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 УСМІХНЕМСЯ

Сонца Сонца Усход Захад Даўжыня
   дня

СЁННЯ ЗАЎТРА

Мiнск    — 7.35 19.06 11.31
Вi цебск — 7.25 18.54 11.29
Ма гi лёў — 7.25 18.56 11.31
Го мель — 7.21 18.53 11.32
Гродна — 7.50 19.21 11.31
Брэст    — 7.49 19.23 11.34

Iмянiны
Пр. Ганны, Івана, Пятра, Севасцьяна, 
Сяргея. 
К. Бенядзікта, Канстанціна. 

Месяц
Першая квадра 8 сакавіка. 
Месяц у сузор’і Рака. 
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Гэ та глы бо ка эма цы я наль ныя асо бы, іх лёг ка па ра ніць, яны ба лю ча рэ агу-
юць на ад моў нае ра шэн не. Жа да ю чы аба ра ніць ся бе, сы хо дзяць у аса біс ты, 
не да ся галь ны эма цы я наль ны свет. Кла пат лі выя і ра зум ныя, ста вяць па ва-
гу да асо бы вы шэй за ўсё. Іх шлях да пос пе ху да во лі лёг кі, але не ка то рыя 
здоль ныя ах вя ра ваць кар' е рай дзе ля аса біс та га жыц ця. Уме юць дзей ні чаць 
у па трэб ны мо мант, зна хо дзяц ца ў вый гры шы, але ім не аб ход на па мя таць, 
што шчас це не мо жа быць веч ным. Яны лю бяць ба віць час у цёп лай аб ста-
ноў цы з бліз кі мі сяб ра мі і шчас лі выя, ка лі з'яў ля юц ца ду шой кампаніі.
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НА РО ДЖА НЫЯ

Чым больш спіш — тым больш спаць 
хо чац ца. Чым даў жэй ясі — тым час цей 
апе тыт пры хо дзіць. І толь кі з пра цай не як 
усё не так.

Іс ну юць дзве пры чы ны, з-за якіх мо-
жа тар ма зіць кам п'ю тар:

1. Ві рус.
2. Ан ты ві рус.

За клік па тэх ні цы бяс пе кі.
«Па ва жа ныя жан чы ны, ка лі вы на пра цу 

прый дзе це ў за ліш не сва бод ным адзен-
ні — сце ра жы це ся ад кры тых час так ме-
ха ніз маў, якія пра цу юць. Ка лі адзен не за-
над та пры стае да фі гу ры — сце ра жы це ся 
ме ха ні каў!»

1550 год — на ра дзіў ся Лаў рэн цій Зі за ній, бе ла рус кі пе-
да гог, цар коў ны дзе яч, пе ра клад чык. Пра ца ваў 

вы клад чы кам у пра ва слаў ных брац кіх шко лах Льво ва, Брэс-
та, Віль ні. У 1596 г. у Віль ні ў брац кай дру кар ні вы даў пер шы 
ў Бе ла ру сі і ва Укра і не бук вар «На ука ку читаню и ро зу ме ню 
писма сло вен ско го», у які ўклю чыў тлу ма чаль ны слоў нік на 
1061 сло ва, а так са ма «Грамматику сло вен скую...». З 1619-га 
вы кла даў у Кі е ва-Пя чэр скай лаў ры, пе ра кла даў з грэ час кай 
мо вы, рэ да га ваў кні гі. У 1627 го дзе ў Маск ве вы даў на пі са ны па 
за дан ні па тры яр ха Фі ла рэ та «Ка тэ хі зіс», у якім на бе ла рус кай 
мо ве вы клаў звест кі аб пры ро дзе і даў бліз кае да пра тэ стан тыз-
му тлу ма чэн не цар коў ных даг ма таў (пе ра вы да ваў ся ў Грод не ў 
1783, 1787 і 1788 гг.). Па мёр у 1634 го дзе.

1669 год — у Іта ліі па ча ло ся вы вяр жэн не вул ка на Эт на, 
якое пра цяг ва ла ся да лі пе ня. Рэ кі рас плаў ле най 

ла вы па ха ва лі 50 га рад коў, па роз ных звест ках, за гі ну лі ад 20 
да 100 ты сяч ча ла век. Вул кан Эт на раз ме шча ны на вост ра ве Сі-
цы лія. Мяс цо выя жы ха ры за вуць яго «Ман гі бе ла» — «Га ра гор». 
Эт на са праў ды ўраж вае сва і мі па ме ра мі: пло шча гэ та га гор на-
га ма сі ва — 120 квад рат ных 
кі ла мет раў, а акруж насць 
вул ка на скла дае дзвес це кі-
ла мет раў. Пры вы вяр жэн ні 
ў 1964 го дзе Эт на вы рас ла 
яшчэ на пяць дзя сят мет раў, 
і ця пер яе вы шы ня скла дае 
больш за 3300 мет раў. Ма сіў 
на ліч вае 270 кра та раў, і ла-
ва вы плюх ва ец ца з рас ко лін 
глы бі нёй у адзін кі ла метр. Гэ та му вул ка ну на ле жыць пер шын-
ство па коль кас ці вя до мых вы вяр жэн няў. З ча соў хрыс ці ян ска га 
ле таз лі чэн ня ад бы ло ся 150 ма гут ных вы вяр жэн няў Эт ны.

