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Мін чан кі, якія прэ тэн да ва лі на зван не «су пер-
ма мы», рэа лі за ва лі ся ў са мых роз ных кі рун ках: 
су до вы вы ка наў ца, да цэнт і вы клад чык БДУ, 
ды рэк тар са ло на вя сель най і вя чэр няй мо ды, 
су за сна валь ні ца сет кі ка вяр няў, ула даль ні ца жа-
но ча га фіт нес-клу ба, на мес нік на чаль ні ка вы-
пра ба валь най ла ба ра то рыі, фі нан са вы кі раў нік 
біз нес-цэнт ра...

Усе ма мы на роз ных эта пах кон кур су ву чы-
лі ся пла на ваць ся мей ны бюд жэт, дэ ман стра ва-
лі свае ку лі нар ныя здоль нас ці, удзель ні ча лі ў 
фо та се сіі. У фі на ле ж яны па він ны бы лі зра біць 
прэ зен та цыю пра аса біс тыя да сяг нен ні і пра-
фе сій ны рост, прай сці ін тэ ле кту аль ны тэст, а 
так са ма пра явіць ся бе ў твор чым кон кур се і паў-
дзель ні чаць у дэ фі ле. Лепш за ўсіх гэ тыя вы пра-
ба ван ні ўда ло ся прай сці су за сна валь ні цы шко лы 
доб ра га гус ту Le Gourmet, ма ме тра іх дзя цей 
Але не Мі рон чык: суд дзі вы со ка аца ні лі як пры га-
та ва ны ёй торт, так і вы ка на ную ёй кра наль ную 
пес ню, пры све ча ную ма ме. У якас ці га лоў на га 

пры за пе ра мож ца атры ма ла ка ро ну з 
каш тоў ны мі ка мя ня мі. На огул жа без 
па да рун каў не за ста ла ся ні вод ная з 
кан кур сан так.

Па вод ле слоў ар га ні за та ра ме ра-
пры ем ства, спя вач кі і тэ ле вя ду чай 
Ла ры сы Гры ба лё вай, га лоў най мэ тай 
для ся бе яна ба чы ла па ка заць на ва-
коль ным, на коль кі шчас лі вай ро біць 
жан чы ну вя лі кая сям'я, пе ра адо лець 
стэ рэа тып, які склаў ся ў гра мад стве, 
быц цам шмат дзет ная сям'я — сям'я 
праб лем ная.

— Мы вы ра шы лі па ка заць ак тыў-
ных, па спя хо вых, пры го жых мам, якія 
ма юць шмат дзя цей і ўсё па спя ва-
юць. Бо дзе ці — гэ та на тхнен не. На-
ту раль на, мы не пе ра ка на ем тых, хто 
мае прын цы по ва ін шую па зі цыю, але, 
без умоў на, змо жам змя ніць стаў лен-
не тых, хто су мня ва ец ца, — рэ зю ма-

ва ла спя вач ка, якая, між ін шым, і са ма па спя-
хо ва су мя шчае твор часць, біз нес і вы ха ван не 
два іх дзя цей.

У на ступ ным го дзе, як пла ну юць ар га ні за-
та ры, «Су пер Ма ма» вый дзе на рэс пуб лі кан скі 
ўзро вень, а маг чы масць пра явіць ся бе атры-
ма юць так са ма ак тыў ныя і па спя хо выя ба бу лі 
і вя лі кія твор чыя сем'і. Сё ле та ж прой дзе дру гі 
рэс пуб лі кан скі кон курс «Сям'я го да», а на пя рэ-
дад ні Дня сям'і ў Мін ску бу дзе на зва на леп шая 
шмат дзет ная сям'я го ра да.

Да рэ чы, па вод ле звес так Ка мі тэ та па пра цы, 
за ня тас ці і са цы яль най аба ро не на сель ніц тва Мін-
гар вы кан ка ма, ця пер у ста лі цы пра жы вае амаль 
9 ты сяч (8791) шмат дзет ных сем' яў. Тры чвэр ці з 
іх, ад зна чы ла на мес нік стар шы ні ка мі тэ та Іры на 
Дуд ка, вы хоў ва юць па трое дзя цей; але ёсць і тыя, 
у ка го рас туць пя цё ра, ся мё ра, а ў дзвюх мін скіх 
сем' ях — па 12 дзе так! Ор дэ нам Ма ці (яго атрым-
лі ва юць жан чы ны, якія на ра дзі лі і год на вы ха ва лі 5 
і больш дзя цей) уз на га ро джа на 471 мін чан ка, а сё-
ле та гэ тая ліч ба па вя лі чыц ца яшчэ на 12 ча ла век.

Вік то рыя ЗА ХА РА ВА.

МА МА — МОЙ ЧЭМ ПІ ЁН!

