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...Ат мас фе ра ў за ле не звы-

чай ная, ча роў ная. Гру пы пад-

трым кі як ма га гуч ней імк нуц ца 

па зна ё міць усіх пры сут ных са 

сва і мі фа ва ры та мі. Дык хто ж 

яны? Дзя ніс і Ма ры на КУ ЛА КО-

ВЫ з Ві цеб ска, якія вы хоў ва-

юць трох да чок — Ксю шу, Кі ру 

і Са шу; сям'я КА ЧУ РАЎ з Лі ды, 

у якой баць кі Анд рэй і Люд мі-

ла так са ма ма юць трое дзя-

цей: Ле ру, Мак сі ма і Мі кі ту. А ў 

Сяр гея і Але ны НІ КА ЛА Е ВЫХ 

з Ма гі лё ва іх пя цё ра: Анд рэй, 

Але ся, Ула дзі слаў, Аляк санд ра 

і Ста ні слава; сям'я КО ЦІ КАЎ з 

Брэс та, дзе ў баць коў Сяр гея і 

На тал лі рас туць сы ны Анд рэй, 

Ва ло дзя і дач ка Ма ша. Дзве 

бліз ня ты-дзяў чы ны Эль ві ра і 

Алі са, а так са ма два бліз ня ты-

хлоп цы Дзя мен цій і Дзміт рый 

у сям'і НІ КІ ЦІ НЫХ з Го ме ля; 

Мін скую воб ласць прад ста ві ла 

сям'я ІВАШ КАЎ, дзе ў баць коў 

Дзміт рыя і Анас та сіі аж но пяць 

да чок; удзель ні кі кон кур су з 

Мін ска — сям'я БЫЧ КОЎ СКІХ, 

у та ты Дзміт рыя і ма мы Воль гі 

вась мё ра дзя цей.

Па куль сем'і на строй ва лі ся 

на па трэб ны лад пе рад вы ступ-

лен ня мі, з пры ві таль ным сло-

вам вы сту піў на мес нік кі раў ні-

ка Ад мі ніст ра цыі Прэ зі дэн та 

Анд рэй КУН ЦЭ ВІЧ, які ад зна-

чыў, што аб са лют ная лю боў ма-

ці — га лоў ная аба ро на і ас но ва 

даб ра бы ту сям'і, а зна чыць, усёй 

кра і ны. «Гэ ты кон курс — яшчэ 

ад на на го да га на рыц ца тым, 

што ў нас ёсць цу доў ныя сем'і, 

цу доў ныя жан чы ны-ма ці і ёсць 

кра і на, дзе па ва жа юць ся мей-

ныя каш тоў нас ці. Дзе мат чы на 

лю боў ро біць ця бе па-са праўд-

на му шчас лі вым».

«Моц ная сям'я — моц ная 

краі на. У Бе ла ру сі дзе сяць ты-

сяч ма туль, якія вы хоў ва юць і 

вы ха ва лі пяць і больш дзе так, 

яны ўзна га ро джа ны ор дэ нам 

Ма ці. Звыш 560 атры ма лі яго сё-

ле та. Але га лоў нае для кож най 

ма ці — каб дзе ці вы рас та лі пры-

стой ны мі, сум лен ны мі людзь мі. 

З лю боўю да ра дзі мы, да ін шых 

лю дзей, і, ка неш не, да баць-

коў», — ска за ла мі ністр пра цы 

і са цы яль най аба ро ны Іры на 

КАС ЦЕ ВІЧ.

Пас ля доб рых слоў — у твор-

чае спа бор ніц тва! Пад час пер-

ша га эта пу кон кур су пад наз вай 

«Ра да вод» усе сем'і-фі на ліс ты 

пра дэ ман стра ва лі свае здоль-

нас ці і ар тыс тызм. Як? Праз гіс-

то рыю свай го ро ду, ся мей ныя 

звы чаі і тра ды цыі. На прык лад, 

сям'я Іваш каў з Ня сві жа па дзя-

лі ла ся, што ў іх шмат дзет насць 

пе рад аец ца ўжо не ад но па ка-

лен не. У сям'і Ку ла ко вых све та-

ўспры ман не заў сё ды ідзе праз 

вер шы. Сям'я Ко ці каў рас па вя-

ла, што ў іх ра да во дзе са бра ны 

ім ёны 108 прод каў з пя ці па ка-

лен няў. Яны бе раж лі ва за хоў-

ва юць та кія рэ лік віі, як ліс ты з 

фрон ту дзе да За ха ра і ўні каль-

ная вы шыў ка пра ба бу лі Фёк лы. 

