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Агуль на га рад скі школь ны кір-

маш «Час іс ці ў шко лу!» прой дзе 

17—18 жніў ня ка ля ста ліч на га Па-

ла ца спор ту. А тыд нем паз ней, 

23—24 жніў ня, па шы ра ны про даж та-

ва раў школь на га асар ты мен ту бу дзе 

ар га ні за ва ны ў Па ла цы чы гу нач ні каў 

на ву лі цы Чка ла ва.

Уся го ў кра і не раз гар ну ла ся больш за 

500 школь ных кір ма шоў і па шы ра ных рас-

про да жаў да но ва га на ву чаль на га го да. 

Школь ны асар ты мент та ва раў рэа лі зуе 

ка ля шас ці ты сяч роз ніч ных аб' ек таў ганд-

лю. Шмат дзе прак ты ку ец ца па пя рэд ні 

пры ём за ка заў на кан крэт ныя ма дэ лі, 

адзен не пад га ня ец ца па фі гу ры дзі ця ці. 

На прык лад, та кая па слу га бу дзе прад-

стаў ляц ца ў ста ліч ным уні вер ма гу «Бе-

ла русь» з 1 да 31 жнўня, у ЦУ Ме — да 

9 ве рас ня.

На па ста ян най асно ве ганд лё выя ар га-

ні за цыі су мес на з вы твор ца мі і па стаў шчы-

ка мі ла дзяць ак цыі і скід кі. Так, ка лек цыі 

мі ну лых га доў мож на ку піць са скід кай да 

50 %. Акра мя та го, пра па ну юц ца роз ныя 

пра гра мы крэ ды та ван ня і рас тэр мі ноў кі — 

як за кошт улас ных срод каў, так і су мес на 

з бан ка мі. Пра вод зяц ца ак цыі са цы яль най 

на кі ра ва нас ці, якія пра ду гледж ва юць скід-

кі шмат дзет ным сем' ям, да мам ся мей на га 

ты пу, а так са ма сем' ям, якія вы хоў ва юць 

дзя цей-ін ва лі даў

У ганд лі прад стаў ле на ка ля 500 ма дэ-

ляў адзен ня дзе ла во га сты лю для дзяў чы-

нак і хлоп чы каў, ка ля 200 ма дэ ляў абут ку, 

больш за 70 ма дэ ляў тры ка таж ных вы-

ра баў, а так са ма да 100 ма дэ ляў ран цаў, 

за плеч ні каў, тор ба чак са свят ло ад біў ны мі 

эле мен та мі.

— Сё ле та поў ная экі пі роў ка (сю ды ўва-

хо дзяць адзен не, абу так, га лан та рэй ныя 

та ва ры, школь ныя пісь мо выя і кан цы-

ляр скія пры ла ды) для вуч няў ма лод шых 

кла саў мо жа каш та ваць да 750 руб лёў, 

а ста рэй шых — да 890 руб лёў, — па ве-

да мі ла жур на ліс там на чаль нік ад дзе ла 

спа жы вец ка га рын ку Мі ніс тэр ства ан-

ты ма на поль на га рэ гу ля ван ня і ганд лю 

На тал ля МЕЛЬ НІ КА ВА.

— Бе ла рус кія вы твор цы аб на ві-

лі школь ны асар ты мент пры бліз на на 

70 %, — сцвяр джае на чаль нік упраў-

лен ня ўнут ра на га ганд лю і вы ста вач-

най дзей нас ці кан цэр на «Бел легп рам» 

Свят ла на КАХ РО. — З 360 ма дэ ляў 

адзен ня, пра па на ва ных у гэ тым се зо не, 

300 — но выя. Ас тат нія 60 — тыя, што ка-

рыс та лі ся ра ней най боль шым по пы там. 

Іс тот на аб на віў ся і абут ко вы асар ты мент. 

З 356 ма дэ ляў — 226 на ві нак. Пры чым 

ды зай не ры вель мі па ста ра лі ся: у вы ра-

бах з'я ві ла ся но вая фур ні ту ра ў вы гля дзе 

тась мы, сту жак з над пі са мі і г. д. — тое, 

што лю бяць дзе ці і пад лет кі. Для адзен-

ня так са ма вы ка рыс тоў ва лі ся но выя ві ды 

тка нін: віс ко за, шы фон, гі пюр і ін шыя. Што 

да ты чыц ца ад пуск ных цэн, то яны сё ле та 

за ста лі ся прак тыч на на ўзроў ні 2018-га. 

