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ПРАЙ СЦІ МІ МА 
ЦІ ЎМЯ ШАЦ ЦА?

ПА ТРЭБ НАЕ
ПАД КРЭС ЛІЦЬ

На пэў на, па ўсёй кра і не аб-
мяр коў ва юць гэ ты мі дня мі 
гіс то рыю 9-га до вай дзяў чын кі 
Ксе ніі Жу ка вай з Коб рын ска га 
ра ё на, якая знік ла 15 са ка ві-
ка. Па вод ле асноў най вер сіі 
пра ва ахоў ні каў, яе звя ла з 
баць коў ска га до му 28-га до-
вая да лё кая сва яч ка сям'і — 
ця жар ная на 7-м ме ся цы, па-
збаў ле ная баць коў скіх пра воў 
на чац вя рых улас ных дзя цей, 
але не па збаў ле ная моц най ця-
гі да ал ка го лю…

Не ха чу і не ма гу, не маю пра ва 
асу джаць у гэ тай сі ту а цыі баць коў. 
Як ка жуць, не дай Бог ні ко му. Як і 
боль шасць су ай чын ні каў, спа чу ваю 
ім і ад чай на спа дзя ю ся на тое, што 
Ксю ша зной дзец ца і вер нец ца да до-
му, жы вая і зда ро вая. А яшчэ між во-
лі пры гля да ю ся больш піль на да да-
рос лых з дзець мі. І ўсё ні як не ма гу 
зра зу мець: ча му ні ў род най вёс цы, 
ні па да ро зе ў ста лі цу і да лей ні хто 
не звяр нуў ува гі на гэ ту дзіў ную па-
ру? 9-га до вае дзі ця — не не маў ля, 
яго ў ваз ку не сха ва еш, і спа кой на 
яно з чу жым не пой дзе, так ці інакш 
па ста ра ец ца пры цяг нуць ува гу да-
рос лых: бу дзе гуч на кры чаць, пла-
каць або смя яц ца, агрэ сіў на ся бе 
па во дзіць. Вы хо дзіць, аль бо дзяў-
чын ка бы ла за па ло ха ная ўшчэнт, 
аль бо… усім су стрэч ным да рос лым 
бы ло ўсё роў на?

Згод на, мя жа тут на са мрэч вель-
мі тон кая — ка лі са праў ды трэ ба 
ўмя шац ца, а ка лі па чу ем у ад каз: 
«Гэ та маё дзі ця — я яго лепш ве-
даю. Та му не ка жы це, што мне ра-
біць, і я не ска жу, ку ды вам іс ці». У 
зна ё май 6-га до вы сын, ка лі на ды-
хо дзіць час ку пац ца і мыць га ла ву, 
ві шчыць лі та раль на па рас ём, так 
што су се дзі як зні зу, так і звер ху 
па чы на юць дзяўб ці па ба та рэі. Што 
ро біц ца з дач кой-пер ша клас ні цай 
ін шай ма ёй пры яцель кі ў па лі клі-
ні цы — на ват не апі шаш, на коль кі 
гуч на і якія сло вы вы крык вае дзяў-
чо, ледзь не б'ец ца ў іс тэ ры цы. «Я 
дзі ву да юся, што яны яшчэ ні вод-
на га ра зу мі лі цыю не вы клі ка лі», — 
сум на ўсмі ха ец ца яе ма ці.

Ад нак ёсць і ін шыя гіс то рыі. Ні-
ко лі не за бу ду ся, як у пе ра хо дзе 
мет ро мі ту сі ла ся ма ла дая ма ма з 
сан ка мі і ля ман та ва ла, ці не ба чыў 
хто ма лень ка га хлоп чы ка з руч кай 
ад са нак? А лю дзі, да якіх яна ў рос-
па чы кі да ла ся, зболь ша га па ну ра 
іш лі мі ма… Хві лін праз 10 хлоп чык 
знай шоў ся — уся го на па ру ім гнен-
няў ад пус ціў ма мі ну ру ку, і на тоўп 
«вы нес» яго ў адзін з ча ты рох вы-
ха даў. Але ж доб ра, што знай шоў-
ся і што за ру ку яго, за пла ка на га, 
пры вёў «вы ра та валь нік»-пен сі я нер. 
Ма ці за гэ тыя хві лі ны ледзь не стра-
ці ла пры том насць.

