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«У мя не цэ лая ар мія 
па моч ні каў»

Свят ла на Зэ рэ, як толь кі на ву чы ла ся 
лі чыць, ад ра зу па ча ла за раб ляць гро шы. 
З 5 га доў пра ца ва ла ў ба бу лі, якая бы ла 
ў той час ды рэк та рам баб руй скай ба зы 
«Ба ка лея». Да па ма га ла фа са ваць цу кар 
у па ке ты. А ў кан цы ме ся ца ста я ла з ра-
бо чы мі ў чар зе ў бух гал тэ рыю па за ро бак, 
бо пры маць гро шы ад ба бу лі аса біс та ёй 
зу сім не па да ба ла ся. Ха це ла ся са праўд-
най зар пла ты, як ва ўсіх. У школь ныя га ды 
да па ма га ла выконваць дамашнія заданні 
«па бар та ры» (за лі ма над, ша ка лад кі), а 
ва ўні вер сі тэ це ра ша ла за да чы па ста тыс-
ты цы. Вя ла ды на міч ны лад жыц ця. Та му 
ка лі ў яе на ра дзі ла ся дач ка Ма ры ям, яна 
не змаг ла кі нуць лю бі мую пра цу.

— Мне вель мі па да ба ец ца мая пра-
ца, — ка жа Свят ла на. — І я ра зу ме ла, 
што не зма гу поў нас цю пры свя ціць ся бе 
толь кі до му і вы ха ван ню дзі ця ці, за быў-
шы ся пра ўсё ас тат няе. На шчас це, ка лі 
на ра дзі ла ся дач ка, мне бы ло на ка го 
аба пер ці ся. Гэ та цэ лая ар мія па моч ні-
каў, якія заў сё ды мя не пад трым лі ва лі. 
Спа чат ку мне вель мі да па ма гаў муж, 
по тым ма ці. За тым — дзве ня ні і па-
моч ні ца па гас па дар цы. Яны пра цу юць 
у мя не да гэ та га ча су. Я іх люб лю, як 
чле наў сва ёй сям'і.

«Не імк ну ся да па ра мет раў 
90 — 60 — 90»

Свят ла на пры зна ла ся, што з жа хам ус па-
мі нае пер шыя тры ме ся цы пас ля ро даў.

— Гэ та бы ло не ве ра год на 
скла да на, як ма раль на, так і 
фі зіч на, — ка жа ма ла дая ма ці 
і ўсмі ха ец ца. — Кож ную ноч я 
пра чы на ла ся а 4-й га дзі не, каб 
сца дзіць ма ла ко для на ступ на га 
пра цоў на га дня. Раз у тры га дзі-
ны ад бы ва ла ся нач ное карм лен-
не. Ра та ваў толь кі су мес ны сон 
з дзі цем, пад час яко га мож на 
бы ло кар міць і трош кі дра маць. 
Я лі чу, што су мес ны сон кам пен-
суе час ма ёй ад сут нас ці днём. 

На пас ля ро да вы пе ры яд мне 
да зво лі лі пра ца ваць у офі се лі-
та раль на па ру га дзін у дзень, а 
ўвесь ас тат ні час я вы кон ва ла 
сваю ра бо ту до ма.

— І як доў га цяг ну ла ся груд ное 
карм лен не?

— 1,5 го да. Гэ та бы ло для мя не пры-
яры тэ там. І мой ды рэк тар цал кам мя не 
пад тры маў. Мая пра ца здоль насць бы ла 
больш якас най, бо я ад чу ва ла па вы ша-
ную ад каз насць за вы нік пе рад ка ле га мі. 
Па сту по ва я па вя ліч ва ла час зна хо джан-
ня ў офі се, а пас ля спы нен ня карм лен ня 
вый шла на поў ны пра цоў ны дзень. За ў-
ва жы ла, што чым больш у мя не спраў, 
тым больш і лепш я ўсё па спя ваю. 

Мая пра ца звя за на са зно сі на мі з 
людзь мі, та му мне трэ ба бы ло неш-
та ра біць з ліш няй ва гой пас ля ро даў. 

Але я ні ко лі не імк ну ся да па ра мет раў
90 — 60 — 90. Лі чу, што ў кож най жан чы ны 
свая ва га, у якой яна ад чу вае ся бе гар-
ма ніч на. Не ска жу, што ба раць ба з кі ла-
гра ма мі, якія я лі чы ла ліш ні мі, да ла ся мне 
лёг ка. Мы з імі ва я ва лі да стат ко ва доў га і 
ўпар та, але ні ко лі не ў шко ду якас ці ма ла-
ка. Ні я кіх жорст кіх ды ет. Толь кі зда ро вае 
хар ча ван не. У ліш няй ва гі пас ля ро даў, а 
так са ма груд но га карм лен ня ёсць адзін 
ве лі зар ны плюс — пры го жыя гру дзі. Пе ра-
ва га для ўла даль ні каў не са мых пыш ных 
па ме раў.

