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Цёп лыя сло вы па дзя кі і за хап-
лен ня, па да рун кі, квет кі і свя точ-
нае вы ступ лен не ім да ры лі муж-
чы ны, па плеч ні цы і ар тыс ты. Усе 
яны ад зна ча лі, што ро лю жан чы-
ны ў жыц ці гра мад ства нель га не 
за ўва жыць і не аца ніць і што ме-
на ві та на жа но чых пля чах тры-
ма ец ца пра ца ў мно гіх га лі нах і 
перш за ўсё у сям'і.

— Трэ ба звяр таць ува гу на 
па тэн цы ял жан чын, на іх маг-
чы мас ці і да па ма гаць ім іх рэа-
лі зоў ваць. На кож ным прад пры-
ем стве не аб ход на ўкла даць ін-
вес ты цыі ў раз віц цё жа но ча га 
па тэн цы я лу, жа но ча га пра фе -
сі я на ліз му. За да ча дзяр жа вы — 
ства рыць умо вы, каб жан-
 чы на маг ла рэа лі зоў ваць свае 
пра фе сій ныя і ся мей ныя якас ці, 
— за ўва жы ла на мес нік стар -
шы ні Са ве та Рэс пуб лі кі На-
цы я наль на га схо ду Ма ры я на 
ШЧОТ КІ НА, стар шы ня БСЖ. — Коль кі б 
ні бы ло па чы нан няў па ак тыў ным да-
лу чэн ні муж чын да вы ха ван ня дзя цей, 
ад нак мы ўсе ра зу ме ем, што ўсё роў на 
поў нас цю жан чы на ні ко лі не да ве рыць 
сва іх дзя цей ні ко му. Яна заўж ды хо ча 
быць по бач, коль кі б га доў ім ні бы ло. 
Та му трэ ба за хоў ваць для жан чын маг-
чы масць рэа лі зоў ваць ся бе як ма ці і як 
спе цы я ліс та.

Пра тое, што ў за ле са бра лі ся вы-
ключ на па спя хо выя, год ныя і твор чыя 
жан чы ны, пра ад сут насць у Бе ла ру сі 
ген дар ных праб лем і пры га жосць су-
ай чын ніц ка заў, він шу ю чы пе ра мож цаў 
на мі на цыі «За лі дар ства і па спя хо вае 
кі раў ніц тва», на мес нік кі раў ні ка Ад мі-
ніст ра цыі Прэ зі дэн та Ва ле рый МАЦ-
КЕ ВІЧ.

Мност ва цёп лых слоў па чу лі ай чын-
ныя пры га жу ні і ад вя до мых вы ка наў-
цаў, дзі ця чых ка лек ты ваў і сту дэнц кіх 
ан самб ляў, якія прый шлі па він ша ваць 
пе ра мож цаў пес ня мі і тан ца мі.

— Кон курс «Жан чы на го да» — гэ та 
са праўд нае свя та, і не толь кі для жан-
чын, але і для нас, муж чын, бо мы ўсе 
за хап ля ем ся ва мі, ва шай пры га жос цю 
і пра цай, — за зна чыў, уз на га родж ва ю-

чы най леп шых у на мі на цыі «За ўклад 
у раз віц цё ду хоў нас ці і куль ту ры», на-
 мес нік мі ніст ра куль ту ры Бе ла ру сі 
Ва сіль ЧЭР НІК. Ён да даў, што на пля-
чах пры га жунь, якіх у сфе ры куль ту ры 
пра цуе больш як 90%, ля жаць ар га -
ні за цыя, рэ жы су ра і пад рых тоў ка ўсіх 
фес ты ва ляў, кон кур саў, кан цэр таў.

Уз на га родж ва ю чы «Жан чын у на-
ву цы», стар шы ня вы шэй шай атэс та-
цый най ка мі сіі Ге надзь ПАЛЬ ЧЫК 
пры вёў не вя лі кую ста тыс ты ку ў сва ёй 
га лі не.

— Пра ана лі за ваў шы вы ні кі аба ро ны 
ды сер та цый у роз ных га лі нах на ву кі за 
апош нія 10 га доў, мы зра зу ме лі, што і 
тут кант роль ны па кет ак цый у на шых 
да ра гіх жан чын: 51,9% ды сер тан таў 
— вы. З 6174 ды сер та цый 3179 бы ло 
аба ро не на прад стаў ні ца мі пры го жай 
па ло вы.

