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— Па мя та е це, як там у 

Да ста еў ска га: пры га жосць 

ура туе свет? Дык ча му яна 

па він на ра та ваць яго не дзе 

да лё ка, а не кан крэт на ў 

нас, у Ма ка ра ве? — смя-

ец ца га лоў ны заа тэх нік 

Свят ла на ЛЯ ШУК. — Вось 

і мы па ду ма лі, што най леп-

шая тая пры га жосць, якую 

ство рыш сва і мі ру ка мі. По-

тым ады дзеш ся, па гля дзіш, 

пад пра віш неш та, а то і пе-

ра ро біш на ноў. А ка лі сур'-

ёз на, то ге не ра та рам ідэй 

па ўлад ка ван ні і афарм лен-

ні комп лек су з'яў ля ец ца яго 

на чаль нік Анд рэй Ка за чок, 

а мы пад хоп лі ва ем, усве-

дам ля ем і ма тэ ры я лі зу ем. 

І ўвесь час зна хо дзім ся ў 

пра цэ се раз віц ця. Бо з'яў-

ля ец ца неш та но вае ў ча со-

пі се, у ін тэр нэ це, зна чыць, 

мож на пры мя ніць у ся бе, 

адап та ваць да на шых умоў 

і ста но ві шча.

Ме на ві та та кім чы нам па-

яві ла ся по бач з ува хо дам у 

па мяш кан не цэ лая скульп-

тур ная кам па зі цыя. Ця пер 

лю бо га, хто ўва хо дзіць, 

у дзвя рах су стра ка юць вя сё-

лыя ка ро вы. Тут вы стаў ле ны 

цэ лыя ра га тыя ся мей ствы з 

ма лы мі і боль шы мі ця ля та мі, 

да якіх пры су се дзі лі ся прад-

стаў ні кі пё рыс та га жы вёль-

на га све ту. Ва ўсіх фі гур ках 

угад ва юц ца муль цяш ныя 

ге роі — ад на гэ тая кар цін-

ка здоль ная ўзняць на строй. 

Тым больш што да свя т ка-

роў мо гуць упры го жыць, 

на прык лад, ка ля ро вы мі вя-

ноч ка мі. А зой дзеш у ка лі-

дор — там свой не звы чай ны 

ды зайн. Сце ны ўпры гож ва-

юць не толь кі пры выч ныя ін-

фар ма цый ныя стэн ды — на 

роз ных уз роў нях зме шча-

ны квет кі, на ад ну сця ну 

пра ецы ру юць ма ляў ні чыя 

пей за жы. Пры ма ца ва ны да 

сто лі вя лі кі бу сел на гад вае 

пра на шу зям лю пад бе лы мі 

кры ла мі.

Ка лі вы пад зе за зір нуць 

у па кой ад па чын ку і прыё-

му ежы, ні бы апы на еш ся 

ў да маш няй аб ста ноў цы. 

На пер шы по гляд, аб ста-

ля ва на прос та, але зноў 

жа, з лю боўю, з гус там. 

І мэб ля, і сур вэт кі ад на да 

ад ной — ад ра зу від аць, са-

праўд ныя гас па дынь кі ру ку 

пры кла лі.

Тут, у сэн се на комп лек се, 

час та гу чыць му зы ка, але не 

столь кі для ра бот ні каў, коль-

кі для ра гуль. Спе цы яль на 

для іх пад бі ра лі му зы ку для 

дой кі. Спы ні лі ся на кла січ-

ных кам па зі цы ях, бо за ўва-

жы лі, што пры та кім му зыч-

ным су пра ва джэн ні ка ро вы 

лепш ад да юць ма ла ко.

А вы ні кі ра бо ты жы вё ла-

 га доў чы комп лекс мае вель-

мі пры стой ныя, ка лі без 

за ліш няй сціп лас ці га ва-

рыць — леп шыя ў ра ё не, у 

трой цы лі да раў па воб лас ці. 