1887 год — на ра дзіў ся (бы лы фаль ва рак Но вы Двор, 
ця пер Мін скі ра ён) Алесь Га рун (Аляк сандр Ула дзі-

мі ра віч Пру шын скі), бе ла рус кі па эт, пра за ік, пуб лі цыст. Па чаў 
пуб лі ка вац ца з 1907-га ў га зе це «На ша ні ва». Арыш та ва ны 4 
са ка ві ка 1907 го да ў пад поль най дру кар ні на ву лі цы Шы ро кай у 
Мін ску, дзе ў той мо мант дру ка ва ла ся адоз ва «Да ўсіх пра цоў-
ных». У лі пе ні 1908-га Ві лен скай су до вай па ла тай асу джа ны на 
ссыл ку і па жыц цё вае па ся лен не ў Сі бі ры. Са сла ны ў Ір куц кую 
гу бер ню, паз ней атры маў пра ва пе ра мя шчац ца па ўсёй Сі бі ры. 
Пра цу ю чы на ра цэ Ле не, пад рых та ваў збор нік «Мат чын дар» 
і ў 1914-м пе ра слаў яго ў Віль ню. Аў тар збор ні ка п'ес для дзі-
ця ча га тэ ат ра «Жы выя каз кі». Ві цэ-стар шы ня Усе бе ла рус ка га 
з'ез да (1917); удзель ні чаў у ства рэн ні БНР. Па мёр ад су хо таў 
у 1920 го дзе.

Ула дзі мір КА РАТ КЕ ВІЧ, пісь мен нік, па эт, пуб лі цыст:

«Прай граць не пры ні жэн не. Пры ні жэн не — кпіць 
з та го, хто муж на прай граў».

Люблю вашы карціны! Яны 
адбіваюць апетыт!

Усходні га ра скоп на тыдзеньУсходні га ра скоп на тыдзень
АВЕН. Ка лі не бу дзе це ўскла даць за над та 
вя лі кіх на дзей на парт нё раў і пра віль на 
раз лі чы це свае сі лы, тое ўсе за ду ма ныя 
і ры зы коў ныя прад пры ем ствы за вер ша цца 

па спя хо ва. Пры гэ тым зай май це ся толь кі сва ёй 
спра вай, а ін шыя ня хай вы ра ша юць свае пы тан ні 
са ма стой на. Ця пер вы па він ны пра ца ваць на най-
блі жэй шую бу ду чы ню, рэа лі зоў ваць но выя ідэі і 
пла ны.

ЦЯ ЛЕЦ. Ты дзень лепш за ўсё пры свя ціць 
на ладж ван ню ка рэкт ных ад но сін з но вы мі 
ка ле га мі і сяб ра мі, якія з'я ві лі ся ня даў на. 

Перш чым пры маць у аў то рак кан чат ко вае ра шэн не 
па фі нан са вых пы тан нях, вар та пе ра ка нац ца, што вы 
не ўпус ці лі ні вод най іс тот най дэ та лі. Будзь це вет лі выя 
і на стой лі выя ад на ча со ва, не зда вай це ся пры пер шых 
цяж кас цях, і гэ тыя дзе ян ні аба вяз ко ва пры вя дуць да 
пос пе ху. Ка нец тыд ня дасць маг чы масць на це шыц ца 
ра дас цю і шчас цем.

БЛІЗ НЯ ТЫ. Сум лен ныя ўза е ма дзе ян ні бу-
дуць вель мі важ ныя, та му гу ляць у кош кі-
мыш кі з на ва коль ны мі не па жа да на. Ваш аў-
та ры тэт пра цяг вае ста біль на рас ці, а тыя, 

хто по бач, бу дуць ча каць ад вас спа га ды і пад трым кі. 
Не пад ман вай це іх ча кан ні, але і не ўзваль вай це на 
свае пле чы за над та шмат чу жых праб лем. Па збя гай-
це ры зы ка ваць без важ кіх на тое пры чын — пос пех у 
аван ту рах бу дзе прак тыч на роў ны ну лю.

РАК. Не вар та пе ра гру жаць ся бе, па спра-
буй це ска ра ціць аб' ём пра цы і не за бы вай це 
ліш ні раз аб дум ваць свае сло вы і дзе ян ні. 

