
ISSN 1990 - 763X

Жан на РА МА НО ВІЧ, стар шы ня 
ка мі тэ та па пра цы, за ня тас ці 
і са цы яль най аба ро не 
Мін гар вы кан ка ма:

«Мы зай ма ем ся 
пра фкан суль та ван нем 
жан чын, якія доў гі час ста яць 
на ўлі ку ў служ бах за ня тас ці, 
каб да па маг чы вый сці на ры нак 
пра цы. Но вая ме ра пад трым кі 
сем' яў з дзець мі: ма мы, якія 
зна хо дзяц ца ў дэ крэт ным 
ад па чын ку, мо гуць прай сці 
на ву чан не і пе ра на ву чан не, 
атры маць но вую пра фе сію 
або спе цы яль насць. Пры чым 
ары ен ту ем ся на тое, што 
за па тра ба ва на на рын ку 
пра цы. Звы чай на, каб прай сці 
та кія кур сы, не аб ход на 
за рэ гіст ра вац ца ў якас ці 
бес пра цоў на га. Але ста тус 
ма мы ў ад па чын ку па до гля дзе 
за дзі цем ва ўзрос це да трох 
га доў так са ма дае та кое 
пра ва. Бес пра цоўе ў Мін ску мае 
муж чын скі твар. Жан чы ны 
больш ма ты ва ва ныя да пра цы, 
у іх пе ры яд пад бо ру ра бо ты 
ка ра цей шы, і боль шая част ка 
за ня тых у эка но мі цы Мін ска — 
жан чы ны».
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Навошта людзі 
шкодзяць 
зямлі?

Ча ла век — ча ла ве куЧа ла век — ча ла ве ку  

ПА ДА РУН КІ 
ДЛЯ ВЕ РА НІЧ КІ,

або Як ма лень кая аб' яў ка ў ін тэр нэ це 
да па маг ла ма ла дой сям'і

Зда ец ца, ты по вая сі ту а цыя, ка лі ча ла век на ней кі час 

апы нуў ся ў шэ ра гу бес пра цоў ных, а по шу кі но ва га ва кант на га 

мес ца за цяг ну лі ся. Але ад на спра ва, ка лі ця бе ў та кі час 

мо гуць пад тры маць бліз кія, і зу сім ін шая — ка лі раз ліч ваць 
ня ма на ка го. Як вы жы ва юць хлоп цы і дзяў ча ты, якія 
вы рас лі без баць коў, не па спе лі аб за вес ці ся не аб ход ны мі 
са цы яль ны мі су вя зя мі, ды ў да да так час та не ма юць та кой 
аду ка цыі, як іх ра вес ні кі з поў ных сем' яў? 

Па куль іх «да маш нія» ад на год кі яшчэ пад кры лом ма мы і та ты 
«вы зна ча юц ца з бу ду чай пра фе сі яй», бы лыя вы ха ван цы дзі ця чых 
да моў ужо па чы на юць зда бы ваць улас ны хлеб. Але кан ку ры ра ваць 
та кім ма ла дым лю дзям на рын ку пра цы цяж ка не толь кі з-за юна га 
ўзрос ту. Час та на іх толь кі за тое, што на ра дзі лі ся ў «дрэн ных» сем' ях, 
на веш ва юць яр лы кі «не паў на вар тых». Ча му ўвесь час, ка лі за хо дзіць 
га вор ка пра сі рот, усе ўспаміна юць пры маў ку пра «яб лык ад яб лы ні»? 
А мо жа, хо піць рас круч ваць адзін і той жа міф пра са пса ва ныя ге ны 
і агу лам усіх за піс ваць аль бо ва ўтры ман цаў, аль бо у па тэн цый ных 
зло дзе яў. Да вай це па спра бу ем па ды хо дзіць да праб лем сі рот па-ін-
ша му — не праз асу джэн не, а праз пад трым ку, пад каз ку, ува гу.

Ёсць праб ле ма...
Дня мі вы пад ко ва звяр ну ла ўва гу на ад ну з аб' явак у са цы яль ных 

сет ках. Дзяў чы на на пі са ла, што мя няе су кен кі на дзі ця чае хар ча-
ван не, ды да да ла, што збі рае пра дук ты для 10-ме сяч на га дзі ця ці 
сва іх ма ла дзень кіх су се дзяў. Маў ляў, па ра ледзь ве зво дзіць кан цы 
з кан ца мі, га ла ва ся мей ства ўжо не каль кі ме ся цаў не мо жа знай сці 
ра бо ту. І ў пер шы ж дзень ка ля сот ні ка мен та ры яў на та кі 
ма лень кі до піс! 

Вы то кіВы то кі  

Строй на род ны 
заў сё ды мод ны
Больш за 200 кас цю маў з усіх кут коў Брэст чы ны 

пра дэ ман стра ва лі на эт на гра фіч ным кан цэр це-па ка зе
Па каз фраг мен таў з на род ных аб ра даў і дэ фі ле ў ба бу лі ных 
стро ях, а так са ма су час ных, сты лі за ва ных пад мі ну лае, ад бы лі ся 
ў Брэсц кім аб лас ным гра мад ска-куль тур ным цэнт ры. Свае 
скар бы пры вез лі іх збі раль ні кі — ра бот ні кі куль тур ных уста ноў 
з усіх ра ё наў воб лас ці. І па ка за лі ўзо ры адзен ня ба буль, вель мі 
пры го жыя, яр кія, з ар на мен там і вы шыў кай, ча сам не ча ка ныя, 
з муд ра ге ліс ты мі га лаў ны мі ўбо ра мі. Без дзеж скія фар туш кі 
з Дра гі чын шчы ны, ма ла рыц кія спад ні цы-бур кі, убран не 
ды він скай свац ці, не су мнен на, мож на лі чыць уні каль ны мі 
ўзо ра мі на род на га кас цю ма. А на Брэст чы не гэ тых 
узо раў, на шчас це, за ха ва ла ся ня ма ла. СТАР. 4

СТАР. 4
Сце па ні да Сце па ні да 
СЦЕ ПА НЮКСЦЕ ПА НЮК..
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НАДВОР’Е СЁННЯ
Брэст     -7° 
Віцебск    - 7°
Гомель    - 6°  
Гродна     -6° 
Магілёў    - 7° 
Мінск    - 7° 
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Ула дзі мір ВЯР ЧУК (на фо та) на ра дзіў ся, вы рас і за стаў ся 

жыць у не вя ліч кай вёс цы Ма ро зы на Случ чы не. 

Ні я кія жыц цё выя хі бы, і тым больш лю тыя за веі і ма ра зы, 

якія апош нім ча сам раз гу ля лі ся над Бе ла рус сю, не здоль ны 

пры му сіць яго змя ніць род ны ку ток на ін шы.

— Ха лод ны ан ты цык лон хут ка прой дзе, 

на сту піць са праўд ная вяс на, і на шыя Ма ро зы ад та юць, — 

усмі ха ец ца Ула дзі мір. — Хі ба гэ та ма ра зы — 

уся го толь кі пят нац цаць гра ду саў 

са зна кам мі нус?!

МА РА ЗЫ Ў МА РО ЗАХМА РА ЗЫ Ў МА РО ЗАХ

СТАР. 5

Глеб Лаўроў: 
жыццё за кадрам

Як працуюць 
старэйшыны 
ў вёсках


