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Усе ў сям'і так ці інакш звя за-

ны з твор час цю. Але на, на прык-

лад, у юнац тве тан ца ва ла, Сяр-

гей за кон чыў му зыч ную сту дыю, 

усе іх дзе ці, па чы на ю чы ад ма-

лод шых Аляк санд ры і Ста ні сла-

вы і за кан чва ю чы ста рэй шы мі — 

Ула дзі сла вам, Але сяй і Анд рэ-

ем — вы ха ван цы эст рад най сту-

дыі «Эры дан» Цэнт ра твор час ці 

«Эве рэст». Удзель ні ча лі ў роз-

ных кон кур сах і фес ты ва лях і не 

раз. Плюс усе іг ра юць на роз ных 

му зыч ных ін стру мен тах. Ра зам 

сям'і вы сту паць не пры хо дзі ла ся, 

а тут вы паў та кі доб ры шанц. Ад-

та чыць май стэр ства да па маг ла 

на стаў нік па ва ка ле, кі раў нік эст-

рад най сту дыі «Эры дан» Юлія 

Зуб рыц кая. Да рэ чы, на сцэ не з 

імі вы сту па ла ка ля 40 ча ла век 

ма соў кі — гэ та не па срэд ныя сяб-

ры сям'і і пры хіль ні кі іх та лен таў. 

На фі наль нае вы ступ лен не ў 

Мінск Ні ка ла е вых збі ра лі, лі чы, 

усім го ра дам — ад ны за бяс печ-

ва лі па ра да мі, дру гія гра шы ма, 

т р э  ц і я  т р а н с  п а р  т а м . 

З Ма гі лё ва ў ста лі цу сям'ю, іх па-

моч ні каў і не аб ход ны рэ кві зіт вез-

лі аж два мік ра аў то бу сы. Дзя куй 

за пад трым ку ААТ «Ма гі лёў хім-

ва лак но», прад пры ем ству, дзе 

пра цу юць ад на ча со ва тры чле ны 

вя лі кай сям'і — Сяр гей, яго ста-

рэй шая дач ка Але ся, а ця пер 

яшчэ і сын Анд рэй. Ге не раль ны 

ды рэк тар Пётр Руд нік аса біс та 

пра яў ляў кло пат. Вель мі да па-

маг ла са сцэ на ры ем Тац ця на Ка-

пён кі на, за гад чы ца яс ляў — дзі-

ця ча га сад ка № 73 — Але на там 

пра цуе па моч ні кам вы ха валь ні-

ка. Улас на яна і пра па на ва ла сва-

ёй су пра цоў ні цы па ка заць ся бе і 

сваю сям'ю. Пад трым ку аказ ва лі 

ад мі ніст ра цыя Каст рыч ніц ка га 

ра ё на, Ма гі лёў скі гар вы кан кам і 

ін шыя. Да рэ чы, кон курс пра во-

дзіц ца ў кра і не чац вёр ты раз і 

прад стаў ні кі Ма гі лё ва ўжо дру гі 

раз ста но вяц ца ўла даль ні ка мі 

прэ стыж на га ста ту су «Сям'я го-

да» . У пер шым кон кур се пе ра-

маг ла сям'я Глаз ко вых. Да рэ чы, 

сё ле та яна так са ма спра ба ва ла 

па цвер дзіць свой ты тул, але Ні-

ка ла е вы ака за лі ся больш уда члі-

вы мі. За тое Глаз ко вы бы лі на 

фі наль ным кон кур се іх са мы мі 

ад да ны мі ба лель шчы ка мі.

На кон кур се Але на і Сяр гей 

вель мі чул лі ва рас каз ва лі пра 

сва іх дзя цей. Пры зна ва лі ся, што 

ма лод шая на огул зра бі ла ім 

сюр прыз. Яны бы лі ўпэў не ны, 

што на ро дзіц ца Ста ні слаў, а на 

свет з'я ві ла ся Ста ні сла ва. Не ча-

ка на, але не менш ра дас на. 

Дзяў чын ка ста ла сё мым чле нам 

сям'і. Зна ка вая для Ні ка ла е вых 

ліч ба!

— Мы і на кон кур се вы сту па-

лі сё мыя, са мыя апош нія, — 

усмі ха ец ца Сяр гей. — Ужо пе-

ра хва ля ва лі ся, на зі ра ю чы за 

па пя рэд ні ка мі, вый шлі амаль 

спа кой ныя. Ду ма лі толь кі, каб 

уклас ці ся ў ад ве дзе ны час — 

сем хві лін. А ў нас ад на толь кі 

пес ня зай ма ла ча ты ры. З на мі 

вы сту па лі і прад стаў ні кі ма гі лёў-

скай ар га ні за цыі Бе ла рус ка га 

та ва рыст ва глу хіх. А яшчэ на 

сцэ ну з на мі вы хо дзі лі на ву чэн-

цы Ма гі лёў ска га ка ле джа мас-

тац тваў, дзе Ула дзі слаў ву чыц ца 

на ар тыс та тэ ат ра і кі но.

УСЯ СПРА ВА 
Ў ПРОД КАХ

Са браць ра зам усё ся мей-

ства за да ча не з прос тых. Па-

шчас ці ла, што гас па дар у су вя зі 

з кон кур сам узяў ад па чы нак і з 

асаб лі ва га муж чын ска га по гля-

ду аца ніў са праўд нае ся мей нае 

шчас це. Ну хто б су мня ваў ся, 

сак рэт гэ та га шчас ця, як ён ска-

заў, ка неш не, у дзе цях. І чым іх 

больш, тым сям'я шчас лі вей-

шая.

