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Ма ця рын скі ка пі тал
С.К. — Пры на ра джэн ні ма-

ёй пер шай дач кі (амаль 17 га-
доў та му) мая жон ка атры ма ла 
ад дзяр жа вы ра за вую вы пла ту 
ў па ме ры яў на мен шым за 100 
до ла раў. Дак лад ную ліч бу ні я, 
ні жон ка ўжо не па мя та ем, але 
тыя гро шы ра зы шлі ся на роз ныя 
дро бя зі ім гнен на — мы іх на ват 
не за ўва жы лі. А ця пер жа вас, 
ма ла дых, дзяр жа ва «пес ціць»: 
на коль кі мне вя до ма, ця пер пры 
на ра джэн ні пер ша га ма ло га пла-
цяць амаль 10 з па ло вай міль ё-
наў. А гэ та больш за ты ся чу до-
ла раў. Зра зу ме ла, што жыц цё 
сён ня сур' ёз на па да ра жэ ла, але 
па га дзі ся, што сям'ю з дзець мі 
пад трым лі ваць ста лі знач на ле-
пей...

У.К. — Вы лі чы це, што гэ та 
шмат? Доб ра. Ска жам, атры ма лі 
мы гэ тыя гро шы. Што та ды я зма-
гу за іх на быць? Да вай це па гля-
дзім, што нам трэ ба: па-пер шае, 
ло жа чак, па-дру гое, ка ляс ка, і 
ня хай тое-сёе з рэ чаў... Хоць мы 
яшчэ за бы лі ся пра ван нач ку, пра 
да паў нен ні да лож ка — мат ра сік, 
бя ліз ну (а гэ та ча сам яшчэ да ра-
жэй абы хо дзіц ца). Доб ра, ка лі я 
ўсё пе ра лі ча нае і куп лю. Але ж 
гэ та да лё ка не поў ны спіс.

С.К. — Не спя шай ся ты, хло-
пец, на бы ваць бя ліз ну. Мы яшчэ 
не ўсё пад лі чы лі. Твая пры га жу-
ня, ка лі прый дзе час, атры мае 

бюд жэт пра жыт ко ва га мі ні му му 
(сён ня гэ та трош кі больш за 1 
міль ён) толь кі за тое, што свое-
ча со ва ста не на ўлік у па лі клі ні ку. 
А по тым бу дзе атрым лі ваць на 
ма ло га амаль два міль ё ны, што 
ад па вя дае 35% ад ся рэд ня га за-
роб ку па кра і не. Зго дзен, што не 
па шы ку еш. Ра зам з тым і та бе на 
па чат ку ся мей на га шля ху бу дзе 
ляг чэй су мес ны бюд жэт «склей-
ваць». А яшчэ на га даю, што за 
дру го га і на ступ на га «на шчад-
ка» дзяр жа ва вам ад на ра зо ва 
па ча тыр нац цаць пра жыт ко вых 
бюд жэ таў «ад ва ліць». А гэ та ўжо 
паў та ры ты ся чы «зя лё ных».

У.К. — Пр-р-р, Сяр гей Анд-
рэ е віч, па ча кай це. Да зволь це 
па куль аб ад ным па ма рыць. Вы 
мне лепш дай це прак тыч ныя па-
ра ды...

С.К. — Доб ра. Раю та бе, хлоп-
ча, усё ж та кі не над та спа дзя-
вац ца на дзяр жа ву. Гро шы кі та бе 
да дуць, але ж не ад ра зу, а толь-
кі та ды, ка лі за рэ гіст ру еш дзі ця 
ў ЗА ГСе. Та му, на маю дум ку, 
муж чы на і са ма стой на па ві нен 
пад рых та вац ца да пра даў жэн ня 
ро ду. Ня дрэн на бы ло б на за па-
сіць якую ты ся чу до ла раў. Гэ та 
мо гуць быць гро шы, якія вам на 
вя сел ле па да ра ва лі. Ды і му жы ку 
ця пер больш ва ру шыц ца трэ ба, 
каб за раб ляць не толь кі на ся бе. А 
вось та бе мая га лоў ная прак тыч-
ная па ра да — на ра джай ад ра зу 
трай ню! Атры ма еш ста тус шмат-

дзет на га баць кі, у гар вы кан ка ме 
ця бе за пі шуць на асоб ны жыл лё-
вы ўлік, да дуць іль гот ны крэ дыт 
пад 1 пра цэнт на со рак га доў. 
Та ды сваю ква тэр ную праб ле му 
ты цал кам і за кры еш. Гэ та я пра 
гла баль нае... Ну а за раз да вай і 
пра ло жак па га во рым. Слу хаю 
ця бе, бу ду чы та та.

Каб са мо му ха це ла ся 
спаць...

У.К. — Зна чыць так... Мы ўжо 
з жон кай пры цэнь ва лі ся па тро-
ху, та му ма гу вам агу чыць пэў-
ныя вы ні кі «раз вед кі». Лож каў 
тых ця пер, вя до ма, без ліч. І цэ ны 
на іх так са ма роз ныя: ад ты сяч 
700-800 за звы чай ныя, на ват без 
«ма ят ні ка», да 2,5-4 міль ё наў за 
транс фор ме ры з шуф ля да мі і тум-
бач кай. Ёсць і зу сім спро шча ныя 
пласт ма са выя ва ры ян ты — ло-
жак і ма не жык ад на ча со ва. Але 
та кое мы на ват не раз гля да ем, 
бо там дзі ця бу дзе за над та ніз ка 
ля жаць, а гэ та шкод на для яго — 
ка жуць, што шмат пы лу і мо жа 
быць алер гія. І но ва спе ча най ма-
ці, акра мя та го, бу дзе скла да на 
на хі ляц ца да май го сы на (хто ж 
яшчэ мо жа быць?) так ніз ка. А ў 
ва шых дзя цей які быў?

С.К. — Эх, дру жа, што ж ты 
ра ней пра свае пла ны маў чаў? 
Сён ня роў на ча ты ры ме ся цы, 
як я сваю драў ля ную «ба юш ку» 
зна ё мым у су сед ні пад' езд ад даў. 