На прык лад, зар пла та апе-

ра та ра ма шын на га даен  ня 

іс тот на пе ра вы шае ся рэд-

нюю па кра і не. Па вод ле слоў 

началь ні ка комп лек су Анд-

рэя КА ЗАЧ КА, ужо сё ле та 

ма лоч ны цэх прад пры ем-

ства пе ра боль швае па на до-

ях у па раў на нні з ле таш нім, 

па каз чы кі не дзе на ўзроў ні 

150 пра цэн таў. «Удой у нас 

леп шы па гас па дар цы і пад-

сту пае да 8 ты сяч літ раў на 

ка ро ву. 100 пра цэн таў ма ла-

ка ідзе кла сам «эк стра». За 

ўсім гэ тым, вя до ма, ста іць 

што дзён ная пра ца кож на га 

з ка лек ты ву, які на ліч вае 

31 ча ла век. З іх двац цаць — 

жан чы ны. Скла до вы мі на ша-

га пос пе ху мож на на зваць 

гра мат ную се лек цыю, пе ра-

да выя тэх на ло гіі, якас ныя 

кар мы, — пра цяг вае Анд рэй 

Ула дзі мі ра віч. — Гэ та ж аг-

ра мад нае жы вё ла га доў чае 

прад пры ем ства. Ця пер на 

комп лек се ўтрым лі ва ец ца 

1601 га ла ва буй ной ра га тай 

жы вё лы, у іх лі ку 500 дой ных 

ка роў. І кож ная жы вё лі на 

па він на быць да гле джа ная 

ў ад па вед нас ці з тэх на ла гіч-

ны мі, ве тэ ры нар ны мі па тра-

ба ван ня мі».

Кам бі корм, на прык лад, 

тут ро бяць па сваім рэ-

цэп це, для яго на ват ку пі-

лі асоб ную раз мо лач ную 

ма шы ну, якая вы дае па-

трэб ную фрак цыю су ме сі. 

Да скла дан ня рэ цэп ту ры 

спе цы я ліс ты па ды хо дзяць 

над звы чай ад каз на, ка рыс-

та юц ца най ноў шы мі на ву-

ко вы мі рас пра цоў ка мі.

Важ на, што па да бра ла-

ся ка ман да ад на дум цаў, якія 

пе ра жы ва юць за спра ву, за 

ка лек тыў. А ка лі ва кол пры-

го жа, зар пла та пры стой ная, 

то і на пра цу ха дзіць хо чац-

ца — у адзін го лас ка жуць 

жы вё ла во ды.

Свят ла на ЯС КЕ ВІЧ.

Фо та Ва ле рыя КА РА ЛЯ.

Ка мя нец кі ра ён.

Камфорт, крэатыў... і музыка для рагульКамфорт, крэатыў... і музыка для рагуль

Апе ра та ры ма шын на га да ен ня На тал ля БА РАН ЧУК і Са фія МА ЗУ РЫК.

Так, у Па ла це прад стаў ні коў На цы я наль-

на га схо ду Бе ла ру сі пра цуе 40 пра цэн таў 

жан чын, а ў Са ве це Рэс пуб лі кі — 25 пра-

цэн таў. Жан чын мож на су стрэць ся род 

мі лі цы я не раў і ра та валь ні каў. Усё больш 

жа но чай ста но віц ца пра фе сія жур на ліс та. 

Так, сён ня хлоп цаў на фа куль тэ це жур на ліс-

ты кі БДУ ўся го 20 %. І та кая 

тэн дэн цыя на зі ра ец ца 

на пра ця гу ўжо 10 га-

доў, паведаміла дэ кан 

фа куль тэ та Воль га 

СА МУ СЕ ВІЧ пад час 

круг ла га ста ла.

«Ця пер хлоп цы хо чуць 

быць пра гра міс та мі, спе цы-

я ліс та мі ў сфе ры ІT-тэх на ло гій. Але сфе ра 

жур на ліс ты кі вель мі ад каз ная, тут трэ ба 

быць спе цы я ліс там не ў ад ной га лі не. Не-

аб ход на па ста ян на раз ві вац ца. Мне па да ец-

ца, гэ та на клад вае свой ад бі так на тое, што 

ў нас вель мі шмат дзяў чат. Але я ўпэў не на, 

што не ад гэ та га за ле жыць якасць. Га лоў ная 

ры са спе цы я ліс та ў тым, на коль кі ён ад да-

ец ца сва ёй пра цы і на коль кі ра зу мее сваю 

мі сію», — лі чыць Воль га Са му се віч.

На мес нік стар шы ні Па-

ста ян най ка мі сіі Па ла ты 

прад стаў ні коў па пра-

вах ча ла ве ка, на цы-

я наль ных ад но сі нах 

і срод ках ма са вай 

ін фар ма цыі Лі лія 

АНА НІЧ за ўва жы ла, 

што ў пар ла мен це шы-

ро ка прад стаў ле на жа но чая 

част ка бе ла рус ка га гра мад ства.

«Жан чы ны, якія ў пар ла мен це прад стаў-

ля юць роз ныя сфе ры, без умоў на, да сяг ну лі 

вы ні каў як у пра фе сій най дзей нас ці, так і ў 

гра мад скай, бо зай ма юць ак тыў ныя па зі цыі 

ў жыц ці сва іх ка лек ты ваў і рэ гі ё наў. Не абы-

яка выя, мэ та на кі ра ва ныя, даль на бач ныя, 

яны хо чуць, каб у на шай кра і не бы ло кам-

форт на, па на ва ла ства раль ная ат мас фе ра. 

Каб мы бы лі не прос та са цы яль на ары ен-

та ва най дзяр жа вай, а каб імк ну лі ся ра біць 

трош кі больш для сва ёй сям'і, для сва ёй 

мяс цо вас ці, для сва ёй кра і ны», — ска за-

ла яна.

