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БУДЗЕМ ЗНАЁМЫЯ

«ТЫ РА ЗУ МЕ ЕШ, 
ЯКІЯ ТУТ ДЗЕ ЦІ?»

— Я па сту паў ва ўні вер сі тэт куль ту-
ры, на фа куль тэт мас тац кай эст ра ды. 
Ха цеў зай мац ца сва і мі лю бі мы мі ба ра-
ба на мі ўсё жыц цё, — ка жа Аляк сей. — 
Але не ўзя лі. І на дру гі год так са ма. 
По тым ужо мах нуў ру кой. Па ра лель на 
я за хап ляў ся псі ха ло гі яй, та му па сту-
піў на псі ха ла гіч ны фа куль тэт фі лі яла 
Ра сій ска га дзяр жаў на га са цы яль на га 
ўні вер сі тэ та ў Мін ску. Ад ра зу пай шоў 
пра ца ваць, каб быць не за леж ным. 
Улад коў ваў ся хоць ку ды.

Хло пец быў і груз чы кам, і пе ка рам. 
Не як улет ку тра піў у дзі ця чы ла гер ва-
жа тым. І зра зу меў, што ха цеў бы пра-
ца ваць з ма лы мі. Стаў аб звонь ваць 
дзі ця чыя сад кі. Праў да, хут ка ад гэ тай 
ідэі ад мо віў ся: за ро бак не да зво ліў 
бы жыць асоб на ад баць коў. Та ды ж 
у мін скім ін тэр на це для дзя цей з псі-
ха фі зіч ны мі асаб лі вас ця мі раз віц ця 
вы зва лі ла ся мес ца са ні та ра. Аляк сей, 
на той мо мант яшчэ сту дэнт, на гэ ту 
ва кан сію па га дзіў ся. А праз два га ды 
пе рай шоў у вы ха валь ні кі.

— Ды рэк тар мя не спы таў: «Ты 
ўво гу ле ра зу ме еш, якія тут дзе ці?» — 
уз гад вае хло пец. — Ка лі сю ды пры-
хо дзіш пер шы раз, мо жа склас ці ся 
пад ман лі вае ўяў лен не, што ўсім ім 
ба лю ча і дрэн на. Хтось ці кры чыць, 
ро біць дзіў ныя ма ні пу ля цыі... А по-
тым ра зу ме еш, што ма лыя прос та 
так ус пры ма юць гэ ты свет, і аль тэр-
на ты вы ў іх ня ма. Для іх гэ ты стан 

нар маль ны. Дзе ці не ве да юць, што 
ёсць ін шая нор ма. На па чат ку я вель-
мі нер ва ваў ся, бо не ра зу меў, што з 
гэ тым ра біць. А з ча сам рэ агу еш на 
ўсё спа кай ней.

Ся род аба вяз каў вы ха валь ні-
каў — су пра ва джаць дзя цей на ву-
лі цы і ў кла се, да па ма гаць раз ві ваць 
са цы яль на-бы та выя на вы кі, твор чыя 
здоль нас ці і ін шыя.

— Усё трэ ба паў та раць, што дзён-
на і па шмат ра зоў, каб да сяг нуць 
ней ка га пос пе ху, за ма ца ван ня на вы-
ку. Звы чай на му дзі ця ці да стат ко ва 
па тлу ма чыць раз. А тут адзін мо мант 
пра пус ціў — і ўсё мо жа вяр нуц ца ў 
зы ход ны пункт. Для дзя цей да сяг нен-
не — на ву чыц ца адзя вац ца, умы вац-

ца, чыс ціць зу бы; за пом ніць, што вы-
ці рац ца трэ ба сва ім руч ні ком.

Вы ха ван цы тут вель мі роз ныя. 
І ды яг на зы роз ныя. Звык лая схе ма 
гру па вых за ня ткаў не па ды хо дзіць. 
Хтось ці мо жа 15 хві лін ся дзець, а 
ка мусь ці і дзве хві лі ны вы тры маць 
праб ле ма.