«Ня ма та ко га вы ба ру: 
дзі ця ці пра ца»

— Ка лі жан чы на да вед ва ец ца, што 
ця жар ная, то яна ўжо ро біць свой вы-

бар, — пра цяг вае Свят ла на Зэ рэ. — 
А да лей яна зна хо дзіц ца толь кі пе рад 
пы тан нем — ся дзець у дэ крэт ным вод-
пуску ці ап ты мі за ваць сваю пра цу, каб 
вы нік за да во ліў усіх. Я час та чу ла «мой 
кі раў нік ні ко лі не да зво ліць», або «мой 
муж су праць ня ні», або «ў мя не так не 
атры ма ец ца». Упэў не на, што так ка-
жуць толь кі тыя, хто не хо ча пра ца ваць, 
але спра буе апраў дац ца пе рад людзь-
мі. У та кім вы пад ку не трэ ба ашук ваць 
ся бе. Жан чы на мі, якія пры свя чаюць 
ся бе толь кі дзі ця ці, трэ ба га на рыц ца, 
та му што ня ма ні вод най пра цы, якая 
бы ла б скла да ней, чым вы хоў ваць дзі-

ця. А тыя, хто як я вы хо дзяць на пра-
цую ад ра зу, спра бу юць гэ ыя цяжкія 
абавязкі па дзя ліць з кім-не будзь яшчэ. 
Я на зы ваю гэ та эфек тыў най ап ты мі за-
цы яй і шчы ра пры зна ю ся ў тым, што не 
змаг ла б тры га ды пра ся дзець до ма з 
дзі цем. На ват адзін не змаг ла б. Маг-
чы ма, та му, што я з дзя цін ства імк ну-
ла ся быць пер шай.

Свят ла на Зэ рэ пра цуе кі раў ні ком 
ад дзе ла про да жу і пра ек таў. LADY.
TUT.BY, POVOD.TUT.BY. За яе пля-
чы ма больш за 3 дзя сят кі прой дзе ных 
трэ нін гаў як пра фе сій на га, так і асо-
бас на га рос ту. За раз ма ла дая ма ма 
атрым лі вае сту пень май стра біз нес-
ад мі ніст ра ван ня.

«Дач ка ні ко лі не ба чы ла 
мя не без на строю»

Ня гле дзя чы на вя лі кае жа дан не да-
сяг нуць вы шынь у кар' е ры, Свят ла на 
лі чыць, што быць ма ці — са мае вя лі кае 
шчас це.

— Для мя не стаць ма ці — га лоў нае 
пры зна чэн не жан чы ны на Зям лі, а ўжо 
по тым са ма рэа лі за цыя, пра ца і ін шае. 
У дзе цях наш пра цяг. Я вель мі ма ры ла 
пра дзя цей і не бу ду спы няц ца на ад ной 
да чцэ. Для мя не ідэ ал — трое ці больш 
дзя цей.

Мая ба бу ля пас ля ро даў ра на вый-
шла на пра цу, ма ці — так са ма. Ду маю, 
у нас гэ та ся мей нае. Сён ня я ма гу пры-
знац ца, што ні ра зу не па шка да ва ла аб 
пры ня тым ра шэн ні. Я змаг ла акру жыць 
дач ку сва ёй ува гай і ад даць ёй усю сваю 
лю боў. Пры гэ тым яна прак тыч на ні ко лі 
не ба чы ла мя не стом ле най. Я імк ну ся 
быць у доб рым на строі з Ма ры ям і ду-
маю, што ме на ві та та му мая да чуш ка 
заў сё ды ўсмі ха ец ца. 

Я іш ла ў дэ крэт ны водпуск прак тыч-
на ад на ча со ва з яшчэ тры ма дзяў ча та-
мі — ка ле га мі. Ні ад на з іх не вяр ну ла-
ся па куль на пра цу. Але ся род вя лі кай 
коль кас ці зна ё мых мам пры клад на 20% 
вы хо дзяць на пра цу пас ля го да дэ крэт-
на га водпуску. 

Лічу, што кож ны ро біць свой вы бар 
сам. Але на сва ім пры кла дзе ба чу, што 
вы хад ма мы на пра цу не ўплы вае на бу-
ду чы ню дзі ця ці, ка лі ўсё ар га ні за ваць 
пра віль на. Га лоў нае — лю біць сва іх 
дзя цей і сва ім пры кла дам па каз ваць, як 
трэ ба іcці па жыц ці, каб усе бы лі шчас-
лі вы мі!

На дзея ЕМЯЛЬ Я НА ВА.

Аляк санд ра СЕР ЖА НО ВІЧ, ма ма Яна (1 год і 11 ме ся цаў):
— Яшчэ ка лі ця жар ная ха дзі ла, бы ла ўпэў не на, 

што бу ду паў сюд на браць дзі ця з са бой і не ста ну до-
ма ся дзець увесь «дэ крэт». Пас ля на ра джэн ня ма ло-
га спра ба ва ла пра ца ваць до ма, але не атры ма ла ся: 
за тра ты сіл бы лі вя лі кія, а гро шай вы хо дзі ла ма ла. У 
вы ні ку мы з му жам вы ра шы лі, што яно та го не вар та, 
ды і шка да ча су, які ад ры ваю ад дзі цяці.

Спа чат ку пай шлі з ма лень кім на кур сы ран ня га 
раз віц ця: і мне ста сун кі з ін шы мі ма ма мі, і дзі ця ці — ка-
рыс на. Пас ля ад на за дру гой па ча лі ад кры ва цца кам-
па ніі, якія ар га ні зоў ва юць ме ра пры ем ствы для мам і іх 
дзе так. Кан цэр ты, тэ ат раль ныя па ста ноў кі пра хо дзяць 
у роз ных част ках Мін ска, і мы з ра дас цю на іх хо дзім 
ха ця б па ру ра зоў на ме сяц. Ха дзі лі яшчэ на ёгу для 
мам з дзець мі — гэ та ка лі ма мы зай ма юц ца, а дзе ці 
поў за юць ці гу ля юць по бач. Не ка то рыя за дан ні раз лі-
ча ны і на су мес нае вы ка нан не з ма лы мі. Бы ло ці ка ва. 
Але калі да ве да лі ся, што ча ка ем дру гое дзі ця, ад ёгі 
да вя ло ся ад мо віц ца, бо на груз кі над та вя лі кія.

