лас цяк...

Хло пец за хап ля ец ца па-

да рож жа мі. Ра зам з сяб ра мі 

ез дзіць па га ра дах Бе ла ру сі 

на ад на- і двух дзён ныя эк-

скур сіі. Ву чыц ца граць на 

гі та ры і ку ха рыць. Апош-

ня му да вя ло ся на ву чыц ца, 

ка лі жыў у ін тэр на це. Пры 

гэ тым ра біў не толь кі прос-

тыя стра вы — ка шы і гэ так 

да лей, — але і ку лі нар ныя 

«шэ дэў ры». На прык лад, 

буль бя ныя ша ры кі з сы рам 

унут ры. Пры знаў ся, што 

пад гле дзеў, як гэ та ро біц-

ца, у ін тэр нэ це. Пры дум ваў 

і аў тар скія со у сы.

Юрый па ві нен ад пра ца-

ваць у сад ку два га ды. На-

конт та го, ці за ста нец ца тут 

на да лей, ад ка заў, што па-

куль пра гэ та не ду мае. На 

сён ня яму ўсё па да ба ец ца. 

Хло пец вель мі ак тыў на бя-

рэ ўдзел ва ўсіх ме ра пры-

ем ствах. Пад час на ва год ніх 

ра ніш ні каў бу дзе Дзе дам 

Ма ро зам, по тым на роз ных 

свя точ ных ме ра пры ем ствах 

збі ра ец ца вы кон ваць муж-

чын скія ро лі. Як ма ла ды 

спе цы я ліст на вед вае кан-

фе рэн цыі, сім по зі у мы, се мі-

на ры, раз ві ва ец ца ў сва ёй 

пра фе сіі.

Ва ўсёй кра і не муж чын на 

па са дзе вы ха валь ні ка мож-

на пе ра лі чыць лі та раль на па 

паль цах. Доб ра, што і ві цеб-

скім дзет кам па шан ца ва ла!

Аляк сандр 

ПУК ШАН СКІ.

СЛЯ ПАЯ ЛЮ БОЎ...
— Мі ша пра цуе ўжо тры 

ме ся цы! Хут ка па ві нен быць 

до ма. За ня ты па 12 га дзін у 

су ткі. Але, на жаль, ні чо га 

тол кам не за раб ляе, уся го 

350 руб лёў. Я яго карм лю. 

Ма быць, аб дур вае? — з 

па ро га па спя вае па ве да-

міць пра га лоў ныя па дзеі ў 

сва ім жыц ці жан чы на га доў 

пя ці дзе ся ці.

— Як за раз па во дзіць 

ся бе сын? — пы та ец ца 

ўчаст ко вы.

— Рас каз ваць усё як ёсць? 

З тур мы прый шоў — біў мя не, 

піў, — уз ды хае ах вя ра хат ня га 

гвал ту. — Усё, што ў мя не бы ло, я 

ўкла ла ў гэ тую ква тэ ру! Па гля дзі-

це, які ра монт зра бі ла, так сы на 

ча ка ла. А коль кі па цяг ну ла ў мя не 

тур ма! Я яму гро шы кож ны ме-

сяц да сы ла ла, пе ра да чы збі ра ла. 

А як інакш? Ён жа ў мя не адзі нае 

дзі ця! Якія ліс ты мне ад туль пі саў! 

Ён доб рым як ця ля ста но віц ца, ка-

лі ес ці хо ча. А ка лі сы ты — ад ны 

кры кі і ма цю кі. Як тра ся не мя не, 

дык да ля таю да су сед ня га па коя. 

Пра шу: «Па шка дуй ма ці!»

— Пра но выя ін цы дэн ты ў мі лі-

цыю па ве дам ля лі?

— Не. Ра зу ме е це, ка лі б гэ та 

ад ра зу зра біць... А так — су па ко і-

ла ся, асты ла, да ра ва ла. Ён заўж-

ды кля нец ца, што гэ та апош ні раз! 

Вы ба чы це, як я «вы сах ла»? На 

20 кі ла гра маў схуд не ла, — пе-

ра клю ча ец ца гас па ды ня. — Яму 

прос та ажа ніц ца трэ ба. Ма лю Бо-

га, каб знай шоў якую дзяў чы ну і 

сы шоў ад мя не.

