
8

23 05 2019 г.44 БУДЗЕМ ЗНАЁМЫЯ

(Заканчэнне. Пачатак на 1-й стар. «ЧЗ».)

— Ка лі еха ла сю ды, асаб лі ва ні чо га не 

ча ка ла. Ду ма ла, бу дзе што бу дзе. Але не 

рас ча ра ва ла ся! Ка ле гі заў сё ды да па ма га-

юць, дзе ляц ца до све дам. А мае вуч ні — 

здоль ныя і та ле на ві тыя.

— Чым за ха пі ла пра фе сія на стаў ні-

ка?

— Мне заў сё ды па да ба лі ся бе ла рус кая 

мо ва і гіс то рыя. Не ра зу ме ла, ча му лю дзі 

са ро ме юц ца раз маў ляць на род най мо ве. 

Гэ та ж тое, што ад роз ні вае нас як на цыю ад 

ін шых! Та му яшчэ ў шко ле вы ра шы ла, што 

бу ду на стаў ні цай бе ла рус кай мо вы і лі та ра-

ту ры. Вя лі кі дзя куй баць кам, якія да па ма га лі 

мне ў гэ тым... Ця пер вы кла даю ў 6, 8, 9, 10 і 

11 кла сах і маю клас нае кі раў ніц тва.

— Які па ды ход да дзя цей вы аб ра лі?

— Спа чат ку вы ра шы ла быць стро гай. 

Але доў га так не змаг ла і ста ла са ма са-

бой. Без умоў на, на мя не паў плы ва лі мае 

школь ныя на стаў ні кі і ўні вер сі тэц кія вы-

клад чы кі. Ці ха це ла б я быць па доб най на 

іх? Не ве даю. Усе мы, пе да го гі, ду ма ем 

па-роз на му. І ва ўсіх свой, ад мыс ло вы па-

ды ход да вуч няў.

— Пер шы пра цоў ны дзень за пом ніў-

ся?

— Так. Я та ды вель мі хва ля ва ла ся: як 

ус пры муць мя не ста рэй шыя ка ле гі, клас, 

у якім да лі кі раў ніц тва? Да пер ша га ўро ка 

ў пя тым кла се рых та ва ла ся не каль кі дзён, 

шу ка ла ці ка вую ін фар ма цыю. Ха це ла, каб 

у вуч няў пас ля яго за ста лі ся толь кі ста ноў-

чыя эмо цыі. І зда ец ца, гэ та атры ма ла ся.

— Пад рых тоў ка да ўро ка — сур' ёз ны 

пра цэс...

— Без умоў на. У пер шы год яна зай ма ла 

ў мя не вель мі шмат ча су. Ця пер жа, ка лі 

на бы ла пэў ны во пыт, рых ту ю ся ад 45 хві лін 

да паў та ры га дзі ны. Ста ра юся рас каз ваць 

вуч ням штось ці но вае і не звы чай нае, каб за-

ці ка віць іх. Хо чац ца, каб іх мыс лен не вы хо-

дзі ла за ме жы школь най пра гра мы, каб яны 

бы лі раз ві тыя ўсе ба ко ва, маг лі раз ва жаць 

са ма стой на і не ба я лі ся вы каз ваць улас-

нае мер ка ван не. На прык лад, ана лі зу ю чы 

пра чы та ныя тво ры, вуч ні мо гуць па ста віць 

ся бе на мес ца ге ро яў і па ду маць, што б яны 

ра бі лі ў той ці ін шай сі ту а цыі.

— Ці ёсць у школь най пра гра ме пісь-

мен ні кі і тво ры, якія вам асаб лі ва ці ка-

выя?

— Най больш за хап ля ю ся Ула дзі мі рам 

Ка рат ке ві чам. Вель мі па да ба ец ца яго «Дзі-

кае па ля ван не ка ра ля Ста ха». У шко ле гэ тая 

апо весць не вель мі за ча пі ла. Але з уз рос там 

прый шло пе ра асэн са ван не пра чы та на га: 

твор пры ваб лі вае яр кім і не звы чай ным сю-

жэ там, вы тан ча ным апі сан нем ха рак та раў 

ге ро яў. Та му раю вуч ням пе ра чы таць яго 

праз не каль кі га доў... Так са ма не мо жа па-

кі нуць абы яка вым твор часць Ва сі ля Бы ка ва. 

Лёс яго ге ро яў — жыц цё вы і кра наль ны, а 

вай на ў тво рах — не пры ха ро ша ная.

— У пе да го гаў не так шмат воль на га 

ча су, на ват до ма. Як яго ба ві це?

— Ста ра юся па быць з бліз кі мі людзь мі. 

Зай ма ю ся са ма аду ка цы яй. Вель мі люб лю 

бег на доў гія дыс тан цыі. За хап ля ю ся ім са 

шко лы, але, на жаль, па куль яшчэ ні ра зу 

не ўдзель ні ча ла ў спа бор ніц твах. Са ро ме-

ю ся...

