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— Вік то рыя, ты здзі ві-
ла мя не: як та кая кво лая 
на вы гляд дзяў чы на мо жа 
быць та кой фі зіч на моц-
най?

— Усё вель мі прос та. 
У трэ цім кла се я зра зу ме-
ла, што ву чо ба да ец ца мне 
вель мі лёг ка і я пра вод жу за 
ёй зу сім ма ла ча су. Та ды і 
вы ра шы ла, што час трэ ба 
ба віць з ка рыс цю для ся бе. 
І пай шла ў сек цыю пла ван-
ня. Па ра лель на мя не за-
ха пі лі спар тыў ныя тан цы і 
на столь ны тэ ніс. У дзе сяць 
га доў я вы ра шы ла па чаць 
зай мац ца адзі на бор ства мі: 
ру ка паш ным бо ем і тай скім 
бок сам. А што ты чыц ца ста 
ад ціс кан няў на спарт лан дыі 
— гэ та мой аса біс ты рэ корд. 
Спорт да па ма гае мне пе ра-
адо лець ся бе, сваю ля но ту, 
пра явіць моц ду ху. Та му ў 
адзі на бор ствах я не люб лю 
біц ца з дзяў ча та мі, я ба ю ся 
іх па біць (смя ец ца).

Дзяў чы на раз маў ля ла па-
бе ла рус ку, і гэ та мя не так са-
ма вель мі за ці ка ві ла.

— Вік то рыя, а ты заў сё-
ды раз маў ля еш на бе ла-
рус кай мо ве?

— Так, амаль заў сё ды. 
Спра ва ў тым, што да Лі цэя 
БДУ я ву чы ла ся ў бе ла рус ка-
моў най гім на зіі, дзе на стаў ні-
кі і вуч ні раз маў ля лі толь кі на 
род най мо ве. Гэ та так за ха-
пі ла мя не, што ў чац вёр тым 
кла се я так са ма вы ра шы ла 
па спра ба ваць. Але з пры-
чы ны та го, што да шко лы я 
ні ко лі не раз маў ля ла па-бе-
ла рус ку, мне бы ло вель мі 
цяж ка, та му мак сі мум, коль-
кі я вы трым лі ва ла, быў адзін 
дзень. Кан чат ко вае ра шэн не 
раз маў ляць толь кі на род най 
мо ве прый шло да мя не пас ля 
шос та га кла са, у лет ні ку, дзе 
ва жа ты так са ма раз маў ляў 
па-бе ла рус ку. Час та бы ва лі 
кан фу зы: лю дзі на ву лі цах, 
у кра мах, у транс пар це не 
ра зу ме лі, што я ім ка жу. Ад-
ной чы ў кра ме я па пра сі ла 
па ка заць мне рыд лёў ку, але 
мя не не зра зу ме лі. Да вя ло ся 
тлу ма чыць па-рус ку.

— Якой мо вы ты пры-
трым лі ва еш ся до ма і ў Лі-
цэі?

— Бе ла рус кай. І баць кі 
ўжо звык лі ся, хоць па пер-
шым ча се ста ві лі ся на сця ро-
жа на. У Лі цэі раз маў ляю па-
бе ла рус ку з пер шых дзён.

— Як на гэ та рэ агу юць 
сяб ры? Ці шмат іх у ця бе?

— Я лі чу, што шмат сяб роў 
не бы вае. Мае сяб ры — гэ та 
мае ад на дум цы. Ра зам мы 
па да рож ні ча ем аў та сто пам, 

удзель ні ча ем у ар хеа ла гіч-
ных экс пе ды цы ях (на жаль, 
па куль толь кі як ва лан цё ры, 
але я спа дзя ю ся, што ўсё 
яшчэ на пе ра дзе), за хап ля-
ем ся па ра шут ным спор там. 
Нам ці ка ва ткаць і фа та гра-
фа ваць з да хаў пры го жыя 
края ві ды...

— Ты шмат па да рож ні-
ча еш...

— Я аб' ез дзі ла ўсе воб-
лас ці Бе ла ру сі. У Бя лы ні чах 
і Галь ша нах бы ла на рас коп-
ках за мчы шчаў. Але са мыя 
не за быў ныя ўра жан ні па кі-
нуў Брас лаў. Та кіх цу доў ных 
края ві даў, як там, я не ба чы-
ла ні дзе, та му ён стаў для 
мя не дру гім род ным го ра-
дам пас ля Мін ска. На огул, я 
люб лю па да рож ні чаць яшчэ 
і та му, што ў да ро зе ад чу ваю 
ся бе сва бод най. Ка лі я ў да-
ро зе, дык быц цам яд на ю ся 
з ёю. Та ды для мя не іс нуе 
толь кі да ро га ды ве цер, які 
пяе ў ву шах, і я ад чу ваю ней-
кі па лёт.