Ёсць ся мей ныя па ры, ад якіх не маг чы-
ма ад вес ці ва чэй. І не та му, што яны 

па-га лі вуд ску пры го жыя, а з той пры-
чы ны, што іх ахут вае амаль бач ная аў-
ра пя шчо ты і цеп лы ні па-са праўд на му 

бліз кіх лю дзей... Ба рыс Ва сіль е віч і Та-
ма ра Сця па наў на Ба ры сён кі ме на ві та 

з та кіх пар. Яны ра зам ужо больш чым 
50 га доў, але да гэ туль на зы ва юць ад но 

ад на го лас ка вы мі ім ёна мі. Яны спа лу-
ча юць так тоў насць і па чуц цё гу ма ру. 

Маг чы ма, та му гу та рыць з сям' ёй, у 
якой два за слу жа ныя ар тыс ты (Ба рыс 
Ва сіль е віч і дач ка, Але на Спі ры до віч), 
атрым лі ва ец ца бяс кон ца ці ка ва, прос-

та і ад кры та, як з доб ры мі сяб ра мі.

«Ма ма бы ла су праць шлю бу, 
і я крад ком за бра ла паш парт»

Па зна ё мі лі ся на шы ге роі на тэ ле ба чан ні: 
Ба рыс Ба ры сё нак пэў ны час быў дык та рам, 
так са ма чы таў вер шы, а зу сім яшчэ юная Та-
ма ра пас ля 10 кла саў прый шла пра ца ваць у 
дзі ця чую рэ дак цыю. 

(Заканчэнне на 3-й стар. «СГ».)

За слу жа ны ар тыст Беларусі Ба рыс БА РЫ СЁ НАК: 

«ЗА ЎСЁ ЖЫЦ ЦЁ ЖОН КА 
НІ ВОД НА ГА БРЫД КА ГА 
СЛО ВА НЕ СКА ЗА ЛА!»

КРЫ НІЧ КА 
НА ТХНЕН НЯ

Ба дай кож на му ча ла ве ку, хто 
больш ці менш звя за ны з твор-
час цю, зна ё ма гэ та страш нае сло-
ва. Не, не дэ длайн. А сту пар. Стан 
поў най твор чай без да па мож нас-
ці, ка лі, што на зы ва ец ца, гля джу 
ў кні гу — ба чу... Не пі шац ца, не 
ма лю ец ца, не пры дум ля ец ца — 
пе рад унут ра ным по зір кам толь кі 
бе лая прас ці на па ме рам з пус ты-
ню Са ха ра.

Кож ны зма га ец ца з гэ тай на ва лай 
па-свой му: хто пра цяг вае пра цу це раз 
«не ма гу», хто пе ра клю ча ец ца на ін-
шыя спра вы ў ча кан ні, па куль у му зы 
пра чнуц ца сум лен не і ім пэт. Аса біс та я 
ў та кія мо ман ты ста ра юся пад слу хаць 
або ўзга даць, аб чым га во раць дзе ці.

Яшчэ ў пад лет ка вым уз рос це я за-
чы та ла «Ад двух да пя ці» Чу коў ска га да 
дзі рак, як без ад моў ны ан ты дэ прэ сант. 
Але толь кі ка лі са ма ста ла ма май, пе ра-
ка на ла ся, што дзі ця чыя «пер лы» — гэ та 
та кая не вы чэрп ная кры ні ца на тхнен ня! 
Бо ма лыя, на ват не ве да ю чы, што та кое 
крэ а тыў, па прос ту з ім жы вуць. Мы раз-
ву чы лі ся ра біць глуп ствы, а яны — не. 
Так са ма, як не раз ву чы лі ся здзіў ляц ца, 
ра біць ад крыц ці, ба чыць но вае ў звык-
лым і ба чыць рэ чы з са мых не ве ра год-
ных ба коў.

— Ма ма, гля дзі, — аў то бус! Жоў цень-
кі, як ба нан. Ма ма, гэ та ба нан на ко лах! 
— вы дае дач ка па да ро зе ў са док. І я, 
пры ехаў шы на пра цу, між во лі ўсмі ха-
ю чы ся, ка лі пры гад ваю гэ ты воб раз, 
амаль не за ўваж на для ся бе на ад ным 
ды хан ні «вы даю» не каль кі тэкс таў.

Пры гледзь це ся: толь кі дзе ці ўме юць 
уба чыць у нач ной ка шу лі ўбор прын цэ-
сы, у бліс ку чым фан ці ку — ка ва ла чак 
зор кі, а ў лу жы не — ка ля ро выя аб ло кі. 
Толь кі яны па шка ду юць кар паў, бо тыя 
«мо гуць ута піц ца» ў ма га зін ным аква-
ры у ме, і зла дзяць апе ра цыю па вы ра-
та ван ні даж джа во га чар вя ка, бо «на 
тым ба ку сця жын кі яго ча ка юць ма ма і 
та та». Толь кі яны ма лю юць кра наль ныя 
чыр во ныя ел кі з бла кіт ным кам лём, сяб-
ру юць з ге ро я мі мульт філь маў і да юць 
ім ёны не зна ё мым ко ці кам. Толь кі яны... 
Ды ўзга дай це са мі, як мно га ўме юць 
толь кі дзе ці!

