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ДАРОСЛАЕ ЖЫЦЦЁ

Уда ле чы ні ад до маУда ле чы ні ад до ма

«Ка лі іх ма ла, 
ста но віц ца сум на»

За не каль кі хві лін у гэ тай 
мі тус ні ў ка рэс пан дэн таў 
«Чыр вон кі» га ла ва па чы нае 
іс ці кру гам, і мы ра зу ме ем, 
што доў га та ко га не вы тры-
ма лі б. Але ма ла дая вы ха-
валь ні ца, зда ец ца, ад чу вае 
ся бе ся род гэ та га дзі ця ча га 
ві хо ру кам форт на і па спя вае 
са чыць за сва ёй га рэз лі вай 

кам па ні яй. «Гэ та яшчэ не ўся 
гру па, толь кі два нац цаць ча-
ла век. Уся го іх двац цаць», — 
спа кой на ад каз вае яна.

Лю боў Ба раз нец пра цуе 
ў яс лях-сад ку № 3 уся го тры 
ме ся цы. Сю ды, у Мар' і ну Гор-
ку, яна тра пі ла па раз мер ка-
ван ні. Хоць і бліз ка да ста лі-
цы, але ж да лё ка ад до ма: 
Лю ба на ра дзі ла ся і рас ла ў 
Брэсц кай воб лас ці, а ву чыц-
ца па сту пі ла ў Са лі гор скі 

дзяр жаў ны пе да га гіч ны ка-
ледж. Дзяў чы на ка жа, што 
па куль ёй усё па да ба ец ца 
ў пра цы. Але і скла да нас ці, 
без умоў на, ёсць: ма ла до-
му спе цы я ліс ту да ста ла ся 
ясель ная гру па, у якой двац-
цаць дзе так двух-трох га-
до ва га ўзрос ту. Мно гія з іх 
яшчэ не га во раць, не ўме юць 
са мі ес ці і апра на цца. Та му, 
акра мя гуль няў і раз ві ва ю-
чых за ня ткаў, увесь кло пат 
па до гля дзе за ма ле чай кла-
дзец ца на ма ла дую вы ха-
валь ні цу.

Але па ўсім ві даць, што 
цяж кас ці дзяў чы ну не пу жа-
юць. Ка лі на стаў час вы бі раць 
спе цы яль насць, яна ва га ла ся 
па між дзвю ма са мы мі скла-
да ны мі сфе ра мі: ме ды цы най 
і пе да го гі кай. У вы ні ку аб-
ра ла апош нюю і не шка дуе. 
Ка жа, што ха це ла ме на ві та ў 
дзі ця чы са док, а не ў шко лу: 
з да шка ля та мі больш ці ка-
ва пра ца ваць. Пе да го гаў ся-
род сва я коў Лю бы ня ма, ды 
і прэ стыж гэ тай пра фе сіі ця-
пер, шчы ра ска жам, не са мы 
вы со кі. Але ма ці не ад га вор-
ва ла дач ку — пра да ста ві ла 
ёй са мой вы браць жыц цё вы 
шлях. І, гле дзя чы на дзяў чы ну, 
цяж ка на ват уя віць яе ў ін шай 
сфе ры: на столь кі спрыт на яна 
па спя вае да гле дзець кож нае 
дзі ця, кож на му на даць ува гу, 
усіх ар га ні за ваць, з усі мі па гу-
ляць, вы ву чыць вер шык, рас-
пра нуць, па клас ці спаць...

— Мне не скла да на ўпраў-
ляц ца з імі, бо я са ма вы рас-
ла ў шмат дзет най сям'і. Нас 
пя цё ра: я ста рэй шая, яшчэ 
тры сяст ры і брат, — га во-
рыць Лю ба, і мы ра зу ме ем, 
ад куль у яе та кая ар га ні за-
ва насць, упэў не насць і спа-
кой. — Я ўжо пры звы ча і ла ся 
да вя лі кай коль кас ці дзя цей. 
Ка лі іх ма ла, то на ват сум на 
ста но віц ца.