— Не бе ра жа це вы ся бе, — 

звяр та ец ца да су раз моў ні цы Ула-

дзі мір. — Та кое нель га да ра ваць. 

Яшчэ не каль кі па доб ных вы ха-

дак — і Мі ша зноў пой дзе па знаё -

мым яму шля ху.

— Ка лі ён вый шаў з тур мы — 

я яму ру кі ца ла ва ла, — вы ці рае 

слё зы жан чы на. — Ма ця рын ская 

лю боў — сля пая.

...Ся рэд ні ўзрост тых, хто час-

цей за ўсё трап ляе ў по ле зро ку 

ўчаст ко ва га, — лю дзі ад 25 да 35 

га доў. Муж чын ся род іх больш, 

але пра ца ваць скла да ней з жан-

чы на мі:

— Возь мем хоць бы ал ка голь-

ную за леж насць. Жан чын гэ та 

атру та за цяг вае мац ней, і неш та 

рас тлу ма чыць ім ста но віц ца цяж-

ка. А ча ла век у не цвя ро зым ста-

не, як усім вя до ма, — па тэн цый ны 

зла чы нец.

Ула дзі мір ка жа, што, па яго на-

зі ран нях, мо ладзь ста ла больш 

на сця ро жа на ста віц ца да роз ных 

псі ха троп ных рэ чы ваў.

— Яны ба чаць, чу юць, чы та-

юць (доб ра, што ін фар ма цыі за раз 

шмат), да ча го гэ та мо жа пры вес-

ці, і ро бяць ад па вед ныя 

вы сно вы. Ву чац ца на чу-

жых па мыл ках, — мяр куе 

мі лі цы я нер.

Участ ко вы пры зна ец ца, 

што не змог бы пра ца ваць 

ін спек та рам па спра вах 

не паў на лет ніх.

— Лі чу, што мо ла дзі 

трэ ба да ваць шанц. Ве-

дае  це, заў сё ды ад чу ва-

ец ца, ка му ён па трэб ны, 

а ка му — не. У іх жа ўсё 

жыц цё яшчэ на пе ра дзе, і 

хто ве дае, як ад гук нец ца 

тая ці ін шая іх вы хад ка? 

А пад лет кі та кія эма цы я наль ныя! 

Вель мі шка да дзя цей, якія за блы-

та лі ся. У мі лі цыі пра цу юць не ро-

ба ты — у нас так са ма ёсць па чуц-

ці, — ка жа Ула дзі мір. — Ка лі мі лі-

цы я нер за трым лі вае юна ка, та му 

па да ец ца, што мы са мыя дрэн ныя 

на све це лю дзі! Але ле пей адзін 

раз склас ці за пра ва па ру шэн не 

ад мі ніст ра цый ны пра та кол, чым 

хло пец ад чуе сваю бес па ка ра-

насць і пой дзе ху лі га ніць да лей.

НА ДЗЕЙ НЫ ТЫЛ
— Тое, што ба чыць на пра цы 

ўчаст ко вы, пры му шае гля дзець на 

ўлас нае жыц цё інакш. Хо чац ца ўсё 

ра біць пра віль на, быць для ін шых 

пры кла дам. Я, ка лі на ра дзіў ся сын, 

кі нуў ку рыць, — рас каз вае Ула-

дзі мір. — За раз Ар цё му ча ты ры з 

па ло вай га ды. На сям'ю, на жаль, 

з-за не нар ма ва на га гра фі ка ча су 

ха пае не заў сё ды. Ка лі іду на пра-

цу, асаб лі ва ў вы хад ныя дні, Цём ка 

заўж ды ка жа: «Не ідзі, та та. Да-

вай до ма па гу ля ем». Але служ ба 

ёсць служ ба. Сын лю біць пры мя-

раць мае фу раж кі. Усім у дзі ця чым 

сад ку рас каз вае, што та та ў яго 

мі лі цы я нер. Пры ем на.

Ула дзі мір па зна ё міў ся са сва ёй 

бу ду чай жон кай на пра цы. На тал-

ля — ін спек тар кры мі наль на-вы ка-

наў чай ін спек цыі.

