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Ма ма Воль га, та та Дзміт рый і аж но вась мё ра 
дзя цей, ста рэй шы з якіх Ягор ужо і сам 
жа на ты і вы хоў вае сы на, а ма лод шая Мі ра 
яшчэ «да рас тае» да дзі ця ча га сад ка. Усе 
ра зам яны — сям'я Быч коў скіх, пе ра мож цы 
ста ліч на га кон кур су «Най леп шая шмат дзет ная 
сям'я 2019 го да» і прад стаў ні кі Мін ска ў фі на ле 
рэс пуб лі кан ска га кон кур су «Сям'я го да». 

Зрэш ты, ча кай це — ледзь не за бы лі ся прад ста віць яшчэ 

ад на го ўдзель ні ка: гэ та вы ха ва нец дзі ця ча га до ма Па ша. 

Быч коў скія ста лі для хлоп чы ка па тра нат най сям' ёй і пры-

зна юц ца, што ўжо лі чаць яго цал кам сва ім. Та му на сцэ не 

Па ла ца праф са юзаў вы сту пяць усе ра зам — і, да рэ чы, 

прэ зен ту юць са цы яль ны пра ект, пры све ча ны дзе цям, якія 

з роз ных пры чын за ста лі ся без баць коў скай апе кі, та му ім 

асаб лі ва па трэб ныя кло пат і ду шэў ная цеп лы ня...

Быч коў скім як удзель-

ні кам аса цы я цыі шмат-

дзет ных баць коў пра па-

ноў ва лі па спра ба ваць 

свае сі лы ў «Сям'і го да» 

знач на ра ней, але ўсё 

неш та не склад ва ла ся: 
то дзе ці яшчэ зу сім ма-
лень кія бы лі, то ча су і 
фі зіч ных сіл не ха па ла, то 
ад чу ван ня ўлас най га тоў-
нас ці. А сё ле та ім ёсць 
што ска заць і па ка заць!

Яны апан та ныя і твор-
чыя, і ў кож на га ёсць 
свае та лен ты: баць ка 
ся мей ства Дзміт рый 
Мі хай ла віч — май стар 
ар га ні за цыі ся мей ных 
па да рож жаў, ма ма Воль-

га Вік та раў на па ра лель на збі рае не каль кі ка лек цый: 
за мор скіх сло ні каў, мяк кіх мядз ве дзяў і не звы чай ныя 
стра вы роз ных на ро даў. Ста рэй шая дач ка Ан ге лі на — 
па ста ян ная ўдзель ні ца і пры зёр ка спар тыў ных ра ён ных 
спа бор ніц тваў, а так са ма тан ца валь ных кон кур саў, 
5-клас нік Про хар за хап ля ец ца брэйк-да нсам і фут бо-
лам, як і ма лод шы брат-дру гак лас нік Ці хан, 4-клас ні ца 

Кі ра тан чыць хіп-хоп, лю біць спя ваць і ма ля ваць, бу ду-

чая пер ша клас ні ца Мі ха лі на з аса ло дай тан чыць і ма-

люе, Лія на вед вае ін тэ ле кту аль ны гур ток, а ма лень кая 

Мі ра бя рэ ад усіх па кры се.

Га лоў ны сак рэт шчас лі вай сям'і, па вод ле Быч коў скіх, 

у тым, што не бы вае бяс хмар на га шчас ця з пер ша га дня. 

«Ма быць, у пер шы год су мес на га жыц ця «раз во дзяц ца» 

ўсе. Але пом ні це: каб стаць жон кай ге не ра ла, трэ ба вый-

сці за муж за лей тэ нан та і па мат ляц ца з ім па гар ні зо нах. 