Па сло вах дэ пу та та, пар ла менц кае вы-

мя рэн не — гэ та тыя гар ма ніч ныя за ко ны, 

якія ад каз ва юць ін та рэ сам гра мад ства і 

дзяр жа вы, спа лу ча юць іх. Сён ня ў жан чын-

пар ла мен та ры яў, як і ў муж чын, ідзе вель мі 

ак тыў ная ра бо та па ўдас ка-

на лен ні на цы я наль на га 

за ка на даў ства.

Стар шы ня Па ста-

ян най ка мі сіі Па ла-

ты прад стаў ні коў 

па за ка на даў стве 

Свят ла на ЛЮ БЕЦ КАЯ, 

раз ва жа ю чы пра рэ цэп ты жа но ча га пос-

пе ху ў су час ным гра мад стве, ска за ла пра 

тое, што ма ла дым жан чы нам нель га за-

ся родж вац ца толь кі на са бе, што ў нас 

у Бе ла ру сі мо жа «зра біць ся бе» лю бая 

жан чы на, бо ў кра і не ство ра ны ўсе ўмо вы 

для ма ця рын ства, пра фе сій на га рос ту, 

атры ман ня аду ка цыі. Кон курс «Жан чы на 

го да» па каз вае, што жан чы ны да ся га юць 

вяр шынь ва ўсіх сфе рах, ма юць ак тыў ную 

па зі цыю.

Пар ла мен та рый за клі ка ла жан чын іс ці па 

жыц ці сме ла, ра біць свет пры га жэй і спа лу-

чаць гэ та са сва ім пра фе сій ным і аса біс тым 

рос там. Ра зам з тым, на думку пар ла мен та-

рыя, жан чы ны па він ны за ста вац ца моц ны мі, 

быць здоль ны мі пры маць са ма стой ныя ра-

шэн ні і ад каз ваць за іх, да па ма гаць і быць 

апо рай для ін шых.

За гад чы ца кан суль та-

тыў на-па лі клі ніч на га 

ад дзя лен ня Рэс пуб-

лі кан ска га на ву ко ва-

прак тыч на га цэнт-

ра «Кар дыя ло гія» 

На дзея МАН КЕ ВІЧ 

рас ка за ла, што вы со-

ка пра фе сій ны ўрач — 

заў сё ды доб ры псі хо лаг.

«Кож ны па цы ент — гэ та гіс то рыя жыц ця, 

а хва ро ба скла да ец ца з лан цу га шмат лі кіх 

фак таў, якія ўплы ва юць на будучыню. Ка лі 

мы ба чым, што мо жам па доў жыць жыц цё, 

па леп шыць яго якасць, — гэ та да ра го га 

каш туе», — па дзя лі ла ся яна.

Пад час су стрэ чы жан чы ны зга да лі Ве-

ру Ло жач нік з Ба ры са ва, якая вы ха ва ла 

шасцярых сва іх і 27 пры ём ных дзя цей. Гэ-

та прык лад са праўд на га пос пе ху жан чы ны, 

якая знай шла сваё пры зван не ў лю бо ві да 

дзя цей.

На тал ля ТА ЛІ ВІН СКАЯ.

На пя рэ дад ніНа пя рэ дад ні

Спа лу чаць сла басць і моц
Жан чы ны прад стаў ля юць амаль усе слаі гра мад ства

За гад ка выя, не паў тор ныя, дзіў ныя, эма-

цыяналь ныя, ім пуль сіў ныя, не прад ка заль-

ныя — на пра ця гу мно гіх ста год дзяў муж чы-

ны спра ба ва лі раз га даць та ям ні цу жан чы ны. 

Ча го ж яна хо ча на са май спра ве? Як пра-

чы таць, што ха ва ец ца за яе ваб най усмеш-

кай? Якім чы нам у прад стаў ніц сла ба га по лу 

атрым лі ва ец ца мно гае ра зу мець і да ра ваць? 

Ад ка заць на гэ тыя пы тан ні ўда ец ца да лё ка 

не заў сё ды. Ма быць, да кан ца ўсёй праў ды 

пра ся бе не ве да юць на ват са мі жан чы ны. 

І гэ та, на пэў на, яшчэ больш інт ры гуе моц ны 

пол. Між ін шым, удзель ні цы круг ла га ста ла 

«Сла бая моц ная жан чы на», які ад быў ся ў 

ста ліч ным До ме прэ сы на пя рэ дад ні вяс но ва-

га свя та, сыш лі ся ў ад ным: жан чы ны сён ня 

га то выя не толь кі быць там, дзе па трэб ныя 

іх мяк касць, мі ла сэр насць і спа чу ван не, але 

і склас ці год ную кан ку рэн цыю ў тых сфе рах, 

якія тра ды цый на лі чы лі ся муж чын скі мі.
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