— Але на не як аб мо ві ла ся, 

што ка лі б ёй нех та га доў 20 та-

му ска заў, што ў нас бу дзе 

столь кі дзя цей, не па ве ры ла б. 

Ця пер не мо жа ўя віць ад ва рот-

нае, — вы дае ся мей ную та ям ні-

цу Сяр гей і ў та кім жа паў жар-

таў лі вым то не ўдак лад няе — 

Ця жэй уся го бы ло з пер шын цам, 

а з кож ным на ступ ным дзі цем 

ста на ві ла ся ляг чэй.

Да рэ чы, пад час пад рых тоў кі 

да кон кур су, атры ма ла ся вы-

свет ліць, што шмат дзет насць 

для прод каў вя лі ка га ся мей ства 

хут чэй тра ды цыя, чым вы клю-

чэн не. Ра ней не ха па ла ча су для 

вы ву чэн ня ся мей ных ка ра нёў, а 

тут спат рэ бі ла ся. Усю рад ню, 

на ват са мую да лё кую, апы та лі і 

столь кі ці ка ва га да ве да лі ся. 

Але на Аляк санд раў на, на прык-

лад, спад чын ная ка зач ка. Прод-

кі Але ны па лі ніі баць кі жы лі 

яшчэ на До не, по тым пры ім пе-

ра тры цы Ка ця ры не вы му ша ны 

бы лі пе ра ехаць спа чат ку на Там-

боў шчы ну, а по тым па да лі ся ў 

Пен зен скую воб ласць. Ад туль, 

да рэ чы, пры ехаў у Ма гі лёў ву-

чыц ца на чы гу нач ні ка яе баць ка. 

Тут ён па ка хаў бе ла рус ку, якую 

і за браў да ся бе ў Ра сію. У ад-

роз нен не ад пра пра баб кі, якая 

ме ла 12 сы ноў і да чок, Але ні на 

ма ці на ра дзі ла толь кі два іх дзя-

цей. За тое Але на ад на ві ла доб-

рую тра ды цыю. Бо коль кі дзя-

цей, столь кі ж і пры знан няў у 

люб ві. А гэ тае па чуц цё ро біць 

ча ла ве ка моц ным, асаб лі ва ў 

цяж кія хві лі ны яго жыц ця.

Сяр гей Ва лер' е віч, ад ра зу ж 

бач на, бе ла рус — свет ла ва ло-

сы, са шчы рай ад кры тай усмеш-

кай. У ад роз нен не ад жон кі, у 

якой атры ма ла ся да ка пац ца да 

ка ра нёў яшчэ ка ця ры нін скіх ча-

соў, да лей пра дзе да па куль пра-

су нуц ца не атры ма ла ся. Але 

бы ло ад крыц цём, што ў сям'і 

ёсць ча ла век, на ўпрост звя за ны 

з лё сам зна ка мі та га рус ка га ге-

не ра ла — га лоў на ка ман ду ю ча га 

серб скай ар мі яй Мі ха і ла Чар-

няе ва. Ма ён так ге не ра ла зна хо-

дзіў ся ў Ту быш ках на Круг лян-

шчы не. А пра дзед Сяр гея слу-

жыў у яго дзен шчы ком. Там жа 

ён па зна ё міў ся з пра баб кай 

Сяр гея, якая бы ла па ка ёў кай у 

Чар ня е ва. А яшчэ пра дзед вы-

лу чыў ся тым, што ва я ваў у рус-

ка-япон скай вай не.

На огул і ў Але ны, і ў Сяр гея ў 

ро дзе шмат ге ра іч ных лю дзей. 

Шмат хто з іх ва я ваў на фран тах 

Вя лі кай Ай чын най вай ны або 

пар ты за ніў. Сяст ра ба бу лі Сяр-

гея, на прык лад, бы ла су вяз ной 

у пар ты зан скім атра дзе. І Ні ка-

ла е вы сва ім доў гам па лі чы лі 

ўспом ніць муж ных прод каў. Раз-

мо ва іш ла ад імя сы на пал ка. 

Яго пра та ты пам стаў дзя ду ля 

Але ны. Зда ец ца, рас ка за лі пра 

сваё аса біс тае, а атры ма ла ся, 

што пра ге ра іч нае мі ну лае ўся го 

на ро да ўспом ні лі.

МАЕ ДЗЕ ЦІ — 
МАЁ БА ГАЦ ЦЕ

Пе ра фра зоў ва ю чы сло вы 

зна ка мі тай пес ні Вах тан га Кі ка-

бі дзэ мож на ад ной фра зай вы-

ка заць жыц цё вае крэ да Але ны 

і Сяр гея Ні ка ла е вых. І мо ман таў, 

якія грэ юць ду шу, у іх жыц ці бо-

лей чым да стат ко ва. Ад ной чы ў 

іх мік ра ра ё не зда ры ла ся ней кая 

ава рыя з элект рыч нас цю і ў ква-

тэ рах па гас ла свят ло. Усё ся-

мей ства са бра ла ся ў ад ным па-

коі, ма ці за па лі ла свеч кі, да ста-

ла дзі ця чую Біб лію і па ча ла чы-

таць. Не па ве ры це, тры га дзі ны 

пра ля це лі як ад но ім гнен не. Ка-

лі да лі свят ло, на ват бы ло кры ху 

шка да, што гэ тая іды лія за кон-

чы ла ся. Але цёп лы ўспа мін за-

стаў ся ў сэр цы.