Як ні дзіў на, ка лі з'я ві ла ся дзі ця, ста лі больш ку-
дысь ці ез дзіць сям' ёй. Ян па бы ваў з на мі ў Па лан зе, Віль ню се, Каў на се, Даў гаў піл се, Ка лу зе, Ма гі лё ве і на ват у 
па лат цы на Брас ла вах на ча ваў гэ тым ле там. На ра джэн не дзі ця ці вы му шае ўвесь час ру хац ца.

Ка ця ры на БАГ ДА НА ВА, ма ма двух хлоп чы каў — пер ша клас ні ка і трэ ця клас ні ка:

Ка ця ры на ВА ДА НО СА ВА, вакалістка гурта «Alta mente», ма ма Стэ фа ніі (3 гады):
— Ні я кіх цяж кас цяў з дзі цем ня ма. Адзі ная праб-

ле ма — транс парт. Быў у нас та кі вы па дак, ка лі 
трэ ба бы ло да бі рац ца на Мір скі фэст, мес цаў у 
аў то бу се не бы ло. Да во дзі ла ся вяр тац ца, пас ля 
аў то бус зла маў ся. Яшчэ і ма лая вы ця ла ся га ла вою. 
Пас ля гэ та га вы пад ку вы ра шы ла здаць на пра вы. 
А так ця гаю дач ку паў сюд на і па ста ян на, але ця пер 
гэ та ўжо скла да на — 13 кг ва гі. Ця жа ры па ды маць 
мне нель га — ча каю дру гое дзі ця.

Ка лі раб лю неш та на замову, ста ра юся дач ку да 
пра цы не да пус каць — ня хай лепш ма люе ў сва ім 
аль бом чы ку. А то бы вае, што прый дзе і «да па мо-
жа»: ці на на тат ні ку неш та на ма люе, ці па рас кі-
дае. Уз рост та кі: усё хо чац ца зра біць са мой, але не 
атрым лі ва ец ца доб ра. Та му хэнд мэйд ад кла даю на 
час, ка лі дач ка ўжо спіць.

Рэ пе ты цыі гур та так са ма ста ра юся пра во дзіць 
без удзе лу ма лой. Звы чай на ма ма вы ру чае: аль бо 
за бі рае да ся бе, аль бо ся дзіць з ёй у нас. Ад нак 
бы ва юць вы пад кі, ка лі да во дзіц ца су мя шчаць рэ-
пе ты цыі з до гля дам дач кі. Та ды з ма лой но сяц ца па 
чар зе то цым ба ліст ка, то пер ку сі я ніст ка.

Ка лі за пра ша юць на фо та се сіі, а з дач кой па ся-
дзець ня ма ка му, дык па пя рэдж ваю: «Бу ду з дзі цем». Яна пе ра жы вае гэ ты пра цэс спа кой на, хоць мо жа за кап-
рыз ні чаць у не па ды хо дзя чы мо мант: «Ма ма, я ха чу ка тац ца на гор цы».

Ка ця ры на РА ДЗЮК.

— Ак тыў на ка рыс та ла ся вір ту аль ным фо ру мам для 
мам з Брэс та каб аб мер ка ваць на ба ле лыя пы тан ні па 
вы ха ван ні дзя цей. Ідэя ства рэн ня гэтага форума ўзнік-
ла ў Воль гі Скро бат, ка лі жан чы на пе ра еха ла з Мін ска 
ў Брэст. У ста лі цы та кое аб' яд нан не ўжо іс на ва ла, а ў 
рэ гі ё не як раз яго не ха па ла. Фо рум быў зроб ле ны на 
бяс плат най плат фор ме і да во лі хут ка зай меў па пу ляр-
насць ся род мяс цо вых ма ма чак.

Ад ной толь кі вір ту аль нас цю не за да во лі лі ся: два 
ра зы на год ла дзім хэнд мэйд-кір ма шы, част ка вы ру ча-
ных гро шай ідзе на даб ра чын насць. Клуб «Эдэль вейс» 

— гэ та як раз рэ аль нае ўва саб лен не на шай дзей нас ці. 
Пра вод зяц ца і так зва ныя «га раж-сэй лы»: рас про да жы 
адзен ня, з яко га дзе ці па вы рас та лі. Праў да, ця пер гэ тая 
дзей насць кры ху пры пы не ная, бо ста рая ка ман да, якая 
гэ тым зай ма ла ся, прос та ста мі ла ся. Ве да е це, гэ та да-
во лі цяж кая ра бо та: са браць воп рат ку і са чыць за ёй.

Ад на з на шых «эпі дэ мій» — за хап лен не скрап бу кін гам. 
Па ча ло ся з та го, што ад на жан чы на пад час дэ крэт на га 
вод пус ку па ча ла ра біць прос цень кія паш тоў кі, пас ля больш 
скла да ныя, за тым пра вя ла май стар-клас. І за кру ці ла ся! 
Ця пер на ват за куп кі для скрап бу кін гу ро бім ра зам.