Хут чэй за ўсё, да вя дзец ца на брац ца цяр пен ня, бо 
хут кі пра грэс у спра вах ця пер прак тыч на не маг чы мы. 
У ся рэ дзі не тыд ня атры ма е це не ча ка ныя вест кі, а да 
яго кан ца вы змо жа це пры цяг нуць да ся бе ўва гу кі-
раў ніц тва і за ру чыц ца пад трым кай вель мі ўплы во вых 
асоб. Су бо ту бу дзе ня дрэн на пры свя ціць ра мон ту ці 

доб ра ўпа рад ка ван ню ква тэ ры, да чы ці прос-
та на вя дзен ню па рад ку ў до ме.
ЛЕЎ. Ты дзень па ві нен па це шыць уда лым 
спа лу чэн нем твор ча га ўзды му і доб ра га на-

строю. Тым не менш, у вас мо гуць на спя ваць унут-
ра ныя зме ны, і па куль яны не сфар мі ру юц ца кан чат-
ко ва, ус тры май це ся ад ад кры тых гу та рак з сяб ра мі і 
бліз кі мі вам людзь мі, на ват ка лі яны га то выя вы явіць 
ра зу мен не. У роз ду мах пра сэнс жыц ця мо жа ад крыц-
ца но вае зна чэн не звык лых рэ чаў і ўсве дам лен не 
та го, што ча сам вы не ў сі лах паў плы ваць на ход па-
дзей. Але вы заў сё ды змо жа це пад рых та ваць ся бе да 
лю бых не ча ка нас цяў, а ўча раш нія са пер ні кі мо гуць 
ака зац ца на дзей ны мі са юз ні ка мі.

ДЗЕ ВА. Каб вы ка наць дзе ла выя і фі нан-
са выя аба вя за цель ствы тыд ня, да вя дзец-
ца скан цэнт ра ваць усе сі лы. У пра фе сій най 
сфе ры на стае вель мі плён ны пе ры яд, але 

ры зы ка ваць ці зга джац ца з су мніў ны мі пра па но ва-
мі не вар та. Па спра буй це не ка заць ліш ня га, і та ды 
шмат лі кія па чы нан ні ў пер шай па ло ве тыд ня бу дуць 
уда лы мі. Аба вяз ко ва ўма цоў вай це су вя зі з людзь мі, 
якія вас ці ка вяць, а ў чац вер па збя гай це спрэ чак з 
на чаль ствам і не кры ты куй це ка лег па пра цы.

ША ЛІ. Як гэ та ні дзіў на, але вам удасц ца 
рэа лі за ваць на ват са мыя сме лыя пла ны. 
Ваш твор чы па тэн цы ял, пра ца здоль насць, 
жыц цё вая энер гія знач на ўзрас туць, а ра-

зам з імі і ап ты мізм, і ін ту і цыя. Па ды ходзь це з усёй 
ад каз нас цю да спра вы, якую вам мо гуць да ру чыць, 
і атры ма е це шанц змя ніць пра цоў ную сі ту а цыю ў 
леп шы бок. У чац вер і пят ні цу вас мо жа ад цяг ваць 
ад пра цы ра ман тыч ны на строй.

СКАР ПІ ЁН. Да лу ча ю чы ся да пра цы над рэа-
лі за цы яй чу жых пла наў, адэ кват на раз лі чы-
це свае сі лы і маг чы мас ці, хут чэй за ўсё, вы 

бу дзе це схіль ныя іх пе ра больш ваць, а на ступ ствы 
та кой па мыл кі вель мі не скла да на прад ба чыць. Та му 
пра яў ляй це ўваж лі васць, аку рат насць, стры ма насць 
і дып ла ма тыч насць. Не вы клю ча на, што ў пят ні цу вас 
за ва ляць пра цай, та му па спра буй це не вы плюх ваць 
не га тыў ныя эмо цыі на на ва коль ных. Вы хад ныя лепш 
за ўсё пра вес ці ў ко ле са праў ды бліз кіх вам лю дзей, 
мар на ваць энер гію на ста рон ніх у гэ тыя дні бу дзе 
не да зва ляль най рас ко шай.

СТРА ЛЕЦ. Мо жа це не ча ка на знай сці но выя 
кроп кі пры кла дан ня сіл. Ва ша ла гіч нае мыс-
лен не бу дзе пра ца ваць асаб лі ва доб ра, што 

дасць маг чы масць зна хо дзіць не стан дарт ныя ра шэн ні. 
Не вар та пад да вац ца ча со вым цяж кас цям, лепш звяр-
ні це ся па да па мо гу і па ра ду да бліз кіх лю дзей. Каб не 
пра ва ка ваць гла баль нае не па слу шэн ства ў дзя цей і не 
ства раць са бе ліш ніх скла да нас цяў, па жа да на не чап-
ляц ца да іх па дро бя зях. Пят ні ца мо жа ака зац ца днём, 
ка лі бу дзе па сі лах пе ра ра біць ма су спраў, аба вяз ко ва 
ска рыс тай це ся гэ тым.