Яшчэ прык лад? Ста рэй шыя 

дзе ці ўжо да рос лыя, у іх свае 

спра вы, ін та рэ сы, але яны ні ко лі 

не змя ня юць жа лез най тра ды-

цыі ў на ва год нюю ноч аба вяз ко-

ва быць до ма за агуль ным ста-

лом. Да сяб роў і зна ё мых мож на 

сха дзіць і на на ступ ны дзень, а 

вось за га даць жа дан не ў ко ле 

са мых бліз кіх та бе лю дзей — гэ-

та свя тое. І ёл ка ў до ме аба вяз-

ко ва па він на быць жы вая і па жа-

да на да сто лі, каб як ма га лепш 

пра сяк нуц ца ат мас фе рай. 

А цац кі на ёй — ста рыя, так са ма 

з ся мей ны мі гіс то ры я мі. Гля дзіш 

на ўпры га жэн ні, і не трэ ба ні чо-

га вы дум ляць, кар цін ка са ма 

ўзні кае з не быц ця. А пе рад на ва-

год няя мі тус ня ў до ме Ні ка ла е-

вых са мая хва лю ю чая, са мая 

не звы чай ная, са мая свя точ-

ная — рэ цэп ты, на ра ды, ды зайн 

і афарм лен не. Усё трэ ба па-

спець, пры ду маць, за мя сіць. 

Доб ра, што рук так мно га.

Што трэ ба, каб сям'я бы ла 

моц ная? Але на і Сяр гей упэў не-

ны — па ва га да мер ка ван ня ін-

ша га, на ват ка лі гэ та зу сім ма-

лое дзі ця. І зу сім не згод ны з 

тым, што шчас це без гро шай не 

шчас це. Ка неч не, гро шы на-

шмат аб лег чаць по быт, але цеп-

лы ні ад но сі нам не да да дуць. Бо 

заў сё ды хо чац ца яшчэ больш і 

яшчэ лепш. Яны з цеп лы нёй 

згад ва юць той пе ры яд, ка лі жы-

лі ўшас ця рых на 12 квад рат ных 

мет рах у ін тэр на це. Блок атры-

ма лі толь кі та ды, ка лі Аляк санд-

ры споў ніў ся го дзік. А Ста ні сла-

ва на ра дзі ла ся ўжо та ды, ка лі 

су жэн цы па бу да ва лі ўлас ную 

ква тэ ру. Ёсць пра што ўспом-

ніць, ка лі яны сям' ёй еха лі на 

пры ро ду на па да ра ва ным баць-

ка мі прос цень кім «За па рож цы».

Той, вя до ма, не «Мер сэ дэс», 

але і трэс ці ся над ім не трэ ба. 

Сяр гей яго сва і мі ру ка мі не раз 

пе ра бі раў. По тым бы лі і ін шыя 

аў то. За раз, на прык лад, «Жы-

гу лі». Маг чы ма, так са ма не та кія 

прэ стыж ныя, але ж на дзей ныя 

і, га лоў нае, прад ка заль ныя. 

А ня даў на Сяр гей за воч на вы-

ву чыў ся яшчэ і на пра гра міс та. 

Ну вель мі за ці ка ві ла яго гэ тая 

дзей насць. Ця пер да рос лыя сы-

ны на ват па кан суль та цыю звяр-

та юц ца. Яны больш ка рыс таль-

ні кі, у са цы яль ных сет ках ма юць 

кан так ты. А баць ка на ват пра-

грам кі пі ша, не скла да ныя, але 

ж дып ло мы за іх на кон кур сах 

да юць.

За роб ку фрэ зе роў шчы ка і 

па моч ні цы вы ха валь ні ка, вя до-

ма, на вя лі кую сям'ю не ха пае. 

Але ж на ват у гэ тым мож на 

знай сці плю сы. Дзе ці цэ няць 

тое, што ў іх ёсць. І на ват уно-

сяць сваю леп ту. Улад, на прык-

лад, яшчэ школь ні кам зда ваў 

ме та ла лом, а гро шы ад да ваў 

баць кам. Ця пер у сям'і акра мя 

баць коў яшчэ двое да рос лых 

пра цу ю чых дзя цей. Іх да хо ды 

так са ма па сту па юць у ся мей ны 

бюд жэт. Бо якое ж гэ та шчас це, 

ка лі ў ця бе ёсць гро шы, а ў ма-

лод шай сяст ры ня ма зім ня га 

абут ку.

Су раз моў ні кі пры зна юц ца, 

што ў іх сям'і — раў на праўе. Ні-

хто ні ко му за дан няў не дае, кож-

ны ро біць тое, што лі чыць пра-

віль ным. Але пры гэ тым усё 

атрым лі ва ец ца вель мі гар ма ніч-

на. І на ват тра ды цый ныя аба-

вяз кі па кух ні вы кон вае не толь-

кі ма ці. Той, хто прый шоў ра ней, 

пры га та ваў для ўсіх. Пры чым, як 

свед чаць ма лод шыя доч кі, смач-

ней за ўсё атрым лі ва юц ца стра-

вы ў та ты. Асаб лі ва ўсім па да-

ба юц ца яго фір мен ныя «ха-

люнд ры кі». Бя рэш ва ра ную 

буль бу, ка лі яна толь кі за ста ла-

ся пас ля сня дан ку, таў чэш, да-

да еш ту ды му кі, унутр кла дзеш 

якое-не будзь на чын не і аб смаж-

ва еш. Сма ка та.

А лю бі мае мес ца ад па чын ку 

Ні ка ла е вых — сціп лая да ча ў 

Ма гі лёў скім ра ё не. Мес ца, якое 

да па ма гае ства раць на зі му 

стра тэ гіч ны за пас. А яшчэ тут 

мож на доб ра ад вес ці ду шу, зай-

ма ю чы ся ланд шафт ным ды зай-

нам або збі ра ю чы гры бы ў су-

сед нім ляс ку. Квет кі, птуш кі, 

пра сто ра — чым не ку рорт? На 

са праўд ны трэ ба гро шай яшчэ 

на збі раць, а тут усё пад бо кам. 