Гэ так са ма ў лю бой сям'і: каб бы ла пры го жая кар цін ка, 
трэ ба ня стом на пра ца ваць кож ны дзень, ву чыц ца пры-
маць ад но ад на го. Та му і сы ну ста рэй ша му ра ім: па сва-
ры лі ся — не маў чы це, га ва ры це пра тое, што не за да-
валь няе. Сям'я з гэ та га і бу ду ец ца — не з па крыў джа на-
га маў чан ня, не з кры каў і скан да лаў, а з раз моў пра ўсё, 
што па да ба ец ца і не па да ба ец ца».

У сям'і не дзе ляц ца на «га лоў на га» і «пад на ча ле-
ных», і кож ны ро біць свой унё сак, хоць гэ та жыц цё вая 
муд расць, за зна чае ма ма Воль га, прый шла да лё ка не 
ад ра зу:

— Мы з му жам ра зам з 15 га доў, і па ма ла до сці ў 
кож на га бы лі свае цвёр дыя пе ра ка нан ні пра ро лю му жа 
і жон кі, хто што па ві нен. З ча сам прый шлі да та го, што 
муж у асноў ным зда быт чык, а хат няя пра ца пе ра важ на 
на мне — але ён заўж ды прый дзе на да па мо гу, ка лі не 

за ня ты па ра бо це, з'ез дзіць у кра му і г. д. Час та бя рэ з 

са бой Мі ру, бо яна прак тыч на ні ко лі не кап ры зіць і не 

па тра буе «ку пі тое і гэ та».

Час та ці ка вяц ца, як у вя лі кай сям'і па дзя ліць баць-
коў скую ўва гу і лю боў на ўсіх. «А яе не трэ ба дзя ліць, — 
лі чаць Быч коў скія, — лю боў мно жыц ца са з'яў лен нем 
кож на га дзі ця ці, бо яна ідзе ад сэр ца, і сваё дзі ця ты бу-
дзеш лю біць і ў сем ме ся цаў, і ў сем га доў, і ў 70, прос-
та па-роз на му».

— У нас так атрым лі ва ла ся, што на ра джа лі ся як раз 
тыя дзе ці, якіх мы з му жам ха це лі: ха це лі дзяў чын ку — 
дзяў чын ка, пла на ва лі хлоп чы ка — ка лі лас ка, да та го ж 
усе дзе ці бы лі вель мі спа кой ныя, як па кніж ках, — 
смя ец ца Воль га Быч коў ская. — Ма гу толь кі па жа даць 
усім, каб дзе ці на ра джа лі ся за пла на ва ны мі і ча ка ны мі, 
і яшчэ, ка неш не, зда ро вы мі: на пэў на, гэ та для лю бой 

ма ці са мае важ нае.

Мін скую воб ласць на кон кур се 
прад стаў ляе ся мей на-твор чы 
дэ сант Іваш каў з Ня сві жа — ма ма 
Анас та сія, та та Дзміт рый і пяць 
да чок: Мі ла на, Уль я на, Дзі я на, 
Па лі на і Арыш ка, якой толь кі ўвес ну 
споў ніў ся го дзік. У скар бон цы іх 
да сяг нен няў, акра мя пе ра мог у 
ра ён ным і аб лас ным спа бор ніц твах 
«Сям'я го да», ёсць яшчэ вый гра ны 
ле тась ра ён ны кон курс «Та та, 
ма ма, я — твор чая сям'я», а так са ма 
шмат лі кія гра ма ты, дып ло мы і 
па дзя кі з уста ноў аду ка цыі, дзе 
зай ма юц ца ста рэй шыя дзяў ча ты.

— Хто ў нас до ма га лоў ны? Ка неш не, 
та та! — у адзін го лас сцвяр джа юць дзе ці. 
Хоць не ўпус ка юць маг чы мас ці лі січ ка-
мі пад лас ціц ца і на да ваць та ту за ка заў: 
ка му кас ме ты ку пры вез ці, ка му аб ноў ку, 
ка му цац ку — хі ба што не пун со вую кве-
тач ку.

— На ваш по гляд, які най першы сак-
рэт моц най, шчас лі вай сям'і?