КА ЗЯ РОГ. Ты дзень спры яль ны для рэа лі за цыі 
ва шых за дум, да та го ж не вы клю ча на свое-
ча со вая пад трым ка сяб роў і бліз кіх лю дзей. 
З-за на пру жа на га пра цоў на га рыт му, хут чэй 

за ўсё, да вя дзец ца за ду мац ца над зме на мі ўмоў ва-
шай пра цы. Аба вяз ко ва за хоў вай це па чуц цё гу ма ру 
і зда ро вы ро зум і па спра буй це не вы да ваць ней кую 
важ ную ін фар ма цыю: ёй мо гуць ска рыс тац ца ў ка рыс-

лі вых мэ тах.
ВА ДА ЛЕЙ. Ваш аў та ры тэт па сту по ва ўзрас-
тае, а на ва коль ныя ча ка юць ад вас свое ча-
со вых і муд рых па рад. На гэ тым тыд ні ўсё 

па він на быць больш-менш доб ра, але гэ та за ле жыць 
ад та го, як вы бу дзе це рэ ага ваць на сі ту а цыі, якія ўзні-
ка юць. Не вар та ўзваль ваць на ся бе чу жыя праб ле мы, 
улі чы це, што вас мо жа ча каць вост рая ба раць ба з кан-
ку рэн та мі, якая па ка жа, што вы ма е це поў нае пра ва на 
са ма стой ныя ра шэн ні. Не спра буй це ры зы ка ваць без 
важ кіх пры чын, шанц на пос пех цал кам ад сут ні чае.

РЫ БЫ. Бу дзе скла да на ўсвя до міць што і на-
вош та вы ро бі це, та му што лю бое, на ват 
ста ран на спла на ва нае па чы нан не здоль нае 

пе ра тва рыц ца ў поў ную бяс сэн сі цу. Зай мац ца лепш 
за ўсё дро бя зя мі ці спра ва мі, у якіх не маг чы ма па мы-
ліц ца. Вель мі спры яль ныя кан так ты з ка ле га мі зда лёк, 
маг чы мы так са ма іх пры езд ці ва ша ка ман дзі роў ка да 
іх. У ста сун ках з сяб ра мі не вы клю ча ны скла да нас ці, 
бо не ка то рыя з іх мо гуць па вес ці ся бе зу сім не прад-
ка заль на. Моц ная за ня тасць на пра цы мо жа так са ма 
вы клі каць ус клад нен ні ў аса біс тым жыц ці.

КОЖ НА МУ 
ПА ТРЭБ НА СЯМ'Я

— Звы чай на мы па каз ва ем дзя-
цей, якія мо гуць быць усы ноў ле-
ныя, — рас каз вае прад зю сар пра-
ек та Алег ЛЕ ПЕ ШАН КОЎ. — Але 
іс ну юць да сле да ван ні аб тым, што 
кож на му дзі ця ці да 3 га доў над звы-
чай важ на мець кан такт з да рос лы-
мі — так тыль ны, эма цы я наль ны, 
ду шэў ны — для фар мі ра ван ня ча ла-
ве ка, каб ён у бу ду чы ні сам змог бу-
да ваць бліз кія ста сун кі з ін шы мі. На 
жаль, у сіс тэ ме, якая іс нуе, даць усё 
гэ та кож на му вы ха ван цу дзі ця ча га 
до ма прос та фі зіч на не маг чы ма, пра 
гэ та га во раць і са мі вы ха валь ні кі, 
кі раў ні кі, ура чы ў Да мах дзі ця ці. Мы 
су ты ка ем ся з тым, што ў дзі ця чых 

да мах зда ро выя, ад нос на «бес праб-
лем ныя» ма лыя ня доў га ча ка юць, 
каб іх усы на ві лі ці ўда ча ры лі — на 
зу сім ма лень кіх ёсць на ват «ліст ча-
кан ня» з па тэн цый ных усы на ві це ляў. 
А ра зам з тым да во лі шмат дзя цей 
у Бе ла ру сі — тыя, хто мае па трэ бу 
ў сям'і, але ўсы ноў ле ны быць не мо-
гуць... Та му ня даў на мы зня лі ў Да-
мах дзі ця ці дзве не зу сім звы чай ныя 
пра гра мы — пра тых дзя цей, якіх з 
роз ных пры чын усы на віць нель га, 
але вый сцем для іх маг лі б стаць 
пры ём ныя сем'і. Вя ду чай да вя ло ся 
грун тоў на пад рых та вац ца, вы ву чаць 
за ка на даў чую ба зу, кан суль та вац-
ца са спе цы я ліс та мі На цы я наль на га 
цэнт ра ўсы наў лен ня, мяс цо ва га ад-
дзе ла аду ка цыі, каб рас ка заць пра 
гэ ту праб ле му ка рэкт на і гра мат на, 

рас тлу ма чыць, чым кан крэт на мо-
жа да па маг чы дзе цям пры ём ная 
сям'я... Мож на стаць гэ та му дзі ця ці 
сяб рам, браць яго да ся бе на вы-
хад ныя ці свя ты, каб маг чы ма бы ло 
па ка заць яму ма дэль, воб раз сям'і. 
Час та ж у вы пуск ні коў дзі ця чых да-
моў уз ні ка юць праб ле мы ў да рос-
лым жыц ці ме на ві та з-за та го, што 
пе рад ва чы ма не бы ло пры кла ду 
сям'і, па вод ле яко га мож на бы ло б 
бу да ваць улас ную.