— На пэў на, ка лі ты шмат 
па да рож ні ча еш і ўдзель ні-
ча еш у рас коп ках, то лю-
біш і пры год ніц кія, гіс та-
рыч ныя ра ма ны...

— Для мя не не мае зна-
чэн ня, гіс та рыч ная кні га ці 
не, га лоў нае — гэ та яе фі-
ла со фія, дум ка, якая за кла-
дзе на аў та рам. Больш за ўсё 
мне па да ба юц ца тво ры Ула-
дзі мі ра Ка рат ке ві ча, з які мі я 
па зна ё мі ла ся пер шы раз пас-
ля шос та га кла са. Асаб лі ва 
ўра зі лі «Ка ла сы пад сяр пом 
тва ім» і «Лад дзя Рос па чы». 

Да рус кай і за меж най лі та-
ра ту ры я так са ма стаў лю ся 
ста ноў ча. Мне, на прык лад, 
вель мі па да ба юц ца кні гі Гё-
тэ.

— З якой мэ тай ты па-
сту пі ла ў Лі цэй? Ці спраў-
дзі лі ся твае над зеі?

— Без умоў на, з мэ тай 
атры ман ня якас най аду ка-
цыі. Па сту піць у Лі цэй бы-
ло для мя не фа на тыч най 
ма рай, а вя чэр нія кур сы, 
якія я на вед ва ла, толь кі 

да па маг лі мне. Тут зу сім 
ін шая ат мас фе ра, чым бы-
ла ў шко ле: шмат за ці каў-
ле ных сва ёй спра вай лю-
дзей, якія, як і я, лі чаць, 
што кож ны ча ла век — гэ та 
цэ лы су свет.

— Як ты ста віш ся да лі-
цэй скіх дыс ка тэк, якія з за-
да валь нен нем на вед ва юць 
вуч ні?

— Я не вель мі люб лю 
су час ныя дыс ка тэ кі. Ку ды 
больш мне па да ба юц ца ся-
рэд ня веч ныя тан цы, якіх я 
ве даю шмат. Я з па ва гай 
стаў лю ся да фол ку і пе сень 
бе ла рус кіх бар даў, але з су-
час най му зы кі мне так са ма 
шмат што па да ба ец ца.

— Вік то рыя, ты ма еш 
сваю жыц цё вую фі ла со-
фію, у ця бе свае за хап лен-
ні, свая ма не ра па во дзін. А 
як на конт сты лю ў знеш нім 
вы гля дзе?

— Звы чай на я апра на юся 
зруч на, у та кое адзен не, якое 
не пе ра шка джае ру хам. Та му 
су кен кі, спад ні цы і кас ме ты-
ка — гэ та не для мя не (усмі-
ха ец ца).

— Якія якас ці ха рак та ру 
та бе па да ба юц ца, а якія ха-
це ла ся б змя ніць?

— Ча сам мне не ха пае 
ўпэў не нас ці ў сва іх сі лах, я 
не ма гу штось ці зра біць: ба-
ю ся, што ў мя не не атры ма-
ец ца. Не ве даю, доб ра гэ та 
ці дрэн на, але я вель мі са-
ма кры тыч ная, і гэ та так са ма 
не ад ной чы пе ра шка джа ла 
мне. Ча сам я прос та мар ную 
час, ка лі не зна хо джу, чым 
за няц ца, а ча сам мя не бя рэ 
ў па лон стра шэн ная ля но та 
(смя ец ца).

...Раз віт ва ю чы ся з Вік то-
ры яй, па ду ма ла, што гэ тая 
дзяў чы на са праў ды не звы-
чай ная. У яе шы ро кае ко ла 
за хап лен няў, ба га ты ўнут-
ра ны свет, вя лі кая сі ла во лі. 
Вік то рыю не му чыць пы тан-
не, чым за няц ца, як пра вес ці 
воль ны час. Яна не скар дзіц-
ца на сум, бо ёй ня ма ка лі су-
ма ваць. Ня гле дзя чы на свой 
уз рост, Вік то рыя ўжо мае 
жыц цё вы стры жань. Дзяў-
чы на шчы ра лю біць сваю 
Ра дзі му і ка жа, што ні ў якім 
ра зе не па кі не яе, бо ёй тут 
кам форт на.