У па чат ку раз мо вы ду ма ла яшчэ 

спы тац ца ў Ні ка ла е вых пра іх 

дэ віз жыц ця. Але ка лі раз віт ва-

ла ся, ужо і так ра зу ме ла. Тут, як 

той ка заў, без ва ры ян таў: адзін 

за ўсіх і ўсе за ад на го.

Нэ лі ЗІ ГУ ЛЯ.

Фо та На тал лі КУС КО ВАЙ.

СЕМ «Я» НІ КА ЛА Е ВЫХ

За роб кі ад 100 да 300 руб лёў
Ла ге ры з про філь ны мі зме на мі бы лі 

ство ра ны ва ўсіх рэ гі ё нах. На прык лад, лі-

да рам па ар га ні за цыі ва ен на-па тры я тыч-

ных змен ста ла Ві цеб ская воб ласць, ту-

рысц ка-края знаў чых — Брэсц кая. А вось 

рэ кард сме нам па ахо пе дзя цей роз ны мі 

ві да мі ад па чын ку і азда раў лен ня ста ла 

Гро дзен шчы на. Тут ад па чы ла 62 % дзя цей 

ад 6 да 18 га доў.

— Дзесь ці пе ра ва жа лі аба рон на-спар-

тыў ныя ла ге ры, ла ге ры для адо ра ных дзя-

цей ці па глыб ле на га вы ву чэн ня прад ме-

таў. Кі рун кі і про фі лі са мыя роз ныя — для 

вы со ка ма ты ва ва ных дзя цей, пе да га гіч-

ныя, ва лан цёр скі атра ды і ІT-ла ге ры, — 

рас каз вае кан суль тант га лоў на га ўпраў-
лен ня вы ха ваў чай ра бо ты і ма ла дзёж-
най па лі ты кі Мі ніс тэр ства аду ка цыі 
Ла ры са ЕМЯЛЬ ЯН ЧЫК. — На ба зе не-

каль кіх ста цы я нар ных ла ге раў у Брэсц кай 

воб лас ці су мес на з кам па ні яй МТС і Пар-

кам вы со кіх тэх на ло гій бы лі ар га ні за ва ны 

зме ны ІT-кі рун ку, дзе дзе ці па шы ра лі кру-

га гляд і вы ву ча лі асно вы кі бер бяс пе кі і 

ро ба та тэх ні кі. У Ві цеб скай воб лас ці ў ла-

ге ры «Друж ныя ра бя ты» бы ла ар га ні за ва-

на зме на «Ла бі рынт ве даў». Амаль 90 пе-

ра мож цаў ра ён ных, аб лас ных і рэс пуб лі-

кан скіх алім пі яд па глыб ля лі свае ве ды ў 

аст ра но міі, хі міі, бія ло гіі і геа гра фіі.

Па пу ляр ны мі ў лет ні час бы лі і ла ге ры 

пра цы і ад па чын ку. Са мым важ ным і ня-

прос тым для ар га ні за та раў бы ло знай сці 

мес цы пра цы, ці ка выя для дзя цей. У Пер-

ша май скім ра ё не Мін ска, на прык лад, яны 

да па ма га лі вы ха валь ні кам дзі ця ча га сад-

ка. І за ра бі лі за 18 дзён ад 100 да 300 

руб лёў.

— Ла гер «Па тры ёт» для цяж кіх пад лет-

каў раз мя шча ец ца по бач з дзі ця чым цэнт-

рам «Рас ток» для ін ва лі даў-ка ля сач ні каў. 

І вы ха ван цаў «Па тры ё та» мы ўклю ча лі ў 

ра бо ту з асаб лі вы мі дзець мі. Так вы хоў ва-

юц ца мі ла сэр насць і спа чу ван не, цяж кіх 

пад лет каў та кі за ня так мя няў на ва чах, — 

пры во дзіць прык лад Ла ры са Емяль ян чык.

Ся род дзя цей, якія апы ну лі ся ў са цы-

яль на не бяс печ ным ста но ві шчы, уда ло ся 

азда ра віць 98 %. У Мар' і най Гор цы, на ба-

зе 5-й асоб най бры га ды спе цы яль на га 

пры зна чэн ня, у ла ге ры «Пры зыў нік» прай-

шлі азда раў лен не 15 вы ха ван цаў з Ма гі-

лёў скай спе цы яль най шко лы за кры та га 

ты пу.

— Та кая прак ты ка ака за ла ся ці ка вай не 

толь кі для вы ха ван цаў ла ге ра, але і для афі-

цэ раў. Ад мет на, што ў іх вы дат на атрым лі-

ва ец ца кан так та ваць з та кі мі хлоп ца мі, — 

ад зна чае Ла ры са Емяль ян чык.

Сё лет ні год стаў асаб лі вым для са ма га 

зна ка мі та га бе ла рус ка га ла ге ра — «Зуб-

ра ня». Ён ад зна чыў паў ве ка вы юбі лей. 

І даў но на быў між на род ны ста тус: толь кі 

за гэ та ле та тут ад па чы ла 1649 дзя цей 

з 23 кра ін све ту.

— Па за пра шэн ні кі раў ні ка дзяр жа вы ў 

«Зуб ра ня» пры яз джа лі дзе ці з Сі рыі, Кі тая, 

Япо ніі, Поль шчы, Ін дыі, Егіп та і В'ет на ма.

Усе яны бы лі ў за хап лен ні ад ла ге ра і ад 

Бе ла ру сі. Ін шыя ла ге ры па він ны браць на 

ўзбра ен не во пыт «Зуб ра ня ці», — рэ зю ма-

ва ла Ла ры са Емяль ян чык.