— На пэў на, за два га ды па-
глыб лен ня ў ад ну тэ му вель мі 
цяж ка не паў та рац ца, пры дум-
ляць но выя ха ды...

— Зу сім не цяж ка, — пя рэ чыць 
рэ жы сёр пра ек та Дзміт рый БІ-
ЁН ЧЫК, яко му да во дзіц ца не толь-
кі зды маць і ман ці ра ваць сю жэ ты, 
але і ча сам ства раць ад па вед ную 
ат мас фе ру пад час зды мак, каб дзе-
ці рас кры лі ся, пай шлі на кан такт з 
«пры шлы мі» да рос лы мі. — Бо кож-
ны сю жэт рас па вя дае пра кан крэт-
нае дзі ця, і атрым лі ва ец ца ў вы ні ку 
гэт кім жа ін ды ві ду аль ным, на ват 
ка лі фор ма ці змест яго па доб ныя: 
сён ня ў кад ры ма лы з ад ным тэм-
пе ра мен там, заўт ра з про ці лег лым, 
сён ня ён «све ціц ца» больш, заўт ра 
менш. І вы ха валь ні кі, і ад мі ніст ра цыя 
кож на га дзі ця ча га до ма нам вель мі 
да па ма га юць, пра па ну юць ней кія 
ад мет ныя ха ды, каб па ка заць дзі ця 
ў най больш вый грыш ным свят ле..

З КАД РА — У СЭР ЦА
У Бе ла ру сі 25 дзей ных дзі ця чых 

да моў. Зды мач ная гру па пра ек та «У 
вас бу дзе дзі ця» па бы ва ла ва ўсіх, 
шмат дзе не ад ной чы.

— Без умоў на, бы лі здым кі, якія 
ад бі лі ся ў па мя ці, — уз гад вае рэ-
жы сёр. — Кож ны раз пра пус ка еш 
па дзеі праз ся бе, пе ра жы ва еш: гэ та 
ўсё ж дзе ці, а я сам баць ка, та му ўсе 
іх па чуц ці для мя не вель мі бліз кія... 
Вель мі пры ем на кан так та ваць з зу-
сім ма лень кі мі, я ўжо ад вык ад та кіх 
«гно мі каў». А з ін ша га бо ку, не здар-
ма ка жуць, што най больш скла да-
на зды маць дзя цей і жы вёл. І ся род 
мност ва мі лых, ці ка вых дзе так су-
стра ка юц ца та кія, што прос та бя ры 
і да вай «Ос ка ра» гэ та му ма ло му! 
Ска жаш яму — ідзі на ка ме ру больш 
па воль на — ідзе, хоць яму 2,5 го да; 
што, зда ва ла ся б, ра зу мее; пра па-
ну еш — усміх ні ся, так усміх нец ца, 
быц цам у ду шу та бе за зір не... Без-
умоў на, та кіх за па мі на еш най лепш. 

Хоць бы ва юць, на ад ва рот, вель мі 
скла да ныя сі ту а цыі, ка лі з нас лі та-
раль на вы пі ва юць кроў. Я да гэ туль 
са спа чу ван нем уз гад ваю адзін ста-
ліч ны дзі ця чы дом. Праз 10 хві лін 
зна хо джан ня ў ім мы зра зу ме лі, што 
вы ха валь ні кам трэ ба ста віць пом нік, 
на столь кі ня прос та бы ло зна хо дзіц-
ца з ты мі дзець мі — яны нас не чу лі, 
не ўспры ма лі...