Вар та толь кі больш уваж-
лі ва пры гле дзіц ца да сва іх 
ад на клас ні каў — і пе рад на-
мі рас кры ец ца не паў тор ны 
юнац кі свет, поў ны за хап-
лен няў, пла наў і на дзей.

Свят ла на ГА ЛУ ЗА,
ву ча ні ца 11 кла са 

Лі цэя БДУ.

На ра дзiў ся Сця пан Ге ор гi-
е вiч у ся лян скай сям'i. Баць ка 
па мёр ра на, па кi нуў шы пя ця-
рых дзя цей. Сва ёй зям лi не 
бы ло, та му ма цi пра ца ва ла 
па най ме, бе ру чы з са бой на 
за роб кi дзя цей. Сця пан ра на 
стаў са ма стой ным. Быў вуч-
нем у са ма туж нi ка-адзi ноч кi, 
спа сцi гаў ра мяст во, якое не-
ад ной чы по тым спат рэ бi ла ся 
ў жыц цi. Дзе цi Сця па на Ге-
ор гi е вi ча, Ра да мiр i Рэ на та, 
пры гад ва юць, што баць ка 
мог зра бiць пры да па мо зе 
прос тых ста ляр ных iн стру-
мен таў лю бую рэч i вель мi 
лю бiў зай мац ца та кой спра-
вай у воль ны час.

Ня гле дзя чы на 
здоль нас цi, пра цы юна-
ку не знай шло ся, та му 
да вя ло ся най мац ца на 
чы гун ку ў На ва ель нi. 
Пе рад Пер шай су свет-
най вай ной не каль кi ма-
ла дых хлоп цаў з Двар ца 
за вер ба ва лi ся на бу даў-
нiц тва мань чжур скай 
чы гун кi. Вяр боў шчы кi 
абя ца лi доб ры харч i 
за ро бак. Ужо на бу доў-
лi Сця пан i яго ся бар-ад-
на вяс ко вец Аляк сей за-
хва рэ лi на тыф. Аляк сей 
па мёр, а Сця па на лёс 
па шка да ваў.

Ка лi па ча ла ся iм пе-
ры я лiс тыч ная вай на, 
яго пры зва лi ў ар мiю. 
Сця пан ма рыў тра пiць у ка-
ва ле рыю, на ват ад ва жыў ся 
пра дэ ман стра ваць на чаль-
ству свае здоль нас цi. Яго 
ўзя лi, а хлоп цы з Двар ца 
тра пi лi ў сi бiр скiя пал кi. Мно-
гiя амаль ад ра зу за гi ну лi, кi-
ну тыя ў Бру сi лаў скi пра рыў. 
Ён адзiн з мяс тэч ка вы жыў. 
Яго да лей шы лёс вы зна чыў 
шчас лi вы вы па дак.

Ад ной чы сал дат па стро i-
лi на пля цы, афi цэр па ка заў 
ней кую ра му i спы таў: «Хто 
з вас мо жа та кое зра бiць?» 
На пе рад вый шаў Сця пан: 
«Я зраб лю». Сця па на па вя-
лi ў штаб, дзе той да ве даў ся, 
што на бi ра юць гру пу ў авiя-
цыю. Што гэ та та кое, ён не 
ве даў, але iн шыя хлоп цы ска-
за лi, што там доб ра кор мяць, 
i ён зга дзiў ся.

Ужо на пры кан цы 1915 го-
да хло пец ля таў на са ма лё-
це. Ва я ваў у 29-м авiя цый ным 
атра дзе спа чат ку на За ход нiм 
фрон це на тэ ры то рыi Бе ла ру-
сi, по тым у Пры бал ты цы аж 
да лю та га 1918 го да.

Пад час Каст рыч нiц кай рэ-
ва лю цыi Сця пан Ге ор гi е вiч 
Ка роль быў вы бра ны чле нам 
ва ен на-рэ ва лю цый на га ка мi-
тэ та авiя атра да. На ад ным з 
яго па ся джэн няў бы ло вы ра-
ша на афi цэ раў рас стра ляць, а 
тэх нi ку знi шчыць. Але Ка роль 
i яшчэ не каль кi чле наў ка мi-
тэ та раз да лi сал да там 300 
ко ней, якiя бы лi ў атра дзе, i 
ад пус цi лi да до му. Са ма лё ты 
па гру зi лi на плат фор мы i на кi-
ра ва лi ся ў Пет ра град. У кан цы 
1918 — пер шай па ло ве 1919 
го да Сця пан Ка роль ва юе на 
Ка рэ лiц кiм фрон це. Шмат ля-
тае, вы пра боў вае са ма лё ты. 
У гэ ты час тры ра зы пры сут-
нi чаў на мi тын гу, дзе вы сту паў 
У.I. Ле нiн. Та кiя су стрэ чы на-
тхня лi ма ла до га лёт чы ка — ха-
це ла ся быць ка рыс ным но вай 
ула дзе, свай му на ро ду.

