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МУЖЧЫНСКАЕ ВЫХАВАННЕ 25 чэрвеня 2020 г.4

(Заканчэнне. 

Пачатак на 1-й стар.)

— «Баць ка го да» — наш пер шы 
та кi кон курс. Мы доў га ду ма лi пра 
кры тэ рыi, але, зра зу ме ла, усе яны 
вель мi суб' ек тыў ныя. Пра старт аб'-
явi лi за два тыд нi да Дня баць кi, i ў 
нас вы зна чы лi ся 13 на мi нан таў, за 
якiх мож на бы ло га ла са ваць у са-
цы яль ных сет ках. (Праў лен не «Са-
ве та баць каў» пры су дзi ла зван не 
«Баць ка го да — 2020» Паў лу Дур-
но ву, ён мае пяць дзя цей. — Аўт.) 
Для нас вель мi важ на, каб прэ-
тэн дэнт быў ся мей ным i са цы яль-
на ак тыў ным ча ла ве кам. Ду маю, 
на ле та мы па ды дзем да ад бо ру 
яшчэ больш сур' ёз на. Я бы ваю з 
лек цы я мi ў роз ных кра i нах i ба чу, 
што бе ла ру сы — на род най больш 
ары ен та ва ны на сям'ю, — ка жа 
Аляк сандр Вя лiч ка.

Сён ня ар га нi за цыi, якой без 
ма ло га год, уда ло ся рэа лi за ваць 
цi ка выя i ка рыс ныя iнi цы я ты вы. 
Пра хо дзяць ся мей ныя ве ла пра гул-
кi па зна ка вых мяс цi нах ста лi цы. 
Рых ту юц ца ве ла па хо ды па гiс та-
рыч ных мес цах Мiнск ага ра ё на. 
Пра во дзiц ца так са ма ва лей боль ны 
тур нiр, у якiм удзель нi чае больш за 
40 ка ман даў. У най блi жэй шы час 
бу дзе рас па ча ты Ку бак баць коў-
ства па фут бо ле, якi пад тры ма лi 
роз ныя струк ту ры — Мi нiс тэр ства 
спор ту, гар вы кан кам, Мi нiс тэр ства 
аба ро ны. Па iнi цы я ты ве ад на го з 
баць каў тут узя лi шэф ства над 
са дам Гаш ке вi ча. Адзiн та та зай-
ма ец ца шах ма та мi — i, як вы нiк, 
ар га нi за ва ны шах мат ны атрад. 
Пры жа дан нi мож на на вед ваць 

шко лу бло ге раў аль бо па чы на ю-
чых пра гра мiс таў. Кож ная ак тыў-
насць тут — гэ та маг чы масць для 
дзя цей i баць каў стаць ка ман дай, 
сяб ра мi i яшчэ больш да ве дац ца 
ад но пра ад на го.

— Ле тась мы аха пi лi прыкладна 
2,5 ты ся чы тат. Гэ ты год вы паў ня-
прос ты: у сту дзе нi—лю тым пра вя лi 
не каль кi се мi на раў, а по тым па чаў-
ся ка ра на вi рус. Але ся дзiм i пра цу-
ем, бо кi рун каў ха пае, — дзе лiц ца 
Аляк сандр Вя лiч ка. — У нас ёсць 
пра гра ма «Чац вёр ты муш ке цёр», 
у рам ках якой мы су пра цоў нi ча-
ем з хлоп ца мi з Укра i ны. Сут насць 
яе ў тым, што та ты з сы на мi ад-
праў ля юц ца ў эк стрэ маль ны па-
ход. Мы бы лi ўжо ў Кар па тах, на 
Каў ка зе, ла дзi лi спла вы. Гэ та 72 

га дзi ны ра зам, ка лi ў вас ёсць 
толь кi нож, за пал кi i соль. Ле тась 
ад сюль у та кую ванд роў ку па еха-
лi 20 баць каў з дзець мi — i пас ля 
бы лi ў за хап лен нi, бо ка лi ты по бач 
з дзi цем у та кiх умо вах, то iмк неш-
ся дэ ман стра ваць леп шае, што ў 
та бе ёсць.

По тым вы ра шы лi, што трэ ба 
неш та пры ду маць i для тат да чок. 
Так з'я вi ла ся iдэя «Та та-ба лю». 
Яго сё ле та пла на ва лi пра вес цi ў 
сту дзе нi, але спа чат ку пе ра нес-
лi на кра са вiк, а по тым на сне-
жань. Удзель нi кi ба лю рых ту юц-
ца ра зам са сту ды яй тан ца «Ка-
пi тэль» i прад зю сар скiм цэнт рам 
СПА МАШ.