«З дзець мі 
я ад чу ваю ра дасць»

Пра цоў ны дзень у Лю бо ві 
Ула дзі сла ваў ны па чы на ец ца 
а па ло ве вось май ра ні цы і за-
кан чва ец ца а шос тай ве ча ра. 
Трэ ба не толь кі да гле дзець іх, 
праса чыць за тым, каб дзе ці 

ні чо га са бе не па шко дзі лі, 
бы лі аку рат на апра ну тыя, 
сы тыя і зда ро выя, а яшчэ і 
ву чыць іх, гу ляць з імі, пра во-
дзіць за ня ткі — кож ны дзень 
роз ныя. Праў да, апроч су бо-
ты і ня дзе лі, у вы ха валь ні цы 
ёсць яшчэ адзін вы хад ны 
ся род тыд ня. Лю ба пры зна-
ец ца, што на па чат ку вель мі 
стам ля ла ся на пра цы, а ця-
пер ужо пры звы ча і ла ся.

— Скла да на бы ло, ка лі 
дзе ці па пер шым ча се пры-
хо дзі лі ў са док і пла ка лі, бо 
ха це лі да баць коў. Ня лёг ка 
і ад та го, што яны яшчэ не 
ўсе раз маў ля юць. Але ўсе 
на столь кі ак тыў ныя, што, 
бы вае, да во дзіц ца і го лас 
па вы шаць, — рас па вя дае 
вы ха валь ні ца.

А ўво гу ле на жыц цё дзяў-
чы на не скар дзіц ца. З праб-
ле ма мі да вя ло ся су тык нуц ца 
хі ба што пры по шу ку жыл ля. 
Ін тэр на та ма ла до му спе цы я-

ліс ту не пра да ста ві лі, а зняць 
ква тэ ру ў Мар' і най Гор цы каш-
туе амаль столь кі ж, коль кі ў 
Мін ску. Да па маг ла за гад чы ца 
дзі ця ча га сад ка На тал ля Вя-
ча сла ваў на Краў чан ка, якая 
знай шла ў пры ват ным сек-
та ры ба бу лю, што па га дзі ла-
ся зда ваць дзяў чы не па кой 
за сім ва ліч ную пла ту. Ця пер 
Лю ба жы ве ў дзе ся ці хві лі нах 
ха ды да дзі ця ча га сад ка ў до-

ме, дзе ёсць усё не аб ход нае, 
у тым лі ку га ра чая ва да. Да-
рэ чы, за ро бак выхавальніцы 
за ле жыць ад на груз кі. За 
180—190 ад пра ца ва ных за 
ме сяц га дзін Лю ба атры ма ла 
3 міль ё ны руб лёў. Дзяў чы на 
пры зна ец ца: ве да ла, што вы-
ха ва це лі за раб ля юць ня шмат, 
але ўсё ж раз ліч ва ла на кры-
ху боль шую апла ту пра цы. 
Зрэш ты, каб пра жыць, гэ тых 
гро шай Лю бе ха пае, але ка лі 
збі ра ец ца здзейс ніць буй ную 
па куп ку, да во дзіц ца эка но-
міць. Бо не браць жа гро шы ў 
ма мы! Па куль што дзяў чы на 
не над та асво і ла ся ў Мар' і най 
Гор цы, тут у яе амаль ня ма 
зна ё мых, та му і мес цы, дзе 
мож на ба віць воль ны час, яна 
не на вед вае. Ка жа, што ёсць 
тут ка вяр ні, пі цэ рыя, рэ ста ран, 
але Лю ба там не бы вае, а на 
вы хад ныя звы чай на ез дзіць у 
Мінск, ці ра дзей — да до му.

На пры кан цы на шай раз-
мо вы я спы та ла ў Лю бы, за 
што ж яна лю біць сваю пра-
фе сію. «Тут дзе ці», — прос та 
ад ка за ла дзяў чы на. Па быў-
шы «ма май» для двац ца ці 
ма лень кіх га рэз, Лю ба пры-
зна ец ца, што са ма ма рыць 
пра «не вель мі вя лі кую сям'ю 
— мак сі мум трох дзе так».

— З дзець мі я ад чу ваю 
ра дасць. Бы вае, уста неш «не 
з той на гі», а яны па ды дуць, 
па шка ду юць ця бе, і на строй 
уз ні ма ец ца...

Дзі я на СЕ РА ДЗЮК.
Фо та 

Ма ры ны БЕ ГУН КО ВАЙ.