З лi пе ня 1919 го да па са-
ка вiк 1920 го да ву чыц ца ў 
Ягор' еў скай авiя шко ле пад 
Маск вой. Ву чо бу пе ра пы нi ла 
на ступ лен не Дзя нi кi на. Кур-
сан таў тэр мi но ва за бi ра юць 
на фронт. Пе рад ад праў кай 
Сця пан Ге ор гi е вiч ус ту пае ў 
баль ша вiц кую пар тыю.

Скон чы ла ся гра ма дзян-
ская вай на, кра i на бра ла ся 
за мiр ную пра цу, за раз вiц цё 
пра мыс ло вас цi. Авiя цыя так-
са ма па тра ба ва ла ўва гi. Авiя-
цый ных за во даў у кра i не не 
бы ло, са ма лё ты да во дзi ла ся 
куп ляць за мя жой, у Гер ма нii. 
Пра мых дып ла ма тыч ных су вя-
зяў з ёй кра i на Са ве таў не ме-

ла, та му куп ля лi са ма лё ты пры 
па срэд нiц тве Га лан дыi. Вяс ной 
1924 го да Сця пан Ге ор гi е вiч 
Ка роль i Аляк сей Якаў ле вiч 
Ба дзю лiн, як леп шыя лёт чы кi, 
бы лi на кi ра ва ны кант ра лё ра мi 
па вы ра бе са ма лё таў на за вод 
«Фо кер» у Га лан дыю.

Ка лi фiр ма ска са ва ла да-
га вор на па стаў кi са ма лё таў, 
Ка роль вяр нуў ся ў Са юз, слу-
жыў у Ле нiн гра дзе. Тут па зна-

ё мiў ся са сва ёй бу ду чай жон-
кай, Анi ма лi сай Смя ло вай, 
сяст рой ка мi са ра авiя атра да, 
якi ўзна чаль ваў. У 1927 го дзе 
ма ла дая сям'я пе ра яз джае ў 
Лi пецк. Пе ра яз джа лi ўжо з 
дву ма дзець мi: га да ва лай 
Рэ на тай i трох ме сяч ным Ра-
да мi рам.

У эс кад рыл лi, дзе слу жыў 
Ка роль, та ды, па да моў ле нас-
цi з ура дам СССР, пра хо дзi лi 
пад рых тоў ку ня мец кiя лёт чы-
кi, ся род якiх быў Ген рых Ге-
рынг. Ёсць мер ка ван не, што 
Ка роль слу жыў у 1927 го дзе 
ў Лi пец ку ра зам з Ва ле ры ем 
Чка ла вым, але да ку мен таль-
на гэ та не па цвер джа на.

Вяс ной 1933 го да наш 
зям ляк слу жыць у Баб руй-
ску. Ад на ча со ва ён кi ра ваў 
бу даў нiц твам аэ ра дро ма i ва-
ен на га га рад ка. Быў на Ра-
дзi ме, а з ма цi па ба чыц ца не 
мог: Два рэц апы нуў ся па-за 
ме жа мi Са вец кай Бе ла ру сi. 
Час быў скла да ны, усю ды ба-

чы лi ся ды вер сан ты i шпi ё ны. 
Ад ной чы лёт чык з iх ды вi зii з 
пры чы ны тэх нiч най па лом кi 
вы му ша ны быў сес цi на тэ ры-
то рыi Поль шчы. Пас ля та го, 
як лёт чы ка ра зам з са ма лё-
там поль скiя ўла ды вяр ну лi на 
наш бок, яго ад ра зу арыш та-
ва лi. Ле там 1937 го да ў пал-
ку па ча лi ся ма са выя арыш ты. 
Ка ра ля вы зва лi лi ад па са ды, 
вы клю чы лi з пар тыi. Жыц цё 
ака за ла ся пад па гро зай.

