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Ай ба літ, гар ма ніст, спя вак
— Мне страш на. А рап там я не спа да ба-

ю ся сва ёй ма ме?

— Ты са мы леп шы і са мы жа да ны.

— А ка лі я не зма гу быць са мым леп-

шым?

— Гэ та не важ на. Я бу ду лю біць ця бе та-

кім, які ты ёсць.

Гэ тыя сло вы з каз кі пра анёль чы каў-

дзе так і Фею ма ця рын ства, якой у цэнт ры 

па ча лі свя та, вы клі ка лі слё зы за мі ла ван ня 

ў ва чах боль шас ці пры сут ных. Не ка то рыя 

з сем' яў толь кі ня даў на і ўпер шы ню ад чу-

лі, што та кое баць коў ства і ма ця рын ства, 

а дзе ці прос та шчы ра ра да ва лі ся, бо ў іх 

больш не бы ло на го ды пла каць.

Ма лыя він ша ва лі ма туль сва і мі ўмен ня мі. 

Дзміт рый Ко зік у кас цю ме док та ра Ай ба лі та 

рас ка заў каз ку, Да ні ла Пад бя рэз кі сыг раў 

на гар мо ні ку, Улад Бо гаў пра чы таў бе ла рус-

ка моў ны верш, а пя цё ра дзя цей Вал ко ві чаў 

ра зам з баць ка мі спя ва лі. Са мым не ча ка-

ным для пры сут ных ста ла вы ступ лен не ім-

пра ві за ва на га ан самб ля, у якім гра лі ад ра зу 

ўсе ма лыя.

Пас ля та кіх шчы ра-ўра чыс тых па да рун-

каў дзе ці ру шы лі рых та ваць ін шыя сюр пры-

зы на май стар-кла сах, якія пра вя лі сту дэн ты 

Ін сты ту та псі ха ло гіі і цэнт ра псі ха ла гіч най 

да па мо гі за мя шчаль ным сем' ям. Баць коў 

жа ў гэ ты час ва лан цё ры ўцяг ну лі ў вя сё лыя 

гуль ні-кон кур сы.

Мас тац тва ма ле неч кіх кро каў
Свя точ нае ме ра пры ем ства ар га ні за ва ла 

іні цы я тыў ная гру па пра ек та «Мен тар ства для 

ўсы на ві це ляў», які пра цуе кры ху больш за год. 

Яго ўдзель ні кі — баць кі, якім, акра мя да па мо гі 

спе цы я ліс таў, як па вет ра не аб ход ны па ра ды і 

во пыт та кіх жа сем' яў. Па доб ная су стрэ ча — 

хут чэй вы клю чэн не, каб ра зам ад па чыць, а не 

аб мяр коў ваць пы тан ні вы ха ван ня.

«Ня ма дрэ ва без ка ра нёў, до ма без пад-

мур ку і сям'і — без ма мы. І гэ та свя та пры-

све ча на са мым леп шым, пры го жым і ад важ-

ным — на шым ма мам», — та кі мі сло ва мі 

він ша ва ла пры сут ных Воль га ГЛІН СКАЯ, 

ды рэк тар На цы я наль на га цэнт ра ўсы наў-

лен ня. Яна рас ка за ла, што бе ла ру сы што-

год пры ма юць у сем'і больш як 500 дзе так, 

пры чым уз рост дзяў ча так і хлоп чы каў кры ху 

«пад рос». Ця пер ах вот на бя руць не толь кі 

трох го дак, а і 5-6-га до вых ма лых.

«Вы ха ван не — гэ та не вы нік, а пра цэс, мас-

тац тва ма ле неч кіх кро каў. Трэ ба ра да вац ца 

ма лень кім пе ра мо гам і та му, што сён ня — не 

горш, чым учо ра. Ча сам гэ та да па ма гае», — 

заўва жы ла, він шу ю чы мам, Але ся СЦЕ ПА-

НЕН КА, ідэй ны на тхняль нік свя та. Яна на-

га да ла баць кам, што яны ёсць ад но ў ад на го, і 

за клі ка ла не за ста вац ца ад ным пас ля ўсы наў-

лен ня сам-на сам з пы тан ня мі, якія з'я ві лі ся.

Усё ра біць ра зам
Сем'і, якія ўсы на ві лі дзе так, — та кія ж, 

як і звы чай ныя, дзе ўсе ма лыя 

кроў ныя, але пры гэ тым у кож-

най — свой шлях да ра зу мен ня і 

пры няц ця та ко га баць коў ства.

Сы ну Але ны дня мі споў ні ла ся 

2 га ды і 2 ме ся цы, ёй са мой 42. 