— Я па га джу ся, што за па мі на-
юц ца кож ныя здым кі, — кі вае ка-
ар ды на тар пра ек та Іло на ХАЛЬ ВІ-
ТА. — Бо псі ха ла гіч на пры вык нуць 
да гэ та га не маг чы ма: ты пры хо дзіш, 
а ма лыя бя гуць да ця бе і аб ды ма юць 
за но гі з пы тан ня мі: «Ты мая ма ма?» 
ці «Ка лі ты мя не ад сюль за бя рэш?». 
Зда ец ца, у Ба ры са ве быў хлоп-
чык — круг лы сі ра та: баць кі за гі ну лі, 
ні ко га з род ных ня ма. Ня ня па ды шла 
да нас са сля за мі: «Вы тут пра ін шых 
дзя цей зды ма лі, ка лі лас ка, зды мі це 
яго так са ма — ён жа адзін ва ўсім 
све це». З ма лень кі мі дзець мі скла-
да на пра ца ваць чыс та тэх ніч на — 
на шы апе ра та ры пе ра тва ра юц ца ў 
гэт кіх паў зу ноў з тэ ле ка ме ра мі, каб 
ма лыя да іх пры вык лі і пад пус ці лі 
да ся бе. Уся на ша зды мач ная гру па 
дзя цей лю біць, мы ста ра ем ся ўсе 
ра зам знай сці ней кі па ды ход, пры-
во зім за га дзя пры га та ва ныя па да-
рун кі ад тэ ле ка на ла і спон са раў — і 
ў вы ні ку дзе ці, якія да гэ туль ні з кім 
не раз маў ля лі, ува хо дзяць у кадр і 
гу та раць з вя ду чай... А яшчэ я заўж-
ды ад зна чаю стаў лен не пер са на лу 
да дзя цей — гэ та па він ны быць та кія 
асаб лі выя лю дзі, якія мо гуць быць 
«баць ка мі» для ўсіх.

Зды мач ная гру па ўзгад вае, як у 
Вя лі кіх Лёт цах, што пад Ві цеб скам, 
іх ура зі ла ство ра ная пры дзі ця чым 
до ме царк ва і там тэй шы свя тар ай-
цец Ва ле рый. Тая па езд ка бы ла не 
па доб ная да ўсіх ас тат ніх — на столь-
кі пра нік лі ся ўсе асаб лі вай ат мас фе-
рай ду шэў нас ці і над зеі. «Ды рэк тар 
Ве ра Пят роў на Дук заўж ды ка жа вы-
ха ван цам: «Ка лі вам бу дзе дрэн на 
— вяр тай це ся да нас, па га во рым». І 
яны ве да юць: заў сё ды, што б ні зда-
ры ла ся, ёсць ку ды вяр нуц ца».

— Нас на па чат ку са праў ды здзіў-
ля ла, як па-ча ла ве чы доб ра ста вяц-
ца да дзя цей кі раў ні кі і пер са нал дзі-
ця чых да моў, — да дае Алег Ле пе-
шан коў. — У ві цеб скім До ме дзі ця ці, 
на прык лад, ад ра зу не каль кі су пра-
цоў ні каў усы на ві лі дзе так. А да ды-
рэк та ра ста ліч на га дзі ця ча га до ма 
№6 Та ма ры Эду ар даў ны Саўчанкі 
вы ха ван цы час та за хо дзяць, прос та 
каб па га ва рыць па ду шах, па ра іц ца 
аб чымсь ці важ ным — і ві даць, што 
яна для гэ тых дзя цей бліз кі, амаль 
род ны ча ла век. Ніз кі па клон та кім 
лю дзям, якія не прос та хо дзяць на 
пра цу, каб ад быць яе, а па каз ва юць 
узор слу жэн ня сва ёй спра ве.

З са ма га па чат ку, як рас каз-
ваў вя ду чы пра гра мы «Па куль усе 
до ма» Ці мур Кі зя коў, на Пер шым 
ка на ле ста ві лі ся да руб ры кі да во лі 
на сця ро жа на, пры гля да лі ся, ці не 
бу дзе яна вы па даць з агуль на га па-
зі тыў на га на строю ра ніш ня га эфі ру. 
«Але ў нас ад ра зу быў вы пра ца ва-
ны па ды ход — па-пер шае, рас каз-
ваць пра дзя цей ці ка ва, па каз ваць 
ка ва лач кі іх са праўд на га жыц ця, 
пад крэс лі ваць усе іх здоль нас ці і 
та лен ты, па-дру гое, за да ваць ад па-
вед ны на строй — каб гле да чы не 
шка да ва лі гэ та дзі ця, не пла ка лі над 
ім, а ўсве дам ля лі, што яго лёс з іх да-
па мо гай мо жа змя ніц ца да леп ша га, 
што яны, па спя хо выя і шчас лі выя, 
мо гуць па дзя ліц ца з ма лень кім ча-
ла ве кам сва ім шчас цем».

РА БІЦЬ І НЕ ВА ГАЦ ЦА
З 42 ге ро яў руб ры кі, якія знай шлі 

свой дом і кла пат лі вых баць коў, 27 
усы на ві лі, 9 узя лі пад апе ку, 4 вы-
хоў ва юц ца ў дзі ця чым до ме ся мей-
на га ты пу, 1 — у пры ём най сям'і, 
яшчэ ад но дзі ця вяр ну лі ў бія ла гіч-
ную сям'ю.

