
Выпуск № 16 (152)

5

ЦЯЖ КА 
БЫЦЬ ДЗI ЦЕМ?

...У пер шыя га ды са ма стой на га да рос-

ла га жыц ця зда ва ла ся: як доб ра быць 

дзi цем! Нi я кiх та бе сур' ёз ных тур бот, 

абы, як ка за лi ба бу лi, не краў i доб ра ву-

чыў ся. Узор на ся бе па во дзiш — ча кай 

у Но вы год па да рун кi ад Дзе да Ма ро за. 

Дый на ват ка лi не iдэа льна, усё ад но ча-

кай, аван сам, Дзед ча раў нiк спа гад лi вы. 

Ма ме да па ма га еш — ма лай чы на. «Пя-

цёр ку» са шко лы пры но сiш — цу доў на, 

«трой ку» — нi чо га страш на га, вы пра вiш. 

Зноў жа, ка нi ку лы ча ты ры ра зы на год, а 

ўлет ку, за гу ляў шы ся з сяб ра мi-пры яце ля-

мi, мож на за хо дзiць да моў толь кi па абе-

даць i спаць... Не жыц цё — ма лi на!

Але ра на цi поз на ста дыя зайз драс цi 

i не кры тыч най на сталь гii пра хо дзiць. Ка-

лi ж з'яў ля юц ца ўлас ныя дзе цi, ты нi бы-

та пра жы ва еш дзя цiн ства на ноў — але 

ўжо з ад ва рот на га бо ку, за ўва жа ю чы 

не толь кi яго бес кла пот ныя ра дас цi, але 

i пад вод ныя ка мя нi, пе ры я дыч на па-

раў ноў ва ю чы «та ды» i «ця пер» i ча сам 

пры хо дзя чы да вы сно вы, што нам бы ло 

пра сцей жыць.

У ма iм дзя цiн стве, на прык лад, не бы-

ло «раз вi ва шак» для да школь нi каў, але 

за тое нi хто не па тра ба ваў ад нас умець 

чы таць i пi саць яшчэ да па ступ лен ня ў 

пер шы клас. На ват у пе сень цы за ха ваў ся 

на па мiн: «Лi та ры роз ныя пi саць... ву чаць 

у шко ле». Ця пер жа, пры нам сi ў ста лi цы, 

для баць коў звы чай ная спра ва — за год 

вес цi дзя цей на пад рых тоў чыя кур сы, дзе 

i чы тан не, i «Я спаз наю свет», i асно вы 

ма тэ ма ты кi, i анг лiй ская.

...Ма ма тэ ле фа на ва ла з ра бо ты адзiн 

раз на дзень, каб пе ра ка нац ца, што мы 

па елi i зра бi лi ўро кi. Сён ня кант роль ныя 

зван кi дзе цям — не ад' ем ная част ка вы-

ха ваў ча га пра цэ су. Спы та ла ў тых, хто 

ў дзя цiн стве ез дзiў праз паў го ра да на 

роз ныя сек цыi i гурт кi з клю чом на шыi, 

цi мно гiя з iх ад пус ка юць сва iх дзя цей 

зай мац ца на тых жа ўмо вах? Трой чы 

ха-ха! Без ма бiль нi ка ў кi шэ нi цi смарт-га-

дзiн нi ка на ру цэ не вы праў ля юць прак-

тыч на нi ко га. Хтось цi стэ ле фа ноў ва ец ца 

з баць ка мi ў за га дзя вы зна ча ны час, ка-

гось цi «пе ра да юць» адзiн ад на му баць кi 

i пе да го гi, ка гось цi на ват «вя дзе» GPS-

трэ кер, а вы пад ко ва за бы ты до ма тэ ле-

фон i ад па вед на згуб ле ная на ней кi час 

су вязь — на го да для па нi кi цi скан да лу.

...У нас не бы ло сва я коў i ба буль у вёс-

цы, та му звы чай на част ка лет нiх ва ка цый 

пра хо дзi ла ў «за вод скiм» пi я нер ла ге ры, 

i праз ад ну-дзве зме ны заў сёд нi кi, дзе цi 

за вад чан, па чу ва лi ся ўжо як до ма. Я да-

гэ туль ма гу на ма ля ваць схе му на ша га 

лет нi ка i пры га даць iм ёны-проз вi шчы «га-

лоў ных лю дзей» — на чаль нi ка, лю бi мых 

ва жа тых i сва iх су атрад нi каў, ды-джэя i 

кi раў нi ка твор чых гурт коў. Ця пер, ска жам 

шчы ра, коль касць за га рад ных лет нi каў 

ку ды мен шая, i на бор у iх iдзе па iн шых 

прын цы пах, та му знiк ла та кое каш тоў нае 

ад чу ван не «свой скас цi» — дзе цi пад-

трым лi ва юць ста сун кi ў леп шым вы пад ку 

год-дру гi, по тым ра зы хо дзяц ца, як у мо ры 

ка раб лi, i жы вуць кож ны сва i мi iн та рэ са-

мi. Да та го ж сё ле та праз не спры яль ныя 

эпi дэ мi я ла гiч ныя ўмо вы «баць коў скiя днi» 

пе ра тва ры лi ся ў су стрэ чы це раз ага ро-

джу, без маг чы мас цi аб няц ца i па ка заць 

усе па та ем ныя i лю бi мыя мес цы — якая 

ўжо тут ра дасць?