І, на пэў на, толь кі ў тых да рос лых, хто 
здо леў за ха ваць у са бе гэ тае «ўнут ра-
нае дзі ця» і не раз ву чыў ся здзіў ляц ца 
на ва коль на му све ту, атрым лі ва ец ца 
пры ду маць «Аран жа вую пес ню», «Каз-
ку пра за ла ты клю чык» ці «Ма лень ка га 
прын ца». Хі ба не?

Вік то рыя ЦЕ ЛЯ ШУК.

Дзе ці пер шы мі па він ша ва лі ма му з пе ра мо гай.

Ка ця ры на ЕЛІ ЗА РА ВА су праць «дрэн на га на двор'я» ў ха це. Сям'я заў сё ды вы ра туе ад бя ды — да ка за ла Воль га ЦІМ КІ НА.

У ста лі цы прай шоў пер шы га рад скі кон курс «Су пер Ма ма», зла джа ны свя точ-
ным агенц твам Ла ры сы Гры ба лё вай пры пад трым цы Мін гар вы кан ка ма. Удзел 
у гэ тым свое асаб лі вым спа бор ніц тве жа да лі ўзяць больш за 30, а ў фі нал 
прай шлі 10 жан чын, кож ная з якіх ма ла та го што да сяг ну ла знач ных пос пе хаў 
у кар' е ры ці біз не се, але яшчэ на ра дзі ла і вы хоў вае ад 3 да 6 дзя цей.

На дзея, ра дасць, хва-
ля ван не, боль, ад чай 

і... лю боў. Аб праб ле ме 
лю бо ві і не лю бо ві да 

дзя цей «Звяз дзе» ўжо 
рас каз ва лі псі хо лаг і 

свя тар. На гэ ты раз — 
апо вед жан чы ны, якая 
ўда ча ры ла дзяў чын ку. 
Яна ду ма ла, што па лю-

біць дзі ця лёг ка. І на 
ўлас ным во пы це ўпэў-

ні ла ся ў ад ва рот ным.

Ра шэн не 
ў кан цы лю та га

Жан чы на: «Пра тое, што 
возь мем дзі ця з дзі ця ча га до-
ма, мы з му жам заў сё ды ве да-
лі. Не аб га во ра ны быў толь кі 
час, ка лі мы зро бім гэ ты крок. 

І вось на шы двое дзе так пад-
рас лі: дач ка пай шла ў шко лу, 
сын год ужо ха дзіў у сад. Та ды 
мы зноў ста лі га ва рыць пра 
ўсы наў лен не. Ча го цяг нуць? 
Ра ней дзе ці бы лі ма лыя, а по-
тым мы ўжо бу дзем ста рыя. 
Мож на пры ду маць шмат пры-
чын, з-за якіх мы так і не возь-
мем дзі ця. А цяпер ёсць сі лы і 
жа дан не».

Дзяў чын ка: «Мя не ста рэй-
шая сяст ра заў сё ды па ло ха ла 
дзі ця чым до мам. Яна га ва ры-
ла, што гэ та тур ма, толь кі для 
дзя цей. І я ёй ве ры ла. Не ха чу 
ў тур му! Бу ду ра біць усё, каб 
ні хто і не зда га даў ся, што мае 
баць кі п'я ні цы. Ні ко му не бу-
ду скар дзіц ца, не ска жу, што 
га лод ная. Як та ды не ска за ла 
ма ці, што мне вель мі хо лад на 
і я не ад чу ваю ні рук, ні ног... 
Ста я ла з ёю на вак за ле не-

каль кі га дзін. Яна пра да ва ла 
кра дзе нае пі ва, але пер шую 
вы руч ку ад ра зу ж пра пі ла, ка-
лі я пай шла па грэц ца на паў-
га дзі ны ў мет ро. Нель га бы ло 
па кі даць яе ад ну, на ват, ка лі 
б я ўпа ла ад ма ро зу. Ма лыя 
бра ты су ткі амаль ні чо га не 
елі, трэ ба бы ло што-не будзь 
ім пры нес ці»...

Пер шая су стрэ ча
Жан чы на: «Я вель мі хва-

ля ва ла ся. Мы з му жам яшчэ 
не за кон чы лі кур сы для бу-
ду чых усы на ві це ляў, але нам 
пра па на ва лі па зна ё міц ца з ад-
ной дзяў чын кай з до ма ма лют-
кі. Гэ та не зна чыць, што трэ ба 
ўзяць ме на ві та яе — прос та 
па гля дзець, а по тым ужо вы-
ра шаць... 

(Заканчэнне на 2-й стар. «СГ».)

Яшчэ раз пра лю боўЯшчэ раз пра лю боў  ��
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або Мая ма лод шая дач ка

Фо
та

зд
ым

кі 
Лю

бо
ві 

БЯ
ЛЯ

ЕВ
АЙ

.

Ста рыя фа та гра фіі сям'і Ба ры сён каў — быц цам кад ры 
з філь ма, а са мі яны па доб ныя да кі на зо рак.


