
КОЛЬ КI 
ТРЭ БА

Дня мi аб мяр коў ва лi з ка ле гай, 

як рас па ра дзiц ца ма шын ка мi з дзi ця ча-

га «аў та пар ку», ка лi, на по гляд баць коў, 

iх на збi ра ла ся ўжо за шмат i мно гiя да-

ста юц ца са скры нi га ды ў ра ды, а на по-

 гляд дзi ця цi ўсе аб са лют на па трэб ныя 

i не аб ход ныя, на ват ка лi яны ад ноль-

ка ва га па ме ру, ко ле ру i пры зна чэн ня. 

Пля мен нiк, зноў жа, на дзень на ра джэн-

ня па пра сiў: «Толь кi не ма шын ку, ка лi 

лас ка! У мя не iх ужо, мо пяць дзя сят! 

Лепш кнiж ку цi ка вую, цi збор ную ма-

дэль, цi гро шы, але на край нi вы па дак». 

З апош нiм пунк там, да рэ чы, я згод ная 

цал кам. На мой по гляд, па да рыць ча -

ла ве ку (не важ на на ват, ма лень ка му цi 

да рос ла му) гро шы — зна чыць не па жа-

даць «за ма ро чыц ца», пра явiць ува гу 

i ра за брац ца, што яму цi ка ва, што па-

трэб на, што, быць мо жа, ён сам са бе 

нi ко лi не на бу дзе, але па ра ду ец ца, ка лi 

гэ та зро бiць нех та iн шы... Зрэш ты, па-

раз ва жаць сён ня хо чац ца не пра гэ та.

Адзiн з ко лiш нiх ге ро яў «Ся мей най 

га зе ты» ўспа мi наў, што ве ла сi пед яму 

па да ры лi пас ля трэ ця га кла са, а га няў 

на iм аж но да за кан чэн ня шко лы, 

i гэ та быў — ух якi важ ны, па трэб ны 

i лю бi мы па да ру нак. А свай му сы ну 

ён на быў пер шы ро вар, ка лi ма ло му 

не бы ло яшчэ трох га доў; по тым дру-

гi, трэ цi. Як мер ка ваў мой су раз моў ца, 

коль касць ца цак, кнi жак, усе маг чы мых 

раз вi ва ю чых пры лад i кан струк цый 

у на шых дзя цей, уся го праз ад но па-

ка лен не, вы рас ла ў не каль кi ра зоў, 

а вось умен не ца нiць iх, на ад ва рот, 

па мен шы ла ся. I з ад на го бо ку, гэ та як 

быц цам ня бла га: усве дам лен не дзi цем, 

што са пса ва ная, на ват но вая i да ра гая, 

рэч — гэ та ўся го толь кi рэч, а не ка нец 

све ту. А з дру го га — уяў ляю, як крыўд-

на баць кам, якiя ад клад ва лi гро шы, 

каб на быць ня тан ную цац ку цi за баў ку, 

лi та раль на вы ма ле ную ўся кi мi абя цан-

ка мi, узор ны мi па во дзi на мi, ныц цём 

i ка тан нем, — а яна, аказ ва ец ца, бы ла 

па трэб ная толь кi дзе ля са мо га фак та 

ўла дан ня, та му што «ва ўсiх та кiя ёсць», 

i пас ля тыд ню вы ка ры стан ня ля жыць 

не дзе ў ква тэ ры, па кры ва ец ца пы лам...

На пэў на, стаў лен не да рэ чаў на огул 

i ца цак у пры ват нас цi за клад ва ем у дзе-

цях мы са мi — ста рэй шае па ка лен не 

ба буль i дзя дуль, якое да паў на лец ця 

бу дзе ўспа мi наць уну ку, як той вы ма заў 

ма ро жа ным но вы кас цюм чык, аль бо, на-

ад ва рот, у кож ны пры езд бу дзе за валь-

ваць ма лых па да рун ка мi («ну i што, што 

гэ та дзя ся тая ляль ка, ня хай у дзе так 

бу дзе тое, ча го ў нас не бы ло»), i баць кi, 

дзядзь кi i цёт кi, якiя з ма лен ства пе ра-

да юць на дзi ця чыя днi на ро дзiн гро шы 

ў кан вер цi ку аль бо за га дзя рас пыт ва-

юць, пра што ма рыць iмя нiн нiк, i вы бi ра-

юць за моў ле нае ра зам з iм, тлу ма чаць 

i па каз ва юць, як ка рыс тац ца су час ны мi 

за баў ка мi. Але ёсць, ма быць, i ней кiя 

ўнут ра ныя на строй кi, якiя за ле жаць не 

ад ма тэ ры яль на га ста ту су сям'i, а толь-

кi ад ха рак та ру асо бы i якiя не маг чы ма 

пе ра ра бiць на жа да ны лад, хi ба толь кi 

ска рэк цi ра ваць. Не здар ма ж ад ны дзе-

цi ўме юць, як тое асля ня Iа, ра да вац ца 

на ват па вет ра на му ша ры ку (i на ват ка лi 

ён ужо не зу сiм ша рык), а дру гiм што 

нi зра бi, усё не тое i не так — га ро хi 

на бан тах не та го па ме ру, кно пак у ра-

дыё кi ра ван нi ма ла i на огул, ха це ла ся 

з пер ла мут ра вы мi гу зi ка мi, а не ва ша 

«вось гэ та ўсё».