Пра фе сія да рыць цеп лы ню і свят-
ло — так аха рак та ры за ва лі на мі на цыю 
«За вы ха ван не дзя цей і мо ла дзі», пе ра-
мож цаў якой він ша ваў Ва дзім БО ГУШ, 
пер шы на мес нік мі ніст ра аду ка цыі. 
Ён вы ка заў дум ку, што муж чы ны на ват 
не бя руц ца кан ку ры ра ваць у той сфе-
ры, дзе жан чы ны ро бяць сваю спра ву 

з са май леп шай якас цю — у мі сіі вы ха-
ван ня дзя цей.

«За ўклад у раз віц цё вёс кі», яе ад ра-
джэн не, раз віц цё аг ра эка ту рыз му і мяс-
цо ва га кі раў ніц тва, за дбай ную пра цу 
жан чы нам-аг ра ры ям дзя ка ваў пер шы 
на мес нік мі ніст ра сель скай гас па дар-
кі і хар ча ван ня Ле а нід МА РЫ НІЧ.

— Яшчэ сон ца не ўзы шло, а вы ўжо 
на на гах, сон ца ўжо се ла, а вы яшчэ на 
на гах. І пры гэ тым вы яшчэ зна хо дзі це 
час вы хоў ваць дзя цей. Гэ та ты та ніч ная 
пра ца, і я схі ля ю ся пе рад ва мі.

Улас на на мі на цы яй БСЖ на зва ла 
Ма ры я на Шчот кі на на мі на цыю «Па спя-
хо вы старт і на дзея Бе ла рус ка га са ю за 
жан чын», він шу ю чы пе ра мож цаў гэ тай 
ка тэ го рыі.

— Гэ та на ша на мі на цыя, і мы ні ко му 
не ад да мо яе. На ша сі ла ў адзін стве, 
у тым, што ў гэ тай за ле тыя, хто ста яў 
ка ля вы то каў на шай ар га ні за цыі, і тыя, 
ка му мы ўручым яе бу ду чы ню. І па куль 
у нас ёсць шмат па ка лен насць, са лі дар-
насць, згур та ва насць, мы бу дзем апо-
рай на шай кра і ны. Мы жан чы ны, і мы 
мо жам усё.

Іры на СІ ДА РОК.
sіdаrоk@zvіаzdа.bу

ЖАН ЧЫ НЫ МО ГУЦЬ УСЁ
Пра цяг тэ мыПра цяг тэ мы  ��

ШЧАС ЛІ ВЫ ФІ НАЛ
Ма ці вяр ну ла са бе сы на

Ня мец кі суд па спра ве 7-га до ва га бе ла ру са, яко га ўлас-
ны та та-лі ва нец вы вез у Гер ма нію, спра бу ю чы атры-
маць там ста тус бе жан ца, скон чыў ся на ка рысць ма ці. 
11 са ка ві ка Ган на і Мі лан ра зам вяр ну лі ся на ра дзі му.

Гіс то рыя, за раз віц цём па дзей якой са чы ла «Звяз да», 
цяг ну ла ся амаль ча ты ры ме ся цы. За гэ ты час жан чы на не 
ба чы ла сы на і ме ла до сыць пры бліз ныя звест кі пра яго мес-
ца зна хо джан не і ўмо вы жыц ця. Яна маг ла ад но зда гад вац ца, 
чым скон чыц ца спра ва, і толь кі спа дзя вац ца на тое, што шмат-
ста рон ка вая элект рон ная і па пя ро вая пе ра піс ка з роз ны мі 
ве дам ства мі Бе ла ру сі і Гер ма ніі пры ня се ста ноў чы вы нік.

Суд, які па ві нен быў вы ра шыць, з кім за ста нец ца Мі лан, 
як і пла на ва ла ся, ад быў ся ў го ра дзе Хам 6 са ка ві ка. Ган на 
змаг ла пры сут ні чаць на ім, атры маў шы ад ня мец ка га ве дам-
ства юс ты цыі абя цан не гра шо вай пад трым кі на да рож ныя 
рас хо ды, ад ва ка та і апла ту двух дзён пра жы ван ня ў Гер ма ніі. 
Але гэ та пас ля раз гля ду спра вы, а най перш трэ ба бы ло як 
мі ні мум на быць бі ле ты. Якім чы нам і дзе жан чы на са сціп лым 
да стат кам шу ка ла гро шы, вя до ма толь кі ёй і лю дзям, якія 
да па маг лі Ган не тра піць да сы на.