Аляк сей ка жа, што ў мно гіх дзя-
цей ёсць баць кі. Не ка то рыя за бі ра-
юць ма лых на вы хад ныя ці на час 
ад па чын ку. Ёсць, на жаль, і тыя, хто 
пры во зіць дач ку ці сы на і по тым рэд-
ка з'яў ля ец ца. «Але я не бя ру ся асу-
джаць. Трэ ба спа чат ку па бы ваць на 
іх мес цы, каб зра зу мець, ча му так 
ад бы ва ец ца», — ка жа хло пец.

ДОБ РА, 
КА ЛІ ЁСЦЬ АД ДУ ШЫ НА

— Ка ля 5 міль ё наў атрым лі ваю, — 
ад каз вае на маё пы тан не пра за ро-
бак Аляк сей. — У мя не ёсць жон ка і 
двое дзя цей. Жон ка — га лоў ны мас-
так у тэ ат ры ля лек у Ма ла дзеч не. Ка-
лі б не пад пра цоў ка, бы ло б вель мі 
скла да на.

Пад пра цоў ка — гэ та аў тар ская 
му зы ка, тое, што скла да ней за ўсё 
пра даць. Вы сту па юць усю ды, ку ды 
за пра ша юць.

— На жаль, у нас да гэ туль пра цуе 
сіс тэ ма, якой ужо ні дзе ня ма: каб зра-
біць кан цэрт, ты му сіш арэн да ваць 
па мяш кан не, гук (а не ады граць, а 

по тым па дзя ліц ца пра цэн там з вы-
руч кі). Ты па ві нен увесь час ры зы ка-
ваць: не прый дзе не аб ход ная коль-
касць лю дзей — усё ад да сі за арэн-
ду. Мож на і ні чо га не за ра біць.

Ужо шэсць га доў Аляк сей ар га-
ні зуе даб ра чын ныя кан цэр ты для 
ін тэр на та. Гро шы ідуць на азда раў-
лен не ўлет ку. Ра ней срод кі збі раў ва-
лан цёр скі клуб «Мі ла сэр насць», што 
пры пе ду ні вер сі тэ це (ён і ця пер да-
па ма гае ін тэр на ту), але гэ та га бы ло 
не да стат ко ва. Та ды вы ра шы лі да мо-
віц ца з не каль кі мі му зыч ны мі гур та мі 
і па спра ба ваць зла дзіць даб ра чын ны 
кан цэрт. Ідэя ўда ла ся. Ця пер што год, 
звы чай на ў маі, пра вод зяць кан цэрт, 
за срод кі ад яко га ў ся рэд нім атрым-
лі ва ец ца вы ку піць дзве ла гер ныя зме-
ны на 20 ча ла век. Не ка то рыя дзе ці не 
мо гуць зна хо дзіц ца ўсю зме ну. Та ды 
пу цёў ку раз бі ва юць на два іх.

— Сё ле та ад крыў ся лет нік «Рас-
ток», ён для дзя цей-ін ва лі даў і ма-
ла дых ін ва лі даў. І на шы ма лыя ту ды 
ез дзі лі. Але «фіш ка» на ша га ла гер-
на га пра ек та ў тым, што ва кол — 
звы чай ныя дзе ці. Мы як асоб ны 
атрад удзель ні ча ем усю ды, дзе мо-
жам. Дзе ці — гэ та доб ры пра вад нік. 
Да рос лы мо жа са ро мец ца спы таць. 
А дзе ці ж пад бя га юць: «А што гэ та 
та кое? А гэ та за раз на?» Тлу ма чыш ім 
усё — нар маль на ўспры ма юць.

Ця пер лет нік пай шоў ін тэр на ту на-
су страч. Су пра ва джаль ны пер са нал 
бу дуць уклю чаць у штат вы ха валь ні-
каў ла ге ра, і ім не спат рэ біц ца куп-
ляць пу цёў кі. А зна чыць, на гро шы, 
якія вы зва ляц ца, змо гуць ад па чыць 
яшчэ больш дзя цей.