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

І вось уча раш ні сту дэнт прыехаў 
на сваё першае працоўнае месца. 
Дзміт рыя ад ра зу па ся лі лі ў «прэ-
зі дэнц кі да мок». На той мо мант 
ма ла ды спе цы я ліст ужо быў жа-
на ты, а та му яму ад ра зу да вя ло ся 
ста на віц ца са праўд ным вяс ко вым 
гас па да ром: з жон кай яны за вя лі 
гас па дар ку і па са дзі лі ага род. Тры-
ма лі ку рэй, па ра сят і шмат тру соў. 
І гэ та для ма ла дой сям'і ста ла не-
бла гім спо са бам эка но міць гро шы: 
з та кім «ты лам» га лод ным ні ко лі не 
за ста неш ся.

На пы тан не, як уво гу ле маг чы ма 
ўпраў ляц ца з улас най гас па дар кай 
пас ля та го, як увесь дзень на пра-
цы пра вя дзеш, Дзміт рый ад каз вае 
ні бы та са здзіў лен нем:

— Ды звы чай на: ра ні цай — свая 
гас па дар ка, да лей — пра ца, ве ча-

рам — зноў па гас па дар цы шчы ру-
еш. Ні чо га скла да на га.

Праў да, ця пер сям'я Дзміт рыя 
(а до ма, акра мя жон кі Ка ця ры ны, 
яго ча кае яшчэ і ма лень кая дач ка 
Мі ла на) жы ве ў Ор шы. У спад чы ну 
ім за ста ла ся двух па ка ё вая ква тэ-
ра, та му вы ра шы лі ска рыс тац ца 
маг чы мас цю. Ця пер, каб па спець 
на пра цу, ма ла до му баць ку і му-
жу трэ ба ўста ваць а 6 га дзі не ра-
ні цы. Так атры ма ла ся, што сям'я 
Дзміт рыя вель мі па доб ная да той, 
у якой ён рос. Жон ка, як і ма ці, мае 
ме ды цын скую аду ка цыю, а сам ён 
пра цуе ў сель скай гас па дар цы, як 
баць ка і брат.

Зра зу ме ла, з род ны мі людзь мі 
хо чац ца ба віць як ма га больш ча су. 
Акра мя ве ча роў, у Дзміт рыя на гэ та 
ёсць адзін вы хад ны на ты дзень. Ён 
мо жа пры па сці на лю бы дзень. А 
вось узяць ад па чы нак атрым лі ва-

ец ца не кож ны год. Ра бо ты шмат. 
Хоць гра фік на комп лек се стан-
дарт ны — з 8 ра ні цы да 5 ве ча ра, 
да во дзіц ца за ста вац ца і паз ней. Та-
ды да до му Дзміт рый трап ляе толь кі 
пас ля 21.00.

Ка лі ўсё ж воль ны час з'яў ля ец-
ца, заа тэх нік лю біць па ву дзіць ры-
бу. Во сен ню па чы на юц ца гры бы. У 
«ля ні выя» ве ча ры зда ра ец ца па-
гля дзець фут бол па тэ ле ві за ры. А 
так са ма сха дзіць з сяб ра мі на бе раг 

рэч кі на шаш лы кі. Па коль кі Дзміт-
рый жы ве ў Ор шы, мо жа ха дзіць 
у ка вяр ні, але гэ та зда ра ец ца не 
так час та.

Ка лі б з'я ві ла ся маг чы масць па-
бы ваць за мя жой для па паў нен ня 
сва іх пра фе сій ных ве даў, Дзміт рый 
з'ез дзіў бы ў Ка на ду, ЗША ці Га лан-
дыю. На маё пы тан не, ці не ха це ла ся 
б уво гу ле змя ніць мес ца пра цы, ён 
уз гад вае не ка то рых ад на курс ні каў, 
якія толь кі пас ля раз мер ка ван ня 

зра зу ме лі, што сель ская гас па дар ка 
— гэ та не для іх. Два га ды — да стат-
ко вы тэр мін, каб та кое ра зу мен не 
прый шло, а сам Дзміт рый «пра тры-
маў ся» амаль ча ты ры.

— Я ду маю, што га лоў ная ма-
ты ва цыя, якая пе ра ка на ла б ма-
ла до га спе цы я ліс та пас ля ад пра-
цоў кі за ста вац ца ў вёс цы, — гэ та 
не зар пла та і на ват не жыл лё. Каб 
за стац ца тут жыць — перш за ўсё 
па трэб на жа дан не. Бо ка лі ча ла ве-
ку не мі лае ўсё, што на во кал, ні я кія 
ма тэ ры яль ныя спа ку сы яму гэ та га 
не кам пен су юць, — лі чыць Дзміт-
рый Ту ра вец.