Ды на ват ка лі не браць край нія 
вы пад кі. Аб са лют ная боль шасць 
баць коў ве дае, што та кое дзі ця чая 
іс тэ ры ка, тым больш у пуб ліч ным 
мес цы. І аса біс та я вель мі ўдзяч ная 
тым ба бу лям, якія не прай шлі мі ма 
з пад ціс ну ты мі вус на мі, кі да ю чы на 
нас не за да во ле ны по зірк, а згу ля лі 
з ма ёй ма лой у мі ні-гуль ню «Хто 
леп шы — чу жая ба буль ка ці род ная 
ма ма». У тым лі ку дзя ку ю чы гэ тым 
на гляд ным уро кам дзе ці ўсве дам-
ля юць пра ві ла «свой-чу жы». А тыя 
не каль кі вы пад каў, ка лі лю дзям 
прос та ха це ла ся па бур чаць, я пе-
ра жы ву, ка ро на не зва ліц ца. І са-
ма па клаў шы ру ку на сэр ца лепш 
уклю чу ся ў сі ту а цыю, ка лі ад чай на 
ры дае дзі ця. Бо, лі чу, лепш па мы-
ліц ца і по тым па пра сіць пра ба чэн ня, 
чым не ўмя шац ца і па шка да ваць. А 
вы згод ны?

Вік то рыя ЦЕ ЛЯ ШУК.
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22 са ка ві ка мі не са мая працяглая 
школь ная чвэрць і пач нуц ца доў га-
ча ка ныя вяс но выя ка ні ку лы. Цэ лы 
ты дзень школь ні кі бу дуць ад па чы-
ваць і на бі рац ца сіл.

Ад нак у гэ тыя дні дзве ры школ і гім на-
зій не за чы няц ца. Там бу дуць пра ца ваць 
дзі ця чыя ла ге ры, клу бы па ін та рэ сах і 
гурт кі.

Да ка ні кул так са ма пад рых та ва лі ся 
тэ ат ры, кі на тэ ат ры, біб лі я тэ кі, фі лар мо-
нія. У Мін ску ў рам ках ак цыі «Вяс но вы 
квад рат» прой дуць ме ра пры ем ствы, пры-
све ча ныя ча ты ром ві дам мас тац тва: му-
зы цы, тэ ат ру, кі но і лі та ра ту ры.

На прык лад, у кож най дзі ця чай біб-
лі я тэ цы го ра да прой дуць тэ ма тыч ныя 
вы ста вы, тур ні ры, ра ніш ні кі, ак цыі, су-
стрэ чы з дзі ця чы мі пісь мен ні ка мі і жур-
на ліс та мі дзі ця чых ча со пі саў і га зет. На-
цы я наль ная біб лі я тэ ка Бе ла ру сі ар га ні-
зуе для школь ні каў спар тыў на-цыр ка вое 
прад стаў лен не «Цырк. Цырк. Цырк», на 
якім вы сту піць цыр ка вая сту дыя «Бе лая 
Русь». Су пра цоў ні кі біб лі я тэ кі спа дзя-
юц ца, што та кім чы нам мож на вы клі-

каць у школь ні каў боль шую ці ка васць 
да кні гі.

Бе ла рус кая дзяр жаў ная фі лар мо нія 
ча кае дзя цей на дзве лі та ра тур на-му-
зыч ныя пра гра мы: «Ка лі вы вет лі выя» і 
«Як прынц ня вес ту ад шу каў, ці На ве ла 
пра тан цы».

У дні ка ні кул ад зна ча ец ца Між на род ны 
дзень тэ ат ра (27 са ка ві ка). Та му школь ні-
кі і мо ладзь, на прык лад, у Тэ ат ры юна га 
гле да ча, Бе ла рус кім дзяр жаў ным тэ ат-
ры ля лек, Бе ла рус кім паэ тыч ным тэ ат ры 
ад на го ак цё ра «Зьніч» змо гуць уба чыць 
шмат ці ка вых па ста но вак.

На пля цоў ках кі на тэ ат раў у дні ка ні кул 
рас па чы на ец ца кі на фес ты валь «Са ка ві-
чок». Па тра ды цыі, ад крыц цё фес ты ва лю 
ад бу дзец ца ў кі на тэ ат ры «Каст рыч нік». У 
До ме кі но 24 са ка ві ка мож на бу дзе ўба-
чыць но вую кар ці ну «Бе ла русь філь ма» — 
«Кін дэр-Ві лей скі пры від». А ў кі на тэ ат ры 
«Пі я нер» пе рад па ка зам кі на філь маў і 
мульт філь маў юных гле да чоў ча кае ці-
ка вая пра гра ма з кон кур са мі і вік та ры-
на мі.

На тал ля ТА ЛІ ВІН СКАЯ

�

АД КОЖ НА ГА ПА ЗДОЛЬ НАС ЦІ 
На ка на ле «Куль ту ра» Бе ла рус ка га ра дыё стар та ваў но вы пра ект «Усе дзе ці 
та ле на ві тыя». Яго ар га ні за ва лі су мес на рэ дак цыя пра гра мы «Мэ ры По пінс» 
і гра мад ская ар га ні за цыя «Бе ла рус кі фонд SOS — Дзі ця чая вёс ка».