— А доч кі ве да юць, дзе вы пра-
цу е це?

— Вя до ма. Ста рэй шая, ёй во сем 
га доў, на ват у лет ні ку з на мі бы ла. 
Вы хоў ва ем у тра ды цы ях та ле рант-
нас ці. Шко ла, вя до ма, дае сваё. Дач-
ка пры но сіць роз ныя слоў цы ад туль. 
«Даў нам» там аб зы ва юц ца. Я ка жу: 
«А па мя та еш Дзі му? Дык вось у яго 
сін дром Даў на. Па тлу мач сва ім та ва-
ры шам, што гэ та кры ху не тое, што 
яны ду ма юць».

— Вам ні ко лі не ха це ла ся пай сці 
на ін шую пра цу? Больш прэ стыж-
ную, з вя лі кім за роб кам?

— Бы вае та кое жа дан не, што хіт-
ра ваць, — пры зна ец ца хло пец. — Але 
ж я пер ша па чат ко ва прый шоў не па 
гро шы. Дый пры рас та еш да мес ца. 
Гэ тую ста рон ку жыц ця так прос та 
пе ра гар нуць не маг чы ма. Ёсць ад чу-
ван не ад каз нас ці. Ча сам, праў да, усё 
так на да ку чае... Чу лі аб пра фе сій ным 
вы га ран ні? Доб ра, ка лі ёсць ад ду шы-
на. У мя не гэ та му зы ка.

На тал ля ЛУБ НЕЎ СКАЯ. 
lubneuskaya@zvіazda.by

— Да па ма га ем так са ма 
хлоп чы кам і дзяў чат кам з дзі-
ця ча га до ма, — рас па вя дае 
сак ра тар пяр віч кі з пра ва-
мі ра ён на га ка мі тэ та БРСМ 
баб руй ска га прад пры ем ства 
«Бел шы на» На тал ля РУ СІ-
НО ВІЧ. — Зда ро вых дзя цей 
там амаль ня ма, іх за бі ра юць 
у сем'і. За ста юц ца тыя, ка му 
са праў ды не ха пае цяп ла. І мы 
хо дзім ту ды па ста ян на. Та ко га, 
каб мы зай ма лі ся кімсь ці ад-
ным, ня ма. На вош та хлу сіць? 
Кож нае дзі ця ча кае, што яго 
возь муць у сям'ю. Мы ж імк-
нём ся быць ім сяб ра мі, каб у 
іх жыц ці бы ло кры ху больш 
пры ем ных хві лін.

Шчод ра га сэр ца ва лан-
цё раў ха пае і на дзя цей, якія 
жы вуць у сем' ях, дзе іх баць кі 
лі чаць кож ную ка пей ку.

— Ра бот ні кі «Бел шы ны» 
ах вот на ад гу ка юц ца на на-

шы за клі кі, пры но сяць цац кі, 
адзен не, пры сма кі, да па ма-
га юць з транс пар там, — рас-
каз вае Воль га ПА НА СЮК, 
спе цы я ліст па ра бо це з мо-
лад дзю. — Ле тась на шы дзяў-
ча ты з цэнт раль най за вад ской 
ла ба ра то рыі зра бі лі вель мі 
шчод рыя па да рун кі. На ват у 
ка ро бач кі па кла лі і пад пі са лі, 
ка му што ўру чыць.

Не як збі ра лі ма ку ла ту ру і 
атры ма ныя гро шы пе ра лі чы лі 
дзі ця ча му хос пі су. А ня даў на 
пры ма лі ўдзел у гіс та рыч най 
гуль ні з эле мен та мі ары ен та-
ван ня на мяс цо вас ці «За гад кі 
і та ям ні цы Баб руй скай крэ пас-
ці». Сер ты фі кат на паў міль ё на 
руб лёў за пер шае мес ца ка-
ман да ад на душ на вы ра шы ла 
пе ра даць на на быц цё ца цак 
для дзі ця ча га до ма.

