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— Мая па зі цыя — рух, ды на мі ка, ак тыў насць, 

твор часць, — за яў ляе На тал ля КО ЦІК, на стаў ні ца 

па чат ко вых кла саў дзяр жаў най уста но вы 

аду ка цыі «Ву чэб на-пе да га гіч ны комп лекс яс лі-сад 

— па чат ко вая шко ла № 10 го ра да Брэс та». 

Брас таў чан ка — пе ра мож ца аб лас но га 

кон кур са «Вы хоў ва ем гра ма дзя ні на 

Бе ла ру сі», уз на га ро джа на дып ло мам 

ІІ сту пе ні ўпраў лен ня аду ка цыі 

абл вы кан ка ма, шмат лі кі мі гра ма та мі 

і па дзя ка мі. Яна лю біць вя заць, ства раць 

пры го жыя рэ чы з цес та, бі се ру, 

па етак і на ват... га зет ных тру ба чак! 

Ну як з та кой твор чай ма май не пе ра маг чы! 

А ка лі сям'я Ко цік вый гра ла Брэсц кі 

аб лас ны этап кон кур су «Сям'я го да», і ма ці 

ў сва іх дзя цей за пы та ла ся: «Да лей бу дзем 

ўдзель ні чаць?» — то ўба чы ла тры ўзня тыя 

ўго ру ру кі.

— Мы з му жам пе ра гля ну лі ся і бы лі вы му-

ша ны па га дзіц ца. Ру ха ві ком у кон кур се бы ла 

я, але атры ма ла пад трым ку на шых дзе так, і 

гэ та вель мі пры ем на. І ня хай яны ў нас не та-

кія вя лі кія — 3, 6, а ста рэй ша му 12 га доў, — мы ве рым, 

што яны зро бяць усё маг чы мае, каб пе ра маг чы, — дзе-

ліц ца На тал ля Вік та раў на. Мож на не су мня вац ца, што на 

кон кур се брэсц кая сям'я вы сту піць зла джа най ка ман дай.

— Як та ко га га лоў на га ў сям'і ня ма, аба вяз кі даў но па дзе-

ле ны, і кож ны ад каз вае за свой фронт ра бот. На прык лад, 

дзе ці со чаць за па рад кам у па ко ях. Бы та выя аба вяз кі на 

кух ні раз мер ка ва ны па між усі мі: мо жа да па ма гаць і муж, і 

ма лень кая да чуш ка. Са мы лю бі мы за ня так у ма ёй Ма шы — 

ра бо та з цес там. Да еш ёй ка ва ла чак — і яна ле піць кве тач ку, 

та му ў нас бе ля шы з квет ка мі, — рас кры вае хат нія сак рэ ты 

На тал ля Вік та раў на. На огул у сям'і ра біць улас ную вы печ ку 

ўжо ўвай шло ў тра ды цыю. Дзе ці вель мі лю бяць пі цу, пон чы кі, 

бе ля шы, і та кія ла сун кі заў сё ды бы ва юць на ста ле.

Баць ка ся мей ства Сяр гей Ге ор гі е віч (ме не джар па 

про да жах, за хап ля ец ца ска лад ро мам і пра гра ма ван нем) 

заў сё ды га то вы прый сці жон цы на да па мо гу, ад вес ці дзя-

цей на трэ ні роў кі і рэ пе ты цыі. Шас ці га до вы Анд рэй ка зай-

ма ец ца ў сек цыі па пла ван ні, гу ляе ў шаш кі, за хап ля ец ца 

ма дэ ля ван нем. А ста рэй шы Ва ло дзя хо дзіць на скач кі на 

ба ту це, у спар тыў ную сек цыю бад мін то на, пі ша вер шы, 

пра гра муе, ці ка віц ца ама тар скай аст ра но мі яй і доб ра 

раз бі ра ец ца ў геа гра фіі.

Сак рэт шчас лі вай сям'і — най перш цяр пен не, уза ем-

ная па ва га, упэў не ны Ко ці кі. «Шчас це ў сям'і мо жа з'я-

віц ца толь кі та ды, ка лі яно све ціц ца ўнут ры ча ла ве ка, у 

кож ным з нас», — ка жа На тал ля Вік та раў на.

У сям'і Мі ка ла е вых з Ма гі лё ва — 

фі на ліс таў ад воб лас ці — пя цё ра 

дзя цей. Трое з іх ужо амаль 

да рос лыя. Анд рэю і Але сі 

па 20 га доў, Ула дзі сла ву 17. 