— Аб чым ма ры це як на стаў ні ца?

— Што па ка лен не, якое я ву чу род най 

мо ве, бу дзе ка рыс тац ца ёй у паў ся дзён-

ным жыц ці. І, ка лі мне вы па ла маг чы масць 

за раз звяр нуц ца да вя лі кай аў ды то рыі, ска-

жу: не са ро мей це ся на шай мо вы, лю бі це 

яе, пад трым лі вай це. Ня хай яна гу чыць як 

ма га час цей!

Юлія АДА МО ВІЧ, сту дэнт ка ІV кур са 

фа куль тэ та жур на ліс ты кі БДУ.

«Угод дзі» з трох дрэў
— Доб ра па мя таю свае пер-

шыя пра цоў ныя дні. Я прый шла 

ў мо мант па сад кі ле су. Са ка вік, 

кра са вік, май — «га ра чы» час. Та-

му са ры ен та вац ца і па глы біц ца ў 

сут насць спраў да вя ло ся хут ка. 

Дзя куй во пыт ным ка ле гам, што 

да па маг лі, — уз гад вае Іры на. — 

За раз пра цую пе ра важ на ў ка бі-

не це з 8 да 17 з пе ра пын кам на 

абед. Раз-два на ты дзень бы ваю 

ў ле се, у га да валь ні ку — час цей. 

Част ку та го, што вы рошч ва ем 

у ім, па кі да ем са бе, ас тат няе — 

пра да ём ін шым ляс га сам. Рэа лі-

за цы яй па са дач на га, дэ ка ра тыў-

на-па са дач на га (туя, яд ло вец і 

інш.) ма тэ ры я лу зай ма ю ся так-

са ма я.

Ці ка ва, што да та го, як Іры на 

прый шла ў ляс ную гас па дар ку, для 

яе па няц це «лес» скла да ла ся з ду-

ба, хвоі, ел кі — «ба за вых» дрэў, 

якія дзяў чы на ба чы ла до ма:

— А по тым тра пі ла ў га да валь-

нік пло шчай 25 гек та раў з 50 ві да-

мі дэ ка ра тыў ных рас лін. Вось як, 

аказ ва ец ца, бы вае! Google та ды 

мне доб ра да па мог.

На жаль, пры зна ец ца дзяў чы-

на, яе ма ту ля больш лю біць квет-

кі, чым туі або яд ло вец. Інакш яна 

раз гу ля ла ся б, вы ка рыс та ла ўсе 

свае ве ды на пры ся дзіб ным участ-

ку! «Ма ту ля толь кі на бу я кі па га дзі-

ла ся. Пры вез ла ёй, па са дзі лі», — 

да дае су раз моў ні ца.

— Дзяў чат у ляс ной га лі не 

шмат?

— Та кім пры го жым ма ла дым 

кад рам мы заў сё ды ра дыя. Асаб лі-

ва за да во ле ныя муж чы ны, — жар-

туе Іры на Кру коў ская. — Уво гу ле, 

дзяў ча ты ў ляс ной гас па дар цы — 

спра ва звы чай ная. Яны ў пер шую 

чар гу пры ўно сяць па ра дак. Па ра-

дак ва ўсім...

У яд нан ні з пры ро дай

Пло шча Жло бін ска га ляс га-

са скла дае больш за 80 ты сяч 

гек та раў, у тым лі ку па кры тых 

ле сам — 71,4 ты ся чы гек та раў. 

Ляс гас скла да ец ца з дзе вя ці ляс-

ніц тваў.

— У Лу га вір нян скім ляс ніц тве 

шмат ла сёў. Ба чы ла іх не каль кі 

ра зоў. Ка зу лі су стра ка лі ся, зай цы. 

Узім ку па сля дах ма гу вы зна чыць, 

што за жы вё ла пра бя га ла, — рас-

каз вае Іры на. — У ле се па сон цы 

і мо ху мы не ары ен ту ем ся. Гэ та 

толь кі ў кі но пры го жа вы гля дае, — 

смя ец ца. — Ад да ём пе ра ва гу су-

час ным тэх на ло гі ям. На прык лад, 

ма біль най пра гра ме «Гіс Лес». Яна 

да па ма гае са ры ен та вац ца, дзе ты 

зна хо дзіш ся, пад каз вае, як тра піць 

у не аб ход нае мес ца ўгод дзяў.