Во сен ню 1937 го да Сця-
пан Ге ор гi е вiч па ехаў у Маск-
ву i па сту пiў у рас па ра джэн не 
ка ман ду ю ча га Ва ен на-Па вет-
ра ны мi сi ла мi Чыр во най Ар мii. 
Жыў у гас цi нi цы з та кi мi ж вы-

зва ле ны мi ад па са ды ва ен-
ны мi i ўвесь час ча каў арыш-
ту. Не каль кi ра зоў вы клi ка лi 
на до пыт, «пад коп ва лi ся» 
пад Ту ха чэў ска га, якi не ка лi 
пры яз джаў у часць, дзе слу-
жыў Ка роль. Так доў жы ла ся 
да сту дзе ня 1939 го да. Ка лi 
рэ прэ сii кры ху пры пы нi лi ся, 
яго вы клi ка лi на пар тый ную 
ка мi сiю i ад на вi лi член ства 
ў пар тыi.

Ка лi па ча ла ся вай на, ён 
удзель нi чаў ў аба ро не Рас-
то ва. Лёт чы кi яго ды вi зii 
бы лi па кi ну ты для аба ро ны 
мос та це раз Дон. Зма га лi-
ся да апош ня га. Мост уца-
леў. Це раз яго iш ла эва ку а-
цыя аб ста ля ван ня за во даў 
i жы ха роў го ра да.
У маi 1942 го да Сця па на Ге-

ор гi е вi ча на зна чы лi ка ман дзi-
рам 148-й знi шчаль най авiя ды-
вi зii, якая паз ней удзель нi ча ла 
ў бiт ве на Кур скай ду зе.

Ка лi баi ады шлi да лё ка на 
За хад, Сця пан Ге ор гi е вiч быў 
на чаль нi кам гар нi зо на Кi е-
ва. Сям'я так са ма пе ра еха ла 
сю ды, дзе i за ста ла ся пас ля 
вай ны. На чаль нi кам гар нi зо на 
Ка роль быў да са ка вi ка 1946 

го да. Сын Ра да мiр ву чыў ся ў 
Мас коў скiм авiя цый ным iн сты-
ту це, дач ка Рэ на та — у Кi еў-
скiм дзяр жаў ным унi вер сi тэ це 
на фi ла ла гiч ным фа куль тэ це.

Пас ля вай ны ар мiю па ча лi 
ска ра чаць, Сця па на Ге ор гi е-
вi ча пры зна чы лi на чаль нi кам 
фа куль тэ та Ака дэ мii су праць-
па вет ра най аба ро ны ў Хар ка-
ве. Там ён жыў адзiн, па куль у 
1951 го дзе па ста не зда роўя 
не вый шаў у за пас у зван нi ге-
не рал-лей тэ нан та авiя цыi.

Сця пан Ге ор гi е вiч Ка роль 
па мёр 20 сту дзе ня 1975 го да 
ў Кi е ве. Але нi ко лi не знiк не 
з на шай гiс то рыi iмя ад на го 
з пер шых авiя та раў кра i ны, 
муж на га сы на Дзят лаў шчы-
ны. Яму пры све ча ны экс па зi-
цыi ў Му зеi на род най сла вы i 
му зеi гiм на зii №1 г. Дзят ла ва. 
Ча ла век жы ве, па куль жы вая 
доб рая па мяць пра яго.

Ка ця ры на МАК СI МО ВIЧ, 
ву ча нi ца 10 кла са гiм на зii 

№1 г. Дзят ла ва.

ГЕ НЕ РАЛ КА РОЛЬ 
З ДВАР ЦА

СТО АД ЦІС КАН НЯЎ 
АД ПАД ЛО ГІ? ДЫ ЛЁГ КА!

АД РЭ ДАК ЦЫІ
З сён няш ня га ну ма ра «Чыр вон ка» па чы нае дру ка-

ваць твор чыя ра бо ты ма ла дых ня штат ных аў та раў, якія 
па сту пі лі на кон курс «Мы — та кія!..» Рэ дак цыя за пра сі-
ла ўсіх ах вот ных скі ра ваць свае «про бы пя ра» на лё сы і 
за хап лен ні ці ка вых лю дзей, якіх так мно га ва кол нас! І, 
на пэў на, сім ва ліч на, што пер шыя з да сла ных ма тэ ры я-
лаў пры све ча ны ра вес ні цы на шых аў та раў і слын на му 
прад стаў ні ку ра ней ша га па ка лен ня...