«Усе ра дас ці пе ра жы ва ем ра зам 

і ўсе пы тан ні вы ра ша ем су мес-

на», — па дзя лі лі ся фі на ліс ты з 

Брэс та. А вось Воль га Быч коў-

ская па ве да мі ла ўсім пры сут-

ным, як пры пер шай су стрэ чы 

з бу ду чым му жам Дзміт ры ем 

рас ка за ла яму пра гіс то рыю 

жыц ця пра ба бу лі Воль гі, у якой 

бы ло пяць да чок і тры сы ны. «Ні-

чо га са бе», — ад рэ ага ваў муж. 

Але ця пер яны са мі вы хоў ва юць 

вась мё ра дзя цей. Сям'я Ні ка ла-

е вых спе ла на сцэ не ва ен ную 

пес ню і на ват па ка за ла пер фор-

манс — на не каль кі хві лін яны 

апы ну лі ся і пе ра нес лі ін шых у 

да лё кі 1942 год, дзе су стрэ лі ся 

з ад ным са сва іх прод каў.

«Мой дом — мая крэ-

пасць», — так лі чаць чле ны сям'і 

Ні кі ці ных. Ма ма На дзея і та та 

Мі ка лай ра зам ужо больш за 

20 га доў. З дзець мі яны пра дэ-

ман стра ва лі спар тыў ныя здоль-

нас ці. Дзя мен цій на пра фе сій-

ным уз роў ні зай ма ец ца вод ным 

по ла, Дзміт рый — скач ка мі на 

акра ба тыч най да рож цы, а Алі са 

і Эль ві ра — спар тыў най акра-

ба ты кай.

Дру гое за дан не для фі на ліс-

таў — прад стаў лен не пра ек та 

«Мая кра і на — мая сям'я». У ім 

удзель ні кі кон кур су пра дэ ман-

стра ва лі сваю ак тыў ную жыц цё-

вую па зі цыю, а так са ма твор чыя 

за хап лен ні. Сям'я Ку ла ко вых 

па дзя лі ла ся з гле да ча мі сва ёй 

лю боўю да на цы я наль ных тра-

ды цый, прад ста віў шы на род-

ны аб рад «Жа ніць ба Ко мі на». 

Сям'я Быч коў скіх рас па вя ла аб 

са цы яль ным пра ек це «Дзі ця, 

на ро джа нае сэр цам». Акра мя 

вась мі дзе так, якія на ра дзі лі ся 

ў сям'і, ня даў на ў іх з'я віў ся пры-

го жы хлоп чык Па ша з дзі ця ча га 

до ма, над ім баць кі ўзя лі па тра-

нат, і ця пер ён — так са ма адзін 

з вя лі кай ка ман ды Быч коў скіх. 

Сям'я Іваш каў рас ка за ла ўсім 

пры сут ным аб тым, што яны лю-

бяць збі рац ца ра зам на вы хад-

ных, пя чы дух мя ныя пі ра гі і піць 

чай. Ака за ла ся, у род ных ёсць 

ста ра даў ні абя рэг — Ма літ ва-

слоў, які яны чы та юць кож ны ве-

чар. У го ра дзе Анас та сія і Дзміт-

рый ства ры лі ся мей ны клуб, дзе 

дзе ляц ца во пы там вы ха ван ня 

дзя цей з ін шы мі баць ка мі. А на 

сцэ не Іваш кі пра дэ ман стра ва лі 

пес ні, тан цы і вы дат нае па чуц цё 

гу ма ру. «Не здар ма наш та та з 

ра ні цы да ве ча ра пра па дае на 

ра бо це. Па спра буй це апра нуць 

столь кі пры га жос ці!» — ка жуць 

яго пяць ма лень кіх да чу шак.