У элект рон най ба зе без ліч 
фо та са шчас лі вы мі тва ра мі 

дзя цей. Вось яны ра зам з ва-
лан цё ра мі ка та юц ца на арэ-
лях, вось ядуць смач ны торт, 
ма лю юць, гар та юць кні гі. Як 
толь кі пра хо дзіць ад на ак цыя, 
па чы на ец ца пад рых тоў ка да 
на ступ най. Не так прос та бы-
вае знай сці срод кі да чар го-
ва га свя та. Каб у па да печ ных 
за ста лі ся на па мяць не толь кі 
доб рыя ўспа мі ны, але і па да-
рун кі, праз гру пу «УКан так це» 
ва лан цё ры шу ка юць спа гад лі-
вых лю дзей.

Тых, хто ад ной чы ўліў ся 
ў ва лан цёр скую спра ву, ужо 
не трэ ба ўга вор ваць неш та 

зра біць. Яны ад гу ка юц ца па 
пер ша му по клі чу. Як клоўн 
Клё па — баб руй скі прад пры-
маль нік Анд рэй Яў се еў. Ён не 
пра цуе на прад пры ем стве. Не-
як ва лан цё ры за пра сі лі яго за 
гро шы паў дзель ні чаць у свя це 
для дзя цей. Ця пер Анд рэй так-
са ма ў ка ман дзе і гро шай за 
свае па слу гі не бя рэ. Яго ў дзі-
ця чым до ме ча ка юць з асаб-
лі вым не цяр пен нем. Ра зам з 
дзець мі ён за пус кае па вет ра-
ныя ша ры, ро біць шоу мыль-
ных бур ба лак. Не шка ду юць 
свай го ча су і пра фе сій ныя фа-
то гра фы, якія не стам ля юц ца 

фік са ваць усе гэ тыя хві лі ны 
ра дас ці. Ме на ві та дзя ку ю чы ім 
на вед валь ні кі са цы яль ных се-
так мо гуць ба чыць, што па да-
рыць шчас це ін шым зу сім не 
скла да на, трэ ба гэ та га толь кі 
за ха цець.

— Ма ры на Чы лік, я, Юля 
Ка лі ноў ская, На дзея, Юля, 
Ге на, — На тал ля пе ра ліч вае 
ўсіх пай мен на, хто ў аб дым ку з 
дзець мі ўсмі ха ец ца з фо та. — 
Ад ной чы нас уз на га ро дзі лі 
эк скур сі яй у Віль нюс. І мы вы-
ра шы лі, што пры вя зём ад туль 
на шым дзе цям шмат роз ных 
ца цак. Коль кі по тым бы ло ра-
дас ці!

Шмат пры ем ных ус па мі наў 
за ста ло ся ад су мес ных па да-
рож жаў у аг ра ся дзі бу «Эк зо ты-
ка» пад Баб руй скам, дзе жы-
вуць за мор скія жы вё лы, і ў Буй-
ніц кі заа сад пад Ма гі лё вам.

...Юлія Ка лі ноў ская, на гля-
дзеў шы ся ў свой час муль ці-
каў пра Чы па з Дэй лам, з дзя-
цін ства ма ры ла да па ма гаць 
ін шым. На «Бел шы не» яна 
ад на з лі да раў ва лан цёр ска га 
ру ху. Гэ тай аба яль най дзяў-
чы не ха пае ча су не толь кі на 
дзя цей, але і на бра тоў на шых 
мен шых. У та ва рыст ве ахо вы 
жы вёл «Даб ра дзей насць» яна 