Ра зам яны год і ме сяц. Ча ла век, 

які меў ся быць та там, сы шоў з 

так зва на га гас ця во га шлю бу 

ад ра зу, як зра зу меў, што жон ка 

ўсё ж ста не ма май. Але на ка жа, 

што ад ной цяж ка ва та ў пла не 

эмо цый, але ўсё не так кры тыч на, 

каб ад чай вац ца. Яна пра цуе над 

са бой, над ста сун ка мі з сы нам:

— Два нац цаць з сям нац ца ці 

га доў, ка лі я пе ра еха ла ў ста лі-

цу, пра жы ла ў ін тэр на це. Лі чы ла, 

што для дзі ця ці ня ма ўмоў. Спа-

дзя ва ла ся, што яшчэ на ра джу. 

Але ад ной чы, бы ло 4 сту дзе ня, у во сем ра-

ні цы я збі ра ла ся на пра цу, па ды шла да люс-

тэр ка і ска за ла са бе: «Сё ле та ў мя не бу дзе 

дзі ця». Ця пер я ву чу ся яго ра зу мець. Учо ра 

ў нас быў ве чар шчас ця. Паў го да на зад я 

ку пі ла яму алоў кі, але яму бы ло не ці ка ва 

ма ля ваць. Учо ра я ўзя ла яго руч ку ў сваю, 

і мы ста лі неш та крэм заць на па пе ры. І рап-

там ён сам узяў ін шы ало вак і ўклаў сваю 

ру ку ў маю. І я зра зу ме ла: мы ўсё па він ны 

ра біць ра зам.

32 мет ры на се мя рых
У сям'і Вал ко ві чаў ужо бы ло тры дач кі, 

ка лі баць кі ўзя лі ім бра ці ка. Ма ма Але на 

тра пі ла ў ін фек цый ную баль ні цу са ста рэй-

шай дач кой і не змаг ла прос та так гля дзець 

на не маў лят, ад якіх ад мо ві лі ся, якія ля жа лі 

ў іза ля ва ных бок сах.

— Та ды мы вы ра шы лі, што хоць ад но 

дзі ця, але ў нас бу дзе пры ём нае. А па коль кі 

ў нас ад ны дзяў чат кі — бра лі хлоп чы ка. На 

нас гля дзе лі, як на ін ша пла не цян, — смя ец-

ца Ігар. — Пас ля па спа дзя ва лі ся, што яшчэ 

хлоп чык атры ма ец ца, ад нак із ноў на ра дзі-

ла ся дач ка. Што зро біш: па ста ян ства — 

пры кме та май стэр ства.

Ця пер яны ўсе мя рых дзе ляць 32 квад-

рат ныя мет ры ў ін тэр на це. Ка лі збу ду юць 

улас нае жыл лё, вер нуц ца да пы тан ня па-

ве лі чэн ня сям'і, мяр куе та та.

Хві лі на на зна ём ства
Ча ты ры ме ся цы та му Люд мі ла і Аляк-

сандр ста лі баць ка мі ад ра зу два іх дзе так. 

Бія ла гіч ных у іх па куль ня ма, ка жуць, іс ну-

юць пы тан ні са зда роў ем. Але губ ляць мо-

мант і га ды для баць коў ства яны не хо чуць, 

тым больш што мараць пра вя лі кую сям'ю.

— На сай це я ад ра зу ўпа да ба ла сваю 

дзяў чын ку. Па зва ні ла, а мне ка жуць: «Іх 

двое, і мы іх не раз' яд ноў ва ем». Мы без 

пы тан няў вы ра шы лі за браць два іх. На зна-

ём ства нам спат рэ бі ла ся хві лі на. Я ўзя ла 

іх за ру ку — і на ра дзі ла ся на ша 

су вязь. Ад ра зу. Сло ва мі гэ та не 

вы ка заць. Кан такт уз нік ад ра-

зу, ха ця, ка жуць, на адап та цый-

ны пе ры яд звы чай на па трэб ны 

пэў ны час. Ка лі б так ад бы ло ся 

з усі мі дзет ка мі, я га то ва яшчэ 

пя ця рых вы га да ваць, — смя ец ца 

ма ла дая ма ма. — Яны поў нас цю 

мае і па доб ныя на нас з му жам, і 

мі мі ку ўжо на шу на ват пе ра ня лі, 

жэс ты, сло вы.

За паў ня ючы ан ке ту, Люд мі ла 

на пі са ла, што ба чыць сва іх дзя-

цей вель мі ак тыў ны мі. Так і ад-

бы ло ся. У но вай сям'і ма лыя ўжо 

зай ма юц ца ба ле там, фут бо лам, 

тан ца мі, ву чац ца ло гі цы. За ра бі лі 

ўжо тры куб кі і ме даль.

Іры на СІ ДА РОК.

11-ы раз Бе ла рус кі 

са юз жан чын су мес на 

з Мі ніс тэр ствам 

ін фар ма цыі пад вёў вы ні кі 

рэс пуб лі кан ска га твор ча га 

кон кур су «Моц ная сям'я — 

моц ная дзяр жа ва». Ад ным 

з яго пе ра мож цаў стаў 

Вы да вец кі дом «Звяз да» — 

за тэ ма тыч ны да да так 

«Ся мей ная га зе та».

