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«У побыце, 
як і на ра бо це, 
мы на роў ных»

— Як мая пры чос ка? Усё ж та кі 

дзве га дзі ны ў да ро зе, — кра су-

ец ца пе рад люс тэр кам Іры на Пе-

шчур. — Пад ня ла ся сён ня ра на. 

Каб сям'ю са браць, ся бе ў па ра-

дак пры вес ці і, га лоў нае, ні ку ды не 

спаз ніц ца. Ад каз насць! Мы ўво гу-

ле лёг кія на пад' ём!

У ста лі цу на фі нал рэс пуб лі-

кан скай ак цыі МУС «Сям'я! Слу-

жым ра зам!» Пе шчу ры пры еха лі 

са Ста рых Да рог. Ме ра пры ем ства 

ар га ні зу ец ца два нац ца ты раз. Сё-

ле та на цы ры мо нію ўзна га ро джан-

ня па клі ка лі ча тыр нац цаць сем' яў, 

якія прад стаў ля юць ГУ УС Мін гар-

вы кан ка ма, УУС абл вы кан ка маў, 

уста но вы аду ка цыі, дэ парт амен-

ты ахо вы, вы ка нан ня па ка ран няў, 

а так са ма ўнут ра ныя вой скі.

— Мы тут ста ра жы лы. Удзель-

ні ча лі ў кон кур се ў 2012 і 2015 га-

дах, — рас каз вае Іры на Мі хай-

лаў на. — Нам па да ба ец ца. І ся бе 

па ка заць мож на, і на ін шых па гля-

дзець!

За не каль кі га дзін да свя точ на-

га вы ха ду на сцэ ну мы па гу та ры лі 

са шмат дзет най сям' ёй пра по быт, 

вы ха ван не дзя цей, служ бу і сак рэ-

ты тры ва ла га шлю бу.

— Хто га лоў ны ў сям'і: ма ма 

або та та?

— Тут 50 на 50, — ня ўпэў не на 

ад каз вае ста рэй шы сын Ва лян-

цін. — Ка лі сур'ёз на, то та та, вя-

до ма. Без ва ры ян таў.

Ма ё ры мі лі цыі Мі ка лай Мі ка-

ла е віч і Іры на Мі хай лаў на Пе шчу-

ры слу жаць у ад дзе ле ўнут ра ных 

спраў Ста ра да рож ска га рай вы-

кан ка ма. Ад каз сы на пры му шае 

па ру ўсміх нуц ца: «У жыц ці, як і на 

ра бо це, мы на роў ных. Так не як 

са мо са бой склад ва ец ца».

— Стро гія ў вы ха ван ні дзя-

цей? — пы та ю ся ў баць коў.

— Усё за ле жыць ад сі ту а цыі. 

Ме тад бі зу на і пер ні ка ўжы ва ем, — 

ка жа Мі ка лай Мі ка ла е віч. — Але 

ка лі ка му з ма лых і «пры ля тае», 

то вы ключ на за спра ву.

— Ма ма ўчо ра зла ва ла ся, — 

шэп ча чац вёр та клас ні ца На стас-

ся. — Ка лі шчы ра, бы ло за што.

«На ме ры — 
сур' ёз ныя, па чуц ці — 
шчы рыя»

— Ве да е це, як баць кі па зна ё-

мі лі ся? — звяр та ю ся да мо ла дзі.

— Неш та чу лі. Зда ец ца, на ра-

бо це. Але хто там пер шы ўва гу 

пра явіў, гіс то рыя за моўч вае, — да-

лу ча ец ца да гу тар кі сям нац ца ці га-

до вы Ра ман. — Па ідэі, та та.

— Хай бу дзе так, — смя ец ца 

Іры на. — На са май спра ве ма ма 

да та ты ў сва ты пры еха ла! Усё па-

ча ло ся з жар ту.

У 1998 го дзе Мі ка лай ста жы ра-

ваў ся ў пра ку ра ту ры Ста ра да рож-

ска га ра ё на. Іры на там жа пра хо-

дзі ла прак ты ку. Бы ла сту дэнт кай 

ста рэй шых кур саў Ін сты ту та су час-

ных ве даў імя А. М. Шы ро кава.