Усім па тэн цы яль ным удзель ні кам на ша га кон кур су 
за ста ец ца толь кі на га даць, што ма тэ ры я лы да ўдзе-
лу ў ім пры ма юц ца ТОЛЬ КІ НА БЕ ЛА РУС КАЙ МО ВЕ. 
Да сла ныя пра цы ПА ВІН НЫ АД ПА ВЯ ДАЦЬ УМО ВАМ 
КОН КУР СУ. Больш пад ра бяз на з імі мож на азна ё міц ца 
ў ну ма рах «Чыр вон кі» ад 26 ве рас ня і 31 каст рыч ні ка 
або на сай це га зе ты.

На ша пер шая су стрэ ча з Вік то ры яй Ма коў скай, ву ча-
ні цай 11 кла са Лі цэя БДУ, ад бы ла ся ў па чат ку ве рас ня. 
Не звы чай на сур' ёз ная дзяў чы на ў спар тыў ным адзен ні 
ад ра зу пры цяг ну ла маю ўва гу. Ча мусь ці я па ду ма ла, 
што яна прад стаў нік яко га-не будзь но ва га мо ла дзе ва га 
ру ху. Але... праз не каль кі ме ся цаў уба чы ла Вік то рыю на 
лі цэй скім спар тыў ным свя це, дзе яна ўста на ві ла рэ корд 
па ад ціс кан нях. Дзяў чы на па-ра ней ша му за ста ва ла ся 
для мя не за гад ка вай, та му я вы ра шы ла па зна ё міц ца з 
ёй блі жэй.

ПРА АЎ ТА РА
Свят ла не 16 га доў. Яна ву чыц ца ў кла се фі ла ла гіч-

на га про фі лю. Па ўлас ным пры знан ні, акра мя за хап-
лен ня гіс то ры яй, бія ло гі яй, вы яў лен чым мас тац твам, 
су час ны мі тан ца мі і тэ ат рам, зай ма ец ца спор там: бе гам 
і бас кет бо лам.

— Спра бую ся бе ў якас ці жур на ліс та і пісь мен ні ка, 
люб лю па да рож ні чаць і ад кры ваць но выя мяс ці ны, — 
ка жа дзяў чы на.

Ся род жыц цё вых па мкнен няў Свят ла ны — ма ра 
стаць жур на ліс там, каб да па ма гаць лю дзям раз бі рац ца 
з іх праб ле ма мі. «Але са мае га лоў нае — мець моц ную 
сям'ю», — да дае яна.

На пя рэ дад нi свя та Вя лi кай Пе ра мо гi вуч нi гiм на зii, зай-
ма ю чы ся по шу ка вай ра бо тай, усё час цей звяр та юц ца 
да лё су тых, хто стаў ле ген дай на шай Баць каў шчы ны: 
— лю дзей муж ных, моц ных ду хам, са праўд ных па-
тры ё таў род най зям лi. У ча сы страш най на ва лы яны 
аба ра ня лi Ра дзi му ад лю та га во ра га, не шка ду ю чы 
сiл i жыц ця. Та кiм ча ла ве кам быў i за ста ец ца для нас 
ге не рал-лей тэ нант авiя цыi Сця пан Ге ор гi е вiч Ка роль 
з вёс кi Два рэц.

Ге не рал С.Г. Ка роль у 1970-я га ды.Ге не рал С.Г. Ка роль у 1970-я га ды.

ПРА АЎ ТА РА
Ка ця ры не 16 га доў. Як рас ка за ла нам на стаў нi ца бе ла-

рус кай мо вы i лi та ра ту ры гiм на зii №1 г. Дзят ла ва Але на 
Ры го раў на Аб рам чык, кi раў нiк гурт ка «Юны жур на лiст», 
якi на вед вае дзяў чы на, Ка ця ры на — вы дат нi ца. Рых ту-
ец ца па сту паць у ме ды цын скi ўнi вер сi тэт. Пе ра мож ца 
ра ён ных прад мет ных алiм пi яд па хi мii, бiя ло гii, бе ла рус-
кай мо ве. За хап ля ец ца чы тан нем кла сiч най бе ла рус кай 
лi та ра ту ры. Цi ка вiц ца жур на лiс ты кай: пi ша на тат кi ў гiм-
на зiч ную га зе ту «Вi ват, гiм на зiс ты!», дру ку ец ца ў ра ён-
най га зе це. А сён ня свой ма тэ ры ял Ка ця ры на вы но сiць 
на суд чы та чоў i жу ры твор ча га кон кур су «Чыр вон кi».