Сам ён мае ня дрэн ны для сель-
скай мяс цо вас ці за ро бак — 6 міль-
ё наў руб лёў. І ка жа, што, па спра ба-
ваў шы жыц цё ў го ра дзе, усё роў на 
ма рыць пра ўлас ны дом у вёс цы. 
Каб і гас па дар ка, і ся дзі ба, і ат мас-
фе ра бы лі, да якіх пры звы ча і лі ся з 
дзя цін ства. А тым сту дэн там, якіх 
у хут кім ча се ча кае «не ста ліч нае» 
раз мер ка ван не, Дзміт рый Ту ра вец 
ра іць не за сму чац ца і не ба яц ца 
жыць у вёс цы. Тым больш, што 
ад цяж кас цяў не сха ва еш ся ні на 
апош нім па вер се са ма га вы со ка га 
га рад ско га бу дын ка, ні за печ чу ў 
вяс ко вай ха це.

Ган на ГА РУС ТО ВІЧ.
Фо та Над зеі БУ ЖАН.

Мінск — Ар шан скі ра ён — Мінск.

«У ВЁС ЦЫ ЖЫЦЬ НЕ СТРАШ НА...»

ЦІ ЛЁГ КА БЫЦЬ «МА МАЙ» ДЛЯ ДВАЦ ЦА ЦІ ДЗЕ ТАК?
Апра ну тыя ў цёп лыя кам бі не зон чы кі, кур тач кі, 

бо ці кі, шта ны і шап кі дзе ці гу ля юць на за шклё-
най ве ран дзе. Тут хоць і ня ма ацяп лен ня, але ўсё 
ж не так хо лад на, як на ву лі цы, дзе звы чай на і 
ад бы ва юц ца пра гул кі ў цёп лы час (на ша су стрэ ча 
ад бы ла ся, ка лі яшчэ не бы ло та кіх ма ра зоў). Амаль 
паў та ра дзя сят ка крык лі вых жэў жы каў гуш ка юц ца 
на арэ лях, з'яз джа юць з гор кі, бу ду юць «до мі кі» з 

драўля ных «цаг лін» і бе га юць ад но за ад ным. Не-
вя до ма, якім дзі вам, але за ўсім гэ тым вэр ха лам 
умуд ра ец ца са чыць ад на кво лая дзяў чы на. «Па ча-
кай, спа чат ку Яра слаў з Са фі яй па ка та юц ца, а пас ля 
ты», — су па кой вае яна ад на го свай го га да ван ца, які 
про сіц ца на арэ лі, і тут жа звон кім го ла сам па пя-
рэдж вае кам па нію хлоп чы каў на дру гім ба ку ве ран-
ды, якія па чы на юць штур хаць адзін ад на го.

З ПЕР ШЫХ ВУС НАЎ

На тал ля ІЎ КІ НА, га лоў ны эка на міст, на мес ні ца стар шы ні па ідэа-
ла гіч най ра бо це СВК «Ла ры наў ка»:

— Ма ла дыя спе цы я ліс ты да нас пры яз джа юць да во лі час та. Гас па-
дар ка ня дрэн ная, зар пла ту мож на атрым лі ваць не бла гую. Жыць так са ма 
ёсць дзе: па бу да ва на коль кі да моў для су пра цоў ні каў гас па дар кі, сё ле та 
збі ра ем ся пад во дзіць да да моў газ. Да та го ж да го ра да зу сім не да лё ка. 
У цэнт ры гас па дар кі, у Ла ры наў цы, жы ве пры клад на 300 ча ла век. Вось 
толь кі дзя цей ма ла, та му ў шко лу і ў са док іх во зяць у Ор шу.

Лю боў Ба раз нец.

Не кож ны хо ча 
са дзіц ца ес ці — 
даводзіцца 
доў га ўга вор ваць.

Каб су па ко іц ца, трэ ба 
аба вяз ко ва тры маць 
вы ха ва льніцу за ру ку.

Мне не скла да на 
ўпраў ляц ца з дзець мі, 
бо я са ма вы рас ла 
ў шмат дзет най сям'і. 
Нас пя цё ра: я ста рэй шая, 
яшчэ тры сяст ры і брат.