Толь кі тро хі па вы сі лі ся цэ ны на абу так — 

пры бліз на на 7 %.

На па ча так жніў ня ў ганд лё вую сет ку 

ста лі цы ўжо па стаў ле на больш за 90 % за-

пла на ва ных аб' ёмаў адзен ня для школь ні-

каў, больш за 70 % абут ку і амаль 100 % 

га лан та рэй ных та ва раў.

На дзея НІ КА ЛА Е ВА.
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— За плеч нік нам ужо не па-

трэб ны, — зву жае по ле по шу каў 

Іры на. — Ксю шы яшчэ на Но вы 

год Дзед Ма роз па да рыў вель-

мі доб ры, ар та пе дыч ны і ўмя-

шчаль ны. Спе цы яль на вы бі ра-

лі не сум ку, а за плеч нік, у якім 

пра віль на раз мяр коў ва ец ца на-

груз ка. І па коль кі гэ та быў ужо 

шос ты клас, то звяр та лі ўва гу 

на аздаб лен не — без уся кіх там 

кве та чак ці са ба чак...

— Пе нал у мя не так са ма 

ёсць, — да дае Ксю ша. — Як 

вы бі ра ла? Га лоў нае, каб ту ды 

ўмя шча лі ся руч ка, ало вак, лі-

ней ка, лас цік і та чыл ка, каб нар-

маль на ад кры ва ўся і не зай маў 

шмат мес ца ў за плеч ні ку. Ну і 

звон ку каб быў пры го жы, ка неш-

не. Так... Аль бо мы, ка ля ро выя 

алоў кі, фар бы — гэ та ўсё для 

ву чо бы ўжо не трэ ба, хоць до ма, 

ка неш не, ёсць. Мой ма лод шы 

бра цік час та ўсё гэ та рас кід вае, 

асаб лі ва лю біць са шчэп кі — рас-

сы пае ка ро бач ку, і по тым збі ра-

ем па ўсёй ква тэ ры.

...У Га лец кіх двое ста рэй шых 

дзя цей ужо вый шлі са школь-

на га ўзрос ту, та му Іры на — ма-

ма во пыт ная ў спра ве пад бо ру 

вуч нёў скай экі пі роў кі і кі ру ец ца 

пра ві лам «вы бі раць не тан нае, 

а якас нае». Ус па мі нае: ра ней 

дач ка час та ез дзі ла па чар но-

быль скай лі ніі на азда раў лен не ў 

Гер ма нію, і там тэй шая сям'я да-

ры ла на дзень на ра джэн ня якас-

ныя канц та ва ры. Не ка то рыя, як 

ме ха ніч ная та чыл ка, за ха ва лі ся 

і да сён ня, а за па сы пісь мо вых і 

кан цы ляр скіх пры лад кла пат лі-

вая ма ма па паў няе на пра ця гу 

ўся го го да па ме ры не аб ход нас-

ці, ска рыс тоў ва ю чы зніж кі і рас-

про да жы, та му школь ны ажы-

я таж — гэ та не пра ся мей ства 

Га лец кіх.

— Ка го больш скла да на са-

браць у шко лу — хлоп чы ка ці 

дзяў чын ку? — ста вім пы тан не 

ру бам.