Сям'я Ні кі ці ных па ве да мі ла аб 

пры хіль нас ці да зда ро ва га спо-

са бу жыц ця і па ра да ва ла гле да-

чоў яр кім акра ба тыч ным ну ма-

рам: «Спорт ву чыць нас гля дзець 

на свет з лю боўю, у рэ аль насць 

ува саб ляць ма ры». Сям'я Ко ці-

каў уз ня ла праб ле му за бру джан-

ня пла не ты бы та вы мі ад хо да мі. 

Ужо больш за дзе сяць га доў 

яны сар ту юць смец це: «Мы не 

бу дзем ста яць уба ку, на вя дзём 

па ра дак на на шай Зям лі». Не па-

кі нуў раў на душ ным гле да чоў са-

цы яль ны пра ект сям'і Ні ка ла е вых 

«Дом да бры ні». Усе дзе ці і баць кі 

прай шлі на ву чан не па сцэ ніч най 

мо ве, ара тар скім май стэр стве і 

ва ка ле і па ча лі ажыц цяў ляць ма-

ру. У дзі ця чым до ме-ін тэр на це 

Глус ка га ра ё на пра вя лі тэ ат ра лі-

за ва ную пра гра му, у «До ме дзі-

ця ці» ў род ным го ра дзе з дзець мі 

да трох га доў — клоў на тэ ра пію, 

у аб лас ной дзі ця чай баль ні-

цы — твор чыя май стар-кла сы. 

І гэ та яшчэ не ўсё. Але на дзя лі-

ла ся з ма ла ды мі ма ма мі Ма гі лё-

ва во пы там вы ха ван ня дзя цей, 

тым, як за бяс пе чыць іх бяс пе ку 

ў до ме.

Пас ля ўсіх вы ступ лен няў 

для пры сут ных на дыш ла чар га 

пе сень і тан цаў, а для жу ры — 

ад каз ныя хві лі ны вы зна чэн ня 

пе ра мож цаў. Пе рад тым як агу-

чыць вы ні кі, ар га ні за та ры кон-

кур су вы ка за лі сло вы па дзя кі 

фі на ліс там. Па моч нік мі ніст ра 

аба ро ны па ідэа ла гіч най ра бо-

це Уз бро е ных Сіл — на чаль нік 

га лоў на га ўпраў лен ня ідэа ла-

гіч най ра бо ты Мі ніс тэр ства 

аба ро ны ге не рал-ма ёр Ле а нід 

КА СІН СКІ ад зна чыў, што вель мі 

ра дас на, ка лі ўсіх фі на ліс таў кон-

кур су аб' яд ноў ва юць ад ноль ка-

выя ся мей ныя каш тоў нас ці: ша-

на ван не ста рэй шых, тра ды цый 

кра і ны і прод каў, па ва га да ін-

шых: «Ка лі дзяр жа ва скла да ец-

ца з та кіх сем' яў, то ў яе вя лі кая 

бу ду чы ня».

Мі ністр ахо вы зда роўя Ула-

дзі мір КА РА НІК па дзя ліў ся 

шчы ры мі па чуц ця мі ад уба ча-

на га на свя точ ным ве ча ры. «Як 

баць ка я быў вель мі кра ну ты, 

на зі ра ю чы за та кой коль кас цю 

ак тыў ных, та ле на ві тых дзя цей. 

Як гра ма дзя нін сва ёй кра і ны 

я ад чуў го нар за тое, што ў 

дзяр жа ве здо ле лі за ха ваць пе-

ра ем насць па ка лен няў, — мы 

па мя та ем сваю гіс то рыю і з ап-

ты міз мам гля дзім у бу ду чы ню. 

Як мі ністр ахо вы зда роўя з ра-

дас цю ад зна чыў для ся бе, што 

амаль усе сям'і ў сва іх са цы-

яль ных пра ек тах звяр ну лі ўва-

гу на зда ро вы спо саб жыц ця. 

Гэ та вель мі пра віль ны па ды ход. 

Дзя куй вам за тое, што знай шлі 

ў са бе сі лы вы хоў ваць столь кі 

дзе так і пры ві ваць ім пра віль-

ныя каш тоў нас ці».

— Тое, што ад бы ва ла ся тут, 

ні ко га не па кі ну ла раў на душ-

ным, — пры знаў ся на мес нік 

прэм' ер-мі ніст ра Ула дзі мір 

КУ ХА РАЎ. — Пры ем на, што 

сям'я — га лоў ная каш тоў насць 

на ша га гра мад ства. І та кіх у Бе-

ла ру сі вель мі шмат. Дзяр жа ва 

бу дзе ра біць усё маг чы мае, каб 

яны ў на шай кра і не бы лі шчас-

лі выя, зда ро выя і каб усё ў іх 

атрым лі ва ла ся.