Як і ка лі ку піць пу цёў ку?
З рэс пуб лі кан ска га бюд жэ ту на дзі ця-

чыя азда раў лен чыя ўста но вы сё ле та вы-

дат ка ва на 47 міль ё наў руб лёў. На ўма ца-

ван не ма тэ ры яль на-тэх ніч най ба зы ста-

цыя нар ных ла ге раў па тра ча на 16,4 міль ё-

на, пры чым толь кі 0,5 міль ё на — з рэс пуб-

лі кан ска га бюд жэ ту. Ас тат нія срод кі вы-

дат коў ва лі мяс цо выя бюд жэ ты, улас ні кі 

ла ге раў, так са ма на гэ тыя мэ ты пай шла 

част ка гро шай, за роб ле ных пад час рэс-

пуб лі кан ска га су бот ні ка.

— Фі нан са ван не да зво лі ла азда ра віць 

392 ты ся чы дзя цей, у тым лі ку 168,5 ты ся-

чы — у ла ге рах з круг ла су тач ным зна хо-

джан нем, 223 ты ся чы — з дзён ным. Гэ та 

на 11 ты сяч дзя цей больш, чым ле тась, — 

пад крэс лі вае на мес нік на чаль ні ка ад-

дзе ла дзяр жаў ных за ку пак і ме та дыч-

най ра бо ты Рэс пуб лі кан ска га цэнт ра па 

азда раў лен ні і са на тор на-ку рорт ным 

ля чэн ні на сель ніц тва Аляк сей ЖА ЛЯН-

КОЎ. — У на ступ ным го дзе мы пла ну ем 

азда ра віць 394 ты ся чы дзя цей, у тым лі ку 

ка ля 70 ты сяч — у про філь ных ла ге рах.

Кошт пу цёў кі ў ла гер з круг ла су тач ным 

зна хо джан нем скла даў сё ле та 450—500 

руб лёў. З гэ тай су мы баць кі аплач ва лі 

толь кі 10 %, 196 руб лёў — дзяр жаў ная да-

та цыя, ас тат нія кам пен са ва лі праф са ю зы 

ці най маль ні кі. Па вод ле слоў спе цы я ліс та, 

усе ах вот ныя за бяс печ ва лі ся пу цёў ка мі.

— На пер шую, дру гую і трэ цюю зме ны 

по пыт, асаб лі ва ў Мін ску, быў вя лі кі. Та му 

част ка ла ге раў пра ца ва ла ў ча ты ры ці 

пяць змен, і баць кі змаг лі ад пра віць дзя цей 

у чац вёр тую ці пя тую зме ну. У не ка то рыя 

ла ге ры, той жа «Спа да рож нік», пу цёў кі 

да стаць са праў ды скла да на, гэ та ра біць 

вар та ў па чат ку кра са ві ка, — ка жа Аляк-

сей Жа лян коў.

Спе цы я ліс ты ра яць па ду маць пра лет ні 

ад па чы нак дзя цей у кан цы са ка ві ка — па-

чат ку кра са ві ка. Для гэ та га трэ ба звяр нуц-

ца з за явай у ка мі сію па азда раў лен ні па 

мес цы ра бо ты. Пу цёў ку мож на так са ма 
атры маць у шко лах і тэ ры та ры яль ных 
упраў лен нях аду ка цыі. Ін ды ві ду аль ным 
прад пры маль ні кам ра яць звяр тац ца да 
спе цы я ліс таў Рэс пуб лі кан ска га цэнт ра па 
азда раў лен ні і са на тор на-ку рорт ным ля-
чэн ні на сель ніц тва. Яны так са ма ма юць 
пра ва на дзяр жаў ную да та цыю пры ўмо ве 
на леж ных вы плат у Фонд са цы яль най аба-
ро ны на сель ніц тва.

Мак сі маль ны эфект — 
у за га рад ных умо вах

Як ад зна чы ла за гад чык ад дзя лен ня 
гі гі е ны дзя цей і пад лет каў Рэс пуб лі кан-
ска га цэнт ра гі гі е ны, эпі дэ мі я ло гіі і гра-
мад ска га зда роўя Ала МА ЛА ХА ВА, сё-

ле та эпі дэ мі ё ла гі са чы лі за больш чым 

шасцю ты ся ча мі ста цы я нар ных ла ге раў. 

Пры гэ тым пяць ста цы я нар ных ла ге раў 

на пя рэ дад ні лет ня га се зо на за кры лі ся, у 

тым лі ку два — на ра монт, яшчэ два — у 

су вя зі са зме най улас ні ка. Ва ўсіх ста цы-

я нар ных ла ге рах уда ло ся за бяс пе чыць 

са ні тар на-эпі дэ мі я ла гіч ны даб ра быт. Не 

ад бы ло ся ні вод на га над звы чай на га зда-

рэн ня, якое вы му ша ла б за крыць азда раў-

лен чую ўста но ву. Упер шы ню за не каль кі 

апош ніх га доў у Мі ніс тэр ства ахо вы зда-

роўя не па сту пі ла ні вод най скар гі ці зва-

ро ту ад баць коў. Праў да, без за хвор ван-

няў не абы шло ся. У асноў ным гэ та бы лі 

са ма тыч ныя ін фек цый ныя хва ро бы. 

У пры ват нас ці, 18 вы пад каў ан гі ны, 25 

бран хі таў, 38 вы пад каў вят ран кі. За фік са-

ва на 118 траў маў і 36 вы пад каў уку саў 

кля шчоў.

— У дзі ця чых ка лек ты вах без хва роб не 

абы сці ся. У 38 % вы пад каў — гэ та вост рыя 

ві рус ныя рэ спі ра тор ныя ін фек цыі. Коль-

касць траў маў за ста ла ся на ўзроў ні мі ну-

ла га го да, але пы тан ню ўлад ка ван ня дзі ця-

чых пля цо вак вар та ад даць больш ўва гі, — 

ад зна чы ла Ала Ма ла ха ва.