Ма ла дыя баць кіМа ла дыя баць кі  ��

«РУ ХА ВІ КІ» ДЛЯ МАМ, АБО ПА СПЕЦЬ УСЁ І НА ВАТ БОЛЬШ
Па спя хо вая кар' е ра і ванд роў кі ў жан чын, якія на ра дзі лі дзі ця, як пра ві ла, ады хо дзяць на дру гі план. 
Як мі ні мум на пер шыя тры га ды. Але з лю бо га пра ві ла ёсць вы клю чэн ні... 
На шы ге ра і ні — ма ла дыя ма мы — улас ным пры кла дам раз бу ра юць стэ рэа тып пра тое, 
што ў дэ крэт ным водпуску мож на за быц ца пра ся бе.

Дня мi ўра чыс та ад зна чы ла 
свой 150-га до вы юбi лей Пу ха-
вiц кая ся рэд няя шко ла.

У кож най з бе ла рус кiх школ — 
свая гiс то рыя. Пер шая на ву чаль ная 
ўста но ва ў вёс цы Пу ха вi чы Пу ха вiц-
ка га ра ё на бы ла за сна ва на ў 1863 
го дзе. Сот нi хлоп чы каў i дзяў чы нак 
за гэ тыя паў та ра ста год дзя атры ма лi 
ве ды ў са праўд най куз нi асвет нiц тва. 
Пра гэ та i га ва ры лi пад час ура чыс тас-
цяў у го нар юбi лею сён няш нiя на стаў-
нi кi, ве тэ ра ны пе да га гiч най пра цы, 
ко лiш нiя вуч нi... Цi ка васць вы клi кае 
i та кi факт: сён ня боль шасць пе да-
га гiч на га ка лек ты ву скла да юць са мi 
вы пуск нi кi Пу ха вiц кай СШ. А яшчэ 
вы пуск нi кi шко лы пра ца ва лi i пра цу-
юць на стаў нi ка мi ў роз ных га ра дах i 
вёс ках Бе ла ру сi. На Мiн шчы не доб ра 
ве да юць ды рэк та ра Мар' i на гор скай 
гiм на зii Алу Ва сiль еў ну Раль ке вiч, 
якая два склi кан нi абi ра ла ся ў склад 
Са ве та Рэс пуб лi кi На цы я наль на га 
схо ду Рэс пуб лi кi Бе ла русь, уз на га-
ро джа на ор дэ нам Па ша ны.

— Ся род тых, хто ву чыў ся ў на-
шай шко ле, — рас каз вае ды рэк тар 
Ва лян цi на Сяр ге еў на Бя се дзi на, — 
шмат вя до мых у Бе ла ру сi лю дзей. 
Гэ та i Ге роi Са вец ка га Са ю за Ва сiль 
Тар лоў скi, Мi ка лай Шут. Бе ла рус кi 
Са юз афi цэ раў уз на чаль вае ге не-
рал-лей тэ нант Яў ген Мi куль чык, якi 
скон чыў Пу ха вiц кую шко лу ў пер шыя 
пас ля ва ен ныя га ды. З ка гор ты вы-
пуск нi коў — i сла ву ты ней ра хi рург, 
ака дэ мiк На цы я наль най Ака дэ мii 
на вук Бе ла ру сi Ар нольд Сме я но вiч. 
Трое вуч няў шко лы — га на ро выя гра-
ма дзя не Пу ха вiц ка га ра ё на. А яшчэ 
— док тар па лi тыч ных i кан ды дат фi-
ла соф скiх на вук, пра фе сар Мi ка лай 

Ла буш, ак цёр-ку па ла вец Аляк сандр 
Ла буш, ва ен ны ка мi сар Пу ха вiц ка га 
ра ё на пал коў нiк Аляк сандр Ка зак... 
Пе ра лiк мож на доў жыць. Мы ра ды, 
што ве ды, атры ма ныя ў сце нах на-
шай на ву чаль най уста но вы, для мно-
гiх i мно гiх ста лi ас но вай вы со кiх пра-
фе сiй ных, жыц цё вых здзяйс нен няў.

У роз ныя дзе ся цi год дзi ў шко ле 
пра ца ва лi i ву чы лi ся пiсь мен нi кi Ула-
дзi мiр Ляў дан скi, Алесь Паль чэў скi, 
Воль га Са вас цюк. Вось як згад вае 
сваю ву чо бу ў Пу ха вi чах Ула дзi мiр 
Ляў дан скi: «... ма i мi на стаў нi ка мi i 
да рад чы ка мi ў жыц цi бы лi пе да го гi 
Пу ха вiц кай ся мi год кi. На жаль, я ўжо 
не па мя таю iх iм ёнаў, але яс на ба чу 
кож на га пе рад са бою i чую iх па ра-
ды — та кiя пе ра ка наў чыя, муд рыя. 
На стаў нi кi ў на шай ся мi год цы бы лi не 
ма ла дыя, з ба га тым жыц цё вым во пы-
там i доб рым ве дан нем прад ме таў. 
Праг насць жа у нас — вуч няў — да 
ве даў бы ла та ды ней ма вер ная. I мы 