так са ма свой ча ла век. У вы-
хад ныя за мест та го, каб ба віць 
час у са цы яль ных сет ках або 
ка ля тэ ле ві за ра, спя ша ец ца ў 
мяс цо вае спец аў та прад пры-
ем ства — служ бу, якая зай-
ма ец ца ад ло вам ба дзяж ных 
жы вёл. Ча со ва яны жы вуць 
у іс ну ю чым там пры тул ку, і 
трэ ба як ма га хут чэй знай сці 
ім па ста ян ных гас па да роў. А 
па куль іх ня ма, не аб ход на на-
во дзіць па ра дак у валь е рах, 
кар міць га да ван цаў. Юля яшчэ 
і іні цы я тар роз ных ак цый у 
пад трым ку бяз до мных жы вёл, 
бо трэ ба знай сці гро шы, каб 
бы ло на што іх кар міць. «Ка-
лі до рыш ка мусь ці час цін ку 
свай го шчас ця і ра дас ці, сам 
ста но віш ся даб рэй шым. І чым 
больш ад да еш, тым больш 
атрым лі ва еш уза мен», — 
упэў не на яна.

На огул та кіх, з ка го мож на 
браць прык лад, ха пае. Вік то-
рыя Аба зі на, Яў ген Ар ці мо віч, 
На дзея Дуб роў ка, Свят ла на 
Куш на ро ва, Юлія Мі ро на ва, 
Ка ця Па лян ская, Але на Ску рат, 
Ге надзь Шкан да ро віч... Яны за-
мест ба наль на га спа чу ван ня 
ро бяць кан крэт ныя спра вы.

Нэ лі ЗІ ГУ ЛЯ.
zigulya@zviazda.by

Свой вы барСвой вы бар

«Я ПРЫЙ ШОЎ 
НЕ ПА ЗА РО БАК»

Ча му ма ла ды му зы ка 
пра цуе вы ха валь ні кам 

у ін тэр на це?

Фо
 та

 Н
ад

 зе
і Б

У Ж
АН

.

Аляк сей Та ра се віч:Аляк сей Та ра се віч:
 «Не ма гу ўзяць  «Не ма гу ўзяць 

і пай сці. і пай сці. 
Ёсць ад чу ван не Ёсць ад чу ван не 

ад каз нас ці».ад каз нас ці».

Ад даў шы — зной дзешАд даў шы — зной дзеш

Доб рыя спра вы клі чуць у да ро гу
Да тых, ка му не ха пае цеп лы ні

«Да ро гаю даб ра» — не толь кі наз ва атра да: гэ та, хут чэй, 
за клік да дзе ян ня. Ня гле дзя чы на тое, што ўсе ва лан цё-
ры ўжо не бес тур бот ныя сту дэн ты, а ра бот ні кі вя лі ка га 
прад пры ем ства, з ра ні цы да ве ча ра за ня тыя на пра цы, 
яны зна хо дзяць час, каб аб мер ка ваць, чым да па маг чы 
дзе цям з хос пі са, адзі но кай ма ту лі, у якой на вы ха ван ні 
хво рае дзі ця, або шмат дзет най сям'і. Кож ны з іх мо жа 
пры га даць не ад ну шчым лі вую гіс то рыю пра сва іх па да-
печ ных, але не пра ўсё будзеш рас каз ваць.

Аляк сей ТА РА СЕ ВІЧ — ба ра бан шчык. Іг рае аль тэр на тыў ную му зы ку 
і вы сту пае ра зам з гур та мі «Пет ля пристрастия» і Botanіc Prodject (да 
ня даў ня га ча су ў гэ тым спі се быў і «Адыс Абе ба»). Але па зна ё мі лі ся 
мы не на кан цэр це. А ў до ме-ін тэр на це для дзя цей-ін ва лі даў у На-
він ках, што пад Мінск ам, дзе Аляк сей пра цуе вы ха валь ні кам ужо 11 
га доў. Ву чыць малых адзя вац ца і ар га ні зуе кан цэр ты, каб са браць 
для іх гро шы на пу цёў кі ў лет нік.

Не ка то рым па да печ ным да во дзіц ца да па ма гаць апра на цца.

За да ча вы ха валь ні ка — да даць у жыц цё дзя цей больш ста ноў чых эмо цый.

Ва лан цё раў з «Бел шы ны» ў Баб руй ску ве да юць па кан крэт ных спра вах.