— Ней кай асаб лі вай роз ні цы 

я не ад чу ла, — усмі ха ец ца Іры-

на. — Адзен не і абу так му сяць 

доб ра ся дзець і на хлоп чы ках, 

і на дзяў ча тах, быць кам форт-

ны мі, не за мі наць ру хам. А вось 

пры вы ба ры сшыт каў дзяў чат кі 

больш пе ра бор лі выя: ім хо чац-

ца не ад на тон ныя, а пры го жыя, 

на ват гла мур ныя, з бліс каў ка-

мі ці чымсь ці та кім. Хлоп чы кам, 

на ад ва рот, чым пра сцей, тым 

лепш. Што мы ў свой час вы бі-

ра лі вель мі ўваж лі ва, дык гэ та 

на жні цы, — Ксю ша ляў ша, так 

што шу ка лі спе цы яль ныя. Але 

гэ та, зра зу ме ла, рэч, якую адзін 

раз на быў і яна за ста ла ся на-

доў га. Пры вы ба ры школь на га 

адзен ня звяр таю ўва гу на са-

стаў: ка лі абу так — то аба вяз-

ко ва фаб рыч най вы твор час ці 

і ску ра ны, у гэ тым сэн се мя не 

вель мі ра ду юць на шы бе ла-

рус кія вы твор цы, тым больш у 

Ксю шы ўжо 36-ы па мер, мож на 

па да браць штось ці больш мод-

нае і ў да рос лым ад дзе ле. Ка лі 

адзен не — то на ту раль насць 

тка ні ны. Сін тэ ты ка мо жа быць, 

каб су кен ка ці шта ны менш змі-

на лі ся і даў жэй слу жы лі, але 

пе ра ва жаць му сяць усё ж на ту-

раль ныя ва лок ны. Блуз кі і коф-

тач кі вы бі ра ем з Ксю шай та кія, 

каб не апра на лі ся праз га ла ву, 

а за шпіль ва лі ся на кноп кі ці гу зі-

кі — так зруч ней пе ра адзя вац ца 

на фіз куль ту ру, а яна ў на шай 

гім на зіі ка лі не кож ны дзень, то 

праз дзень.

Вы ву ча ем доў гія шэ ра гі спад-

ніц, ка шуль і блу зак. Пер шыя, 

як нам зда ец ца, прад стаў ле ны 

да во лі ад на стай на: чор ныя аль-

бо цём на-сі нія, хі ба па ра-трой-

ка клят час тых ма дэ ляў. А вось 

ве шал кі з паў ся дзён ны мі і свя-

точ ны мі блуз ка мі вы гля да юць 

больш пры ваб на.

— О, ма ма, гля дзі, якая ка-

шу ля! — Ксю ша пры клад вае да 

ся бе ўпа да ба ную ма дэль.

— Між ін шым, ці ка ва гля дзіц-

ца, ка лі толь кі гэ тыя дэ ка ра тыў-

ныя па лос кі зно саў стой лі выя, — 

ацэнь вае Іры на. — І са стаў не бла-

гі, і ца на пры маль ная, тым больш 

ка лі прый сці ў дні зні жак... Мне 

як ма ці больш даспа до бы блуз-

кі з ка рун ка мі па каўняры — на 

мой по гляд, яны ўпры гож ва юць 

лю бую дзяў чын ку, — а на верх, 

ка лі хо лад на, мож на па да браць 

ка мі зэль ку ці коф тач ку.

— Спад ні цы мне па да ба юц-

ца до сыць сва бод ныя, як за раз 

на мне, — дэ ман струе дзяў чын-

ка. — Хоць у шко лу ў спад ні цы я 

ха джу і ня час та, на пэў на, толь кі 

ў па чат ку во се ні, по тым «пе ра-

бі ра ю ся» ў шта ны, бо да бі рац ца 

да шко лы да ле ка ва та, і зруч ную 

коф ту. Та му і з кал гот ка мі асаб-

лі ва доў га не вы бі раю — не каль-

кі пар кап ро на вых на во сень, 

а пад шта ны ўсё роў на, які там 

ма лю нак. На фіз куль ту ру — дзве 

бе лыя май кі і спар тыў ныя шта ны 

накштал т ле гін саў.

У школь ных са ра фа нах і су-

кен ках, у адзін го лас сцвяр джа-

юць ма ці і дач ка, на пер шым 

мес цы зруч насць: «Ста рэй шай 

да чцэ ў свой час на бы лі пры-

го жы са ра фан з за сцеж кай на 

спі не — і хоць у пер шым кла се я 

ёй да па ма га ла з адзен нем, але 

са ма стой на ма лод шым школь-

ні кам та кую за сцеж ку за шпіль-

ваць цяж ка, ця пер так са ма звяр-

таю на гэ та ўва гу», — рас каз вае 

Іры на Га лец кая.

— Сён ня мно гія баць кі ад-

чу ва юць пэў ную на сталь гію па 

са вец кай школь най фор ме...

— З пунк ту гле джан ня прак-

тыч нас ці і на ту раль нас ці — так, 

мне па да ба ла ся фор ма, хоць 

шарс ця ныя су кен кі і ка ло лі ся, 

але за тое не знош ва лі ся га да мі. 

У мя не, да рэ чы, так са ма за ха-

ва лі ся тыя ка рыч не вая су кен ка 

і фар тух — пры го жы, не «хэ бэш-

ны», а кап ро на вы, яго на бы ва лі 

ў Сла ва кіі яшчэ ў час страш на га 

дэ фі цы ту, і я бы ла вель мі мод-

ная дзяў чын ка.