бра лi ў сва iх на стаў нi каў усё, а яны 
нам усё ад да ва лi. I за гэ та iм шчы ры 
дзя куй! Гэ та яны за кла лi ў нас тую 
асно ву, той пад му рак, на якiм сфар мi-
ра ва лi ся пас ля асо ба, ха рак тар кож-
на га. Пом няц ца схо ды i вя чор кi, на 
якiх вы сту па лi на шы на стаў нi кi i ста-
рэй шыя вуч нi пе рад на сель нiц твам 
з прос ты мi, але та кi мi па лы мя ны мi i 
пе ра ка наў чы мi пра мо ва мi. Пом няц-
ца i спек так лi, якiя мы ста вi лi ра зам з 
на стаў нi ка мi i на якiя столь кi пры хо дзi-
ла лю дзей, што па жар нае дэ по (гэ та 
бы ло са мае боль шае па мяш кан не ва 
ўсiм мяс тэч ку) не маг ло ўсiх пры няць, 
а ў са мой «за ле» прос та ды хаць не 
бы ло чым. Ста вi лi мы «Пiн скую шлях-
ту» i «Збян тэ жа на га Са ўку», асаб лi ва 
шмат ста вi лi п'ес Га луб ка...»

У шко ле заў сё ды пра ца ва лi та ле-
на вi тыя на стаў нi кi. Бе ла рус кую мо ву 
i лi та ра ту ру шмат га доў вы кла да лi 
Ры гор Аляк санд ра вiч Гар дзей, Леў 
Iва на вiч Пi ла то вiч, бiя ло гiю — Фа i на 
Аляк санд раў на Ру да коў ская, ма тэ-
ма ты ку — Нi на Iг на таў на Ка ва лё нак, 
па чат ко вую ва ен ную пад рых тоў ку 
— Ана толь Ся мё на вiч Ус цi наў, хi мiю 
— На дзея Сця па наў на Ус цi на ва, гiс то-
рыю — Ула дзi мiр Аляк санд ра вiч Яко-
вiн, Ва сiль Мар ка вiч Лап ка, ня мец кую 
мо ву — Га лi на Фе а фа наў на Пi ла то вiч, 
рус кую мо ву i лi та ра ту ру — Ула дзi мiр 
Мi ка ла е вiч Сы рэц... I дзе цi шмат ка-
го з iх ста лi на стаў нi ка мi, пра доў жы лi 
спра ву сва iх баць коў.

I сён ня шко ла — у эпi цэнт ры жыц-
ця. За раз тут ву чац ца бу ду чыя пра-
гра мiс ты, iн жы не ры, ура чы, ву чо ныя, 
кi раў нi кi прад пры ем стваў... У шко ле 
ство ра ны ўсе ўмо вы для та го, каб яе 
вы пуск нi кi шы ро ка кро чы лi па жыц цi.

Кас тусь ЛА ДУЦЬ КА.

ШКО ЛА ВАЙ СКОЎ ЦАЎ, 
ВУ ЧО НЫХ, АР ТЫС ТАЎ

Адзiн з вы пуск нi коў шко лы — ака дэ мiк 
На цы я наль най ака дэ мii на вук Бе ла ру сi, 
док тар ме ды цын скiх на вук, пра фе сар, за-
слу жа ны дзе яч на ву кi Рэс пуб лi кi Бе ла русь, 
га на ро вы гра ма дзя нiн Пу ха вiц ка га ра ё на, 
ней ра хi рург Ар нольд Сме я но вiч. (Зды мак 
зроб ле ны ў жнiў нi 2013 го да.)
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Мы, прад стаў нi кi гра мад скiх аб' яд нан-
няў i па лi тыч ных пар тый Мiн скай воб лас цi, 
вi та ем i пад трым лi ва ем па стаў ле ную Прэ-
зi дэн там Бе ла ру сi стра тэ гiч ную мэ ту крат-
на га па ве лi чэн ня коль кас цi на сель нiц тва 
на шай кра i ны. Дэ ма гра фiч нае раз вiц цё i 
коль кас ны рост бе ла рус ка га на ро да з'яў-
ля юц ца за ло гам за ха ван ня су ве рэ нi тэ ту, 
за бес пя чэн ня на цы я наль най бяс пе кi i эка-
на мiч на га роск вi ту Бе ла ру сi.

Мы за клi ка ем усе кам пе тэнт ныя ор га-
ны дзяр жаў на га кi ра ван ня пад тры маць i 
за бяс пе чыць больш хут кую рас пра цоў ку 
аб ве шча на га кi раў нi ком дзяр жа вы пра-
ек та «Вя лi кая сям'я». Са свай го бо ку, 
гра мад скасць Мiн скай воб лас цi га то-
ва ўнес цi свой iн тэ ле кту аль ны ўклад у 
гэ тую пра цу i прад ста вiць ад па вед ныя 
пра па но вы.

Для пе ра адо лен ня тэн дэн цый дэ па пу-
ля цыi Бе ла ру сi на цы я наль ным стан дар-
там ла ду жыц ця па вiн на стаць ства рэн не 
трох дзет най сям'i. Для гэ та га трох дзет-
ная сям'я па вiн на стаць без умоў ным 
на цы я наль ным пры яры тэ там, а яе пад-
трым ка — га лоў най мэ тай дзяр жаў най 
дэ ма гра фiч най па лi ты кi i са цы яль на-
эка на мiч на га раз вiц ця.

