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«Ча му ён не тэ ле фа нуе? Ня хай ён 
па тэ ле фа нуе... Мо жа, ён ну мар ня-
пра віль на за пі саў? Не, я са ма яму 
тэ ле фон за пі са ла. А ён абя цаў з ра ні-
цы па тэ ле фа на ваць», — гэ тыя дум кі 
за ка ха най дзяў чы ны з філь ма «Гос-
ця з бу ду чы ні» ге ро ям на ват ня ём ка 
бы ло пад слу хоў ваць.
А мне ро біц ца ня ём ка за не ка то рых баць-

коў, ка лі ба чу, як яны ча сам вы ка рыс тоў ва-
юць су час ныя пры ла ды. «Ча му ты не бра ла 
труб ку?! — кры чыць на ўсю ву лі цу зна ё мая 
на дач ку-дру гак лас ні цу. — Я пяць ра зоў та бе 
тэ ле фа на ва ла! Пяць! Кож ную хві лі ну! Дзе ты 
бы ла? У пры бі раль ні? Ну і што? Цяж ка бы ло 
тэ ле фон узяць?» Так і кар ціць па ці ка віц ца ў 
нер во вай ма мы, як яна са бе гэ та ўяў ляе. А 
яшчэ больш хо чац ца «вы клю чыц ца» і на огул 
не чуць гэ тай раз мо вы. Але, на жаль, яшчэ 
не вы най шлі та ко га мі е ла фо на...

У дру гой ма мы свая праб ле ма су свет-
на га маш та бу: сы нок упер шы ню пай шоў у 
дзі ця чы са док. Вось ужо ты дзень хо дзіць, 
на не каль кі га дзін уся го, а ў яе сэр ца не 
на мес цы. Не знай шла ні чо га леп ша га, як 
кож ныя паў га дзі ны (па га дзін ні ку!) тэ ле фа-
на ваць вы ха валь ні цы з ад ным пы тан нем: 
«Там мой Дзя ніс ка не пла ча?» Ці каў лю ся: 
«І што, ка лі пла ча — ты па бя жыш тэр мі но ва 
ў гру пу за бі раць яго?» — «Па бя гу, — ад каз-
вае, — а як інакш?». І вель мі здзіў ля ец ца, 
што вы ха валь ні ца, мяк ка ка жу чы, не за да-
во ле на, што псі хо лаг і за гад чы ца сад ка пра-
вод зяць з ёй пра фі лак тыч ныя раз мо вы.

Мно гія з нас схіль ныя аб ві на вач ваць 
юнае па ка лен не ў ін фан ты ліз ме, не са ма-
стой нас ці, не пры ста са ва нас ці да жыц ця. І 
на са мрэч час та на ват пад лет кі ні чо га са мі 
зра біць не мо гуць, не па ра іў шы ся з ма май 
па тэ ле фо не. Але хто ў гэ тым ві на ва ты? 
Дзе ці? Тэ ле фо ны, якія лі та раль на ў кож на-
га пад ру кой? Аль бо ўсё ж мы са мі, баць кі, 
якія на бы ва юць гэ тыя га джэ ты — ма біль-
ні кі, смарт фо ны, план шэ ты, пры ву ча юць 
імі ка рыс тац ца ў лю бы зруч ны ці ня зруч ны 
мо мант і з мэ тай «кант ро лю сі ту а цыі» тэ-
ле фа ну юць 5-6 ра зоў на дзень?

...Мая ма лод шая сяст ра да гэ туль па мя-
тае ма мін пра цоў ны ну мар — яго тая з нас, 
хто пер шай пры хо дзі ла са шко лы, па він на 
бы ла на браць і рас па вес ці, што до ма ўсё ў 
па рад ку, суп з ха ла дзіль ні ка да ста лі, кат ле-
ты па грэ лі, усе па елі; а по тым пы та ла ся, ці 
мож на ця пер га дзін ку па гу ляць. Як пра ві ла, 
ма ма да зва ля ла. І больш да на ступ на га ве-
ча ра ні хто ні ко му не тэ ле фа на ваў. Мо жа, 
ця пе раш нім — на шым — дзе цям не ха пае 
як раз гэ та га, каб мы кры ху больш ім да вя-
ра лі, трош кі па сла бі лі на вяз лі вы кант роль і 
вы хоў ва лі ў іх са ма стой насць?

Вік то рыя ЦЕ ЛЯ ШУК.