Дып ло мы ІІІ сту пе ні ўру чы лі 

ад ра зу не каль кім сем' ям — Ко-

ці кам, Ку ла ко вым, Ка чу рам і 

Іваш кам. Дып ло ма мі ІІ сту пе ні 

жу ры ўзна га ро дзі ла сем'і Ні-

кі ці ных і Быч коў скіх. «Сям' ёй 

го да» пры зна ныя Ні ка ла е вы. 

«Мы вель мі ра ды! Не маг чы ма 

стры маць слё зы! — не ха ва лі 

эмо цый пе ра мож цы. — Мы не 

пад вя лі свой род ны го рад і яшчэ 

раз па цвер дзі лі: ка лі ты ра зам з 

вя лі кай сям' ёй, усё атрым лі ва-

ец ца». Акра мя та го, Ні ка ла е вы 

атры ма лі гра шо вую ўзна га ро ду 

ў па ме ры 1,9 ты ся чы руб лёў. Ад 

спон са раў кон кур су ўсім фі на-

ліс там у па да ру нак уру чы лі пер-

са наль ныя кам п'ю та ры, тэ ле ві-

за ры, ро ва ры, са лод кія вы ра бы 

і цац кі, сер ты фі ка ты на бы та вую 

тэх ні ку і ін шыя пры ем ныя па да-

рун кі.

«Ра дас на, што ў нас ёсць 

та кія сем'і, — ад зна чы ла Іры на 

Кас це віч, він шу ю чы пе ра мож-

цаў. — Вы са праў ды ге роі, краі-

на ва мі га на рыц ца. Ся мей ная 

дзяр жаў ная па лі ты ка шмат гран-

ная. Перш за ўсё, гэ та фі нан са-

вая пад трым ка. Але фі нан са мі 

не ўсё вы мя ра ец ца. Сён ня мы 

фар мі ру ем у гра мад стве сем'і-

ўзо ры, сем'і-пры кла ды. Гэ та 

тыя, хто сён ня ста іць на сцэ не: 

моц ныя, ра зум ныя, пры го жыя, 

шчас лі выя».

Да р'я ШЛА ПА КО ВА.

Фо та Тац ця ны ТКА ЧО ВАЙ.

Но выя кні гіНо выя кні гі

СЛАЎ НЫ ГО РАД 
АЙ ЧЫ НЫ

Па ба чыў свет но вы аль бом 

вя до ма га ка лек цы я не ра ста рых 

паш то вак Ула дзі мі ра Лі ха дзе да ва — 

«На ва гру дак. Па да рож жа ў ча се».

Вы дан не, якое гэ-

тым ра зам пад рых-

та ва на ў мін скім вы-

да вец тве «Бел стан», 

пры мер ка ва на да 975-

год дзя ста ра жыт на га 

го ра да. Вось што пі-

ша ў прад мо ве да кні гі 

стар шы ня На ва груд-

ска га рай вы кан ка ма 

Сяр гей Фед чан ка: 

«На пра ця гу ста год-

дзяў На ва гру дак быў 

важ ным дзяр жаў на-

па лі тыч ным, рэ лі гій на-куль тур ным цэнт рам, 

пер шай ста лі цай узы хо дзя чай та ды дзяр жа-

вы еў ра пей ска га ўзроў ню — Вя лі ка га Княст-

ва Лі тоў ска га. Свед ка мі сла ву тай гіс то рыі 

На ва груд ска га краю з'яў ля юц ца шмат лі кія 

пом ні кі ар хеа ло гіі, гіс то рыі, ар хі тэк ту ры...» 

І да лей: «У На ва груд ку ад бы ва лі ся па дзеі, 

лё са вы зна чаль ныя не толь кі для Вя лі ка га 

Княст ва Лі тоў ска га, але і для аб' яд на най 

дзяр жа вы, якая ўвай шла ў гіс то рыю як Рэч 

Па спа лі тая Абод вух На ро даў, спад ка ем ні цай 

тра ды цый якой на роў ні з Поль шчай і Літ вой 

з'яў ля ец ца су час ная Бе ла русь.