— Мы ад ра зу пад тры ма лі ідэю пра ек та, — га во рыць вя ду чы спе цы я ліст фон ду 
па пы тан нях апе кі дзя цей Ган на ГОР СКАЯ. — Та кім чы нам дзе ці змо гуць са цы я лі-
за вац ца праз твор часць. А гэ та вель мі важ на для ма лых, якія за ста лі ся без баць коў-
скай апе кі. На шы баць кі-вы ха валь ні кі так са ма бы лі ўсце ша ны маг чы мас цю рас крыць 
і пра дэ ман стра ваць та лен ты сва іх па да печ ных.

Кож ны аў то рак у пра гра ме «Мэ ры По пінс» мож на бу дзе да ве дац ца пра твор чыя 
да сяг нен ні дзя цей з ня прос тым лё сам, якія ма лю юць, спя ва юць, зай ма юц ца му зы кай, 
дэ ка ра тыў на-пры клад ным мас тац твам, на вед ва юць тэ ат раль ныя сту дыі і спар тыў ныя 
сек цыі. Пра ўсё гэ та рас па вя дуць пры ём ныя ма ці і дзе ці ў эфі ры. У фі на ле пра ек та 
ад бу дзец ца вы ста ва ма люн каў і вы ра баў, а так са ма зла джа ны SOS-сем' я мі кан цэрт. 
Ён прой дзе 15 мая, у Між на род ны дзень сям'і, у сту дыі До ма ра дыё. У эфір жа кан цэрт 
вый дзе 30 мая, на пя рэ дад ні Між на род на га дня аба ро ны дзя цей.

За яў кі на ўдзел у пра ек це па да лі ўжо два нац цаць ся мей з SOS-вё сак у Ба раў-
ля нах, Мар' і най Гор цы і Ма гі лё ве. Так са ма ўдзел пры муць і сем'і, якія вы хоў ва юць 
сва іх род ных дзя цей, але пе ра нес лі жыц цё выя цяж кас ці і ме лі па трэ бу ў да па мо зе 
спе цы я ліс таў фон ду.

СА ША І МАЦ ВЕЙ 
Трэ ці год на тэ ле ка на ле АНТ іс нуе руб-
ры ка «У вас бу дзе дзі ця». Кож ны ты-
дзень бе ла рус кім гле да чам ра сій скай 
пра гра мы «Па куль усе до ма» па каз ва-
юць сю жэ ты пра дзя цей, якія ча ка юць 
усы наў лен ня. Дзя ку ю чы пра гра ме свае 
но выя сем'і знай шлі 43 дзі ця ці. Да пра-
ек та да лу ча ец ца і на ша га зе та.

Вась мі га до вы Са ша 
і шас ці га до вы Мац вей — бра ты. 
Яны жы вуць у дзі ця чым до ме 
ў го ра дзе Друя. Вы ха ва це лі 
на зы ва юць іх доб ры мі, мі лы мі, 
пя шчот ны мі.

Ган на БА ГЕ ША, пе да гог-псі хо лаг:
— Са ша, як ста рэй шы брат, заў сё ды ста-

іць га рой за свай го Мац вея. На зі ра ю чы за іх 
ад но сі на мі, мож на ска заць, што гэ та і ёсць 
са праўд ная брац кая лю боў. Я ўпэў не на, што 
тая сям'я, якая возь ме да ся бе хлап чу коў, ні-
ко лі аб гэ тым не па шка дуе.

Каб да ве дац ца больш пра Са шу і Мац вея, 
па зва ні це па ну ма ры 8 017 284 71 51. Гэ та тэ-
ле фон На цы я наль на га цэнт ра ўсы наў лен ня 
Мі ніс тэр ства аду ка цыі Рэс пуб лі кі Бе ла русь.

Пад рых та ва ла Свят ла на БА РЫ СЕН КА.

У вас бу дзе дзі ця У вас бу дзе дзі ця   ��
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Аса біс ты кам п'ю тар, план шэт, ма-
біль ны тэ ле фон з вы ха дам у ін тэр нэт 
ёсць сён ня ці не ў кож на га пад лет-
ка. На прак ты цы гэ та, на жаль, не 
толь кі до ступ да не аб сяж на га акі я-
на ін фар ма цыі, але і шмат га дзін нае 
«за ві сан не» ў са цы яль ных сет ках і 
ан лайн-гуль нях, зна ём ства з су мніў-
ным кан тэн там, ві ру са мі і шкод ны мі 
пра гра ма мі, а так са ма ры зы ка стаць 
ах вя рай мах ля роў і зла чын цаў — як 
вір ту аль ных, так і цал кам рэ аль ных.