4 кра са ві ка бу дуць пад ве дзе ны вы ні кі 
VІ Рэс пуб лі кан ска га кон кур су «Жан чы-
на го да-2013». Бе ла рус кі, якія да сяг ну лі 
знач ных вы ні каў у роз ных сфе рах, атры-
ма юць уз на га ро ды ў 10 на мі на цы ях. Уся-
го ў кон кур се сё ле та прад стаў ле ны 52 
удзель ні цы, 17 з якіх ста нуць лаў рэ а та мі, 
а 35 бу дуць ад зна ча ны га на ро вы мі дып-
ло ма мі. Ура чыс тая цы ры мо нія прой дзе ў 
«Прэ зі дэнт-атэ лі».

Кон курс «Жан чы на го да», іні цы я ва ны 
Бе ла рус кім са юзам жан чын, да зва ляе пра-
дэ ман стра ваць знач насць ро лі жан чы ны ў 
су час ным гра мад стве, у ма раль ным і ду хоў-
ным ад ра джэн ні на цыі, у ства рэн ні паў на цэн-
най і шчас лі вай сям'і.

Як рас ка за ла су стар шы ня Бе ла рус ка га 
са ю за жан чын Ан та ні на МО РА ВА, сё ле та 
ў кон кур се змя ні лі ся ўмо вы і спіс на мі на цый. 
Тры ўзна га ро ды: «За лі дар ства і па спя хо-
вае кі раў ніц тва», «За ак тыў ную гра мад скую 
дзей насць» і «За пра фе сі я на лізм» — ця пер 
аб' яд на ны ў ад ну — «За пра фе сі я на лізм і ак-
тыў ную гра мад скую дзей насць». Так са ма з'я-
ві лі ся дзве но выя на мі на цыі: уз на га ро да «За 
вер насць Бе ла рус ка му са ю зу жан чын» бу дзе 
пры су джа на тым, хто ста яў ля вы то каў ства-
рэн ня най буй ней ша га і са ма га ак тыў на га жа-
но ча га гра мад ска га аб' яд нан ня, а на мі на цыю 
«Жан чы на-ле ген да» сё ле та за ме ніць «Го нар 
на цыі». Па тра ды цыі, зной дуць сва іх ге ра інь 
уз на га ро ды ў на мі на цы ях «За да сяг нен ні ў 
вы ха ван ні дзя цей» (сё ле та тут прад стаў ле ны 

мно гія пры ём ныя ма ці), «За даб ра чын насць і 
мі ла сэр насць», «За жа но чую муж насць», «За 
ўклад у ад ра джэн не вёс кі», «За ўда лы дэ бют 
і раз віц цё біз не су», «За вер насць і ад да насць 
пра фе сіі», «За ўклад у ду хоў на-ма раль нае 
ад ра джэн не гра мад ства».

Да рэ чы, уз на га ро ды — а ў гэ тым го дзе на 
зме ну сім ва ліч ным крыш та лё вым ба рэль е-
фам прый дуць ад мыс ло выя ме да лі — лаў-
рэ а ты атры ма юць з рук вя до мых у Бе ла ру сі 
муж чын: ві цэ-прэм' е раў Ана то ля То зі ка і Мі-
ха і ла Ру са га, мі ніст ра аду ка цыі Сяр гея Мас-
ке ві ча, мі ніст ра куль ту ры Ба ры са Свят ло ва, 
мі ніст ра ўнут ра ных спраў Іга ра Шу не ві ча і 
ін шых. Свя точ ны на строй кан кур сант кам 
і гас цям за бяс пе чыць ад мет ная му зыч ная 
пра гра ма, а так са ма па да рун кі ад спон са раў 
ме ра пры ем ства — кас ме тыч ная пра дук цыя, 
са лод кія пры сма кі і г.д.

— Ха чу ад зна чыць, што апош нім ча сам 
най больш ак тыў на ў кон кур се ўдзель ні ча-
юць не прад стаў ні цы ста лі цы, а жан чы ны 
з рэ гі ё наў — з Брэст чы ны, дзе ў нас са мая 
вя лі кая аб лас ная ар га ні за цыя (больш 40 
ты сяч удзель ніц), з Го мель скай і з Мін скай 
воб лас ці, — па дзя лі ла ся Ан та ні на Мо ра ва. 
— І гэ тая ак тыў насць вель мі ўсцеш вае. Са 
свай го бо ку, мы ста ра ем ся пад трым лі ваць 
ці ка васць да кон кур су ў гра мад стве і ся род 
са міх удзель ніц, ад зна чыць як ма га больш 
ка тэ го рый жан чын, якія да сяг ну лі пос пе хаў у 
пра фе сіі, біз не се, гра мад скай дзей нас ці.

Вік то рыя ЦЕ ЛЯ ШУК.