Бы ла iдэя пра вес цi Дзень та-
ты ў Ло шыц кiм пар ку. Атры ма лi 

да звол, але пан дэ мiя па ру шы ла 
пла ны. Цi каў лю ся мiж iн шым, ча му 
та кое свя та ў на шай кра i не не мае 
афi цый на га ста ту су. Аказ ва ец ца, 
ад мо ву час цей за ўсё ар гу мен ту-
юць пра за iч на: «Не мэ та згод на. 
У нас i так шмат свя точ ных дзён». 
Маг чы ма, та кая сi ту а цыя ў чымсь-
цi сiм ва лiч ная, та му што вель мi 
шмат у нас га во рыц ца пра ро лю 
ма цi, а та та за ста ец ца на це ня вых 
па зi цы ях.

— Хто ў сям'i га лоў ны? Я пе ра-
ка на ны, што толь кi баць ка, якi бя-
рэ на ся бе ўсю паў на ту ад каз нас цi 
за жон ку i дзя цей, мо жа на зы вац-
ца муж чы нам з вя лi кай лi та ры, — 
ка жа Аляк сандр. — Баць ка, яко га 
ня ма по бач з дзець мi, — дрэн ны 
баць ка. Гля дзi це, раз вод сён ня — 
гэ та ўцё кi ад праб лем. I нi хто не 
раз гля дае сям'ю як тое, за што 
вар та зма гац ца. Ча му ў нас ня ма 
пэў ных мер, якiя бу дуць пе ра шка-
джаць яе рас па ду? Ка лi на шым 
лю дзям да юць тры ме ся цы на роз-
ду мы, то нi хто не iдзе па да па мо гу 
да та го ж псi хо ла га... Та му ў на шай 
ар га нi за цыi ёсць iдэя — у тых жа 
ЗА ГСах, су дах рас каз ваць пра на-
шы се мi на ры. I на iх мы рас тлу ма-
чым, што сям'я — гэ та не прос та 
жыць ра зам. Трэ ба змя нiць уяў-
лен не, быц цам сям'я — мес ца вы-
ключ на га шчас ця. На са мрэч там 
мо жа быць роз нае — кан флiк ты, 
не жа дан не браць ад каз насць, не-
жа дан не ра зу мець i пры маць. Да-
стат ко ва ўзяць пры кла ды з на ша га 
са ве та, ка лi муж чы ны дэ ман стру-
юць, што не прос та спраў ля юц ца 
з аба вяз ка мi, а шчас лi выя быць
баць ка мi. Мно гiя ж сён няш нiя 

ма ла дыя лю дзi гэ та га не ра зу ме юць. 
Ця пер па пу ляр ная па ра дыг ма, у 
якой вя сел ле — фi нiш, а трэ ба тлу-
ма чыць, што гэ та старт.

Тут цяж ка не па га дзiц ца. На ват 
у каз ках, якiя дзе цi чу юць з дзя-
цiн ства, усё за кан чва ец ца фра зай 
«Жы лi яны доў га i шчас лi ва». Ад-
нак за шчас це кож на му з нас да-
во дзiц ца пла цiць сваю ўлас ную ца-
ну. Для гэ та га не да стат ко ва толь кi 
ка хан ня — па трэб на яшчэ i ўмен не 
да ра ваць, са сту паць у спрэч ках i 
ад маў ляц ца ад улас на га эга iз му.

— У нас пе ра ста лi зма гац ца за 
сям'ю. Лю дзi iмк нуц ца да аса бiс та-
га шчас ця. Не ка то рыя на ват пе ра-
ка на ны, што не вар та жыць «дзе ля 
дзя цей», ка лi тыя бу дуць на зi раць 
па ста ян ныя свар кi. На што я ка жу: 
жыць дзе ля дзя цей — зна чыць па-
во дзiць ся бе так, каб дзе цi не ба-
чы лi ва шых кан флiк таў. Ча му двое 
да рос лых лю дзей, ства рыў шы 
сям'ю, ад чу ва юць ся бе не шчас лi -
вы мi? Су стрэ лi ся дзве адзi но ты, два 
эга iс ты, але цi ёсць у та кiм са ю зе 
мес ца ка хан ню? Ка хан не — гэ-
та ж жа дан не ад да ваць i ра бiць 
iн ша га шчас лi вым, — упэў не ны 
Аляк сандр Вя лiч ка. — Вя лi кая 
коль касць раз во даў аб умоў ле на 
вы пад ко вы мi шлю ба мi. Ка лi ма ла-
дыя лю дзi пач нуць ду маць га ла вой 
пе рад ства рэн нем сям'i, то, мо жа, 
па ло ва шлю баў i не ад бу дзец ца. 
Але я пе ра ка на ны: ка лi на ву чым 
ма ла дых лю дзей пра вiль на му па-
ды хо ду да ства рэн ня сям'i, то мы 
пе ра ло мiм сi ту а цыю. I да рос лыя, i 
дзе цi па вiн ны быць шчас лi вы мi.