— Гу ля лі не як па го ра дзе. Сяб-

роў ка-ка ле га ка жа: «Як гэ та ў ця бе 

ня ма хлоп ца? Да вай з кім-не будзь 

па зна ё мім!» Я без ам бі цый ус пры-

ня ла гэ тую пра па но ву. А да рэм-

на! Па зна ё мі ла ся, як ака за ла ся 

паз ней, на ўсё жыц цё, — згад вае 

жан чы на. — Але пер шай су стрэ-

чы з Мі ка ла ем не на да ла ні я ка га 

зна чэн ня.

— Ча му? Та та ж та кі ці ка вы ў 

нас, — не вы тры ма ла дач ка На-

дзея.

— А вось та кая ва ша ма ту ля ў 

ма ла до сці пе ра бор лі вая бы ла! — 

жар туе Іры на. — Мі ка лай усё тэ ле-

фа на ваў, пра па ноў ваў су стрэц ца. 

На рэш це, зга дзі ла ся. Ува жы ла. 

Вый шла на ву лі цу, гля джу — хло пец 

ста іць. Ра зу мею, што аб са лют на не 

па мя таю, як вы гля дае Мі ка лай. Ён 

ці не?! А зі ма бы ла, ве чар, цём на. 

Пры пер шай маг чы мас ці пад ліх та-

ром ста ла і ка жу на ра чо на му: «Дай 

хоць раз гле дзець ця бе».

— А за раз вер сія Мі ка лая!

— Хай за ста ец ца гэ ты ва ры янт, 

нам яшчэ ра зам жыць, — смя ец ца 

гас па дар. — З жан чы най спра чац-

ца — са бе да ра жэй. Тым больш па 

та кіх дро бя зях.

Пра па но ву Мі ка лай зра біў па-

прос та му: «Я не ра ман тык. Але 

на ме ры ў мя не бы лі вель мі сур'ёз-

ныя, па чуц ці — шчы рыя. Ду маю, 

Іра гэ та ад чу ла, та му ад ра зу і па га-

дзі ла ся. На ват час, як гэ та пры ня-

та ў жан чын, на роз дум не бра ла! 

І так усё зра зу ме ла — та кі ва ры янт 

доб ры тра піў ся».

— Мі ка лай па да рыў пярс цё нак 

на мой дзень на ра джэн ня, — смя-

ец ца Іры на. — Ён, да рэ чы, вель мі 

ўваж лі вы і кла пат лі вы. Я і сы ноў 

сва іх гэ та му ву чу. Муж чы на па ві-

нен быць муж чы нам! На мой по-

гляд, усё ідзе з сям'і. 8 Са ка ві ка, 

дзень на ра джэн ня і ін шыя свя ты 

без кве так — для жан чы ны не 

святы!

— Але хлоп цам так цяж ка за-

пом ніць усе гэ тыя да ты...

— У іх для гэ та га ёсць ма ма! — 

хут ка ад каз вае Іры на. — Усё пад 

кант ро лем. Хо чац ца спа дзя вац ца, 

што мы з му жам вы ха ва лі год ных 

муж чын. Бу дзе не со рам на, ка лі 

яны ня вес так пры вя дуць.

«Ка лі абод ва 
слу жаць, 
ні пра які не да вер 
га вор кі быць 
не мо жа»

Мі ка лай слу жыць стар шым ін-

спек та рам-дзя жур ным апе ра тыў-

на-дзя жур най служ бы, Іры на — 

стар шым ін спек та рам кры мі наль-

на-вы ка наў чай ін спек цыі.

— Не па ве ры це, але я да гэ туль 

лі чу, што ра бо та ў мі лі цыі — не 

жа но чая спра ва. Сі ту а цыі роз ныя 

бы ва юць, у тым лі ку не бяс печ-

ныя. Мы час та су ты ка ем ся з ня-

прос тым кан тын ген там лю дзей, 

ад якіх мож на ча каць ча го заў-

год на. Але, з дру го га бо ку, ра зу-

мею, што жан чы ну з та кім ха рак-

та рам і не аб сяж най энер гі яй, як у 

ма ёй жон кі, у ча ты рох сце нах не 

ўтры ма еш.