Мы ўпэў не ны, што пер шын ство ў 
гэ тай пра цы мо жа i па вiн на на ле жаць 

Мiн скай воб лас цi. Та му мы за клi ка ем 
не толь кi рэ гi я наль ныя ор га ны дзяр-
жаў на га кi ра ван ня, але i шы ро кую 
гра мад скасць i ўсiх жы ха роў воб лас цi 
пры клас цi ўсе на ма ган нi для та го, каб 
пры яры тэт трох дзет най сям'i быў рэа лi-
за ва ны на Мiн шчы не i да лей — на ўсёй 
тэ ры то рыi Бе ла ру сi. Не аб ход на су мес-
ная ра бо та дзяр жа вы, гра ма дзян скай 
су поль нас цi i бiз не су для та го, каб рас-
пра ца ваць дзейс ныя ме ры не толь кi 
пад трым кi шмат дзет ных сем' яў, але i 
сты му ля ван ня не шмат дзет ных сем' яў 
да па ве лi чэн ня коль кас цi дзя цей. Мы, 
удзель нi кi Ка ар ды на цый на га са ве та, 
га то вы ўнес цi ў гэ тую пра цу свой па-
сiль ны ўклад.

Без умоў ным пры яры тэ там пры гэ тым 
з'яў ля ец ца па сту по вая лiк вi да цыя ў Бе-
ла ру сi сi роц тва. Ме на вi та гра мад скасць 
мо жа ады граць вы ра шаль ную ро лю як 
у не да пу шчэн нi з'яў лен ня но вых дзя цей 
без апе кi (асаб лi ва — са цы яль ных сi-
рот), так i ў больш хут кiм пры няц цi кi ну-
тых ра ней дзя цей у но выя сем'i.

Па ляп шэн не дэ ма гра фiч най сi ту а цыi 
на ўпрост звя за на з пе ра адо лен нем у Бе-
ла ру сi не толь кi нiз кай на ра джаль нас цi, 
але i вы со кай смя рот нас цi, за хва раль-
нас цi. У апош нiя га ды пры па вы ша най 

ува зе дзяр жа вы да пы тан няў раз вiц ця 
ме ды цы ны мы ба чым, што ўсё боль шую 
ро лю ў пагаршэнні зда роўя на цыi ады-
гры вае свя до мая i доб ра ах вот ная ад мо-
ва на шых гра ма дзян вес цi зда ро вы лад 
жыц ця. Гэ та да ты чыц ца i праб лем ал ка-
га лi за цыi i нар ка ты за цыi на сель нiц тва, i 
ў цэ лым ла ду жыц ця лю дзей, ска жэн не 
яко га вя дзе да рос ту сар дэч на-са су дзiс-
тых i iн шых за хвор ван няў.

Мы ўпэў не ны, што нi я кiя пос пе хi 
ў спра ве за ха ван ня i па мна жэн ня на-
сель нiц тва кра i ны не маг чы мыя без тры-
ва ла га каш тоў нас на га пад мур ка. Без 
пры знан ня сям'i вы шэй шай каш тоў нас-
цю, без за цвяр джэн ня лю бо вi, вер нас-
цi, цнат лi вас цi i ад каз на га баць коў ства 
i ма ця рын ства ў якас цi ўсе агуль ных i 
iдэа лаў не маг чы ма па спя хо ва вы ка наць 
нi ад ной з за дач дэ ма гра фiч на га раз-
вiц ця кра i ны. Важ на па мя таць, што тая 
псi ха ла гiч ная ат мас фе ра, у якой баць кi 
да юць жыц цё i вы хоў ва юць сва iх дзя-
цей, на пра мую за ле жыць не толь кi ад 
па лi ты кi дзяр жа вы, але i ад пра цы СМI 
i, са мае га лоў нае, ад па во дзiн кож на га 
з лю дзей, якiя не па срэд на кан так ту юць 
з ма ла ды мi сем' я мi.

Мы за клi ка ем гра мад скасць, жур-
на лiсц кую су поль насць, бiз нес-су поль-

насць i ўсiх жы ха роў Бе ла ру сi пры клас цi 
ўсе на ма ган нi для ма раль най пад трым кi 
ма ла дых сем' яў на ша га рэ гi ё на, i асаб-
лi ва — шмат дзет ных сем' яў. Ня хай 
усе ад каз ныя баць кi ў на шай воб лас цi 
су стра ка юць ста ноў чыя ад но сi ны, га-
тоў насць да па маг чы i прос та вет лi выя 
ўсмеш кi.

Больш ак тыў ную ро лю ў псi ха ла гiч най 
пад трым цы сем' яў, асаб лi ва ма ла дых, 
па вiн ны ады граць i ор га ны рэ гiст ра цыi 
ак таў гра ма дзян ска га ста ну. У су пра-
цоў нiц тве з гра мад скi мi ар га нi за цы я мi 
i доб ра ах вот нi ка мi на ба зе ЗА ГСаў мэ-
та згод на ства рыць цэнт ры пад трым кi 
сям'i, што мо жа даць да дат ко вы iм пульс 
гэ тай пра цы на мес цах.

Мы так са ма лi чым не аб ход ным 
скіраваць ары ен та цыю аду ка цый на га 
пра цэ су ва ўста но вах аду ка цыi Мiн скай 
воб лас цi i ўсёй Бе ла ру сi на пра па ган-
ду ся мей ных каш тоў нас цяў, асаб лi ва 
— ся род вуч няў ся рэд нiх аду ка цый ных 
уста ноў.