Але на ДРАП КО.

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

Сён ня пы тан не бяс пе кi 
пен сi я не раў вель мi вост рае. 
Ста тыс ты ка па каз вае, што 
ме на вi та са ста рэ лыя лю дзi 
час цей за ўсё ста но вяц ца 
«ге ро я мi» зво дак ра та валь-
нi каў. Уся му вi ной за ка на-
мер нае па гар шэн не зда роўя 
i за ня пад сiл. Дрэн ная па-
мяць мо жа стаць пры чы най 
не за чы не най дзвер цы пе чы 
або не па ту ша най свеч кi пад-
час рэ лi гiй на га свя та. Як i 
знi жэн не васт ры нi па чуц цяў: 
па жы лы ча ла век не змо жа 
лёг ка ўла вiць пах ды му цi га-
зу, якi вы хо дзiць з-пад фа ер-
кi. Пры знi жэн нi слы ху — не 
па чуе ад лю дзей аб не бяс пе-
цы, а з-за на яў ных праб лем 
апор на-ру халь на га апа ра ту 
не здо лее са ма стой на па кi-
нуць не бяс печ ную зо ну.

Iн шыя пры чы ны — знеш-
нiя аб ста вi ны: ня спраў ная 
элект ра пра вод ка, праб ле мы 
з печ чу, зла ма ныя элект ра-
пры бо ры i г. д. «На мой век 
хо пiць» — са мая час тая 
фра за, якую мож на па чуць 
ад па жы лых лю дзей пры 
на яў нас цi вi да воч ных праб-
лем. На жаль, пен сi я не ры не 
заў сё ды мо гуць вы пра вiць iх 
са ма стой на, а пра сiць сва iх 
дзя цей лiк вi да ваць не па лад-
ку не лi чаць не аб ход ным. 
«Дык сын мой пра цуе. У яго 
сва iх спраў ха пае», — так 
апраў да ла абы яка васць 
сы на ба буль ка, у пе чы якой 
за мно гiя га ды ўтва ры ла ся 
вя лi кая рас ко лi на. Як ака за-
ла ся, сын не пры яз джаў да 
ма цi больш за год, апраўд-
ва ю чы ся тым, што яго праб-

ле мы па тра бу юць зна хо дзiц-
ца ў ме жах го ра да. Та кiя 
сi ту а цыi пры му ша юць за ду-
мац ца пра тую прор ву, што 
ўтва ра ец ца па мiж баць ка мi i 
дзець мi пас ля на быц ця ты мi 
са ма стой нас цi, ка лi зда роўе 
i жыц цё са ма га род на га сэр-
цу ча ла ве ка ады хо дзiць на 
дру гi план. Каб пра ду хi лiць 
не па праў нае, вар та ўся-
го толь кi ад ка заць на пы-
тан не: што мож на зра бiць 
дзе ля бяс пе кi са ста рэ лых 
баць коў?

А зра бiць мож на мно гае. 
I ле та вы дат на па ды хо дзiць 
для гэ та га. У пер шую чар-

гу, ка лi ў вас пры ват нае 

до ма ўла дан не, вi зу аль на 

агледзь це печ i ко мiн. Яны 
не па вiн ны мець рас ко лiн i 
бач ных па шко джан няў. Пры 
на яў нас цi апош нiх аба вяз ко-
ва за шту куй це iх. Пры бi це 
на пад ло зе ка ля то пач ных 
дзвер цаў ме та лiч ны лiст па-
ме рам 50x70 см у тым вы-
пад ку, ка лi яго ня ма. Аба-
вяз ко ва ачыс цi це ко мiн ад 
са жы: гэ та ўзмоц нiць ця гу i 
пра ду хi лiць уз га ран не. I на-
га дай це яшчэ раз баць кам, 
што ка тэ га рыч на за ба ра-

ня ец ца рас паль ваць пе чы 

лёг ка ўзга раль ны мi вад-

ка сця мi, а так са ма су шыць 
рэ чы i дро вы ка ля ад кры та га 
агню.