Так бы та бе пе рай шла па спад-
чы не. На конт плас ты ку за ўва жу 
ад на знач на — ні я ка га плас ты ку 
вам не трэ ба! Ды і зу сім тан ны 
ло жак я б не па ра іў. На мой ро-
зум, па трэ бен толь кі на дзей ны 
драў ля ны ло жак, у якім бы і са-
мо му за ха це ла ся спаць. Каб не 
«па сы паў ся» праз два-тры га ды, 
а мо і ра ней. Усе мае дзет кі (па 
чар зе) у ад ным лож ку цу доў на 
га да ва лі ся, і по тым на ват у «да-
рос лы» ло жак не вель мі спя ша-
лі ся.

У.К. — Зда ец ца, і мы на ад-
ным ма лым спы няц ца не збі ра-
ем ся. На кож на га ложак куп ляць 
— гэ та ўжо за над та. Мы та кое 
дак лад на не па цяг нем. Нам бы 
ней кі больш бюд жэт ны ва ры-
янт.

С.К. — У мя не ў свой час так-
са ма гро шай бы ло ня шмат. Ад-
шу каў я на шу цу доў ную «ка лыс-
ку» праз га зе ту «Из рук в руки». 
Па шан ца ва ла. За два до ла ры ку-
піў. У доб рых і аку рат ных лю дзей. 
Сён ня ў не ба га тых сем' яў ва ры-
ян таў знач на больш. У ін тэр нэ це 
шмат па доб ных сай таў, дзе дзі-
ця чую мэб лю (у тым лі ку і лож кі) 
ад да юць прос та «ў доб рыя ру кі» 
— за «дзя куй». Га лоў нае, каб та-
бе гэ ты ло жак ад шчы ра га сэр ца 
па да ра ва лі. Але ў гэ тым вы пад ку 
ты аба вяз ко ва з жон кай па рай ся. 
У ця жар ных жан чын роз ныя за ба-
бо ны бы ва юць.

У.К. — Але ж усё ас тат няе за 
«дзя куй» не да дуць. Так, за гі най-
це паль цы: ван нач ка (каш туе ка-
ля 250-400 ты сяч), пад стаў ка для 
яе (ка ля 200 ты сяч)...

С.К. — Ого, за ла тая пад стаў-
ка атрым лі ва ец ца. Мо жа, ты яе 
сам не як зро біш? А не, не атры-

ма ец ца... Я ж за быў, што ты ста-
ліч ны хло пец. Па еха лі да лей!

У.К. — Гэ та мы пас ля аб мяр-
ку ем, ру кас ты вы наш. А да лей 
ідзе «кан вер цік на вы піс ку» (350-
700 ты сяч), кам плект па сцель-

най бя ліз ны (ад 900 ты сяч да 1,5 
міль ё на). А яшчэ мы за бы лі ся 
пра ка ляс ку — гэ та яшчэ ад 1,5 
да 15 міль ё наў (у за леж нас ці ад 
апе ты таў). Але най леп шыя ва ры-
ян ты — ад 4 міль ё наў.

С.К. — І гэ та мы пра вя до мыя 
му жы ку рэ чы ка жам. А коль кі 
яшчэ ёсць роз ных дро бя зяў, якія 
ма ла дой ма ме і дзі ця ці па трэб-
ны. Але доб ра, што ты ха ця б 
пра гэ та па ду маў. Ве даю я ад ну 
сям'ю, якая за «дзі ця чыя» на бы-
ла «плаз му» на ўсю сця ну. Дзіў-
на яна так вы гля да ла ў не вя лі кім 
па кой чы ку ін тэр на та...

У.К. — А ця пер да вай це трош кі 
пад лі чым на шу бу ду чую ра дасць. 
З бюд жэ ту мы атры ма ем пры-
клад на 11,5 міль ё на. Плюс яшчэ 
5-7 міль ё наў па ві нен ад шу каць 
бу ду чы та та. Агу лам атрым лі ва-
ец ца ад 16,5 да 18,5 міль ё на.

С.К. — Сім па тыч ная ліч ба, на 
мой по гляд. Дзве ты ся чы до ла-
раў атрым лі ва ец ца...

У.К. — Гэ та для вас дзве ты-
ся чы, а для ма ла дой сям'і — рэ-
чы пер шай не аб ход нас ці. Ка лі 
ўзяць наш спіс па нар маль ным 
ся рэд нім цэн ні ку, «без пры бам-
ба саў», то атрым лі ва ец ца не дзе 
11 міль ё наў.

С.К. — Усмі ха еш ся? Ма быць, 
уклад ва еш ся? Але мы не ўліч ва-
лі не прад ба ча ныя вы дат кі. Ка лі 
ма ло га з ра дзіль ні за бі ра юць, 
то мед пер са на лу да юць тор ці кі, 
шам пан скае, цу кер кі. На та кое 
свя та жон цы шы коў ны бу кет ты 
што, не ад шка ду еш? А з баль ні-
цы да до му з ма лым — вы ключ на 
на так сі. Там так сі, тут шам пан-
скае і цу кер кі, зноў так сі... Та бе 
яшчэ гэ тых гро шай ма ла бу дзе.

«Ты што, не чу еш, 
што я маў чу?»

У.К. — Фух, зна чыць, я ўжо 
пад рых та ва ны. Дак лад на ве даю, 
што трэ ба ку піць, якой якас ці і 

коль кі мне гэ та бу дзе каш та ваць. 
Ну як — я здам эк за мен на «ма-
ла до га та ту»?

С.К. — Не-а. Не ўсё ў сям'і 
мож на пад лі чыць руб ля мі, цу-
доў ны мі лож ка мі або да ра гі мі 
ка ляс ка мі. Тут усё кры ху скла-
да ней. Ця жар ныя жан чы ны та-
кія ра ні мыя, на ват трош кі не дзе 
звар' я це лыя на сва ім пры зна-
чэн ні, ка лі на ра джа юць упер-
шы ню. Мая, на прык лад, моц на 
крыў дзі ла ся, ка лі я менш чым 
два ра зы на дзень за пыт ваў яе 
пра тое, як там наш ма лы ся бе 
па во дзіць, ка лі за бы ваў ся ка-
заць ней кія лас ка выя сло вы. 
Жон ку раз драж ня ла на ват тое, 
што я ча сам гля дзеў на яе не 
так. «А як трэ ба?», — пы таў ся 
я. «Ты што, не ра зу ме еш? Гля-
дзі на нас па-ін ша му. Я ўжо не 
ад на, нас двое», — ад каз ва ла 
мне жон ка. А як мне бы ло зра-
зу мець яе рэп лі ку: «Ты што, не 
чу еш, што я маў чу?» Да гэ та га 
трэ ба ўжо за раз рых та вац ца. Іх 
вар та не толь кі ра зу мець, але 
і са мо му пе ра клю чыц ца на ін-
шую хва лю. У свай го бу ду ча га 
ма ло га не аб ход на ўклад ваць не 
толь кі ней кія фі нан сы. Тут трэ ба 
больш уклад ваць (не зу сім гэ та 
тое сло ва) сва ёй лю бо ві і ўва гі, 
уво гу ле ўся го ся бе.