Упэў не ны, што пе ра лi ча ныя ме ры 
з'яў ля юц ца толь кi пер шы мi кро ка мi на 
шля ху да дэ ма гра фiч на га ад ра джэн ня 
i раз вiц ця Бе ла ру сi. Ак тыў ны ўдзел у 
гэ тай ра бо це па вiн ны пры маць усе зда-
ро выя сi лы бе ла рус ка га гра мад ства.

1949 год.

ТРОХДЗЕТНАЯ СЯМ'Я — НАЦЫЯНАЛЬНЫ ПРЫЯРЫТЭТ
КА АР ДЫ НА ЦЫЙНЫ СА ВЕ Т ГРА МАД СКIХ АБ' ЯД НАН НЯЎ I ПА ЛI ТЫЧ НЫХ ПАР ТЫЙ МIН СКАЙ ВОБ ЛАС ЦI 

ЗВЯРНУЎСЯ З ЗАЯВАЙ ПА ПЫ ТАН НЯХ ДЭ МА ГРА ФIЧ НА ГА РАЗ ВIЦ ЦЯ РЭ ГI Ё НА

КА МЕН ТА РЫI

АБА ПI РА Ю СЯ НА ЎЛАС НЫ ВО ПЫТ 
35-ГА ДО ВА ГА ШЧАС ЛI ВА ГА ШЛЮ БУ...
Рэк тар Мiнск ага аб лас но га iн сты ту та раз вiц ця аду-

ка цыi, старшыня абласной агранізацыі «Беларускі 
саюз жанчын» Свят ла на СIТ НI КА ВА:

— Усё час цей мы га во рым пра тое, што сем'i ста но-
вяц ца ма ла лi кi мi. У мо ла дзе вай свя до мас цi сфар мi ра ва-
ны но вы iдэ ал сям'i, у якой кам форт вель мi цес на звя за-
ны з эка на мiч ным даб ра бы там, а не з ду хоў на-ма раль-
ны мi каш тоў нас ця мi. Мно гiя не спя ша юц ца за клю чаць 
афi цый ны шлюб, iмк ну чы ся пра ве рыць на тры ва ласць 
свае ад но сi ны ў рам ках так зва на га «гра ма дзян ска га 
шлю бу». Але пры гэ тым якая ро ля жан чы ны ў сва ёй 
сям'i? Не аб ход на тлу ма чыць мо ла дзi, што гiс та рыч на 
ро ля жан чы ны бы ла па ну ю чай у бу даў нiц тве сям'i. I 
вы хоў ваць дзяў чы нак, дзяў чат трэ ба так, каб у iх сфар-
мi ра ва ла ся ўстой лi вае ўспры ман не ро лi жон кi, сяб ра, 
ма мы i гас па ды нi ў сям'i. Гэ та ж ты чыц ца i хлоп чы каў: 
гас па дар, муж, та та, ся бар. Та ды не ўзнi кае ў муж чын i 
жан чын спа жы вец кiх ад но сiн ад но да ад на го.

На жаль, у ма ла дых лю дзей не час та су стра ка ец ца 
ра зу мен не та го, што па бу да ваць кам форт ныя ад но сi ны 
для ўсiх чле наў сям'i — вя лi кая, цяж кая пра ца. Што гэ та 
пра ца — ка жуць. Але за бы ва юць да даць, што вы нiк гэ-
тай пра цы — даб ра быт, па дзя ка ад но ад на му за лю боў 
i шчас це, агуль ная ра дасць ад пос пе хаў, пад трым ка 
ў вы пад ку ня ўдач i су мес нае ра шэн не праб лем. Я гэ-
та ка жу, аба пi ра ю чы ся на ўлас ны во пыт 35-га до ва га 
шчас лi ва га шлю бу, пос пе хi свае ўлас ныя i май го му жа, 
ма iх сы ноў i ўну каў, шмат лi кiх сяс цёр, бра тоў i iх дзя-
цей. За свя точ ным ста лом з на го ды дня на ра джэн ня 
лю бо га чле на сям'i збi ра ец ца не менш за 25 ча ла век, 
i, вя до ма, на ча ле — ба бу лi i пра ба бу лi. За гэ тыя га ды 
мы ра зам змаг лi да сяг нуць шмат ча го — вы ха ваць 
цу доў ных, удзяч ных сы ноў i пры гэ тым па спець вы бу-

да ваць па спя хо вую кар' е ру. Та му, на мой по гляд, чым 
час цей i пуб лiч ней мы бу дзем га ва рыць пра сем'i, у 
якiх усё гэ та ёсць, тым час цей ма ла дыя лю дзi бу дуць 
за дум вац ца над сва iм стаў лен нем да сям'i, мя няць 
яго, у вы пад ку не аб ход нас цi. Та ды i пры яры тэ ты ў iх 
бу дуць iн шыя.