Фе дэ раль нае ве дам ства юс ты цыі Гер ма ніі па ве да мі ла Мі-
ніс тэр ству юс ты цыі Бе ла ру сі, што баць ка Мі ла на доб ра ах вот на 
па га дзіў ся вяр нуць сы на ма ці, і па пра сі ла бе ла рус кі бок пра ін-
фар ма ваць іх, ці па спя хо ва даб ра лі ся бе ла ру сы да ха ты.

За раз Ган на на столь кі вы му ча на пе ра жы тым, што не хо ча 
ўспа мі наць пра суд, вяр тан не, раз ва жаць пра бу ду чы ню, пра 
шлюб з Му ха ма дам, які яна на стой лі ва вы ра шы ла ска са ваць. 
Жан чы на ста мі ла ся ка мусь ці штось ці да каз ваць, ад стой ваць 
свае ма ця рын скія і ча ла ве чыя ін та рэ сы і на пруж вац ца.

Цвёр дую па зі тыў ную кроп ку ў гэ тай гіс то рыі па куль мож-
на ста віць пры нам сі ў ад ным пунк це — «ма ці вяр ну ла са бе 
сы на». Што даты чыц ца ас тат ня га, пы тан няў для роз ду му за-
ста ец ца шмат. Ін тэр нат, дзе жы ве жан чы на, сям'я атры ма ла 
ад ра бо ты му жа. На ўрад ці яна змо жа за стац ца там пас ля 
ска са ван ня шлю бу. Вяр тац ца да до му да баць коў з сы нам? 
Мі лан пра пус ціў дзве школь ныя чвэр ці. Ад наў ляць пер ша клас-
ні ку ву чо бу на пры кан цы школь на га го да ці па чы наць на но ва 
на ступ ным ве рас нем?

Ган на хо ча прос та жыць спа кой на ра зам з сы нам, каб ёй 
пе ра ста лі за да ваць роз ныя ня зруч ныя пы тан ні і тым больш 
ра біць вы сно вы, ча му ў яе жыц ці ад бы ло ся так, а не інакш. 
Быц цам ка мусь ці з нас збо ку ві даць лепш, з кім жан чы на 
па він на бы ла бу да ваць сям'ю, ад ка го на ра джаць і пра што 
ду маць. Дык шмат у ка го не атрым лі ва ец ца шчас це і з «бе-
ла рус кім Вась кам», і з «за мор скім Му ха ма дам». І ні бы та ёсць 
ся род нас тыя, хто ідэа льна пра віль на ды дак лад на ўсё ро біць. 
Хо чац ца толь кі па жа даць ма ці з сы нам хут чэй за спа ко іц ца 
ад пе ра жы та га і пра цяг ваць бу да ваць улас нае не за леж нае 
шчас це, без агляд кі на чы есь ці мер ка ван ні.

Іры на СІ ДА РОК. sіdarok@zvіazda.by
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— У нас ёсць зям ля, тры ма ем тры ка ро вы, зда ём дзяр жа ве 
ма ла ко. Мо жа, за ку пач ныя цэ ны нас і не за да валь ня юць, але ж 
мы тым не менш удзель ні ча ем у фі нан са ван ні дзяр жаў ных
рас хо даў. І што — вы хо дзіць вось так? — пы тан не жан чы ны 
бы ло не вель мі акрэс ле ным. Ці яна пры мя ра ла сі ту а цыю на 
ся бе, ці пы та ла ся для ка го ін ша га?

Больш та го, ці то ў якас ці пры кла ду, ці то ў па цвер джан не 
не ча га яна цы та ва ла ма тэ ры ял... са «Звяз ды» ад 15 са ка-
ві ка «Ка лі пра цу еш на зям лі. Ма еш улас ную гас па дар ку — 
май юры дыч ны да звол на ка ры стан не ёй». У апош нім як раз 
вель мі пад ра бяз на га ва ры ла ся пра тое, пра што пы та ла ся 
за яў ні ца.