— У дэ крэт ным ад па чын ку не як 

«ад бы ла» сваё до ма і хо піць, — 

усмі ха ец ца Іры на. — Я ў мі лі цыю 

прый шла слу жыць, ка лі ў мя не 

бы лі ўжо два сы ны. Да та го пяць 

га доў ад пра ца ва ла юрыс там у 

бу даў ні чай фір ме. Па мя таю, ка лі 

па еха ла на кур сы па пе ра пад рых-

тоў цы ў Ака дэ мію МУС, дык баць-

ка з дзець мі на паў го да за стаў ся. 

Спра віў ся! Хоць кры ху і нер ва ваў-

ся, як я там ад на ў ста лі цы.

— Я не раў ні вы! — да дае Мі ка-

лай. — Уво гу ле, ка лі абод ва слу-

жаць, ні пра які не да вер га вор кі 

быць не мо жа. Трэ ба за тры мац ца 

на дзя жур стве — зна чыць трэ ба. 

Не нар ма ва ны ра бо чы гра фік? Ня-

ма пы тан няў. 

Мі лі цы я не ры ка жуць, што з ча-

сам да ўся го на служ бе пры вы ка-

еш. Стам ля еш ся больш ма раль на, 

чым фі зіч на.

— Мы з Мі ка ла ем на служ бе 

ба чым ся рэд ка. Хоць і пра цу ем, лі-

чы, у су сед ніх ка бі не тах. Абе даць 

ра зам не хо дзім. Муж мак сі мум 

мо жа зай сці да мя не па па пе ру, 

ало вак, стэп лер. Та му ў нас вунь 

коль кі ча су, каб па спець за су ма-

ваць ад но па ад ным, — дзе ліц ца 

жан чы на.

Ні я ка га сак рэ ту тры ва лых ад-

но сін у шлю бе, лі чаць Мі ка лай і 

Іры на, ня ма. Усё да во лі прос та — 

па ва га: «Па ва жаць трэ ба не толь кі 

ад но ад на го як асоб, а і жа дан ні 

род на га ча ла ве ка».

«Без сы ноў 
мы б з доч ка мі 
не спра ві лі ся!»

— Не пры но сіць ра бо ту да до-

му — цяж ка. На кух ні, за куб кам 

гар ба ты, хо чаш не хо чаш, а служ-

бо выя мо ман ты аб мяр коў ва ем. 

На ват у ад па чын ку пра служ бу не 

мо жам не ду маць! — шчы ра пры-

зна ец ца гас па ды ня.

— Мы з жон кай пад строй-

ва ем ся пад гра фік ад но ад на-

го — дзе ці ж до ма! Та му ка лі я 

на су ткі, Іры на пра цуе ў дзён ную 

зме ну. Уво гу ле ма лыя ў нас са-

ма стой ныя. Ка лі трэ ба, са мі і вя-

чэ ру пры га ту юць, а по тым яшчэ і 

баць коў на кор мяць, — га на рыц ца 

Мі ка лай.

На пы тан не, як та кія за ня тыя 

баць кі ра шы лі ся на трэ цяе і чац-

вёр тае дзі ця, Мі ка лай і Іры на згад-

ва юць з за да валь нен нем:

— Я сам са шмат дзет най сям'і: 

ёсць сяст ра і брат. Да та го ж вель-

мі ха цеў дач ку, — рас каз вае муж-

чы на.

— Па мя таю, пай шла на ўльтра-

гу ка вую ды яг нос ты ку, — ус ту пае 

Іры на. — Урач ка жа: «На вош та 

та бе гэ тая фут боль ная ка ман-

да?» — «Хі ба трэ цяе дзі ця — гэ та 

фут боль ная ка ман да?» — не ра-

зу мею. — «Дык у ця бе двай ня-

ты!» У мя не аж столь, зда ва ла ся, 

па плы ла. Ду маю: «Яшчэ хлоп цы? 

Дзе я так згра шы ла?» Ні дзе — вы-

свет лі ла ся на дру гой УГД. Так на-

ра дзі лі ся на шы дзяў чын кі.

— Ве да е це, без сы ноў мы б з 

доч ка мі не спра ві лі ся! Ро ма і Ва-

лян цін нам вель мі да па ма га юць. 

Яны На дзю і На стас сю, лі чы, вы-

га да ва лі, — да дае Мі ка лай.