БЕЗ СЯМ'I ЧА ЛА ВЕК 
НЕ МО ЖА СТАЦЬ ШЧАС ЛI ВЫМ

Стар шы ня Мiж на род на га даб ра чын на га фон ду 
«Сям'я — Яд нан не — Ай чы на», ды рэк тар Вы да вец-
тва Бе ла рус ка га Эк зар ха та Ула дзi мiр ГРО ЗАЎ:

Не каль кi ме ся цаў та му наш пра ект «Сям'я — Яд-
нан не — Ай чы на» вы сту пiў з iнi цы я ты вай «Культ сям'i 
— на цы я наль ная iдэя Бе ла ру сi». Мы лi чым, што дэ ма-
гра фiч ныя праб ле мы трэ ба вы ра шаць сiс тэм на. I перш 
за ўсё вя лi кую ро лю ў гэ тым па вiн на ады граць шы ро кая 
гра мад скасць. Усе гра мад скiя ар га нi за цыi на пер шае 
мес ца па вiн ны па ста вiць пра цу з сям' ёй. Бо сям'я — гэ-
та кроп ка, у якой аб' яд ноў ва юц ца iн та рэ сы i моц ных, 
i сла бых, i ба га тых, i бед ных, i вы со ка ква лi фi ка ва ных 
ра бот нi каў, i не вель мi. Гэ та бу ду чы ня кра i ны, i нас усiх 
аб' яд ноў вае гэ тая бу ду чы ня.

Ра дуе, што сён ня ёсць ра зу мен не ўсi мi плас та мi гра-
мад ства (я ўжо не ка жу пра дзяр жа ву i царк ву), што 
сям'я — гэ та са мае га лоў нае. На ват не iна ва цыi i не 
пры цяг нен не рэ сур саў — а ад наў лен не iн сты ту та сям'i, 
iн сты ту та баць коў ства. Ду маю, што ва ўсёй сiс тэ ме 
аду ка цыi, па чы на ю чы ад дзi ця ча га сад ка i за кан чва ю чы 
ВНУ, па вi нен стаць аба вяз ко вым курс па ас но вах ся мей-
най куль ту ры. Бо сям'я — гэ та та кi скла да ны ар га нiзм, 
i мы на ват не ўяў ля ем усёй скла да нас цi яе функ цы я-
на ван ня! Нам усiм у гэ тым сэн се трэ ба сес цi за пар ту. 
Я пра па ную ства рыць На род ны унi вер сi тэт (ака дэ мiю) 
сям'i. I каб па спя хо выя ў ся мей ным жыц цi лю дзi дзя лi-
лi ся ў iм сва i мi на зi ран ня мi i сак рэ та мi. Кож на му з нас 
трэ ба ўсвя до мiць, што без сям'i ча ла век не мо жа стаць 
шчас лi вым.

У АПОШ НI ЧАС НА ЗI РА ЮЦ ЦА 
НЕ КА ТО РЫЯ ПА ЗI ТЫЎ НЫЯ ТЭН ДЭН ЦЫI

На мес нiк стар шы нi ка мi тэ та па пра цы, за ня тас-
цi i са цы яль най аба ро не Мi набл вы кан ка ма Та ма ра 
ТРУБ ЧЫК:

У на шай воб лас цi на ўзроў нi вы ка наў чай ула ды 
на да ец ца вя лi кая ўва га пы тан ням дэ ма гра фiч най бяс-
пе кi. Для гэ та га рэа лi зу ец ца дру гая Пра гра ма дэ ма гра-
фiч най бяс пе кi Мiн скай воб лас цi на 2011-2015 га ды. 
Апош нiм ча сам у гэ тай сфе ры ў нас на зi ра юц ца не ка-
то рыя па зi тыў ныя тэн дэн цыi. Рас це коль касць тых, хто 
на ра дзiў ся, ад зна ча ец ца не ка то рае знi жэн не ўзроў ню 
смя рот нас цi i, як вы нiк, за па воль ва ец ца па мян шэн не 
коль кас цi на сель нiц тва. Па та кiх па каз чы ках, як ка э-
фi цы ент на ра джаль нас цi, су мар ны ка э фi цы ент на ра-
джаль нас цi, воб ласць зай мае лi дзi ру ю чыя па зi цыi ў 
рэс пуб лi цы.

За апош нiя 8 га доў агуль ны ка э фi цы ент на ра джаль-
нас цi ў нас вы рас з 10,1 да 13,2 пра мi ле. У агуль най 
коль кас цi на ро джа ных па вя лi чы ла ся до ля дру гiх i на-
ступ ных дзя цей. Але па-ра ней ша му 50% ся мей скла да-
юць ад на дзет ныя сем'i. Для па раў на ння: у 2005 го дзе 
та кiх сем' яў бы ло 58,2 %.

У воб лас цi вя дзец ца ра бо та па па вы шэн нi прэ сты жу 
паў на вар тас най i шмат дзет най сям'i. Для гэ та га пра-
во дзiц ца шэ раг ме ра пры ем стваў у пла не ма тэ ры яль-
най i ма раль най пад трым кi та кой сям'i — як на ўзроў нi 
дзяр жа вы, так i на ўзроў нi воб лас цi. Але, ду ма ец ца, 
для та го, каб па вя лi чы ла ся на ра джаль насць, ад ной 
ма тэ ры яль най пад трым кi не да стат ко ва. Трэ ба вы хоў-
ваць у мо ла дзi ўсве дам лен не, што сям'я па вiн на быць 
шмат дзет най. Трэ ба пад трым лi ваць ма ла дыя сем'i. I 
ў цэ лым — вы хоў ваць у лю дзях ад каз насць за сваё 
зда роўе i жыц цё, ак тыў насць, па вы шаць ма ты ва цыю 
да зда ро ва га жыц ця. Толь кi так мы змо жам спы нiць 
па мян шэн не на сель нiц тва.

Пад рых та ва ла Свят ла на БУСЬ КО.