Яны ву чац ца ў ка ле джах і пра цу юць, 

ад нак жыць асоб на ад баць коў 

не спя ша юц ца. Аляк санд ра хо дзіць 

у шко лу, а са мая ма лод шая, 

Ста ні сла ва, — у дзі ця чы са док. 

Та та Сяр гей пра цуе на кам бі на це 

«Ма гі лёў хім ва лак но», ма ма Але на — 

па моч нік вы ха ва це ля ў сад ку.

У гэ тай сям'і за ве дзе на пры маць ра шэн-

ні з улі кам ін та рэ саў кож на га. Ся мей ныя 

на ра ды ў Мі ка ла е вых ад бы ва юц ца рэ гу-

ляр на. Па гас па дар цы па дзе лу аба вяз каў 

так са ма ня ма — да па ма гае той, хто воль ны 

ў пэў ны мо мант, і ўга вор ваць на гэ та ні ко га 

не трэ ба.

Удзель ні чаць у фі на ле рэс пуб лі кан ска га 

спа бор ніц тва за зван не най леп шай сям'і 

так са ма бу дуць усе ра зам — каб і ся бе 

па ка заць, і на ін шых па гля дзець. Пры чым 

пра па но вы дзя цей пры пад рых тоў цы так са-

ма ўліч ва юц ца.

— Я пі са ла сцэ на рый, пас ля чы та ла яго 

сям'і, мы ўсе ра зам аб мяр коў ва лі, кож ны 

вы каз ваў сваё ба чан не, ней кія мо ман ты пе-

ра роб лі ва лі, — рас каз вае Але на Аляк санд-

раў на. — Мы ўсе лю дзі кры ху твор чыя, та му 

пры вык лі да та ко га вар' яц ка га рыт му. Па ста-

ян на ней кія кан цэр ты, рэ пе ты цыі, вы ступ лен-

ні, так што па доб ныя кло па ты не ў на він ку.

Кож ны член сям'і па роў ну раз бі рае са бе і 

сло вы, і пес ні, і ро лі. Ка лі Мі ка ла е вы ска за лі 

рэ жы сё ру, што ім трэ ба сем мік ра фо наў для 

вы ступ лен ня, ён здзі віў ся і спы таў: «А што, 

у вас усе га во ра чыя?» Вя до ма ж, усе, на ват 

Ста ні сла ва бу дзе спя ваць і ўдзель ні чаць у 

ін шых па ста ноў ках, смя ец ца ма ма Але на:

— Удзе лам у кон кур се мы са мі са бе 

да ка за лі, што мы сям'я, што мы друж ныя, 

згур та ва ныя і мо жам неш та ра зам. Пас ля 

кон кур су бу дзем ад па чы ваць, бо ўдзель ні-

чаць у спа бор ніц твах та ко га ўзроў ню ўжо і 

ад каз на, і цяж ка ва та.

Як і ва ўсіх сем' ях, у Мі ка ла е вых, вя до ма, 

бы ва юць і спрэч кі, і кан флік ты, але ж кож ны 

раз сі ту а цыю ста ра юц ца «раз ру ліць» ад ра-

зу, не за моўч ваць у са бе крыў ды, каб пас ля 

не мно жы лі ся не па ра зу мен ні. Гэ та, маг чы-

ма, і ёсць сак рэт шчас лі ва га жыц ця, мяр куе 

Але на Аляк санд раў на:

— Мы з са ма га дзя цін ства ву чым дзя-

цей, што ка лі мы з баць кам сы дзем, то 

толь кі яны за ста нуц ца ад но ў ад на го. 

З доч ка мі ў нас та кія ад но сі ны, ні бы та мы 

сяб роў кі, яны дзе ляц ца са мной сва і мі 

сак рэ ці ка мі. І хлоп чы кі рас каз ва юць, якія 

дзяў чын кі ім па да ба юц ца. А ўво гу ле дзе ці 

ад ноль ка ва ста вяц ца і да мя не, і да баць кі. 

Спа дзя ю ся, мы абод ва ім ад ноль ка ва да-

ра гія.

(Заканчэнне на 4—5-й стар. «СГ».)