АЛЕ СЯ
Трэ ці год на тэ ле ка на ле АНТ іс нуе руб ры ка «У вас бу дзе дзі ця». Кож ны ты-

дзень бе ла рус кім гле да чам ра сій скай пра гра мы «Па куль усе до ма» па каз ва юць 
сю жэ ты пра дзя цей, якія ча ка юць усы наў лен ня. Дзя ку ю чы пра гра ме свае но выя 
сем'і знай шлі больш за 40 дзя цей. Да пра ек та да лу чы ла ся і на ша га зе та.

Двух га до вая Але ся жы ве ў Ба ры саў скім до ме дзі ця ці, хоць у яе ня ма ста ту су сі ра ты, бо 
баць кі жы выя. Та кія дзе ці так са ма ма юць па трэ бу ў баць коў скім кло па це і ча ка юць та ту з ма-
май. Для іх ёсць спе цы яль ныя фор мы ся мей на га ўлад ка ван ня — пры ём ная сям'я і апе ка.

Свят ла на ЗІ МАГ ЛЯД, вы ха ва цель:
— Але ся — дзяў чын ка ак тыў ная, да пыт лі вая. Яна — жыў чык, не ся дзіць на мес цы, 

лю біць ру ха выя гуль ні, за ня ткі на трэ на жо ры. Ча сам мы са мі не па спя ва ем за ёю. Але ся 
ра на па ча ла ха дзіць і доб ра раз ві ва ец ца фі зіч на. Гэ та дзяў чын ка з ха рак та рам. Не ад ра зу 
ідзе на кан такт з да рос лы мі — спа чат ку пры гля да ец ца, імк нец ца атры маць ад аб рэ нне.

Свят ла на ДЗЯТ КО, га лоў ны ўрач:
— У да мах дзі ця ці ёсць вы ха ван цы, якія па пэў ных пры чы нах не мо гуць быць усы ноў-

ле ны мі. Іх баць кі ма юць за хвор ван ні, якія пе ра шка джа юць вы ка нан ню баць коў скіх аба-
вяз каў. Та кія дзе ці да 18 га доў вы му ша ны жыць 
у ін тэр на тных уста но вах, та му пры ём ная сям'я 
або апе ка бу дуць для іх прос та зна ход кай.

Па гля дзі це на Але сю: ёй уся го 2 го дзі кі, а 
яна ўжо шмат ча го ўмее і ве дае. За час жыц ця 
ў до ме дзі ця ці яе ні хто не на вед ваў і ні хто ёю 
не ці ка віў ся. Я шчы ра ха чу, каб у Але сі бы ло 
са праўд нае дзя цін ства ў сям'і, каб яна рас ла ў 
лю бо ві, пя шчо це і кло па це бліз кіх лю дзей. Гэ та 
бу дзе ўдзяч нае дзі ця.

Каб больш да ве дац ца пра Але сю, па зва ні це 
па ну ма ры (8 017) 284 71 51. Гэ та ну мар На-
цы я наль на га цэнт ра ўсы наў лен ня Мі ніс тэр ства 
аду ка цыі Рэс пуб лі кі Бе ла русь.

Пад рых та ва ла 
Свят ла на БА РЫ СЕН КА.

Ме да лі... жа но ча га ро ду

— Трыц цаць, — усмі ха ец ца.
— Прос та не ве рыц ца, што ў вас — пя-

цё ра дзя цей!
— Я ў сям нац цаць га доў вый шла за муж. 

У ма ёй ма мы нас бы ло трое, а баць ка па-
мёр ра на, і я да па ма га ла га да ваць ма лод-
ша га бра ці ка, ра бі ла ўсё па гас па дар цы, 
на бы ва ла во пыт свай го бу ду ча га ся мей на га 
жыц ця.

Ві даць, та му і не страш на бы ло Свят-
ла не зай мець пя цё ра дзя цей. А яшчэ са-
гра ва лі лю боў і пад трым ка лю бі ма га му жа 
Мі ка лая. Па зна ё мі лі ся ма ла дыя лю дзі вы-
пад ко ва, дзя ку ю чы сяб рам (да рэ чы, жы-
лі яны та ды ў Ар хан гель ску). Хло пец як 
уба чыў яе, лі та раль на з пер ша га по гля ду 
і вы ра шыў: «Гэ та мой лёс». На спат кан-
нях Ко ля іг раў на гі та ры, жар та ваў — так 
ха цеў спа да бац ца. Свят ла на ад ка за ла на 
па чуц ці, і не ўза ба ве ма ла дыя па бра лі ся 
шлю бам. По тым на ра дзіў ся іх пер шы нец 
Дзім ка. А да лей жыц цё скла ла ся так, што 
пе ра еха лі ў Ня свіж, бо тут жыў баць ка 
Мі ка лая. У 2000-м пры еха лі па гас ціць, а 

праз год пе ра бра лі ся ў пры го жы, зя лё ны 
рай цэнтр.