У.К. — Ах вось яно як... 
Атрым лі ва ец ца, што ма ёй пры га-
жу ні не ўза ба ве бу дзе не да стат-
ко ва толь кі та го, што я яе моц на 
ка хаю?

С.К. — У яб лы чак.
P.S. Аў ды я за піс раз мо вы вы 

мо жа це знай сці на zvіazda.by.
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Раз мо вы на кух ніРаз мо вы на кух ні  ��

У вас бу дзе дзі ця!Мі ну лым ра зам мы раз бі ра лі ся, ку ды лепш уклад ваць 

гро шы. І прый шлі да вы сно вы, што най больш пра віль на 

не шка да ваць фі нан саў на сям'ю, а дак лад ней — на дзя цей. 

Ад ра зу трэ ба ўдак лад ніць, што адзін з су раз моў цаў 

ужо мае тра іх дзе так, а дру гі (знач на ма ла дзей шы) 

гэ тым ле там ажа ніў ся, а зна чыць «пя лё нач ная» 

тэ ма яму не ўза ба ве ста не бліз кай. 

«Ста рэй шы брат» вы ра шыў пе ра даць во пыт 

но ва му па ка лен ню ў асо бе ма ла до га жур на ліс та, 

з якім зноў-та кі па чаў спра чац ца.

Якi мi б нi бы лi баць кi, дзе цi iх лю бяць, 
ды i яны сва iх дзя цей так са ма. Але 
сем'i бы ва юць роз ныя: шчас лi выя i 
не вель мi, улад ка ва ныя i не. А яшчэ 
ся род iх ёсць та кiя, што зна хо дзяц ца 
ў ста не ня ўстой лi вай раў на ва гi. Ча сам 
у iх спра вы iдуць лепш, ча сам — горш, 
i яны вель мi ўраз лi выя пе рад знеш нi-
мi зме на мi. Та му, на прык лад, стра та 
пра цы або смерць ка гось цi з баць коў 
ма мен таль на пры во дзiць та кую сям'ю 
да кры зi су...

Даць шанц...
Як пра вi ла, ка лi сям'я аказ ва ец ца ў 

скла да ным ста но вi шчы, а дзi ця — у са-
цы яль на не бяс печ ным, то з iм па чы на юць 
пра ца ваць спе цы я лiс ты, у пер шую чар гу 
шко ла або дзi ця чы сад. Ка лi ж ста но вi шча 
ў сям'i ста но вiц ца кры тыч ным, пад клю ча-
юц ца сек тар ахо вы дзя цiн ства, ка мi сiя па 
спра вах не паў на лет нiх. Дзi ця пры зна ец ца 
ма ю чым па трэ бу ў аба ро не i трап ляе ў пры-
ту лак тэр мi нам да 6 ме ся цаў.

Але на ней кiм эта пе спра вы ў сям'i з 
шэ ра гу «ня ўстой лi вых» мо гуць вы пра вiц-
ца — трэ ба толь кi пад тры маць яе. Дык цi 
трэ ба ад ра зу за бi раць дзi ця з та кой сям'i? 
Цi, мо жа, лепш да па маг чы ёй у скла да ны 
пе ры яд, даць шанц за ха вац ца i за ха ваць 
дзi ця ў ёй?

Ды рэк тар прад стаў нiц тва Мiж на род-
на га дзi ця ча га фон ду ў Бе ла ру сi Iры-
на МI РО НА ВА ка жа: «Ра бо та па Дэ крэ це 
Прэ зi дэн та № 18 «Аб да дат ко вых ме рах 
па дзяр жаў най аба ро не дзя цей у ня ўлад-
ка ва ных сем' ях» у кра i не ме ла не каль кi 
эта паў. Спа чат ку спе цы я лiс ты пра ца ва лi 
з аб са лют на вi да воч ны мi вы пад ка мi, ка лi 
нi я ка га iн ша га вый сця, акра мя як за браць 
дзi ця з сям'i, не за ста ва ла ся. Па ме ры та го, 
як на бi раў ся во пыт, на ву чы лi ся вы яў ляць 
ран нiя пра явы праб лем, якiя мо гуць пры-

вес цi да кры зi су. Тут i паў ста ла пы тан не: 
як пра ду хi лiць пе ра ход гэ тых ся мей ных 
праб лем у кры зiс? Розныя фор мы ра бо ты 
па па пя рэ джан нi пе ра хо ду сям'i ў раз рад 
кры зiс ных шы ро ка вы ка рыс тоў ва юц ца ва 
ўсiм све це. Ча му б i нам не па спра ба ваць 
пра вес цi не вя лi кi экс пе ры мент i не па гля-
дзець, як гэ та спра цуе?

Так пры пад трым цы прад стаў нiц тва 
Мiж на род на га дзi ця ча га фон ду ў Ра га чо ве, 
Смар го нi, По лац ку ў рам ках пра ек та «Гру-
пы дзён на га зна хо джан ня: вод гук мяс цо вай 
су поль нас цi на аба ро ну дзi ця цi ад жорст ка га 
абы хо джан ня» бы лi ство ра ны дзён ныя гру пы 
для дзя цей, якiя зна хо дзяц ца ў са цы яль на 
не бяс печ ным ста но вi шчы. У Жо дзi не та кая 
гру па бы ла ство ра на пры пад трым цы i пад 
эгi дай Мi нiс тэр ства аду ка цыi.