— А я звяр ну ла ўва гу, ка лі 

праглядала старонкі ў «Ін стаг ра-

ме», што мно гія стар ша клас ні кі 

і сён ня вы бі ра лі для вы пуск но-

га ве ча ра са вец кую школь ную 

фор му, — да дае Ксю ша.

Пе ра хо дзім да па ліц з кан-

цы ляр скі мі та ва ра мі. «Так, руч кі 

трэ ба па спра ба ваць, па жа да на 

каб быў тон кі стры жань і цём нае 

чар ні ла, але ўрэш це га лоў нае, 

каб якас на пі са ла», — раз гля-

дае без пя ці хві лін ся мі клас ні ца 

пра па на ва ны асар ты мент. Уваж-

лі ва пе ра бі рае і тоў стыя сшыт кі, 

якіх трэ ба мно га: Ксе нія вы ву чае 

аж но ча ты ры за меж ныя мо вы — 

анг лій скую, фран цуз скую, кі тай-

скую і ня мец кую плюс рус кая і 

бе ла рус кая, ды ма тэ ма ты ка, ды 

яшчэ сё ле та пач нец ца фі зі ка...

— У ва шай гім на зіі ёсць 

якія-не будзь па тра ба ван ні да 

сшыт каў — на прык лад, каб 

бы лі толь кі ад на тон ныя, без 

ма люн каў?

— Мы і са мі ўжо, на пэў на, «пе-

ра рас лі» сшыт кі з ма тыль ка мі і 

кве тач ка мі на вок лад ках. У шко-

ле, дзе я ця пер ву чу ся, ёсць та-

кая за вя дзён ка — на ўвесь клас 

за куп ля ем ад ноль ка ва га ко ле ру 

сшыт кі для кант роль ных, а ін шых 

аба вяз ко вых па тра ба ван няў ня-

ма. Са ма ста ра юся пад бі раць на 

кож ны прад мет роз ныя, каб не 

блы таць — на прык лад, ле тась у 

мя не бы ла цэ лая ка лек цыя сшыт-

каў, аформ ле ных у мар скім сты лі. 

Да рэ чы, ра ней я вель мі лю бі ла 

збі раць сшыт кі, на ват ка лі яны 

не бы лі па трэб ныя. І, ма быць, на 

кож ным школь ным кір ма шу мы з 

ма май куп ля лі што-не будзь но-

вень кае і пры го жае — я маг ла іх 

на ват не спі саць цал кам, прос та 

склас ці ў сто сік, каб ля жа лі і ра да-

ва лі во ка. Так са ма ў мя не не каль-

кі па пак для за меж ных моў — там 

змя шча юц ца і раз дру коў кі з за-

дан ня мі, і ра бо чыя сшыт кі.

На огул, рас каз вае ма ма, 

Ксе нія вель мі са ма стой ная і 

ад каз ная ву ча ні ца. Яе не трэ-

ба бу дзіць і пры спеш ваць, дзяў-

чын ка ро біць усё са ма стой на і 

па спя вае не толь кі па спя хо ва 

ву чыц ца, але яшчэ зай мац ца 

ў дзі ця чай сту дыі Malіnovka by 

Spamash, удзель ні чаць у рэс-

пуб лі кан скіх і між на род ных ва-

каль ных кон кур сах — і, на ту-

раль на, ма рыць звя заць жыц цё 

з му зы кай. «А яшчэ ха це ла ся б 

ву чыц ца ў Окс фар дзе, не дзе ля 

прэ сты жу, а та му, што ўзро вень 

ве даў, якія там да юць, пры зна ны 

ва ўсім све це», — дзе ліц ца Ксю-

ша на раз ві тан не. І хто ска заў, 

што гэ тыя пла ны ня збыў ныя?

Вік то рыя ЦЕ ЛЯ ШУК.

Фо та Ган ны ЗА НКА ВІЧ.

...НА ШКОЛЬ НЫМ БА ЗА РЫ 
З КСЕ НІ ЯЙ ГА ЛЕЦ КАЙ

За па сы пісь мо вых 
і кан цы ляр скіх пры лад 
кла пат лі вая ма ма па паў няе 
на пра ця гу ўся го го да 
па ме ры не аб ход нас ці, 
ска рыс тоў ва ю чы зніж кі 
і рас про да жы, та му 
школь ны ажы я таж — 
гэ та не пра ся мей ства 
Га лец кіх.