У Фар ным кас цё ле, які ста іць ля пад нож-

жа Зам ка вай га ры, у 1422 го дзе ад бы ло ся 

вян чан не ка ра ля Ягай лы і Соф'і Галь шан-

скай — за сна валь ні каў еў ра пей скай ды нас-

тыі Яге ло наў».

Фі ла кар тыч ны аль бом скла да ец ца з не-

каль кіх раз дзе лаў: «На ва гру дак. 1915—

1918-я га ды»; «На ва гру дак. 1920—1930-я га-

ды»; «Адам Міц ке віч. Мяс ці ны лю быя сэр цу»; 

«Адам Міц ке віч. Вяр шы ня сла вы». Ад мет-

нас цю ле ген дар на га па се лі шча з'яў ля ец ца 

Зам ка вая га ра. І пер шыя рэ пра дук цыі паш-

то вак вы сту па юць як раз у ро лі апа вя даль-

ні каў пра гэ та мес ца. Здым кі, да та ва ныя 

кан цом ХІХ ста год дзя, па да юц ца над звы чай 

кра са моў ны мі. Так і цяг не прай сці ся га рад-

скі мі сцеж ка мі, на прык лад, у пя рэ да дзень 

Пер шай су свет най вай ны. За ві таць з ву лі цы 

Ся мё наў скай да Фар на га кас цё ла. Аль бо 

пе ра бу да ваць марш рут — і зай сці ў кас цёл 

Свя то га Ар хан ге ла Мі ха ла. Ці на ве даць Ба-

ры са глеб скую царк ву.

Усім вя до мы су час ны Дом-му зей Ада ма 

Міц ке ві ча. А які ён быў у па чат ку ХХ ста-

год дзя?.. Паш тоў кі су поль на да па ма га юць 

ад ка заць на гэ тае і ін шыя пы тан ні.

Ад мет ны ўнё сак у кры ні цаз наў ства па дзей 

Пер шай су свет най вай ны ўно сяць рэ пра дук-

цыі ста рых паш то вак, якія рас каз ва юць пра 

по быт кай зе раў скіх сал дат у На ва груд ку. 

Не каль кі паш то вак ілюст ру юць мо гіл кі ня-

мец кіх сал дат. Ка лек цы я нер Ула дзі мір Лі ха-

дзе даў рас шук вае свае ма тэ ры я лы па ўсім 

све це. Час та за зі рае на роз ныя аў кцы ё ны 

еў ра пей скіх кра ін, пад трым лі вае су вязь з 

ка ле га мі-шу каль ні ка мі з Гер ма ніі, Поль шчы, 

Укра і ны, Літ вы, Лат віі, Ра сіі.

Фі ла кар тыч ны аль бом «На ва гру дак. 

Па да рож жа ў ча се» — ка лі не па мы ля ю-

ся — 26-я (!) кні га ў се рыі фі ла кар тыч ных 

вы дан няў «У по шу ках стра ча на га». Біб лі я-

тэ ка аль бо маў, кніг з рэ пра дук цы я мі ста рых 

паш то вак з ка лек цыі лаў рэ а та Прэ міі Прэ-

зі дэн та Рэс пуб лі кі Бе ла русь «За ду хоў нае 

ад ра джэн не» Ула дзі мі ра Лі ха дзе да ва — са-

праўд ная гіс то ры ка-края знаў чая пра сто ра 

для вы ву чэн ня лё су на шай Ай чы ны. Ад мет-

на, што сё ле та ў се рыі па ба чы лі свет ад ра зу 

тры аль бо мы, якія пры све ча ны Гро дзен шчы-

не. Акра мя на ва груд ска га аль бо ма вый шлі 

кні гі, якія вы раз на, рэ льеф на рас каз ва юць 

пра Грод на і Сло нім. Та кія вы дан ні ста лі па-

да рун кам да ХХVІ Дня бе ла рус ка га пісь мен-

ства, які сё ле та пра хо дзіў у Сло ні ме, і да 

юбі лею Гро дзен скай воб лас ці.

Мі ко ла БЕР ЛЕЖ.

З за па лам у ду шы З за па лам у ду шы 
і лю боўю ў сэр цыі лю боўю ў сэр цы