КАН ФЛІК ТЫ РАЗ РУЛЬ ВАЕМ 
АД РА ЗУ

ТРЫ МА РУ КА МІ «ЗА»

У сям'і Ку ла ко вых 

з Ві цеб ска мяр ку юць, 

што сак рэт шчас ця — 

у коль кас ці дзя цей. Тут тры 

дач кі: школь ні цы Ксю ша і 

Кі ра і ма лень кая Са ша. Да 

сва іх со ней каў (ста рэй шая 

і ма лод шая доч кі ры жыя) 

вяр та ец ца з ра бо ты 

та та — энер ге тык Дзя ніс. 

А ма ма Ма ры на па спя вае 

пра ца ваць на стра ха вым 

прад пры ем стве і лі чыць, 

што для да чок-пад лет каў 

удзел у кон кур се — 

яск ра вая пры го да і 

маг чы масць вы лу чыц ца 

ся род ад на год каў.

Усе ра шэн ні ў сям'і пры ма-

юц ца су мес на, ад нак асаб лі вую 

важ насць мае баць ка ва мер ка-

ван не, ка жа ма ці ся мей ства:

— З ця гам ча су з'яў ля ец ца 

пэў ная жа но чая муд расць, ка лі 

ра зу ме еш, што лепш, на пэў на, 

па га дзіц ца, бо я гля джу на дзяў-

чы нак з жа но чай па зі цыі, а па-

трэб ны і муж чын скі по гляд.

— Вя до ма, мя не дзяў чын кі 

слу ха юц ца, я для іх аў та ры тэт. 

Ад нак і ма ма ка рыс та ец ца той 

жа па ва гай, — да дае Дзя ніс Ге-

на дзе віч.

Яшчэ да вя сел ля ён ска рыў 

Ма ры ну стаў лен нем да чу жых 

дзя цей, пры зна ец ца яна:

— Усе су сед скія хлоп цы зва ні-

лі ў дзве ры і пы та лі ся: «А Дзя ніс 

вый дзе, бу дзе з на мі ў фут бол 

гу ляць?» Тое, што ў яго ад ны 

дзяў чын кі, — гэ та най вы шэй шае 

шчас це, і ён зро біць для іх аб са-

лют на ўсё. Пры гэ тым бу дзе пры-

трым лі вац ца пэў ных кры тэ ры яў 

стро гас ці і муж чын ска га ба чан ня.

— Я пры хо джу да до му як у 

квет нік і аку на ю ся ў са мыя цёп-

лыя аб дым кі сва іх ры жы каў. Яны 

заўж ды мне неш та смач нае пры-

га ту юць, спы та юць, як спра вы на 

ра бо це, — па цвяр джае баць ка 

ся мей ства. — Я столь кі свят-

ла атрым лі ваю ад гэ тых ко сак і 

спад ні чак.

Ма ры на за пэў ні вае, што 

яны — са мая звы чай ная сям'я, 

да лё кая ад ме дый нас ці, якая ні-

ко лі не імк ну ла ся вы дзя ляц ца. 

Прос та так скла ла ся, што дзяў-

чын кі ўдзель ні ча лі ў кон кур сах у 

шко ле. За пра сі лі да лу чыц ца да 

кон кур су на зван не леп шай ма-

мы і яе — да вя ло ся рых та вац ца.

— Пас ля гэ та га школь ная ад-

мі ніст ра цыя вы ра шы ла, што мы 

ак тыў ная сям'я, і за пра сі ла да 

ўдзе лу ў кон кур се на най леп шую 

сям'ю, — смя ец ца жан чы на. — 

Не ўсё атрым лі ва ла ся так, як ха-

це ла ся б, ка неш не. За тое ця пер 

больш на год са брац ца ра зам, 

ча го даў но не ра бі лі. А Ксю ша 

пад час фі на лу на ўпрост на сцэ не 

ад зна чыць свой 14-ы дзень на ра-

джэн ня. І мы ўжо гэ та абы гра лі 

ў вы ступ лен ні, так што яе ча кае 

сюр прыз.

Ка лі ў сям'і ёсць па ва га і ка-

хан не, то ўсё ста но віц ца на свае 

мес цы, пе ра ка на ны Ку ла ко вы: 

«Бы вае роз нае ў ста сун ках, ад-

нак га лоў нае — па мя таць, што 

яны яшчэ дзе ці, а мы ўжо баць кі, 

та му трэ ба не як зна хо дзіць кам-

пра мі сы ў сі ту а цы ях, якія нам 

пер ша па чат ко ва зда ва лі ся бяз-

вы хад ны мі».

СЮР ПРЫЗ ДА ДНЯ 
НА РА ДЖЭН НЯ