— За хоў ваць лю боў і ўза е ма ра зу мен-
не, сяб роў скія ста сун кі па між баць ка мі і 
дзець мі. А са мае важ нае, ма быць, — у 
лю бой скла да най сі ту а цыі знай сці маг-
чы масць, каб вы слу хаць праб ле мы кож-
на га, зра зу мець іх. Толь кі зда ец ца, што 
на гэ та не стае ча су, на са мрэч цал кам 

рэ аль на склас ці рас па ра дак дня, у якім 

на кож ную спра ву бу дзе свой час і мес-

ца. Тым больш у дзяў чат ёсць свае аба-

вяз кі, та та вель мі да па ма гае, бо ўжо ўсё 

ўмее: і вы пя каць, і мыць бя ліз ну, і кос кі 

за пля таць. І, ка неш не, з лю бой бу даў ні-

чай ра бо ты даць ра ды. Май стар на ўсе 

ру кі — гэ та дак лад на пра яго! — рас каз-

вае ма ма ся мей ства.

А яшчэ Дзміт рый Іваш ка лю біць спя-

ваць — у пад лет ка вым уз рос це ён атры-

маў пе ра мо гу на аб лас ным кон кур се 

мас тац кай са ма дзей нас ці, і гэ та твор чае 

за хап лен не за ха ваў да сён ня. А ма ма 

Анас та сія — ге не ра тар ідэй: яна пі ша 

сцэ на рыі для вы ступ лен няў да чок, ро-
біць ад мыс ло выя пры чос кі і пры дум ляе 
рэ цэп ты тар тоў, якія пры вод зяць бліз кіх 
у за хап лен не. Твор чыя здоль нас ці пра-
яві лі ся і ў дзя цей: шас ці клас ні ца Мі ла на 
ву чыц ца на мас тац кім ад дзя лен ні Ня-
свіж скай дзі ця чай шко лы мас тац тваў, 
за хап ля ец ца тан ца мі і тэ ат рам, Уль я на 
ву чыц ца ў 4 кла се звы чай най шко лы і ў 
мас тац кай па кла се фар тэ пі я на, спра буе 
пі саць вер шы, вы сту пае ў скла дзе тан-
ца валь на га і тэ ат раль на га ка лек ты ваў. 
Дзія на зай ма ец ца ў тан ца валь ным гурт-
ку, а Па лі на ма рыць стаць ар тыст кай. 
Маг чы ма, гэ та бу ду чы ся мей ны му зыч ны 
або тан ца валь ны ка лек тыў? «А ча му 
не, — раз ва жае Анас та сія Іваш ка, — у 
нас прак тыч на ў кож ным па ка лен ні 
хтось ці іг рае на му зыч ных ін стру мен тах: 
мой баць ка — на гі та ры, я ву чы ла ся на 
пі я ні на, ся род сва я коў ёсць май стры-ба я-
ніс ты, ёсць тыя, хто доб ра іг рае на сін тэ-
за та ры... Ці па ка жам мы гэ тыя та лен ты 
на фі на ле ў Мін ску? А вось пры ходзь-
це — уба чы це! Га ран ту ем кант раст эмо-
цый: і слё зы, і ра дасць, усё на поў ні цу».

На рэс пуб лі кан скім кон кур се сям'я 
Іваш каў спа дзя ец ца не толь кі ся бе па-
ка заць, але і на ін шых па гля дзець, 
знай сці но вых сяб роў і атры маць са мыя 
пры ем ныя, яр кія і ста ноў чыя ўра жан ні. 
«Га лоў нае, што мы хо чам ска заць: шмат-
дзет ная сям'я — гэ та не праб ле ма, не 

са цы яль ная не ўлад ка ва насць, як мно гія 

стэ рэа тып на лі чаць, а шчас це, ра дасць і 

бяс кон цае на тхнен не». Анас та сія і Дзміт-

рый дак лад на ве да юць, пра што ка жуць: 

яны абод ва са мі вы рас лі ў шмат дзет ных 

сем' ях.
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