Пад час больш чым 50 % пра ве рак эпі-

дэ мі ё ла гі вы яў ля лі па ру шэн ні.

— У боль шас ці вы пад каў яны на сі лі бя-

гу чы ха рак тар і не ме лі эпі дэ мі я ла гіч на га 

зна чэн ня, на прык лад ня пра віль нае за хоў-

ван не адзен ня. Гру бых па ру шэн няў — ка ля 

8 %, усе яны звя за ны з бяс пе кай хар ча ван-

ня. 47 % па ру шэн няў — у ар га ні за цыі хар-

ча ван ня, — пры вя ла ліч бы спе цы я ліст.

Ала Ма ла ха ва пад крэс лі ла, што 60 % 

ла ге раў іс тот на па леп шы ла сваю ма тэ ры-

яль на-тэх ніч ную ба зу. Пры гэ тым пяць ла-

ге раў ма юць па трэ бу ў знач ных ка пі таль-

ных укла дан нях і ра мон тах, тры ла ге ры не 

ма юць ка на лі за цыі, дзевяць — без сіс тэм 

ацяп лен ня (ка рыс та юц ца пе ра нос ны мі 

аба гра валь ні ка мі). Пры гэ тым праб ле му з 

га ра чай ва дой вы ра шы лі ва ўсіх дзі ця чых 

азда раў лен чых уста но вах.

За да чай на перс пек ты ву спе цы я ліст на-

зва ла па ве лі чэн не коль кас ці дзя цей, якія 

азда раў ля юц ца ў за га рад ных умо вах не 

менш як 18 дзён.

— У та кіх умо вах ка ля 92 % дзя цей 

атрым лі вае вы со кі азда раў лен чы эфект. 

Ка лі ле тась у та кіх умо вах ад па чы ла 26,2 % 

дзя цей, то сё ле та ўжо 29,4 %. Вар та, каб 

як ма га больш дзя цей азда раў лі ва ла ся ў 

за га рад ных ста цы я нар ных ла ге рах.

Але на КРА ВЕЦ.

СЕ ЗОН ЗА КРЫ ТЫ

Спе цы я ліс ты ра яць па ду маць 
пра лет ні ад па чы нак дзя цей у кан цы 
са ка ві ка — па чат ку кра са ві ка. 
Для гэ та га трэ ба звяр нуц ца з за явай 
у ка мі сію па азда раў лен ні 
па мес цы ра бо ты. 

У пят ні цу, 

19 каст рыч ні ка — 

у дзень 25-год дзя 

з мо ман ту за ка на даў ча га 

за ма ца ван ня бе ла рус ка га 

руб ля ў якас ці адзі на га 

за кон на га пла цеж на га 

срод ку кра і ны — 

у На цы я наль ным 

бан ку па ча ла ра бо ту 

аб ноў ле ная экс па зі цыя 

Му зея гро шай.

Яе пер шы мі на вед валь ні ка мі 

ста лі на ву чэн цы 5 «А» кла са 

ся рэд няй шко лы № 9 го ра да 

Пін ска, якія ў лі ку ін шых бе ла-

рус кіх школь ні каў ад гук ну лі ся 

на пра па но ву На цы я наль на га 

бан ка за пі саць ві дэа він ша ван-

не да 25-год дзя бе ла рус ка га 

руб ля. Ме на ві та іх ро лік у вы ні-

ку ака заў ся са мы твор чы 

і крэ а тыў ны.

Пе рад эк скур сі яй у аб ноў ле-

ны Му зей гро шай на ву чэн цы 

су стрэ лі ся са стар шы нёй праў-

лен ня На цы я наль на га бан ка 

Паў лам КА ЛА У РАМ, які па ка-

заў дзе цям свой ра бо чы ка бі нет, 

за лу па ся джэн няў праў лен ня 

На цы я наль на га бан ка, рас ка заў 

пра тое, якія за да чы вы ра шае 

сён ня цэнт раль ны банк кра і ны і 

як пры ма юц ца са мыя важ ныя 

ра шэн ні па гра шо ва-крэ дыт най 

па лі ты цы дзяр жа вы.

За тым пін скія школь ні кі ра-

зам з кі раў ні ком На цы я наль на-

га бан ка на ве да лі аб ноў ле ны 

Му зей гро шай. Пад час эк скур сіі 

вуч ні змаг лі азна ё міц ца са збо-

рам уні каль ных экс па на таў, якія 

ад люст роў ва юць гіс то рыю гра-

шо ва га аба ра чэн ня, дзей нас ці 

бан каў скіх і фі нан са вых уста-

ноў на тэ ры то рыі Бе ла ру сі.

ЭКС ПА ЗІ ЦЫЯ 
МУ ЗЕЯ ГРО ШАЙ

Па мяш кан не не звы чай на га 

му зея скла да ец ца з дзвюх зал. 

Пер шая за ла зна ё міць на вед-

валь ні каў з гіс то ры яй гро шай 

на фо не ста наў лен ня і раз віц ця 

крэ дыт ных фі нан са вых уста ноў 

на тэ ры то рыі Бе ла ру сі. Тут 

прад стаў ле ны гро шы роз ных 

эпох, якія ха дзі лі на бе ла рус кіх 

зем лях, фі нан са выя да ку мен-

ты, што па цвяр джа юць на яў-

насць пер шых бан каў скіх уста-

ноў на тэ ры то рыі кра і ны, ма тэ-

ры я лы па ашчад най і стра ха вой 

спра ве, бан каў скай ар хі тэк ту-

ры. У экс па зі цыі мож на азна ё-

міц ца з гіс то ры яй ста наў лен ня 

і раз віц ця На цы я наль на га бан-

ка як эмі сій на га цэнт ра, пры ад-

крыць за сло ну сак рэт нас ці над 

пра цэ сам рас пра цоў кі і ства-

рэн ня на яў ных гра шо вых зна-

каў на шай кра і ны, уба чыць ка-

лек цыю рэд кіх па мят ных ма нет 

дзяр жа вы.