Іры на лі чыць, што куль ту ра на-

вед ван ня ле су ў на шых лю дзей 

ёсць. Але заў сё ды зной дуц ца тыя, 

ка му за кон не пі са ны:

— Вог ні шчаў ва не ўста ноў ле ных 

мес цах раз во дзіць, на мой по гляд, 

ста лі менш. А вось смец це ў лес 

зво зяць ак тыў на! Апош няе мя не 

асаб лі ва здзіў ляе. Як мож на не ра-

зу мець, што пры ро да — гэ та ба-

гац це, якое трэ ба бе раг чы? Інакш 

што па кі нем бу ду чым па ка лен-

ням? Род ныя і зна ё мыя заў сё ды 

кан суль ту юц ца са мной, пы та юц ца 

пра роз ныя но ва ўвя дзен ні і змя-

нен ні ў ляс ной га лі не. На прык лад, 

шмат хто тэ ле фа на ваў і ўдак лад-

няў, ці праў да, што да зво лі лі чар-

ні цы збі раць кам бай на мі, — ка жа 

спе цы я ліст.

Іры на жы ве ў ін тэр на це. Па кой 

дзяў чы не ляс гас вы дзе ліў амаль 

ад ра зу, як яна пры сту пі ла да сва іх 

аба вяз каў:

— Да ляс ніц тва хві лін дзе сяць 

пеш шу. Зруч на! Уво гу ле, у Жло-

бі не ня тан нае жыл лё, та му та кая 

пад трым ка з бо ку ра бо та даў цы 

вель мі каш тоў ная.

Дзяў чы на 
скрозь і ўсю ды

За раз ма ла ды спе цы я ліст ак-

тыў на рых ту ец ца да вя сел ля. 

Ура чыс тасць за пла на ва ная на 

жні вень. Жа ніх ро дам са Жло бі-

на. Па ра не рвец ца ў ста лі цу, пла-

нуе за стац ца ў не вя лі кім утуль ным 

го ра дзе.

У Іры, як і ў яе ка лег, ёсць не-

каль кі кам плек таў фор мы: па рад на-

вы хад ная, паў ся дзён ная, ра бо чая:

— Зруч на! Не трэ ба га дзі ну кру-

ціц ца ка ля люс тэр ка і ду маць, што 

апра нуць на пра цу! А якая эка но мія 

для бу ду ча га ся мей на га бюд жэ ту! 

Абу так так са ма вы да юць.

— Як з та кім ма ні кю рам лес са-

джаць? — па гля даю на яр ка-бі ру-

зо выя па зног ці су раз моў ні цы.

— Для гэ та га паль чат кі ёсць! — 

усмі ха ец ца Іры на. — Дзяў чы на 

па він на заў сё ды за ста вац ца дзяў-

чы най. Лёг кі ма кі яж кож ны дзень 

так са ма раб лю.

Іры на ста ра ец ца раз ві вац ца ў 

сва ёй сфе ры са ма стой на, шмат 

чы тае па спе цы яль нас ці. Вя дзе 

ак тыў ны лад жыц ця:

— Удзель ні чаю ў роз ных спар-

та кі я дах за род ны ляс гас. Бе гаю на 

доў гія дыс тан цыі. Зі мой упер шы ню 

ста ла на лы жы. Спа да ба ла ся.

У Іры ў пла нах пай сці на кур сы 

па ланд шафт ным ды зай не. А яшчэ 

дзяў чы на збі ра ец ца па сту паць у 

Ака дэ мію кі ра ван ня пры Прэ зі дэн-

це Рэс пуб лі кі Бе ла русь на спе цы-

яль насць «Дзяр жаў нае кі ра ван не 

і пра ва». Яна ўпэў не на, што ве ды 

ліш ні мі не бы ва юць...

Ка ця ры на АСМЫ КО ВІЧ.

Фо та Ган ны ЗА НКА ВІЧ.

Мінск — Жло бін — Мінск.

Агуль ны ін та рэсАгуль ны ін та рэс

Вы хо дзіць за ме жы пра гра мы
Гэ та най пер шы па сту лат ма ла до га пе да го га

На та лія СЕ МЯ НЮК — 
на стаў ні ца бе ла рус кай мо вы і лі та ра ту ры. 
Пазале тась, пас ля за кан чэн ня 
Ба ра на віц ка га дзяр жаў на га ўні вер сі тэ та, 
яе раз мер ка ва лі ў Ра ва ніц кую ся рэд нюю 
шко лу, што на Чэр вень шчы не. За час 
пра цы дзяў чы на асво і ла ся ў ка лек ты ве 
і аб ра ла ўлас ны стыль на ву чан ня.

УСЁ ПА ЧЫ НА ЕЦ ЦА УСЁ ПА ЧЫ НА ЕЦ ЦА 
З ШЫ ШАК...З ШЫ ШАК...

Ці ка ва, што да та го, як 
Іры на прый шла ў ляс ную 
гас па дар ку, для яе па няц це 
«лес» скла да ла ся з ду ба, хвоі, 
ел кі — «ба за вых» дрэў, якія 
дзяў чы на ба чы ла до ма.

«У Лу га вір нян скім 
ляс ніц тве шмат ла сёў. Ка зу лі 
су стра ка лі ся, зай цы. Узім ку 
па сля дах ма гу вы зна чыць, 
што за жы вё ла пра бя га ла».