— Нам так па да ба ец ца тут, — га во рыць 
Свят ла на. — І мес цы ма ляў ні чыя, і цёп ла, і 
азё ры на во кал — сло вам, усё. На огул, я па лю-
бі ла Бе ла русь. Гэ та цу доў ная кра і на, а лю дзі 
якія пра ца ві тыя! Мы жы вём у до ме Ко ле ва га 
баць кі, ра ман ту ем яго, па шы ра ем, бо сям'я 
ж вя лі кая. Муж па са дзіў ма лі ну ка ля до ма. 
Ня даў на па са дзі лі яб лы ні і віш ні. Ага род бу ду 
за ся ваць, каб мець сваё. Па паў ня ем за па сы ў 
мяс цо вых ля сах, ку ды ез дзім у яга ды і гры бы. 
Куп ля ем яб лы кі і су шым. На рых тоў ва ем бя ро-
за вы сок — сё ле та ўжо ма ем 200 літ раў.

— Свят ла на, на мой по гляд, вы — муж ная 
жан чы на. Мець пя цё ра дзя цей — не кож на-
му пад сі лу.

— Ну, я не лі чу гэ та муж нас цю. Прос та 
ўпэў не на, што дзе ці — дар Бо жы. І коль кі 
мне да дзе на, бу дзем га да ваць. Я ўжо не ўяў-
ляю ін шай сям'і. Гэ та мая ра дасць, шчас це, 
мой доб ры лёс.

Як спраў ля ец ца ма ма з бы та вы мі цяж-
кас ця мі?

— А іх ня ма, — ве се ла ад каз вае Свят ла-
на. — Нас мно га, і кож ны мае свае аба вяз-
кі. Ста рэй шыя дзе ці гля дзяць ма лод шых, 
пры бі ра юць у ха це, по суд мы юць, усё, што 
трэ ба. Праль ная ма шы на вы ру чае.

Ста рэй шы сын Дзя мі да вых, Дзі ма, важ на 
да дае пра свой уклад у агуль ныя спра вы: 
«Я гля джу сва іх бра ці каў і сяст рыч ку, да па-
ма гаю ма ме: мыю по суд, пад ло гу, буль бу 
абі раю. А яшчэ ву чу ся ра біць лаў кі ў гурт ку 
па дрэ ве». Зна чыць, рас це муж чы на, які не 
цу ра ец ца і хатняй ра бо ты. Пэў на, бу дзе ка-
мусь ці доб ры муж, бо ў вя лі кай сям'і за клад-
ва юц ца пра віль ныя асно вы. Дру гі сы нок, Да-
ні іл, не за бы ва ец ца спы таць да зво лу пай сці 
ку ды ці што ўзяць (цу кер кі, пя чэн не) — каб 
і ін шым ха пі ла. 7-га до вы Жэ ня вель мі лю-
біць важ дац ца з баць ка вы мі ін стру мен та мі 
ў га ра жы, пад но сіць па трэб нае пры ра мон це 
ма шы ны, ці ка віц ца, як пра цу юць ме ха ніз мы. 
Пя ці га до вы Анд рэй ка так са ма ад гу ка ец ца 
на лю бую ма мі ну прось бу: і ло жак сам за-
сці лае, і цац кі збі рае.

(Заканчэнне на 3-й стар. «СГ».)

У Ня сві жы ёсць ву лі ца 
з та кой прос тай і бліз кай 
наз вай: Ага род няя. Ка ля 
ад на го з да моў 
на вя ро вач цы су шыц ца 
дзі ця чае адзен не 
і не каль кі пар кра со вак 
на шнур ках. Ві даць, 
тут жы ве не каль кі 
хлоп чы каў. І са праў ды, 
у сям'і Дзя мі да вых іх 
чац вё ра: Дзі ма, Да ні іл, 
Яў ген, Анд рэй — і яшчэ 
сяст рыч ка Ка ры на. 
Я па зна ё мі ла ся з ма май 
мна га дзет на га ся мей ства: 
Свят ла на Дзя мі да ва ні як 
не ад па вя дае свай му 
ста ту су, бо дзя во чая 
по стаць, юнац кія іск рын кі 
ў ва чах, чыс ты і све жы 
твар на гад ва юць юную 
дзяў чы ну. На ту раль на, 
спы та ла, коль кі ёй га доў.

Парт рэт у ін тэр' ерыПарт рэт у ін тэр' еры  ��
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