«Ёсць рэ аль ныя вы нi кi»
— Та кiя гру пы раз лi ча ны на тое, каб не 

да во дзiць на пру жа ную ся мей ную сi ту а цыю 
да ада бран ня дзi ця цi, — рас па вя дае ды-
рэк тар са цы яль на-пе да га гiч на га цэнт ра 
По лац ка га ра ё на Ан жэ ла ВА ЛА СЕ ВIЧ. — 
Ця пер у скла да най сi ту а цыi мы бя ром дзi ця 
не ў круг ла су тач ны пры ту лак, а ў гру пу — i 
пра цу ем з iм, пра цу ем з сям' ёй, ста ра ем-
ся вы пра вiць ста но вi шча. Прад стаў нiц тва 
Мiж на род на га дзi ця ча га фон ду ў Бе ла ру сi 
пра па на ва ла нам сваю пад трым ку — фi нан-
са вую, ме та дыч ную, да па маг ло на ву чыц ца 
на шым спе цы я лiс там.

На прык лад, у нас у гру пе бы лi дзе цi з сям'i, 
дзе ма ма прос та не ўме ла кла па цiц ца аб iх, 
та му што са ма вы рас ла ў ня ўлад ка ва най 
сям'i i ў яе не бы ло пе рад ва чы ма па доб на га 
пры кла ду, — ка жа га лоў ны спе цы я лiст сек-
та ра ахо вы дзя цiн ства ад дзе ла аду ка цыi, 
спор ту i ту рыз му По лац ка га рай вы кан ка-
ма Та ма ра ЛЮЦЬ КО. — Дзе цi бы лi бес кант-
роль ны мi, са ма ма цi пе ра бi ва ла ся вы пад ко-
вы мi за роб ка мi. Дзя ку ю чы гэ тай пра гра ме мы 
да па маг лi дзе цям — яны бы лi пад на гля дам 
пе да го гаў i псi хо ла гаў, хар ча ва лi ся ў дзён най 

гру пе, а так са ма iх ма ме — з пра ца ўлад ка-
ван нем, з ра мон там у до ме. А ка лi б не гэ тая 
пад трым ка, дзя цей за бра лi б з сям'i.

Та ма ра Люць ко пе ра ка на на, што трэ ба 
пра цяг ваць па ча тую пра цу: «Та кiм чы нам 
эка но мяц ца дзяр жаў ныя срод кi, бо ўтры-
ман не дзi ця цi ў пры тул ку абы хо дзiц ца 
до сыць до ра га (у 5 ра зоў да ра жэй, чым 
гру пы дзён на га зна хо джан ня). А тут дзi ця 
пры хо дзiць да нас пас ля ўро каў, мы да па-
ма га ем яму зра бiць хат нiя за дан нi, кор мiм, 
ар га нi зоў ва ем яго воль ны час — во дзiм у 
кi но, му зеi, на роз ныя ме ра пры ем ствы... 
Чымсь цi гэ та на гад вае гру пы па доў жа на-
га дня, якiя прак ты ку юц ца ў нас яшчэ з 
са вец кiх ча соў, толь кi мы яшчэ пра во дзiм 
рэ абi лi та цый ную пра цу з сям' ёй. А ўве ча ры 
дзi ця ад праў ля ец ца да до му»...

Дзе цi сю ды трап ля юць скла да ныя. Яны 
пры вык лi да та го, што ўсе на iх злу юц ца, 
i ўжо вы пра ца ва лi ахоў ную рэ ак цыю. Над 
тым, каб яны рас кры лi ся, трэ ба па пра ца-
ваць. Та му вель мi мно гае за ле жыць ад спе-
цы я лiс таў — псi хо ла гаў, вы ха валь нi каў. «Але 
ўжо ёсць рэ аль ныя вы нi кi, ня гле дзя чы на тое, 
што пра цу ем уся го паў го да (дзён нае ад дзя-
лен не пры пры тул ку ад кры ла ся ў По лац ку 
сё ле та), — ка жа Ан жэ ла Ва ла се вiч. — Тыя 
дзе цi, у ка го ўжо скон чы ла ся рэ абi лi та цыя 
i якiя ўжо не на вед ва юць гру пу, усё роў на 
за хо дзяць сю ды ў гос цi».

«Ка лi б гэ та ўза ко нiць!..»
У Ра га чо ве та кую гру пу ад кры лi ў шко ле 

№ 4, якая раз ме шча на ў ад да ле ным мiк-
ра ра ё не i ў якой на ву ча ец ца шмат дзя цей 
з ня поў ных, шмат дзет ных, ма ла за бяс пе-
ча ных сем' яў.

— У гру пе бы ло 15 ча ла век, вуч нi 5—9 кла-
саў, — ка жа ды рэк тар шко лы Аляк сандр 
Лей кін. — З iх пя цё ра зна хо дзi лi ся на ўнут-
ры школь ным кант ро лi як схiль ныя да здзяйс-
нен ня пра ва па ру шэн няў, двое — на ўлi ку ў 
iн спек цыi па спра вах не паў на лет нiх за ўжо 
здзейс не ныя зла чын ствы (атры ма лi па ка ран-

не з ад тэр мi ноў кай). Праб ле мы бы лi i ў iх сем'-
ях. I сi ту а цыя до ма, i ву лi ца толь кi ўзмац ня лi 
аса цы яль ныя па во дзi ны гэ тых дзя цей. Але мы 
змаг лi ада рваць iх ад ву лi цы. Вя до ма, гэ та бы-
ло ня лёг ка. Упор мы зра бi лi на цi ка выя за ня ткi 
ў воль ны час. Для гэ та га ў нас ёсць кам п'ю та-
ры, вя лi кi тэ ле вi зар, спарт за ла, трэ на жор ная 
за ла, пра цуе псi хо лаг, са цы яль ны пе да гог. 
Вы ха валь нi кам стаў ма ла ды ча ла век, якi ня-
даў на скон чыў унi вер сi тэт i лёг ка знай шоў 
агуль ную мо ву з гэ ты мi хлоп ца мi, фак тыч на 
стаў iх ста рэй шым сяб рам, лi да рам. За да во-
ле ны i баць кi — бо iх дзя цей да дат ко ва два 
ра зы кор мяць, пры чым бяс плат на, да па ма га-
юць рых та ваць хат нiя за дан нi.

У шко ле ўжо з'я вi лi ся дзе цi, якiя ха це лi 
б да лу чыц ца да на шых пад лет каў, але мы 
не мо жам iх узяць: больш за 15 ча ла век у 
гру пе мець не па жа да на — тут трэ ба гнац ца 
не за коль кас цю, а за якас цю пра цы.