— Амаль 50% улад ка ва ных у 
сем'і дзя цей — я лі чу, гэ та вель мі 
доб ры вы нік, — раз ва жае Алег. — 
Пры тым, што пер шыя паў го да бы ла 
ці шы ня: на пэў на, лю дзі пры гля да лі-
ся да пра гра мы. Мы тэ ле фа на ва-
лі кож ны ты дзень у На цы я наль ны 
цэнтр усы наў лен ня, пы та лі ся, як рэ-
ак цыя, коль кі зван коў — зда ва ла ся, 
што вод гу ку ня ма. А по тым лю дзей 
ні бы та пра рва ла, і за не вя лі кі час 
усы на ві лі ад ра зу 6 дзе так. Спра ва ў 
тым, што па тэн цый ныя ўсы на ві це лі 
му сяць яшчэ прай сці пэў ны шлях. 
Не ска заць, каб ён быў та кім ужо 
скла да ным у юры дыч ным сэн се, як 
мно гія ду ма юць, але, на прык лад, 
аба вяз ко ва трэ ба прай сці кур сы па 
пад рых тоў цы да ўсы наў лен ня. Усё 
гэ та зай мае пэў ны час, та му пра-
цэс пай шоў не ад ра зу. Але пай шоў! 
На ша за да ча ў тым, каб, уба чыў шы 
сю жэт, ча ла век, які ў чымсь ці су мня-

ва ец ца, ва га ец ца, зразумеў, што на-
шы ге роі — тыя ж са мыя нар маль-
ныя, цу доў ныя, жва выя дзе ці, як тыя, 
што бе га юць у яго два ры. Мы, ка лі 
хо ча це, абу джа ем най леп шыя па-
чуц ці і ра зам з тым са цы яль ную ад-
каз насць у лю дзей, якія са мі ўжо да-
сяг ну лі пэў на га жыц цё ва га ўзроў ню, 
даб ра бы ту, і ця пер мо гуць і хо чуць 
па дзя ліц ца част кай сва іх зда быт каў 
з ін шы мі. Але, без умоў на, ра шэн не 
ўзяць дзі ця ў сям'ю му сіць быць уз-
ва жа ным і вель мі ад каз ным.

У пла нах ства раль ні каў пра ек-
та — па шы рыць і пры цяг ваць но-
вую аў ды то рыю з да па мо гай ін шых 
тэ ле ві зій ных і ра дыё пра грам, ін тэр-
нэт-сай таў, якія маг лі б рас па вес ці 
пра лёс ужо ўсы ноў ле ных дзя цей, 
больш пад ра бяз на рас ка заць пра 
са мі здым кі руб ры кі. «Ха це ла ся б 
за пра шаць да раз мо вы спе цы я ліс-
таў у га лі не ўсы наў лен ня, баць коў-
усы на ві це ляў — без умоў на, толь кі з 
іх зго ды, бо не ўсе хо чуць і га то выя 
рас ка заць свае гіс то рыі, але ёсць 
і тыя, хто ўго лас мо жа па дзя ліц ца 
ра дас цю ўсы наў лен ня», — пры-
ад кры вае блі жэй шую бу ду чы ню 
Іло на Халь ві та. Так са ма су мес на з 
ад дзе лам ін тэр нэт-вя шчан ня АНТ і 
На цы я наль ным цэнт рам усы наў лен-
ня рых ту ец ца се рыя з 10-15 да па-
мож ных ву чэб ных мі ні-філь маў пад 
ра бо чай наз вай «Ужо ў сям'і», якія 
да па мо гуць баць кам па пя рэ дзіць 
або вы ра шыць праб ле мы, звя за-
ныя з адап та цы яй дзі ця ці ў сям'і: як 
пра віль на раз маў ляць з улас ны мі 
сва я ка мі і як бу да ваць ста сун кі з 
бія ла гіч ны мі род ны мі ўсы ноў ле на га 
дзі ця ці, якія не апраў да ныя ча кан ні 
не вар та ўсклад ваць на дзі ця, і г.д. 
Ін тэр нэт-вер сію руб ры кі кож ны ты-
дзень па каз вае пар тал TUT.BY. А ў 
най блі жэй шы час да пра ек та да лу-
чыц ца і «Звяз да».

Вік то рыя ЦЕ ЛЯ ШУК.
Фо та пра да стаў ле на 

здымачнай гру пай пра ек та

�

Дзя цін ства му сіць быць шчас лі вым. У гэ тым упэў не ны ства-
раль ні кі бе ла рус кай вер сіі руб ры кі «У вас бу дзе дзі ця», якая 
11 са ка ві ка ад зна чае дзень на ра джэн ня — два га ды ў эфі ры 
тэ ле ка на ла су мес на з па пу ляр най ра сій скай пе ра да чай «Па-
куль усе до ма». Пра ніз лі выя і шчы рыя сю жэ ты пра лё сы ма-
лень кіх лю дзей, якім вель мі па трэб на мець СВАЮ сям'ю, дзе 
іх лю бяць і ча ка юць, ужо пры нес лі ад чу валь ны плён: з амаль 
100 ге ро яў пе ра да чы, з які мі зна ё мі ла гле да чоў тэ ле ка на ла 
АНТ вя ду чая руб ры кі Люд мі ла Бусь ко, 42 ужо ўлад ка ва ныя 
ў сем'і.
Як зды ма юц ца кра наль ныя і ня прос тыя сю жэ ты, што за ста-
ец ца па-за кад рам і ці лёг ка да сту кац ца да сэр цаў да рос лых, 
мы гу та рым з твор чай ка ман дай, якая пра цуе над пра ек там.