Не толь кі вы, на шы па ва жа ныя 

чы та чы, уваж лі ва чы та е це, да-

сы ла е це свае ліс ты з па дзя ка мі, 

пы тан ня мі і пра па но ва мі на шай 

«Ся мей най га зе це». Чар го вы раз 

яе аца ні лі пра фе сі я на лы: на ша 

вы дан не пе ра маг ло ў на мі на цыі 

«Най леп шыя ма тэ ры я лы ў дру ка-

ва ных рэс пуб лі кан скіх СМІ». Уся-

го на кон курс бы ло прад стаў ле на 

110 ра бот і ўдзель ні ча ла больш за 

сем дзя сят каў срод каў ма са вай ін-

фар ма цыі, у тым лі ку рэс пуб лі кан-

скія і рэ гі я наль ныя га зе ты і ча со пі-

сы, тэ ле- і ра дыё кам па ніі.

— Сё ле та бы лі прад стаў ле ны 

вель мі ці ка выя ра бо ты, пры чым 

не прос та на тэ му сям'і і ад но сін, 

зда ро ва га ла ду жыц ця. З'я ві лі ся 

но выя ці ка выя па ды хо ды да асвят-

лен ня гэ тых тэм, — ад зна чы ла на-

мес нік стар шы ні ГА «Бе ла рус кі 

са юз жан чын», га на ро вы пра-

фе сар фа куль тэ та жур на ліс ты кі 

БДУ Лі лія АНА НІЧ. — Шмат бы ло 

пуб лі ка цый пра шмат дзет ных ма-

ці, ка лі гэ тыя жан чы ны ад бы лі ся 

не толь кі ў сям'і, але і як пра фе-

сі я на лы.

За ак тыў ны ўдзел у асвят лен-

ні кон курс най тэ ма ты кі гра ма тай 

Бе ла рус ка га са ю за жан чын уз на-

га ро джа на і вя ду чы фо та ка рэс пан-

дэнт «Звяз ды», на ша пры га жу ня і 

пра цаў ніч ка Ган на За нка віч.

— Гэ та вель мі да стой ныя ра-

бо ты, і га зе та ажы вае з та кі мі фо-

та здым ка мі, — за ся ро дзі ла ўва гу 

Лі лія Ана ніч пад час уру чэн ня дып-

ло ма.

Уз на га родж ван не пе ра мож цаў 

кон кур су прай шло ў ме жах круг-

ла га ста ла, пры све ча на га пы тан-

ням па ляп шэн ня зда роўя жан чын 

і ўма ца ван ня прэ сты жу ін сты ту ту 

сям'і, які ад быў ся пад эгі дай Бе-

ла рус ка га са ю за жан чын у ме жах 

Тыд ня ма ці. Акра мя чле наў гэ тай 

гра мад скай ар га ні за цыі, у ім узя-

лі ўдзел прад стаў ні кі Мі ніс тэр ства 

ахо вы зда роўя, Мі ніс тэр ства пра-

цы і са цы яль най аба ро ны, Мі ніс-

тэр ства ін фар ма цыі, ста ліч на га і 

рэ гі я наль ных цэнт раў са цы яль на га 

аб слу гоў ван ня, аб' яд нан няў шмат-

дзет ных баць коў і ін шыя.

Але на КРА ВЕЦ.

Пры ем ная на ві наПры ем ная на ві на

МЫ СТА РА ЛІ СЯ І ПЕ РА МАГ ЛІ!
На ша «Ся мей ная га зе та» — 

у лі ку пе ра мож цаў 
рэс пуб лі кан ска га кон кур су

На мес нік га лоў на га рэ дак та ра 
газеты «Звяз да» 

Воль га АНУФ РЫ Е ВА (спра ва) 
атрым лі вае ўзна га ро ду.
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Свя точ наеСвя точ нае

ФЕЯ МА ЦЯ РЫН СТВАФЕЯ МА ЦЯ РЫН СТВА
ЖЫ ВЕ Ў НА ЦЫ Я НАЛЬ НЫМ ЦЭНТ РЫ ЎСЫ НАЎ ЛЕН НЯЖЫ ВЕ Ў НА ЦЫ Я НАЛЬ НЫМ ЦЭНТ РЫ ЎСЫ НАЎ ЛЕН НЯ

На Дзень ма ці ў Анг ліі жан чы нам до раць спе цы яль ны торт «ма ця рын скі», каб 

атры маць бла сла вен не, у Япо ніі да гру дзей пры шпіль ва юць чыр во ны гваз дзік, 

у Мек сі цы дзе ці за пра ша юць му зы кан таў па спя ваць для іх род ных, у Бе ла ру-

сі — уру ча юць са ма роб ныя па да рун кі. Па пя ро выя квет кі, ма ляў ні чыя паш тоў кі, 

пес ні, тан цы і мо ра пра нік лі вых, лас ка вых слоў атры ма лі ма мы ў На цы я наль-

ным цэнт ры ўсы наў лен ня ад сва іх дзе так.