— Ка лі хлоп чы кі бы лі ма лыя, 

пад піс ва лі ліс ты так: «Дзе ду Ма ро-

зу. Ста ра да рож скі РА УС». Ра зу ме-

лі, дзе ма му з та там трэ ба шу каць, 

дзе баць кі ўвесь час зна хо дзяц-

ца, — смя ец ца Іры на.

Ва лян цін на ву ча ец ца на трэ цім 

кур се На ва поль ска га дзяр жаў на-

га аграр на-эка на міч на га ка ле джа. 

Бу ду чы тэх нік-пра гра міст ка жа, 

што пла на ваў пай сці па сля дах 

баць коў, але зда роўе пад вя ло.

Ра ман за хап ля ец ца спор там, 

але, як і ўсе вы пуск ні кі, шмат ча су 

ўдзя ляе пад рых тоў цы да цэнт ра лі-

за ва на га тэс ці ра ван ня:

— Я ду маў пра служ бу ў мі лі-

цыі ў дзя цін стве. Але ка лі пад рос, 

жа дан ні змя ні лі ся. Ра зу мею, што 

гэ та ня лёг кі хлеб. Па спра бую ся бе 

ў чым-не будзь ін шым.

Баць кі цал кам па кі да юць пра-

фе сій ны вы бар за дзець мі: «На ша 

за да ча — пад тры маць іх, да па маг-

чы рэа лі за ваць за ду ма нае».

— А нам па да ба ец ца, як пры-

го жа на ма ту лі ся дзіць фор ма, — 

да да юць бліз ня ты. — Ма ма на ват 

дае сваю пі лот ку пры ме рыць! Нам 

так са ма па суе.

На дзя і На стас ся лю бяць тан ца-

ваць, зай ма юц ца ру ка дзел лем.

«Ро бім усё ра зам! 
Так ве ся лей»

— Ма ту ля смач ней за ўсё га туе, 

ка неш не, кат ле ты, — на пы тан не 

пра фір мен ную стра ву гас па ды ні 

до ма ад каз вае Ва лян цін. — Мне з 

са бой на ву чо бу та кія сум кі збі рае, 

што мож на ме сяц ес ці і яшчэ па ло-

ву ін тэр на та на кар міць.

— Так, я люб лю га та ваць. За-

крут кі раб лю. У нас свой ага род, 

толь кі па спя вай збі раць ура-

джай, — рас каз вае жан чы на. — 

Мі ка лай так са ма ку лі на рыць. 

Фір мен ная стра ва — шаш лык! 

У яго свой сак рэт ма ры на ду. Мя-

са атрым лі ва ец ца не звы чай на са-

ка ві тае.

Іры на хва ліц ца, што пры ўсёй 

сва ёй за ня тас ці зна хо дзіць час на 

вя зан не: «Час цей за ўсё гэ та бы-

вае ноч чу. Праў да, ха пае мя не ча-

мусь ці толь кі на шкар пэт кі».

— Час ад ча су ма лю ем з дзяў чын-

ка мі кар ці ны па ну ма рах. За хо дзіць 

ад ной чы муж і ка жа: «Вось пра та-

кую жон ку я заў сё ды ма рыў: спа кой-

ная, до ма ся дзіць», — смя ец ца.

— У нас ня ма дзя лен ня на жа-

но чую і муж чын скую ра бо ту па 

гас па дар цы. Ро бім усё ра зам! Так 

ве ся лей, — дзе ліц ца сак рэ та мі 

ідэа льна га бы ту гас па дар. — Не 

заўж ды, ка неш не, атрым лі ва ец-

ца. Та му хто пер шы за ўва жыў, 

на прык лад, што хле ба до ма ня-

ма, той і пай шоў у кра му. Тое ж 

да ты чыц ца і ўбор кі, мыц ця по су ду, 

вы на су смец ця. Ага род — так са ма 

агуль ная тэ ры то рыя.

* * *
Пад час гу тар кі Іры на час та гля-

дзе ла на га дзін нік, Мі ка лай су па-

кой ваў: «Па спя ва ем». У жыц ці, як 

і на служ бе, па ві нен быць по бач 

ча ла век, яко му мож на цал кам да-

ве рыц ца.

Ка ця ры на АСМЫ КО ВІЧ.

На раз-два!На раз-два!

«Дзе ду Ма ро зу. 
Ста ра да рож скі РА УС»

Мі лі цэй ская сям'я пра жыц цё ў па го нах
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