У Ра га чо ве так са ма не збi ра юц ца за кан-
чваць гэ ты пра ект. Бо па зi тыў ныя вы нi кi ў 
на яў нас цi. «За паў го да пра цы гру пы нi хто 
з дзя цей не здзейс нiў нi вод на га пра ва па-
ру шэн ня, — дзе лiц ца на чаль нiк ад дзе ла 
аду ка цыi, спор ту i ту рыз му Ра га чоў ска га 
рай вы кан ка ма Пётр ГУ ЗЯ ЛЕ ВIЧ. — Ста-
бi лi за ва ла ся аб ста ноў ка ў шко ле, бо гэ тыя 
хлоп цы ра ней бы лi ад моў ны мi лi да ра мi. У 
трох сем' ях на шых вы ха ван цаў па леп шы ла-
ся ся мей ная сi ту а цыя. Да та го ж, па вя лi кiм 
ра хун ку, на ўтры ман не па доб най гру пы не 
па трэб ны вя лi кiя фi нан са выя вы дат кi. У лю-
бым вы пад ку яны не су вы мя раль ныя з вы-
нi кам — бо мы да па ма га ем гэ тым дзе цям 
стаць нар маль ны мi чле на мi гра мад ства».

Ця пер у 4-й шко ле Ра га чо ва з гэ ты мi 
«цяж кi мi» пад лет ка мi ня ма нi я кiх праб лем. 
I гэ та да дае ап ты мiз му. «Ка лi б толь кi гэ-
тая фор ма пра цы яшчэ бы ла ўза ко не на 
нар ма тыў на...» — га во раць спе цы я лiс ты i 
збi ра юц ца ўнес цi та кую пра па но ву ў Мi нiс-
тэр ства аду ка цыi.

Свят ла на БУСЬ КО
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Дзе цi — гэ та квет кi жыц ця. 
А жыц цё... Яно — та ва рыш 
пе ра бор лi вы: ад ны квет кi 
пах нуць у шы коў ных ква тэ-
рах, iн шыя ад чай на ло вяць 
со неч ны про мень на смет-
нi цы. Дзе цi — гэ та квет кi 
жыц ця. Мiф? А мо жа, не 
мiф на огул? Ве да е це, хi ба 
ўсё ж та кi мiф. Ка лi дзе цi 
— са праў ды квет кi жыц ця, 
то ча му iм час та жы вец ца 
так, як пус та зел лю, i на ват 
горш?

На пы тан не «Ча му ўкра ла?» 
Ка ця, ча тыр нац ца цi га доў, ад каз-
вае па-фi ла соф ску: «У iн шых ёсць 
ма бiль нiк, а ў мя не? Дзе спра вяд-
лi васць?» I праў да: дзе?

«А ў iх толь кi адзiн ар гу мент. 
Маў ляў, ча го ж ты зi мою лё ду шка-
ду еш? Не збяд не еш, ка лi па дзе-
лiш ся. Па вер це, так раз ва жа юць 
аб са лют на ўсе», — за пэў нi вае Па-
вел Са ла бу да. Ён, га лоў ны псi хо лаг 
гро дзен скай тур мы, спы ня ец ца ў 
пра хад ным па коi. Не вя сё лы зя лё-
ны ко лер сцен, як тра ва, якая ўжо 
не ле та, яшчэ не во сень, i маш таб-
ная дош ка з рас кла дам дня: тут 
пад' ём у 6, ад бой — у 10. Ме та лiч-
ныя дзве ры цяг нуц ца бяс кон цым 
ра дам — да ро га ў нi ку ды.

Ка лi ад чы нi лi ка ме ру, з якой па-
вез лi Ка цю на суд, кi ну ла ся ў во чы 
ма лень кая пра рэ за ная дзi рач ка, 
якая на зы ва ец ца акном. Тоў стыя 
ме та лiч ныя пал кi — тры цi ча ты-
ры — чор ны мi зуб ца мi прай шлi ся 
ўздоўж, каб са пса ваць га лоў нае. 
Тое, што скрозь iх. Ме та лiч ныя 
пал кi пе ра шка джа лi ўзвыш ацца 
бя лют ка му лiс ту па пе ры, якое на-
зы ва ец ца не бам. I два кут кi: ле вы 
— пры ту лак для пер ша га лож ка, 
пра вы — для дру го га. Свое асаб лi-
вае «тэт-а-тэт», якое па ру шае ўмы-
валь нiк, смет нi ца i ўнi таз. Адзi нае 
жы вое — звы чай ны хлеб, якi чы-
ясь цi ру ка раз рэ за ла на дзве лус-
тач кi. Раз рэ за ла ня роў на. I вось так 
ад хле ба крош кi ра зы шлi ся паў кру-
гам. Ра зы шлi ся паў ме ся цам. Не, 
лепш — паў сон цам, якое сю ды хо-
чац ца пры нес цi не вы моў на.

I ты ста iш вось так. Уну рыў шы 
га ла ву, па вод зя чы нi бы ад хо ла ду 
пля чы ма, толь кi i за ста ец ца ха-
дзiць з ку та ў кут. I на гляд чык у 
тва iм ра зу мен нi звер, якi ўсё ўзi-
ра ец ца ў ця бе вя лi кi мi шкля ны мi 
ва чы ма, не ра шу ча пе ра мi на ец ца 
з на гi на на гу. Гэ та яго ра бо та.

I ся дзiць та кое дзi ця, як жу чок, 
на ку пi не ся род ве лi зар най лу жы ны. 
I ду мае. Не, сур' ёз на. Дзi ця прос та 
не мо жа не ду маць: «Не век жа мне 

ся дзець склаў шы ру кi — трэ ба ж да-
ваць ра ды. Трэ ба ж знай сцi агуль ную 
мо ву са све там! Знай сцi, хоць i не 
пад сон цам, а ўсё ж та кi мес ца сваё, 
улас нае». Жыц цё пра ля цiць у ад но 
iм гнен не. I ўжо ты ся чы па жы лых Ка-
цяў, шчас лi вых i не шчас лi вых, ска-
жуць ка мусь цi: «Дзе тач кi, а я ж так i 
не жы ла. Як на свiн нi пра еха ла». Цi 
ду ма юць дзе цi пра гэ та?