— Мне па шчас ці ла, — упэў не на 

ка жа су раз моў нік. — Ка лі за трым-

лі ва ю ся на пра цы, на ват да ра ні-

цы, з улі кам, што пра цоў ная зме на 

скон чы ла ся ў 18 га дзін, На тал ля 

ўсё ра зу мее. Ёй на ват тлу ма чыць 

ні чо га не трэ ба, бо са ма доб ра ве-

дае гэ тую «кух ню». Я не бу ду на-

стой ваць, каб Ар цём пай шоў слу-

жыць у мі лі цыю. Гэ та па ві нен быць 

яго вы бар. Для па чат ку па спра бую 

зра біць так, каб час сы на быў за ня-

ты з ка рыс цю. Пла ную ад даць яго ў 

Су во раў скае ву чы лі шча. Але кож-

ны раз, ка лі Цё ма мя не аб ды мае 

пас ля пра цы, ду маю, што прос та 

не зма гу яго ку дысь ці ад пус ціць, — 

усмі ха ец ца ўчаст ко вы.

Ула дзі мір ці ка віц ца аў та ма бі-

ля мі, ус па мі нае, што ў дзя цін стве 

заў сё ды з баць кам пра па даў у 

га ра жы. Участ ко вы ка лек цы я нуе 

не звы чай ныя ша ры ка выя руч кі, 

вы рошч вае хат нія квет кі. Толь кі ў 

не вя ліч кім ра бо чым ка бі не це мі-

лі цы я не ра кра су юц ца 22 рас лі ны! 

І ўсе іх да гля дае ён сам.

— Мне па да ец ца, што за раз лю-

дзі больш па важ лі ва ста вяц ца да 

мі лі цы я не раў, чым га доў дзе сяць 

та му. Гэ та доб рая тэн дэн цыя, — 

лі чыць хло пец.

Ула дзі мір хо ча і да лей ру хац ца па 

кар' ер най лес ві цы. Але ме на ві та на 

па са дзе ўчаст ко ва га. Пе ра хо дзіць 

у ін шы ад дзел не пла нуе: па чы наць 

неш та но вае заў сё ды цяж ка.

— Па мя таю, як толь кі прый шоў 

ва ўчаст ко выя ін спек та ры, га ла ва 

кру гам іш ла ад усіх гэ тых пы тан-

няў і праб лем! Як усім да па маг-

чы? Як ва ўсім ра за брац ца? Усё 

пры хо дзіць з во пы там, на пры-

кла дзе ад ной сям'і ра зу ме еш, як 

быць з ін шай. Неш та ра яць ка ле-

гі, — ка жа су раз моў нік. — Ёсць та-

кія «па да печ ныя», якія ўжо даў но 

зна хо дзяц ца не на ма ім участ ку, 

але я да гэ та га ча су іх на вед ваю. 

Не па ве ры це, але па-са праўд на му 

хва лю ю ся, як яны там.

Ка ця ры на АСМЫ КО ВІЧ.

Фо та Ган ны ЗА НКА ВІЧ.

«УЧАСТ КО ВЫ — АМАЛЬ ШТО ПСІ ХО ЛАГ»

Не ча ка на!Не ча ка на!

«ДА ШКОЛЬ НІК»... ЮРЫЙ ВІК ТА РА ВІЧ«ДА ШКОЛЬ НІК»... ЮРЫЙ ВІК ТА РА ВІЧ

У ві цеб скіх дзі ця чых 

яс лях-сад ку № 52 

вы ха валь ні кам пра цуе 

22-га до вы Юрый 

ЛІ ТО ШЫК. У яго 

«пад па рад ка ван ні» 

так зва ная ма лод шая 

гру па, у якой 

26 дзе так ва ўзрос це 

трох-ча ты рох га доў. 

З та кі мі ма лы мі 

на ват во пыт ным 

пе да го гам пра ца ваць 

скла да на. Па раў наль на 

пра сцей з ты мі, ка му 

пяць-шэсць га доў. А ў 

но ва га су пра цоў ні ка 

атрым лі ва ец ца ўсё 

вель мі доб ра!

Ён ву чыць дзе так, а тыя — яго

Заканчэнне. 

Пачатак на 1-й стар. «ЧЗ».)

Па ста тыс ты цы, ах вя ра мі хат ня га гвал ту ў 75 % 
ста но вяц ца жан чы ны.

«Да не ка то рых «па да печ ных» 
ха джу так час та, як да до му».