У дзя цiн стве гэ та зда ец ца ча сам на-

ват мi лым, а вось у да рос лым уз рос це 

вы гля дае вi да воч ным, на ўмыс ным i раз-

драж няль ным. Вось ча му аса бiс та мне 

вель мi пры ем на су стра каць лю дзей, 

якiя ўме юць за хоў ваць ра зум ны ба ланс 

па мiж жа да ным i маг чы мым, ца нiць дро-

бя зi, не за бы вац ца дзя ка ваць. Ба ла зе, 

та кiх пры кла даў пе рад ва чы ма заўж ды 

ха пае. Скеп ты кi за ўва жаць: прос та ты 

ба чыш тое, што хо чаш уба чыць. А я за-

пя рэ чу: па доб нае пры цяг вае па доб нае. 

Кван та вая фi зi ка i за кон су свет на га 

пры цяг нен ня ў дзе ян нi.

Вiк то рыя ЦЕ ЛЯ ШУК.
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У Грод не ак тыў на за бу доў ва юць но-

выя мiк ра ра ё ны. Знач ная част ка ква-

тэр ад во дзiц ца ме на вi та шмат дзет-

ным сем' ям. Але на i Ан тон Дзмiт ры-

е вы ня даў на атры ма лi но вае жыл лё 

ў ад ным з та кiх да моў па ву лi цы Ас-

фаль тнай, што ў мiк ра ра ё не Гран дзi-

чы-2.

З iн тэр на та — 
у но вую ква тэ ру

Паў ноч ны мiк ра ра ён Гран дзi чы — перс-
пек тыў ная за бу до ва. Гэ та адзiн з са мых 
знач ных бу даў нi чых пра ек таў, дзе шмат-

па вяр хоў кi рас туць як гры бы. Да брац ца 
ў но вы ра ён не скла да на — сю ды хо дзiць 
i га рад скi транс парт, i марш рут кi. Гран дзi-
чы-2 вы гля да юць доб ра ўпа рад ка ва на — 
i да рож ная, i два ро вая iнф ра струк ту ра 
ра дуе во ка сва iм су час ным вы гля дам. 
Так са ма ад мет ная ры са но ва га мiк ра ра-
ё на — га ра жы для ро ва раў, якiя, да рэ чы, 
не пус ту юць.

Вось у та кiм утуль ным дво ры ку па ву-
лi цы Ас фаль тнай мы i су стрэ лi ся з Але най 
Дзмiт ры е вай. Яе сям'я ня даў на пе ра еха ла 
ў но вы дом з iн тэр на та. Для жан чы ны вель-
мi важ на, што дво рык сва бод ны ад аў та-

транс пар ту, а яго тэ ры то рыя — са праўд ны 
вар каўт для дзя цей з мност вам аб' ек таў i 
на ват штуч ным па крыц цём.

Алё на на гля дае за дзвю ма ма лы мi доч-
ка мi — Мла дай i Мар га ры тай. Ста рэй шы 
сын Мац вей за стаў ся до ма. Па куль дзяў-
чын кi гой да юц ца на арэ лях, мы мо жам па-
га ва рыць на са мую ак ту аль ную для сям'i 
тэ му — жыл лё вую: цi са праў ды пад трым-
ка дзяр жа вы ў гэ тым пы тан нi для шмат-
 дзетн ых сем'яў ад чу валь ная? Але пра ўсё 
па па рад ку.

(Заканчэнне

 на 3-й стар. «СГ».)

ЯК МЛА ДА, МАР ГА РЫ ТА 
I МАЦ ВЕЙ СТА ЛI НА ВА СЁ ЛА МI

ВАР ТА ЗА ХОЎ ВАЦЬ 
СЯМ'Ю ДЗЕ ЛЯ ДЗЯ ЦЕЙ

Гра мад ская ар га нi за цыя «Са вет баць каў» го ра да Мiн ска — гэ та 

аб' яд нан не муж чын, якiя вы ра шы лi са дзей нi чаць рэа лi за цыi ўсвя-

дом ле на га, аб ду ма на га, ад каз на га баць коў ства. Тут ве раць, што 

та та — клю ча вы ча ла век у жыц цi кож на га дзi ця цi. На пя рэ дад нi 

Мiж на род на га дня баць кi (ад зна ча ец ца 21 чэр ве ня) су пол ка за пус-

цi ла пер шы ў Бе ла ру сi кон курс «Баць ка го да». Ся род кры тэ ры яў, 

па якiх ад бi ра лi прэ тэн дэн таў, га лоў ныя на ступ ныя: муж чы на па-

вi нен быць жа на ты, а ўсе дзе цi — на ро джа ныя ў ад ным шлю бе. 

Мы су стрэ лi ся са стар шы нёй ГА «Са вет баць каў» Аляк санд рам 

Вя лiч кам, каб па га ва рыць пра су час ных тат, сям'ю i шчас це.

(Заканчэнне на 4-й стар. «СГ».)

Муж чын скае вы ха ван неМуж чын скае вы ха ван не

Боль шасць шмат дзет ных сем' яў гро дзен цаў 
атрым лi ва юць жыл лё ў но вых шмат па вяр хоў ках

Пераможца конкурсу «Бацька года» Павел ДУРНОЎ.