Сё ле та дзе цям на огул да вя ло ся ня-

прос та, маг чы ма, на ват больш, чым нам. 

Вяс но выя ка нi ку лы для мно гiх пе рай шлi 

аку рат у са ма iза ля цыю, вы пуск ныя ў сад-

ках i шко лах вы му ша на ад мя нi лi ся, за-

баў ляль ныя цэнт ры i куль тур ныя ўста но-

вы за чы нi лi ся, з пла наў на ле та ў мно гiх 

«вы па ла» па езд ка на мо ра цi ў вёс ку да 

ба бу лi... Аль тэр на тыў за ста ло ся на сам-

рэч ня шмат — дом, ву лi ца, га джэ ты; ка лi 

па шан ца ва ла з вод пус кам баць коў — 

вы лаз кi на да чу цi на пры ро ду. I тым не 

менш дзе цi спра вi лi ся: са мi цi з да па мо-

гай да рос лых знай шлi са бе за ня так, на-

за па сi лi сон ца i ўра жан няў, вы рас лi з усiх 

за па саў адзен ня i абут ку i бу ду юць пла ны 

на блiз кую ды ад да ле ную перс пек ты ву. 

Яны пра бi ва юць свае шля хi, «пра рас та-

юць», нi бы квет кi праз ас фальт. I я ра зу-

мею, што гэ тай дзi ця чай не ўтай моў нас цi, 

ап ты мiз му i ўмен ню ма рыць без ме жаў 

вар та па ву чыц ца, па маг чы мас цi пад тры-

маць, а ка лi не ўме еш — прос та не пе ра-

шка джаць.

Вiк то рыя ЦЕ ЛЯ ШУК.

У мiж на род най прак ты цы iс нуе толь кi два вi ды пра ва, 

якiя ў прын цы пе не мо гуць пад па даць пад ней кае 

аб ме жа ван не з чый го-не будзь бо ку, у тым лi ку з па зi цыi 

дзяр жа вы. Гэ та за ба ро на ка та ван няў i раб ства ў лю бой 

фор ме. Ад нак на са мрэч гэ тыя пра вы iг на ру юц ца 

i па ру ша юц ца ледзь ве не паў сюд на i на роз ных уз роў нях. 

Пы тан нi пра ва вой рэг ла мен та цыi аба ро ны дзi ця цi 

на вэ бi на ры «Ака зан не юры дыч най да па мо гi дзе цям, 

якiя па цяр пе лi ад гвал ту (у тым лi ку ганд лю людзь мi 

i звя за на га з iм зла чын ства)» акрэс лiў ад ва кат Мiн скай 

га рад ской ка ле гii ад ва ка таў Дзмiт рый ЛЕП РЭ ТАР. 

Пра ва выя ан лайн-ме ра пры ем ствы пры пад трым цы 

па соль ства Вя лi ка бры та нii ла дзiў Дзi ця чы фонд 

ААН (ЮНI СЭФ) у Бе ла ру сi су мес на з Бе ла рус кай 

рэс пуб лi кан скай ка ле гi яй ад ва ка таў (БРКА).

(Заканчэнне на 2-й стар. «СГ».)

Юры дыч ная кан суль та цыяЮры дыч ная кан суль та цыя

ПРАЗ ПА ТУ РАН НЕ СВА Я КОЎ
I З IХ УДЗЕ ЛАМ
Ка лi ах вя ры — дзе цi...

Мiн чан ка Ка ця ры на МА РО ЗА ВА прый шла 

ў «са лод кую» пра фе сiю ад ра зу пас ля тэх нi ку ма, 

паз ней атры ма ла вы шэй шую аду ка цыю 

тэх но ла га ў Ма гi лёў скiм унi вер сi тэ це хар ча ван ня, 

i вось ужо 16 га доў пра цуе кан ды та рам — 

на дзярж прад пры ем ствах i ў пры ват ных пя кар нях, 

у сет цы гра мад ска га хар ча ван ня i су пер мар ке тах i, 

ка неш не, на ўлас най кух нi. То-бок яна не прос та ве дае, 

чым ад роз нi ва юц ца ма ка рон сы, яны ж ма ка ру ны, 

ад ма ка ро ны, а блан ман жэ ад жэ ле, што та кое га наш, 

ай сiнг, iза мальт, крамбл, пар фэ, тарт i iн шыя тры 

ста рон кi слоў нi ка ку лi нар ных тэр мi наў, а і ўмее гэ та 

ра бiць — смач на i пры го жа. Па раз ва жаць для «СГ» 

пра ўлю бё ныя дэ сер ты i ню ан сы пра фе сii кан ды та ра 

ра зам з Ка ця ры най узяў ся яе 10-га до вы сын Дзi ма.

(Заканчэнне на 3-й стар. «СГ».)

Аз бу ка пра фе сiйАз бу ка пра фе сiй

ЗРА БI ЦЕ МНЕ СМАЧ НА,
або Мая ма ма — кан ды тар!
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