Ве да ем, коль кi хвi лiн та му яна, 
Ка ця, пас ля та го як яе вы гна лi з до-
му, яшчэ ста я ла вось тут. На гэ тым 
мес цы, пра якое не ма ем уяў лен ня 
мы, шчас лi выя, за люб ле ныя час та 
сля пым баць коў скiм сэр цам. Мы, 
апра ну тыя, абу тыя, на корм ле ныя — 
не, не прос та апра ну тыя, i абу тыя, 
i на корм ле ныя — стыль на, до ра га 
апра ну тыя i абу тыя, смач на на корм-
ле ныя. Мы — доў га ча ка ныя. Зу сiм 
iн шай па ро ды квет кi. Да гле джа-
ныя. На пад корм кi для нас гро шай 
не шка ду юць. Свое ча со ва па лi ва-
юць. Раз на ты дзень — аба вяз ко вы 
душ. Па ка ё вая тэм пе ра ту ра i толь-
кi. I хоць ча сам та та мо жа ска заць 
ма ме: «Хо пiць з дзi цем нянь чыц ца! 
Што ты яго цяп лiч ным ро бiш? Дзе 
са ма стой насць?» Гэ та бы вае ча сам, 
заўж ды — амаль не сур' ёз на. Гэ та як 
на ўсе па тра ба ван нi адзiн жар таў лi-
вы ад каз: «Мо жа, та бе i клю чы ад 
ква тэ ры, дзе гро шы ля жаць?» Вя-

до ма, та та па асаб лi ва му схiль ны 
пес цiць дач ку. I з дна мо ра, i з-пад 
зям лi да ста не па да ру нак: лю бi май 
кве тач цы бу дзе пры ем на.

У Ка цi та ты не бы ло. Ка ця — дзi-
ця з не шчас лi вай сям'i. Не раз i не 
два ма лень кай дзяў чын цы да во-
дзi ла ся ноч чу вы бя гаць з ква тэ ры. 
Час та зi мой, ка лi ма роз i снег. Ма цi 
лю бi ла жыц цё на поў нi цу. А каб што-
нi што мець, не зво дзiць кан цы з кан-
ца мi, яна не ха це ла ва ру шыць маз-
га мi i пра ца ваць да по ту i ма за лёў 
кры ва вых. Не, лепш пiць i гу ляць, 
гу ляць i пiць. I Ка ця, аб дзе ле ная 
цеп лы нёй, па цяг ну ла ся да тэ ле фо-
наў. Мо жа, i са праў ды ма юць ра-
цыю, ка лi ка жуць: «Ад асiн кi не на-
ро дзiц ца апель сiн ка». За ча ра ва нае 
ко ла па ка цi ла ся i на бi ра ла аба ро ты. 
Вы кра ла пер шы раз — зла вi лi, дру гi 
— зла вi лi. Абя ца ла з хо ду змя нiц ца. 
Маў ляў, больш не бу ду. Але з хо ду 
бы вае вы ключ на ў каз ках. На трэ цi 
раз дай шло да су да. Ка лi шчы ра, 
кра дзе жа мi не аб ме жа ва ла ся. Ка-
ця, ма ла дзень кая i пры го жая, амаль 
дзi ця, да сва iх пят нац ца цi раз вi та ла-
ся з усiм, з чым толь кi мож на бы ло 
раз вi тац ца.

Яна, нi бы та цяг нiк, пра ня сец-
ца па жыц цi праз ля сы i ба ло ты. 
Ней ма вер на да лё ка ад лю дзей 
пра ня сец ца, як ве цер, за цяг ва ю-

чы па крыў джа ны жа лез ны крык, 
па тра бу ю чы «зя лё най ву лi цы». А 
по тым яна, ужо не па тра бу ю чы, не 
шка дуе, не клi ча, не пла ча. Ёй усё 
роў на. Пер шы чыр во ны лiх тар за га-
ра ец ца на да ро зе ча тыр нац ца цi га-
до вай Ка цi. Ка цi, за пля чы ма якой 
не зной дзеш бес кла пот ны пе ры яд 
з пух на ты мi мядз ве дзi ка мi i ляль-
ка мi ў ру жо вых су ке нач ках. Пер шы 
«чыр во ны» абя цае за цяг нуц ца даў-
жы нёй у ад но жыц цё. Яе жыц цё.

Аб га рэ лыя каст ру лi, бруд ныя 
смяр дзю чыя ану чы, па ке цi кi са май 
тан най гар ба ты, за лi тая чымсь цi ка-
рыч не вым га за вая плi та, «та бу ны» 
та ра ка наў; счар не лы чай нiк над ры-
ва ец ца свiст ком — гэ та пяць мет раў 
пра ку ра най кух нi. Адзi ная ма ё масць 
не раз асу джа най Ка цi. Гро дзен ская 
хру шчоў ка. Пра бач це, «хру шчо ба», 
ка лi больш дак лад на.

I Ка ця, ужо не ма ла дая i ўжо 
не пры го жая, ка ця ня-пе ра рос так, 
якое не зной дзе, на чы iх ка ле нях 
па мур лы каць. А коль кi бы ло гэ тых 
ка ле няў!.. Ка ле няў не пры стой ных 
ма ла дых лю дзей i не менш не-
пры стой ных ста рых. Але каб не 
пiў, не ку рыў, не бiў, каб не гуль-
тай, не бомж, не ду рань — так не 
бы ло нi ко лi.

Мар га ры та СI ДАР
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Па мя таю, як у шко лу на зме ну звы чай най пя-
цi баль най сiс тэ ме прый шла дзе ся цi баль ная. 
I па мя таю, як тлу ма чы лi та ды i на стаў нi кам, i 
баць кам вуч няў не аб ход насць увя дзен ня гэ тай 
но вай сiс тэ мы, яе асаб лi вас цi i, га лоў нае, кар-
ды наль ныя яе ад роз нен нi ад па пя рэд няй.

