
ЛЕ ТА — 
ГЭ ТА...

Ка нец ву чэб на га го да на блі жа ец ца 

імк лі ва, як элект рыч ка ў мет ро. А вы 

ўжо ве да е це, чым за няць дзя цей ле-

там?

Ка лі аб мяр коў ва ем гэ та пы тан не з 

ка ле га мі, лю дзі ра ней ша га па ка лен ня 

на огул не ра зу ме юць, у чым праб ле-

ма: маў ляў, ад праў ляй це на ўсё ле та 

ў вёс ку да ба бу лі, дзе ці і ад пач нуць, і 

са ма стой нас ці на ву чац ца. Вы дат на, 

але што ра біць тым, у ка го ба бу лі і на 

пен сіі пра цяг ва юць пра ца ваць, аль бо 

моц на хва рэ юць і са мі па тра бу юць до-

гля ду, аль бо вя дуць ак тыў нае жыц цё 

і не га раць жа дан нем «ся дзець з уну-

ка мі» цэ лае ле та, аль бо на ўпрост, як 

і ў мя не, «ба бу лі на вёс цы» не іс нуе ў 

пры ро дзе?

У ма ім дзя цін стве, да рэ чы, бы ла 

тая са мая сі ту а цыя. Най блі жэй шая 

і адзі ная род ная ба бу ля жы ла за 

тысячы кі ла мет раў ад нас, на чар на-

мор скім уз бя рэж жы, і вы пра віц ца да 

яе ўда ва ла ся да лё ка не кож нае ле та, 

зво дзя чы дэ бет з крэ ды там.

Та му га лоў най тэ май ста на віў ся 

лет нік — та ды яшчэ пі я нер ла гер, якіх 

у ад ной толь кі Мін скай воб лас ці бы ло 

вя лі кае мност ва. Па коль кі ла гер быў 

ад за во да, дзе пра ца ваў баць ка, і дзе-

ці, і су пра цоў ні кі адзін ад на го доб ра 

ве да лі, сяб роў скія ста сун кі не толь кі 

хут ка за вяз ва лі ся, але і пра цяг ва лі ся 

доў гія га ды — раз' яз джа ю чы ся, мы 

адзін ад на му так і га ва ры лі: «Су стрэ-

нем ся на ступ ным ле там у стар шым 

атра дзе».

Але гэ та дры му чая на сталь гія і 

спра вы даў но мі ну лых дзён, і сён ня з 

доб ра га дзя сят ка лет ні каў, на прык-

лад, на Вя чы «жы вы мі» за ста лі ся доб-

ра ка лі адзін-два. У дзя сят ках ас тат-

ніх, за кі ну тых, па пус тых кар пу сах гу-

ляе ве цер, і ў леп шым вы пад ку не ле-

га лы-страй кба ліс ты ла дзяць тут свае 

ба я выя гуль ні, а ў гор шым — усё, што 

ра да ва ла дзі ця чыя сэр цы, па сту по ва 

раз бу ра ец ца і рас цяг ва ец ца. З на ша-

га «Ус хо ду», на прык лад, на па чат ку 

2000-х знік у не вя до мым на прам ку... 

цэ лы са ма лёт, ма дэль яко га ўпры гож-

ва ла цэнт раль ную пля цоў ку ла ге ра! 

Ні праз рос пы ты бы лых за вад чан, ні 

праз рас сле да ван ні ко ліш ніх пі я не раў 

яго лёс вы свет ліць так і не ўда ло ся...

Сён ня ж «праф са юз ныя» лет ні-

кі — рэч ня тан ная, да во лі дэ фі цыт ная 

і для мно гіх баць коў су мнеў ная. І рэч 

на ват не ў бы та вым кам фор це, хоць 

для не ка то рых су час ных ма лых пры бі-

раль ня на ву лі цы роў ная кан цу све ту. 

Знач на важ ней шы ка лек тыў пе да го-

гаў, які пра цуе з дзець мі, — ка лі за 

спра ву бя руц ца доб рыя ар га ні за та ры і 

на бі ра юць пра фе сій ную ка ман ду, усе 

бу дуць за да во ле ныя, за хоп ле ныя і ўсе 

ву шы пра ны юць: «А мож на, мы сю ды 

па е дзем на на ступ ны год?», а ка лі ў 

ка лек ты ве са мі ўча раш нія дзе ці аль бо 

раў на душ ныя ці прос та ня ўме лыя да-

рос лыя — лет нік пе ра тво рыц ца ў ка-

тар гу для дзі ця ці і згры зо ты сум лен ня 

для баць коў.