Трэ ба вы дзе лiць час i на 
элект ра пра вод ку: па гля-
дзець, цi ня ма там участ каў 
з па ру ша най iза ля цы яй. Ка-
лi не мо жа це за мя нiць праб-
лем ныя зо ны, ска рыс тай це-
ся iза стуж кай. За пом нi це: 

пра вод ку нель га за клей-

ваць шпа ле ра мi, а дрот 

злу чаць пры да па мо зе 

скруч ван ня — ужы вай це 
га еч на-бал то выя злу чэн нi 
або пай ку. Ад ра ман туй це 
або за мя нi це ня спраў ныя 
элект ра пры бо ры, а на кух-
нi рас стаў це рэ чы так, каб 
яны не змаг лi вы клi каць за-
га ран не.

Да па ма жы це баць кам у 
на вя дзен нi па рад ку на пры-
ся дзiб ным участ ку, пры гэ-
тым не за бы вай це аб пра вi-
лах па жар най бяс пе кi. Нi ко-

лi не спаль вай це смец це i 

су хую тра ву ў не пры ста са-

ва ных для гэ та га мес цах — 
да стат ко ва не вя лi ка га па-
ве ву вет ру, каб агонь хут ка 
рас паў сю дзiў ся, аха пiў шы 
жы лыя па бу до вы. Лепш вы-
вез цi ўсё на смет нiк, а ў са-
мым край нiм вы пад ку, ка лi 
та кой маг чы мас цi ня ма, зра-

бiць бяс печ ным мес ца для 
спаль ван ня. (Для гэ та га па-
ды хо дзiць ме та лiч ная боч ка, 
ва кол якой трэ ба аб ка паць 
зям лю не менш чым 30-сан -
ты мет ро вай па ла сой.) I — што 
са мае важ нае — заў сё ды 
тры май це па блi зу вяд ро з 
ва дой або вог не ту шы цель.

Ства ры це ўсе ўмо вы для 
та го, каб у вы пад ку ўзнiк нен-
ня над звы чай най сi ту а цыi ў 
па жы лых лю дзей бы ла маг-
чы масць вы клi каць на да па-
мо гу ра та валь нi каў. За ня сi-
це ну ма ры эк стран ных служ-
баў у тэ ле фон, на пi шы це на 

па пе ры не аб ход ныя звест кi 
(ад рас, iмя i проз вi шча) i па-
кла дзi це iх у бач ных мес цах, 
каб баць кi не раз гу бi лi ся i не 
за блы та лi ся пад час зван ка 
дыс пет ча ру МНС. Па стаў це 
аў та ном ны па жар ны апа вя-
шчаль нiк у кож ным жы лым 
па коi — сва iм гу кам ён раз-
бу дзiць на ват спя ча га ча ла-
ве ка i апа вяс цiць пра бя ду. 
Усё гэ та — не аб ход ны мi нi-
мум, якi да зво лiць збе раг чы 
род ных лю дзей.
Ган на ШЛО МА, iн спек тар 

Рэс пуб лi кан ска га цэнт ра 

пра па ган ды МНС.

С
У ЧАС НЫ свет — гэ та веч ная гон ка: 

за гра шы ма, пры знан нем, кам фор там... 

У стра ху не па спець, у жа дан нi абы сцi ўсiх мы 

губ ля ем ся бе, грэ бу ем тым, што ма ем, i за бы ва ем 

пра важ нае. А што са мае крыўд нае — па кi да ем без 

ува гi тых, хто да зво лiў нам стаць част кай гэ та га 

све ту i даў старт усiм рас па чы нан ням. Га вор ка — 

пра на шых па жы лых баць коў. У паў ся дзён най 

мi тус нi мы на ват не за дум ва ем ся над тым, што 

тэ ле фон ны зва нок, пры ве зе ны па кет пра дук таў цi 

ле каў не за ме няць га лоў на га — кло па ту пра бяс пе ку 

ста рэй ша га па ка лен ня, якая з най боль шай 

iма вер нас цю га ран туе iм спа кой ную ста расць.

Велапрагулка з татамі.

Бяс пе ка ў до меБяс пе ка ў до ме

ЗБЕ РАГ ЧЫ РОД НЫХ АД БЯ ДЫЗБЕ РАГ ЧЫ РОД НЫХ АД БЯ ДЫ