Як у час за ўва жыць, што тэх на ло-
гіі з ка рыс ных ін стру мен таў пе ра тва-
ра юц ца ў за бой цаў ча су? Хто і якім 
чы нам па ві нен кант ра ля ваць да сяж-
насць пэў ных ін тэр нэт-рэ сур саў для 
дзя цей? І ці праў да, што ін тэр нэт-за-
леж насць мож на па пя рэ дзіць? Гэ-
тыя пы тан ні гу ча лі пад час «круг ла га 
ста ла» «Баць кі. Дзе ці. Ін тэр нэт». У 
аб мер ка ван ні ўзя лі ўдзел псі хо лаг 
Мінск ага га рад ско га дзі ця ча га псі-
хі ят рыч на га дыс пан се ра На тал ля 

ЛІТ ВІН КА, стар шы ня праў лен ня 
га рад ско га гра мад ска га аб' яд-
нан ня па па пя рэ джан ні жорст ка-
га абы хо джан ня з дзець мі «Дзе-
ці — не для на сіл ля» Мар га ры та 
ПРА ХІ НА, кі раў нік гру пы PR кам-
па ніі МТС Тац ця на КУР БАТ, ад-
ва кат юры дыч най кан суль та цыі 
№ 2 Ле нін ска га ра ё на ста лі цы 
Ган на СТРАЛ КО ВА, на стаў ні ца ма-
тэ ма ты кі і ін фар ма ты кі слуц кай 
гім на зіі № 1 Нас та сся ГРЫН КЕ ВІЧ 
і ву чань 11 кла са гэ тай жа гім на зіі 
Па вел БА ГУ ШЭ ВІЧ.

За ле жыць ад кож на га 
— Па вод ле між на род на га да-

сле да ван ня «Дзе ці ан лайн», якое 
ад бы ло ся ў 2010 го дзе ў 25 еў ра-
пей скіх кра і нах, у ся рэд нім дзе ці 
па чы на юць са ма стой на вы хо дзіць 
у су свет нае па ву цін не ў 9–10 га доў. 
Пры гэ тым зна хо джан не ў вір ту аль-
най пра сто ры 90% пад лет каў, ста-
рэй шых за 13 га доў, на огул ні хто 
не кант ра люе… З ча го па чы на ец ца 
ін тэр нэт-за леж насць?

На тал ля ЛІТ ВІН КА: — Акра мя 
пры сут нас ці ў са цы яль ных сет ках 
і ча су, пра ве дзе на га ў ін тэр нэ це, 
трэ ба ацэнь ваць усю су куп насць 
сімп то маў, інакш усіх нас на 100% 

мож на лі чыць ін тэр нэт-за леж ны мі. 
Але ў ін тэр нэт-за леж нас ці ёсць свае 
пры кме ты: най перш гэ та па вы ша-
ная раз драж нё насць, ад чу ван не 
пус та ты, дэ прэ сіў ны стан, сы ход ад 
рэ аль нас ці, не жа дан не ста сун каў з 
сям' ёй, ад на год ка мі, ін шы мі знач-
ны мі людзь мі; так са ма ха рак тэр ныя 
сімп то мы — па ру шэн не рэ жы му сну, 
про пус кі пры ёмаў ежы, грэ ба ван не 
аса біс тай гі гі е най. Маг чы мы га лаў-
ныя бо лі на кшталт міг рэ ні, бо лі ў 
спі не, су хасць у ва чах. Пе рад усім у 
гру пу ры зы кі гуль ня вой і ін тэр нэт-за-
леж нас ці ўва хо дзяць пад лет кі, якія 
лёг ка за хап ля юц ца, не ад чу ва юць, 
як бя жыць час, і цал кам па глыб-
ля юц ца ў вір ту аль ную рэ аль насць. 
Та кія дзе ці па чы на юць пра пус каць 
шко лу, горш ву чац ца, і та ды ўжо 
баць кі і пе да го гі б'юць тры во гу. Як 
ба чым, пры за леж нас ці так ці інакш 
за кра на юц ца ўсе сфе ры жыц ця, але 
най перш — псі хіч нае зда роўе. Коль-
кі ў нас пад лет каў з па доб ны мі праб-
ле ма мі, дак лад на ска заць цяж ка, бо 
пе ра важ на та кія зва ро ты ана нім ныя: 
ма ла хто хо ча на зы ваць проз ві шчы, 
за во дзіць мед карт ку. Не па срэд на ў 
наш дыс пан сер звяр та юц ца, як пра-
ві ла, ужо з ус клад не ны мі вы пад ка мі, 
з комп лек сам праб лем…

(Працяг на стар. 2–3 «СГ».)

ЗВЯ ЗА НЫЯ АД НОЙ СЕТ КАЙ
БАЦЬ КІ І ДЗЕ ЦІ Ў ІН ТЭР НЭ ЦЕ: РА ЗАМ ЦІ ПА АСОБ КУ?