На са мрэч ва ры ян ты, ка неш не, 

ёсць: па ла тач ныя лет ні кі, ІT-, біз нес-, 

спар тыў ныя і ін шыя тэ ма тыч ныя ла ге-

ры з на сы ча най пра гра май, вы яз ныя 

моў ныя прак ты ку мы, у тым лі ку ў ін-

шыя кра і ны, для тых, хто з ці ка вас цю 

вы ву чае за меж ную мо ву, тры зме ны 

школь ных лет ні каў... Але ўся гэ та раз-

на стай насць упі ра ец ца ў гро шы, і, як 

пра ві ла, не ма лыя. Та му мно гія баць кі 

па-ра ней ша му вы бі ра юць па між ба бу-

ля мі і квэс там «ле та ў го ра дзе». І гэ та 

так са ма мо жа быць ня бла га, ка лі пом-

ніць, што для дзя цей ле та — са праў ды 

асоб нае ма лень кае жыц цё, і якія ўспа-

мі ны ад яго за ста нуц ца, за ле жыць ад 

нас.

Вік то рыя ЦЕ ЛЯ ШУК.
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«У НАС УСЁ 
АДБЫЛОСЯ 
ПА КА ХАН НІ»

Круг лы столКруг лы стол

ТРА ДЫ ЦЫЙ НАЯ СЯМ'Я 
ЯК КАШ ТОЎ НАСЦЬ

Як збе раг чы ба за выя асно вы

ЭКС-СА ЛІСТ КА 
«ВЕ РА СОЎ» 
АФІ ЦЫЙ НА 
ВЫЙ ШЛА 
ЗА МУЖ, 
АЛЕ СВОЙ 
АЎ ТО ГРАФ 
У ЗА ГСЕ 
НЕ ПА КІ НУ ЛА

— Сён ня пы тан ні за-

ха ван ня ся мей ных каш-
тоў нас цяў паў ста юць як 
ні ко лі вост ра, — лі чыць 
на мес нік стар шы ні Па-
ста ян най ка мі сіі па ахо-
ве зда роўя, фі зіч най 
куль ту ры, ся мей най і 

ма ла дзёж най па лі ты цы 

Па ла ты прад стаў ні коў 

На цы я наль на га схо-

ду Бе ла ру сі Ва лян ці на 

КУР СЕ ВІЧ. — У боль-

шас ці раз ві тых кра ін све ту 
ад зна ча ец ца па ру шэн не 
ба за вых ся мей ных асноў. 
Па вя ліч ва ец ца коль касць 
раз во даў і ся мей ных кан-
флік таў, па дае на ра джаль-
насць, ста біль на рас це 
коль касць дзя цей, якія вы-
хоў ва юц ца ад ным з баць-
коў ці ўво гу ле за ста юц ца 
без апе кі бліз кіх. 

(Заканчэнне 

на 2-й стар. «СГ».)

Ка лі ўпер шы ню ўба чы ла за слу жа ную ар тыст ку 

Бе ла ру сі Над зею Мі ку ліч і яе му жа Ба ры са Бе ла га, 
ус пом ні ла цы та ту з рас ка зу Люд мі лы Уліц кай: 
«Яны, ма ла ска заць, ка ха лі ад но ад на го — яны ад но 
ад на му па да ба лі ся». Сё ле та На дзея і Ба рыс ад зна чаць 
45-ю га да ві ну су мес на га жыц ця. Яны — не ве ра год ная 
па ра! За столь кі га доў не стра ці лі ці ка вас ці ад но 
да ад на го і пя шчо ты ў ад но сі нах. На дзея злёг ку 

за сму ці ла ся, што ін тэр в'ю пра ся мей нае жыц цё дае 

ад на, — Ба рыс та ды ля жаў у баль ні цы. Як раз пад час 

на шай раз мо вы ён па тэ ле фа на ваў жон цы. Ду ма е це, 

гэ та бы ла спра ва зда ча пра стан зда роўя ці, ба ра ні 

Бо жа, скар гі на са ма ад чу ван не? Не! Ён ска заў, 

што за су ма ваў, хоць На дзя на вед ва ла яго лі та раль на 

ўчо ра. А яшчэ гэ тай па ры не зай маць ап ты міз му, 

па чуц ця гу ма ру і ўмен ня сяб ра ваць.

(Заканчэнне на 5-й стар. «СГ».)

На дзея МІ КУ ЛІЧ: 

У Мін ску прай шоў круг лы стол, пры све ча ны Між на род на му 
дню сям'і. Тэ май для аб мер ка ван ня ста лі шля хі ўма ца ван ня 
ся мей ных каш тоў нас цяў з мэ тай па ляп шэн ня дэ ма гра фіч най 
сі ту а цыі ў Бе ла ру сі. Ар га ні за та ра мі вы сту пі лі Мін ская ду хоў ная 
ака дэ мія, Сі на даль ная ка мі сія Бе ла рус кай пра ва слаў най царк вы 
па пы тан нях сям'і, аба ро ны ма ця рын ства і дзя цін ства, а так са ма 
даб ра чын нае гра мад скае аб' яд нан не «Цэнтр пад трым кі сям'і і 
ма ця рын ства «Ма ту ля».

Фо та Тац ця ны ТКА ЧО ВАЙ.