Су вязь бы ла не вель мі доб рай, а па кі ну ты жан чы най ну мар 
тэ ле фо на — ня пра віль ным. Так да кан ца і не зра зу меў шы 
сут нас ці зва ро ту, мы тым не менш звя за лі ся з Ка коў чын скім 
сель скім Са ве там, на тэ ры то рыі яко га раз ме шча на вёс ка, дзе 
пра жы вае на ша чы тач ка.

Кі раў нік спраў сель са ве та Сяр гей Ця рэ ня ім гнен на пра біў 
па ба зе проз ві шча за яў ні цы.

— Так, у іх ёсць гек тар зям лі, у гас па дар цы са праў ды тры 
ка ро вы, — па цвер дзіў су раз моў ца. Зна чыць, акт зем ле ка ры-
стан ня ў за яў ні цы дак лад на ёсць?

— Мо жа, у вяс коў цаў на тэ ры то рыі сель са ве та ёсць ней кія 
праб ле мы, пра якія не згад ва ла за яў ні ца, і гэ та ста ла пры чы-
най яе зва ро ту? — спра бу ем да лей ра за брац ца ў сі ту а цыі.

— Праб лем ня ма, — зноў жа ім гнен на ад ка заў Сяр гей 
Мі ка ла е віч. — Па да вед кі пра вя дзен не ўлас най пад соб най 
гас па дар кі да нас па ча лі звяр тац ца яшчэ са снеж ня 2015 
го да. Ба за да ных у нас іс нуе з 1992 го да: са мі за явы вяс коў-
цаў, ра шэн ні аб вы дзя лен ні ім зям лі. Яна ін вен та ры за ва ла ся 
спа чат ку ў 1995 го дзе, по тым у 2002-м. Апроч та го, ёсць ад-
па вед ныя за пі сы ў па гас па дар чых кні гах.

На чаль нік ін спек цыі МПЗ па Сен нен скім ра ё не Аляк сей 
Стан ке віч так са ма быў не шмат слоў ны. Ён ска заў, што ка-
лі бы ло ра шэн не аб вы дзя лен ні гра ма дзя ні ну зям лі, але па 
ней кіх пры чы нах той не афор міў да ку мен ты, то да стат ко ва 
з гэ тым звяр нуц ца ў сель скі Са вет.

Сяр гей РА СОЛЬ КА. rs@zviazda.by
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КРОК У ДРУ ГОЕ СТА ГОД ДЗЕ
У го мель скім па ла цы Ру мян ца вых і Па ске ві чаў 
ад кры ла ся вы ста ва, пры све ча ная ста год дзю 
га зе ты «Го мель ская праў да». Ці ка ва, што рэ дак цыя 
вы дан ня ў 1917 го дзе зна хо дзі ла ся ме на ві та 
ў гэ тым рас кош ным бы лым кня жым бу дын ку.

Пер шы ну мар да та ва ны 8—9 са ка ві ка (па но вым сты лі 
22 са ка ві ка) 1917 го да. Наз вы вы дан ня мя ня лі ся: спа чат-
ку гэ та бы лі «Известия Го мель ско го Со ве та рабочих и 
солдатских де пу та тов», «Известия Го мель ско го Со ве та 
рабочих, солдатских и крестьянских де пу та тов», «Изве-
стия рев ко ма г. Го ме ля и уез да», «Путь Со ве тов», «По-
лес ская пра вда».

У экс па зі цыі вы ста вы прад стаў ле ны ар тэ фак ты, якія да-
юць уяў лен не пра доў гі і скла да ны шлях га зе ты. Фо та здым кі, 
гіс та рыч ныя да ку мен ты і рэ чы роз ных эпох, звя за ныя з гіс-
то ры яй срод ка ма са вай ін фар ма цыі, рас каз ва юць пра асоб, 
якія пра ца ва лі на ідэа ла гіч ным фрон це, а ча сам і ад да ва лі 
жыц цё за дак лад ную ін фар ма цыю. Так, да ва ен ны рэ дак тар, 
Ге рой Са вец ка га Са ю за Ілья Ко жар у га ды вай ны быў ад ным 
з кі раў ні коў пар ты зан ска га пад пол ля. Яго імя но сіць ад на з 
ву ліц Го ме ля. Ка рэс пан дэн ты «Го мель скай праў ды» гі ну лі 
ад куль контр рэ ва лю цы я не раў і на па лях Вя лі кай Ай чын най 

вай ны, да па ма га лі лю дзям пе ра жыць ад наў лен не кра і ны і 
чар но быль скую ка та стро фу...