У дру гой за ле прад стаў ле ны 

ну міз ма тыч ныя ма тэ ры я лы, 

якія зна ё мяць на вед валь ні каў з 

гіс то ры яй гра шо ва га аба ра чэн-

ня на бе ла рус кіх зем лях са ста-

ра жыт ных ча соў да на шых 

дзён. У на вед валь ні каў ёсць 

маг чы масць па зна ё міц ца з ка-

лек цы яй ан тыч ных ма нет, араб-

скі мі ку фіч ны мі дыр ха ма мі, ма-

не та мі За ла той Ар ды, пра жскі-

мі гро ша мі, рус кі мі ка пей ка мі, 

уба чыць са лі ды, ад ча ка не ныя 

на брэсц кім ма нет ным два ры, 

ся рэб ра ныя руб лі і паў ру бель 

пе ры я ду НЭ Па, а так са ма па-

лю ба вац ца за вер ша ны мі се ры-

я мі па мят ных ма нет, якія вы пус-

ка юц ца На цы я наль ным бан-

кам.

ЯК ЯГО 
НА ВЕ ДАЦЬ

А зра біць гэ та мож на толь кі 

ў скла дзе ар га ні за ва най гру пы 

ў су пра ва джэн ні эк скур са во да 

па па пя рэд нім за пі се. Гру пы 

коль кас цю больш за 15 ча ла век 

мо гуць быць па дзе ле ныя на 

пад гру пы. На вед ван не му зея 

бяс плат нае. Для па пя рэд ня га 

за пі су трэ ба ад пра віць за яў ку 

на элект рон ны ад рас musеum@

nbrb.bу.

Сяр гей КУР КАЧ.

ГІС ТО РЫЯ 
НА ШЫХ ГРО ШАЙ,

або Як стар шы ня Нац бан ка пе рад школь ні ка мі «да ваў спра ва зда чу»

Спы тай це пра ра дзін наеСпы тай це пра ра дзін нае

ПА КУЛЬ МЕ СЯЦ 
РАС ЦЕ...

Л. М. Кер на жыц кая з Ві цеб ска ў сва ім до-

пі се рас па вя дае: «Не ад на ра зо ва чу ла ад 

ста рых лю дзей, што лёс ча ла ве ка шмат 

у чым за ле жыць ад ча су яго на ра джэн ня, 

ад ста но ві шча Ме ся ца ў той дзень, ка лі ён 

ажа ніў ся. Ка за лі на ват, што на ма лоч насць 

ка ро вы ўплы вае фа за Ме ся ца, ка лі яе пры-

дба лі гас па да ры. Якія ўяў лен ні іс ну юць 

у тра ды цый най куль ту ры на гэ ты конт?»

За мно гія ста год дзі на зі ран няў за ста нам пры-

ро ды і яго ўплы вам на жыц ця дзей насць ча ла ве-

ка ста ла ся так, што най боль шая коль касць на-

зі ран няў і рэг ла мен та цый, за фік са ва ных у свя-

до мас ці на шых прод каў і ад люст ра ва ных у тво-

рах вус на-паэ тыч най спад чы ны ўсход ніх сла вян, 

звя за на з пер шай квад рай Ме ся ца — ма ла дзі-

ком. Ста ноў чыя ад но сі ны да яго грун ту юц ца на 

аса цы я цыі па чат ку, рос ту.

Ме на ві та ў гэ тую фа зу Ме ся ца, якая прад вы-

зна ча ец ца па тэн цы я лам на бі ра ю ча га моц Ме ся-

ца, вы кон ва лі шэраг ма гіч ных і ры ту аль на-аб ра-

да вых дзе ян няў для да сяг нен ня жа да е ма га вы-

ні ку, для па ляп шэн ня даб ра бы ту ў гас па дар цы, 

а так са ма зда роўя: «У ма ла дзі ко вы ты дзень у 

Бе ла ру сі звы чай на па чы на юць се яць, жаць, ка-

сіць і вы кон ваць ін шыя сель ска гас па дар чыя ра-

бо ты, гле дзя чы па тым, што абя цае ма ла дзік — 

па го ду ці дождж, ма роз ці ад лі гу. Се ля ні ну-зем-

ля ро бу... бы ло вель мі лёг ка, ка неш не, за ўва-

жыць, што з на ды хо дам ма ла дзі ка вель мі час та 

мя ня ец ца на двор'е, а та му не дзі ва, што ма ла-

дзі ко вы ты дзень і да гэ та га ча су зай мае знач нае 

мес ца ў бе ла рус кіх на род ных пры кме тах» («Ві-

лен скі вес нік», № 79, 1893).

Пры вя дзём не каль кі пры кла даў, якія да ты-

чац ца роз ных сфер жыц ця дзей нас ці ча ла ве ка. 

Каб у ка ло дзе жы заў сё ды бы ло шмат чыс тай, 

смач най ва ды, ка паць ці чыс ціць яго па жа да на 

на ма ла дзік.