I са мым ад мет ным ад роз нен нем з'яў ля ла ся не тое 
на ват, што за раз мож на бу дзе больш спра вяд лi ва вы-
стаў ляць вуч ням ад зна кi. Ад роз нi ваў ся сам прын цып 
вы стаў лен ня ад знак, якiя ўсе (паў та раю, усе!) з'яў ля лi-
ся ста ноў чы мi. Ад моў ным быў толь кi нуль, якi ў гэ тую 
са мую дзе ся цi баль ную сiс тэ му на ват не ўва хо дзiў. 
Ве да еш на адзiн ку — атры май ме на вi та адзiн ку, i з 
гэ тай адзiн кай мо жаш па спя хо ва з кла са ў клас пе ра-
хо дзiць. Па сту пiш ты з ёю ку ды цi не па сту пiш — гэ та 
ўжо iн шае пы тан не, але шко лу ўсё роў на за кон чыш, 
i на дру гi год ця бе нi хто па кi даць не збi ра ец ца, на ват 
ка лi ў ця бе, акра мя адзi нак i дво ек, iн шых ад знак i не 
бу дзе ў па свед чан нi аб ба за вай аду ка цыi...

Не ве даю, як iн шым, а мне гэ ты но вы па ды ход 
на ват спа да баў ся. Спа чат ку. А по тым...

Не як вель мi хут ка пас ля ўвя дзен ня «дзе ся цi бал-
кi», адзiн ка i двой ка зноў ку пе ра тва ры лi ся ў ад зна кi 
ад на знач на ад моў ныя. I на стаў нi ку, перш чым iх вы-
стаў ляць (тым больш за чвэрць цi за год), трэ ба бы ло 
доб ра па ду маць. Ну, па ста вiць ён iх вуч ню (за слу жа на, 
мiж iн шым!) i што? Вуч ня ён гэ тым па ка рае?

Ды ся бе са мо га ў пер шую чар гу! I род ную шко-
лу — у дру гую!

Бо ад ра зу ж i са мо га на стаў нi ка, i шко лу на аса-
бiс ты кант роль па ста вяць, пра вя ра ю чыя аба вяз ко ва 
на ве да юц ца. Як так, ча му не да пра ца ва лi? Коль кi з 
гэ тым вуч нем да дат ко вых за ня ткаў пра вя лi?

I як рас тлу ма чыць тым кант ра лё рам, што ву-
чань гэ ты i на адзiн ку нi чо га не ве дае, ды i ве даць 
нi чо га не жа дае, хоць кож ны дзень з iм да дат ко ва 
зай май ся. I цi не лепш гэ тыя да дат ко выя за ня ткi 
пра во дзiць з ты мi, хто сам iмк нец ца па леп шыць 
якасць сва iх ве даў i тым са мым па вы сiць ба лы, 
якiя за гэ тыя ве ды атрым лi вае...

— А вы i з ты мi зай май це ся, хто ж су праць? 
— ад ка жуць пра вя ра ю чыя. — Але ж з гэ тым, якi 
двой ку за год атры маў, трэ ба бы ло больш зай мац-
ца! I ме на вi та з iм у пер шую чар гу!

I ра-аз — вы мо ву! За не да пра цоў ку.
Па ду мае на стаў нiк, па раз ва жае цвя ро за i ў 

на ступ ны раз нi жэй за трой ку за год нi ко му вы-
стаў ляць ужо не ры зык не. А ву чань, доб ра ўсвя-
до мiў шы, што, як бы ён нi лай да чыў, а тро еч ку 

по тым усё роў на атры мае, на огул пе ра стае хоць 
што-не будзь ву чыць...

Але гэ та толь кi адзiн бок праб ле мы. Бо ка лi та-
му, хто нi чо га не ве дае i на ўро ках на огул нi чо га 
не ад каз вае, «лi па выя» трой кi нi за што ста вяц ца, 
то са праўд на му тро еч нi ку менш за чац вёр ку i вы-
стаў ляць ужо не як ня ём ка. I на ват пя цёр ку мож на 
час ад ча су вы вес цi, бо ней кiя ж ве ды ён усё ж 
па каз вае на ўро ку...

I пай шло-па еха ла! Та му, хто ве дае на цвёр дую 
пя цёр ку (ка лi ўсё стро га па кры тэ ры ях дзе ся цi-
баль най сiс тэ мы вы ра шаць), трэ ба ўжо шэсць-сем 
вы стаў ляць, не менш... А то i ўсе во сем!

Шка да мне ме на вi та гэ тых дзя цей, ка лi шчы ра. 
А iх баць коў яшчэ больш шка да. Бо якiм жа рас ча-
ра ван нем ста но вiц ца для iх по тым цэнт ра лi за ва нае 
тэс цi ра ван не, ка лi са ста маг чы мых ба лаў гэ тыя 
«вась мё рач нi кi» з цяж кас цю на бi ра юць ба лаў дзе-
сяць. А то i тых не да бi ра юць...

— Як жа так? — за поз не на абу ра юц ца баць кi. — 
Мой сын у шко ле ўсё ж та кi ня бла га ву чыў ся: ад ны 
ся мёр кi ды вась мёр кi ў атэс та це! Зна чыц ца, штось цi 
з гэ ты мi тэс та мi ня пра вiль нае! Скла да ныя яны вель-
мi для вы пуск нi коў, спра шчаць iх трэ ба!

Тэс ты i са праў ды скла да ныя, з гэ тым я не бу ду 
спра чац ца. Ды ўсё ж не на столь кi, каб, скон чыў шы 
шко лу з ся мёр ка мi i вась мёр ка мi, не на браць на тэс-
цi ра ван нi ха ця б 50 ба лаў са 100. Але гэ та ў тым толь кi 
вы пад ку, ка лi ся мёр кi ды вась мёр кi за слу жа ныя...

Зра зу мей це мя не пра вiль на! Я, у ад роз нен не ад 
не ка то рых ма iх ка лег-пе да го гаў, не лi чу, што ўвя дзен-
не дзе ся цi баль най сiс тэ мы бы ло па мыл ко вым ра шэн-
нем. Тым больш не за клi каю не ад клад на вяр нуц ца да 
та кой звык лай пя цi баль най ад зна ка вай шка лы.

Я толь кi ха чу, каб дзе ся цi баль най сiс тэ ме вяр-
ну лi яе пер ша па чат ко вае зна чэн не. I каб на стаў нi кi 
не ба я лi ся вы стаў ляць адзiн кi ды двой кi тым, хто 
ве дае iх прад мет ме на вi та на гэ тым уз роў нi. I на-
ват ну лi не ба я лi ся вы стаў ляць вуч ням, якiя на огул 
нi чо га ву чыць не жа да юць.