Іры на АСТАШ КЕ ВІЧ. іost@zvіazda.by
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КА ЛІ БЫ ЛО 
РА ШЭН НЕ 

АБ ВЫ ДЗЯ ЛЕН НІ 
ЗЯМ ЛІ, 

АКТ АТРЫ МАЦЬ 
НЕ СКЛА ДА НА

З ад ной з вё сак 
Сен нен ска га ра ё на на 
га ра чую лі нію на шай 

га зе ты звяр ну ла ся 
ўсхва ля ва ная за яў ні ца. 
Пра сі ла рас тлу ма чыць, 

ці праў да, што пры 
ад сут нас ці тэх ніч на га 

паш пар та на дом ці 
ак та зем ле ка ры стан ня 

для вя дзен ня 
ўлас най гас па дар кі 

гра ма дзя ні на 
мо гуць пры знаць 

утры ман цам.

За да чы для кас міч най дзяр жа вы
Клас тар па кас міч най га лі не бу дзе ство ра ны 

ў Бе ла ру сі. Пра гэ та па ве да міў стар шы ня Прэ зі ды у ма 

НАН Бе ла ру сі, кі раў нік Агенц тва па кас міч ных 

да сле да ван нях Ака дэ міі на вук Ула дзі мір ГУ СА КОЎ 

на на ра дзе па пы тан нях кас міч най дзей нас ці.

— У кра і не трэ ба фар мі ра ваць клас тар на ча ле з Агенц-
твам па кас міч ных да сле да ван нях, прад пры ем ствам «Геа-
ін фар ма цый ныя сіс тэ мы» і Аб' яд на ным ін сты ту там праб лем 
ін фар ма ты кі Ака дэ міі на вук. У яго па він ны ўвай сці не толь кі 
ар га ні за цыі НАН Бе ла ру сі, але і прад пры ем ствы, вы шэй шыя 
на ву чаль ныя ўста но вы кра і ны, дзе вя дуц ца да сле да ван ні 
па гэ тай тэ ма ты цы, — БДУ, БДУ ІР і ін шыя. А пля цоў кай для 
аб' яд нан ня ін тэ ле кту па він на стаць На цы я наль ная ака дэ мія 
на вук, — пад крэс ліў Ула дзі мір Гу са коў.

На на ра дзе бы лі раз гле джа ны ме ра пры ем ствы Агенц тва 
па кас міч ных да сле да ван нях у 2017 го дзе, за слу ха на ін фар-

ма цыя аб ства рэн ні і раз віц ці шмат уз роў не вай Бе ла рус кай 
кас міч най сіс тэ мы дыс тан цый на га зан дзі ра ван ня Зям лі з 
вы ка ры стан нем кас міч ных, авія цый ных і на зем ных срод каў 
дыс тан цый на га зан дзі ра ван ня і тэх на ло гій іх пры мя нен ня.

Асаб лі вая ўва га бы ла на да дзе на пы тан ням ства рэн ня і 
за пус ку но ва га Бе ла рус ка га кас міч на га апа ра та (БКА), уклю-
ча ю чы не аб ход ную ма дэр ні за цыю на зем най інф ра струк ту ры. 
Як пад крэс ліў у сва ім вы ступ лен ні на на ра дзе ды рэк тар УП 
«Геа ін фар ма цый ныя сіс тэ мы» НАН Бе ла ру сі, га лоў ны 
кан струк тар Бе ла рус кай кас міч най сіс тэ мы дыс тан цый-
на га зан дзі ра ван ня Зям лі Сяр гей ЗА ЛА ТЫ, «но вы кас міч-
ны апа рат, ва ло да ю чы ўні каль ны мі маг чы мас ця мі, бу дзе 
скі ра ва ны на вы ра шэн не мно гіх за дач у ін та рэ сах за каз чы каў 
як унут ры кра і ны, так і за яе ме жа мі».

На дзея НІ КА ЛА Е ВА.
nіkаlаеvа@zvіаzdа.bу