Бы ло за ўва жа на, ка лі час ідзе пад поў ню, то 

ўсе «жыц цё выя со кі» рас лін і дрэў збі ра юц ца ў 

іх ства ла вой част цы (г. зн. над уз роў нем зям лі), 

а ка лі Ме сяц на схо дзе, то хут ка раз ві ва ец ца іх 

ка ра нё вая сіс тэ ма. Та му ў ся лян скім ася род дзі 

пры трым лі ва лі ся на ступ на га пра ві ла: рас лі ны, у 

якіх пла ды ўтво рац ца над уз роў нем зям лі, са-

джа лі пад поў ню, а ка ра няп ло ды — на трэ цяй 

чвэр ці Ме ся ца. Бы ло за ўва жа на, што дрэ ва, пры-

шчэп ле нае на трэ ці дзень ма ла до га Ме ся ца, бу-

дзе рас ці хут ка. Спе лую цы бу лю лепш за ўсё 

вы бі раць на 4-5-ы дзень ма ла дзі ка, та ды яна 

бу дзе доб ра за хоў вац ца. Каб кіс лая ка пус та доб-

ра за хоў ва ла ся і бы ла цвёр дая, хрумс ткая, гас-

па ды ні ве да юць, што яе лепш ква сіць у муж чын-

скі дзень тыд ня (аў то рак, чац вер) на пер шую 

чвэрць Ме ся ца.

Да ма ла дзі ка ста ра лі ся пры мер ка ваць па ча-

так доў га тэр мі но вай спра вы, на прык лад ад' езд 

з ха ты або вя сел ле. Каб ва ла сы і па зног ці лепш 

рас лі, стрыг чы іх вар та ў пер шай чвэр ці Ме ся-

ца.

Усе жыц це сцвяр джаль ныя аб ра да ва-ры ту-

аль ныя дзе ян ні пры мяр коў ва лі да ма ла до га Ме-

ся ца, але ве да лі, што са мы мі спры яль ны мі для 

та кіх спраў дня мі з'яў ля юц ца не каль кі дзён, мак-

сі маль на пры блі жа ныя да поў ні. На шы прод кі 

ве ры лі, што дзей ні чае прын цып па да бен ства: 

«Як Ме сяц на не бе рас це, пры бы вае, так і шчас-

це, даб ра быт, гро шы, зда роўе ў ха це і сям'і бу-

дуць пры бы ваць»; «каб усё бы ло поў на».

Та му пер шы вя нок но ва га зру ба за клад ва лі 

пад поў ню, «каб бы ло, як ка жуць, поў наю ча-

шаю», ра бі лі ўва хо дзі ны, або ўла зі ны, — за ся ля-

лі ся ў но вую ха ту. Ка за лі: «Ме сяц рас це, пры бы-

вае, хай і ў ха це да бро і шчас це пры бы ва юць, 

поў няц ца». На Па лес сі са мы мі шчас лі вы мі лі чы-

лі тых, хто спра віў вя сел ле за не каль кі дзён да 

поў ні. Не здар ма на вя сел лі гу чыць па жа дан не: 

«Жа да ем шчас ця поў ню».

Ак са на КА ТО ВІЧ, Ян ка КРУК.

Да сы лай це свае пы тан ні пра ка ра ні і пры-

ста са ва насць да су час на га жыц ця ка лян дар-

ных і ся мей на-по бы та вых на род ных тра ды-

цый і аб ра даў на паш то вы або элект рон ны 

ад рас рэ дак цыі з па зна кай «Пра ра дзін нае». (Заканчэнне. Пачатак на 1-й стар.)

Мі ніс тэр ства ляс ной гас па дар кі 

пад вя ло вы ні кі рэс пуб лі кан скай 

ак цыі «Чыс ты лес», якая пра хо-

дзі ла 19 каст рыч ні ка ва ўсіх рэ-

гіё нах кра і ны. У кам па ніі па на вя-

дзен ні па рад ку ў ляс ным фон дзе 

сё ле та ўзя лі ўдзел 42 763 доб ра-

ах вот ні кі. Най больш ак тыў на ак-

цыю пад тры ма лі ў Го мель скай 

воб лас ці, дзе на ўбор ку вый шлі 

9246 ча ла век. Гэ тым ра зам «Чыс-

ты лес» быў пры мер ка ва ны да 

Го да ма лой ра дзі мы.

На пра ця гу дня ва лан цё ры да па ма-

га лі ляс га сам у лік ві да цыі не санк цы я-

на ва ных зва лак бу даў ні чых і бы та вых 

ад хо даў, ста рон ніх прад ме таў у ля сах, 

якія пры мы ка юць да аў та ма біль ных і 

чы гу нач ных да рог, ва кол на се ле ных 

пунк таў, са да вод чых та ва рыст ваў і 

дач ных ка а пе ра ты ваў. Ра бо та бы ла 

ар га ні за ва на на 2271 аб' ек це, па ве да-

мі лі ў Мі ніс тэр стве ляс ной гас па дар кі.

Так, толь кі за су ткі з да па мо гай не-

абы яка вых гра ма дзян бы ло пры бра на 

4610 ку ба мет раў смец ця і за хлам ле-

нас ці, ад рэ стаў ра ва на 106 мес цаў ад-

па чын ку, доб ра ўпа рад ка ва ны дзя сят кі 

мес цаў па ха ван няў, па мят ных зна каў 

і па доб ных аб' ек таў. Акра мя та го, у 

ме жах ак цыі пра во дзі ла ся так са ма па-

сад ка ляс ных куль тур. Но выя на са-

джэн ні з'я ві лі ся на пло шчы 1115 гек та-

раў — гэ та звыш 1,4 міль ё на дрэў.

Сяр гей РА СОЛЬ КА.

Ра зам — сі ла!Ра зам — сі ла!

ЛЕС СТАЎ 
ЧЫС ЦЕЙ ШЫ
Да та го ж — яшчэ і гус цей шы!
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