Згод ны, пас ля гэ та га па каз чык ся рэд няй па-
спя хо вас цi ў шко лах (ды i ў ра ё нах у цэ лым) кры ху 
знi зiц ца. I на ват не кры ху, а да во лi знач на. I што? 
Не ба аб ры нец ца на зям лю?

Хi ба не для та го ўво дзi ла ся i дзе ся цi баль ная сiс-
тэ ма, i цэнт ра лi за ва нае тэс цi ра ван не, каб не ад зна кi 
бы лi га лоў ным кры тэ ры ем на ву чан ня, а ве ды?

Ге надзь АЎ ЛА СЕН КА
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Лепш па пя рэ дзiцьЛепш па пя рэ дзiць  ��

«ХА ЧУ ЖЫЦЬ З МА МАЙ...»
Коль касць са цы яль ных сi рот i не паў на лет нiх пра ва па ру шаль нi каў мож на па мен шыць

Праз ся беПраз ся бе  ��

Там — убо гiя клум бы дзя цей
Год та му цык лон «Хаў ер» 
фак тыч на на цэ лы ве чар па-
ра лi за ваў бе ла рус кiя га ра ды i 
пры нёс шмат праб лем iх жы-
ха рам. На прэс-кан фе рэн цыi 
ў До ме прэ сы су пра цоў нi кi 
ка му наль ных служ баў па абя-
ца лi не паў та раць ра ней шых 
па мы лак i па пра сi лi ак тыў най 
да па мо гi i ра зу мен ня з бо ку 
са мiх га ра джан.

Для па сып кi да рог ка му наль нi-
ка мi на рых та ва на пяс ча на-са ля ная 
су месь, а так са ма чыс тая соль. 
Ня гле дзя чы на шмат лi кiя скар гi 
га ра джан, га рад скiя служ бы па-
куль не спя ша юц ца пра во дзiць 
экс пе ры мен ты з iн шы мi рэ аген та-
мi ў ба раць бе са сне гам i лё дам. 
Га лоў ная праб ле ма ў тым, што 
су месь, якую вы ка рыс тоў ва юць 
ця пер, вый грае ся род ас тат нiх па 
га лоў ным па каз чы ку — са бе кош-
це. На ват соль, апра ца ва ная прос-
ты мi ан ты ка ра зiй ны мi да баў ка мi, 
каш туе ў два ра зы больш за звы-
чай ную. Ад нак, па сло вах га лоў на-
га iн жы не ра ДВА «Гар рэ маў та дар 
Мiн гар вы кан ка ма» Аляк санд ра 
ЯРО ШЫ КА, ужо за раз пра пра-

цоў ва юц ца ва ры ян ты су ме сяў на 
асно ве ме ла сы — па боч на га пра-
дук ту вы твор час цi цук ру. «Трэ ба 
спа чат ку пра лi чыць, а толь кi по тым 
неш та ра бiць, — лi чыць Аляк сандр 
Яро шык, — бо мы прыбi ра ем снег 
за гро шы па дат ка пла цель шчы каў 
i не мо жам не ўлiч ваць фi нан са выя 
ўмо вы апош нiх».

Ад на з важ ней шых праб лем 
пад час пры бi ран ня ву лiц ад сне-
гу — пры пар ка ва ныя на пра ез най 
част цы аў та ма бi лi. Па сло вах спа-
да ра Яро шы ка, гэ тая праб ле ма ў 
Бе ла ру сi толь кi з'я вi ла ся i па куль 
што ма ла ад чу ва ец ца ў па раў на н -
нi з вя лi кi мi ме га по лi са мi. Але яе 
трэ ба вы ра шаць, каб у бу ду чым не 
су тык нуц ца з ана ла гiч най на ва лай. 
«Мы заўж ды за га дзя па пя рэдж ва-
ем аў та ма бi лiс таў аб да тах пры бi-
ран ня пэў ных ву лiц праз iн тэр нэт i 
СМI, — ка жа Аляк сандр Яро шык, 
— але лю дзi звы чай на iг на ру юць 
гэ тыя за клi кi. Пры хо дзiц ца вы клi-
каць эва ку а та ры, i за мест ча ты рох 
га дзiн на пры бi ран не ву лi цы iдзе 
ўся ноч. Лёг ка ка заць, што ка му-
наль нi кi не спраў ля юц ца, ка лi сам 
не вы кон ва еш свае аба вяз кi».

За апош нiя два га ды ў ста лi цы 
бы ло за куп ле на 330 но вых адзi нак 
сне га прыбіраль най тэх нi кi. Да гэ-
туль та кiм маш таб ных аб наў лен-
няў не бы ло. Не да хоп ву лiч ных 
пры бi раль шчы каў так са ма лiк вi ду-
юць за кошт но вай не вя лi кай тэх нi-
кi (пы ла со саў i г.д.), якая за мя няе 
не каль кi дзя сят каў тра ды цый ных 
ра бот нi каў. Для хут ка га рэ ага ван-
ня i ўза е ма дзе ян ня па мiж роз ны мi 
служ ба мi ва ўмо вах ана маль на га 
на двор'я (моц ныя сне га па ды, хут-
кае па нi жэн не тэм пе ра ту ры па вет-
ра) быў рас пра ца ва ны апе ра тыў ны 
план «За вея».

Так са ма ка му наль нi кi па пра сi лi 
аў та ма бi лiс таў быць аку рат ны мi i 
пад час вя лi кiх сне га па даў ус трым-
лi вац ца ад па ез дак на ма шы не без 
вя лi кай на тое па трэ бы. «Пад час 
цык ло ну «Хаў ер» га лоў ная праб ле-
ма бы ла ў тым, што ўсе да рож нi кi 
ста я лi ў за то ры ра зам з аў та ма бi-
лiс та мi», — ска заў Аляк сандр Яро-
шык. — Са май вя лi кай цяж кас цю 
для нас заўж ды ста но вiц ца пер шы 
сне га пад, але яго мы пе ра жы лi.

Яра слаў ЛЫС КА ВЕЦ
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Дзён нiк на стаў нi каДзён нiк на стаў нi ка  ��

Цi аб ры нец ца не ба?..

На па га тоўНа па га тоў  ��

ПЕР ШЫ СНЕ ГА ПАД ПЕ РА ЖЫ ЛI. 
ДА ЛЕЙ — ЛЯГ ЧЭЙ?

Фота Анатоля КЛЕШЧУКА.