КАБ ДЗЯ ЦІН СТВА 
БЫ ЛО ШЧАС ЛІ ВЫМ

Жу ры, якое ўзна чаль вае прэ зі дэнт ну міз ма тыч най су поль нас ці 
Іта ліі спа дар Эр ман Вінз ман Фал ге ра, ад зна чы ла ў бе ла рус кай 
па мят най ма не це «вы дат нае ад люст ра ван не 
ар хі тэк тур ных збу да ван няў». На ма не це, 
вы пу шча най у 2012 го дзе, на ма ля ва на 
сім ва ліч нае па да рож жа ў ча се з мі ну-
ла га ў сён ня дзя ку ю чы ар хі тэк ту ры 
ста ро га бу дын ка чы гу нач на га вак-
за ла ў Грод не і бу дын ка су час на га 
вак за ла ў Мін ску, а так са ма па ка за-
на эва лю цыя раз віц ця чы гу нач ных 
зно сін і спа да рож ных ар хі тэк тур ных 
збу да ван няў. Два бу дын кі ад люст-
ра ва ны дэ та лё ва ў перс пек ты ве, што 
пе рад ае ад чу ван не дзвюх эпох.

Чар го вая пе ра мо га бе ла рус кай па-
мят най ма не ты ў гэ тым прэ стыж ным 
кон кур се свед чыць аб пры знан ні 
між на род най гра мад скас цю плён-
най пра цы спе цы я ліс таў на ша га 
На цы я наль на га бан ка.

На гэ тым ну міз ма тыч ным кон кур-
се ўз на га ро ды атрым лі ва юць са мыя 
пры го жыя ма не ты, ад ча ка не ныя 
ма нет ны мі два ра мі або дзяр жаў ны мі 
ад мі ніст ра цы я мі. Сё ле та ў ім удзель ні-
ча ла 48 ма нет з 16 кра ін: Аў стра ліі, Ар-
ме ніі, Ва ты ка на, Із ра і ля, Іта ліі, Ка зах ста на, 
Кыр гыз ста на, Лат віі, Літ вы, Но вай Зе лан дыі, Поль шчы, Пар ту га ліі, 
Бе ла русі, Сан-Ма ры на, Сін га пу ра і Укра і ны.

Ула дзі слаў КУ ЛЕ ЦКІ.

Ве дай на шых!Ве дай на шых!  ��

«Бе ла рус кая чы гун ка» 
перамаг ла на між на род ным 
кон кур се ў Іта ліі

Па мят ная ся рэб ра ная ма не та На цы я наль на га бан ка «Бе-
ла рус кая чы гун ка. 150 га доў» (мас так Свят ла на За ске віч) 
за ва я ва ла пер шае мес ца ў на мі на цыі «Між на род ная прэ мія 
Ві чэн ца Па ла дыа» на 10-м між на род ным кон кур се «Між на-
род ная прэ мія Ві чэн ца Ну міз ма ты ка» і «Між на род ная прэ-
мія Ві чэн ца Па ла дыа», па ве дам ляе ўпраў лен не ін фар ма цыі 
і гра мад скіх су вя зяў На цы я наль на га бан ка Бе ла ру сі.

Ах вя ра 
эк стрэ маль най 
ры бал кі

Ня ўжо лю дзі не ра зу ме юць, 
што ця пер вы хо дзіць на лёд 
не бяс печ на? Асаб лі ва ў за-
ход ніх ра ё нах кра і ны, дзе 
лёд амаль што рас таў... І ўсё 
роў на ідуць.

Вось і на гэ тым тыд ні не да рэ-
чна аба рва ла ся жыц цё мін ча ні на, 
які пры ехаў з сям' ёй ад па чы ваць 
у са на то рый «Ру жан скі», што ў 
Пру жан скім ра ё не. 39-га до вы 
муж чы на ўзяў ры бац кія снас ці і 
пай шоў на во зе ра Па пер ня. Лёд 
там ця пер не тры ва лы, та му ча-
ла век пра ва ліў ся. Яго спра ба ва лі 
вы ра та ваць вы пад ко выя свед кі, 
але гэ та га зра біць не ўда ло ся. 
Ры бак быў без вы ра та валь най 
ка мі зэль кі і доў га пра тры мац ца ў 
ле дзя ной ва дзе не змог. Вя дуц ца 
по шу кі це ла.

Яна СВЕ ТА ВА
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НебяспекаНебяспека  ��

Ёсць на го даЁсць на го да  ��


