
ПРА АЎ ТА РА 
Гэ тай аў та рцы — 15 га доў. Чым 

за хап ля ец ца Ка ця ры на?
— Зай ма ю ся спор там, гу ляю ў бас кет бол, ка та ю ся 

на ро лі ках, удзель ні чаю ў спар тыў ных спа бор ніц твах. 
Яшчэ іг раю на гі та ры і люб лю на род ныя тан цы. З'яў-
ля ю ся кі раў ні цай ін тэ ле кту аль на га клу ба ся рэд ніх кла-
саў. Пра цую ў школь ным му зеі, член клу ба «По шук», 
— га во рыць пра ся бе дзяў чы на. Апош няй ака ліч нас-
цю і аб умоў ле на тэ ма твор чай пра цы аў та ркі: з лё сам 
на стаў ні ка і ве тэ ра на вай ны Ка ця ры на па зна ё мі ла ся 
дзя ку ю чы му зею. Да рэ чы, дзяў чы на пры зна ла ся, што 
лю біць чы таць кні гі пра вай ну. «Яны па кі да юць моц нае 
ўра жан не».

У бу ду чы ні Ка ця ры на хо ча быць жур на ліс там. Ча му та кі 
вы бар? Ка жа, што на фа куль тэт жур на ліс ты кі па сту пі лі 
яе ста рэй шыя сяб ры, шмат рас каз ва лі пра ву чо бу, і ідэя 
за ха пі ла дзяў чы ну.
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К
ож ны дзень ад да ляе нас ад та го 
жах лі ва га ча су... Кож ны дзень 
гэ тых лю дзей ста но віц ца ўсё 
менш. Яны і ёсць на ша па мяць. 

Яны — ве тэ ра ны. Без іх мы б і не ве да-
лі, што та кое вай на і, мо жа, не жы лі б 
на гэ тым све це. Мы па він ны за хоў ваць 
на шу па мяць, на шу гіс то рыю. Як ка заў 
Ула дзі мір Ка рат ке віч, без яе мы не вы-
жы вем. Па мяць — на ша ўсё.

Ка лі я да ве да ла ся пра Ні ну Сця па наў ну 
Бей за ра ву, яе жыц цё вая гіс то рыя вель мі 
за ці ка ві ла і за ха пі ла мя не. Яна на ра дзі-
ла ся ў го ра дзе Цем ні ка ве. Га ды пас ля 
Каст рыч ніц кай рэ ва лю цыі бы лі цяж кі мі, 
бо ў гэ ты час за гі ну лі яе баць кі — са мыя 
род ныя лю дзі на све це. Ма лень кая Ні на 
за ста ла ся з ба бу ляй, якая яе вы хоў ва ла. 
Але ж не скон чы лі ся на гэ тым бе ды Ні ны 
Сця па наў ны: ба бу ля так са ма па мер ла, і 
дзяў чын ка ста ла жыць у дзядзь кі.

Яшчэ ў дзя цін стве яна вы ра шы ла 
стаць пе да го гам, та му і па сту пі ла ў 
Цем ні каў скі пе да га гіч ны тэх ні кум. По-
тым жыц цё кі да ла яе па роз ных мяс ці-
нах. Ме на ві та так яна і тра пі ла ў на шу 
Бя ро заў ку — па за га дзе на кі ра вац ца 
ў За ход нюю Бе ла русь, каб ад на віць 
шко лы, дзе на ву чан не вя ло ся на рус-
кай мо ве. Тут у 1933 го дзе бы ла па бу-
да ва на ся мі год ка на 175 мес цаў. Ні на 
Сця па наў на ў хут кім ча се ста ла яе ды-
рэк тар кай, але доў жы ла ся гэ та зу сім 
ня доў га...

У пер шыя ме ся цы вай ны Ні на Сця-
па наў на яшчэ ву чы ла дзя цей. Але як 
толь кі на На ва груд чы не раз гар нуў ся 
пар ты зан скі рух, на стаў ні ца ак тыў на 
ўклю чы ла ся ў ба раць бу з во ра гам. Ад-
мет най па дзе яй у яе жыц ці ста ла свят-
ка ван не 8 са ка ві ка 1943 го да. Жан чы ны 
пар ты зан ска га атра да «Іск ра» на ча ле 

з Ні най Сця па наў най вы ра шы лі з гру-
пай мі нё раў па да рваць ня мец кі эша-
лон. Жан чы ны вы ка на лі свой план «на 
вы дат на».

Ад важ ная і стой кая Ні на Сця па наў на 
здзейс ні ла не ад ну апе ра цыю. Пра яе 
ўсе ка за лі толь кі з па ша най і па ва гай. 
Пас ля за кан чэн ня вай ны яна вяр ну ла ся 
да пе да га гіч най дзей нас ці, ства ры ла 
доб рую, моц ную сям'ю. Ня гле дзя чы на 
тыя жа хі, якія пе ра жы ла гэ та жан чы на, 
яна пра цяг ва ла жыць. І не толь кі для 
ся бе. Яе ве ды і ўспа мі ны бы лі вель мі 
па трэб ны мі ма лод ша му па ка лен ню.

На жаль, гэ та га ча ла ве ка ўжо ня ма 
з на мі. Але я спа дзя ю ся, што лёс Ні ны 
Сця па наў ны Бей за ра вай за ва я ваў не 
толь кі маю па ва гу.

Ка ця ры на БУХ ЦІ НА ВА, 
ву ча ні ца 10 кла са 

Бя ро заў скай СШ №3 Лід ска га ра ё на.

У свае шас нац цаць га доў я па бы ва-
ла ў роз ных га ра дах і шмат лі кіх кра і нах, 
я ўдзель ні ча ла ў раз на стай ных кон кур сах, 
прад мет ных алім пі я дах і спар тыў ных спа-
бор ніц твах. І, ве да е це, я зра бі ла для ся бе 
ад ну важ ную жыц цё вую вы сно ву: нель га 
ся дзець на ад ным мес цы, трэ ба ўвесь час 
ру хац ца на пе рад, раз ві вац ца, са ма ўдас ка-
наль вац ца і да ся гаць мэ ты. І га лоў нае — 
спра ба ваць ся бе ў са мых роз ных кі рун ках і 
ні ко лі не кі даць па ча тай спра вы, а заў сё ды 
да во дзіць яе да кан ца.

Па чы на ю чы з ма лод шых кла саў, я ўдзель-
ні ча ла ў са мых роз ных школь ных алім пі я дах 
па прад ме тах, якія час та на ват не з'яў ля лі ся 
су меж ны мі: гіс то рыя і хі мія, бія ло гія і геа-
гра фія, гра ма да знаў ства і бе ла рус кая мо ва. 
Мне ха це ла ся знай сці той прад мет, які б стаў 
пер шай пры ступ кай на шля ху да ава ло дан ня 
бу ду чай пра фе сі яй. Усё гэ та ра зам спры я ла 
па шы рэн ню кру га гля ду і ма іх ін та рэ саў.

Знач ная ро ля ў ма ім жыц ці на ле жыць 
спор ту. Спорт для мя не — не толь кі зда ро вы 
лад жыц ця і ак тыў ны ад па чы нак, а са праўд-
ная шко ла вы ха ван ня асо бы. Спорт за гар-
тоў вае во лю, вы трым ку, мэ та на кі ра ва насць, 
вы хоў вае ўмен не дзей ні чаць зла джа на ў ад-
ной ка ман дзе.

З пя та га кла са я за ха пі ла ся ва лей бо лам і 
лі чу, што гэ та са мы зай маль ны і цу доў ны від 
спор ту. Ён вы хоў вае нас не толь кі фі зіч на. 
Ка лі трап ля еш у ка ман ду, да во дзіц ца гу ляць 
з роз ны мі людзь мі (асаб лі ва ка лі яе склад 
час та мя ня ец ца), і да во дзіц ца так на ладж-
ваць свае ад но сі ны, каб знай сці да кож на га 
чле на ка ман ды свой па ды ход. Пад час гуль ні 
ўлас ныя ам бі цыі ады хо дзяць на дру гі план, 

важ ная толь кі агуль ная мэ та — 
пе ра маг чы.

...Пры гад ва ю са мыя яр кія 
мо ман ты на шых спа бор ніц тваў. 
Гуль ня хут ка скон чыц ца, і толь кі 
адзін мяч ад дзя ляе нас ад жа да-
най пе ра мо гі. Але сіл амаль што 
не за ста ло ся, та му да во дзіц ца 
на пруж ваць усё сваё це ла, каб 
вы ста яць у спар тыў ным про-
ці ста ян ні. І вось, на рэш це, та кі 
жа да ны — кант роль ны мяч. Ён 
трап ляе на пля цоў ку са пер ні ка... 
О, Бо жа, які вы бух па чуц цяў! Ты 
кі да еш ся да кож на га, аб ды ма-
еш, ца лу еш, кры чыш ад ра дас ці 
і на ват пла чаш ад шчас ця, а твае 
сяб роў кі па ка ман дзе ста но вяц-

ца са мы мі да ра гі мі людзь мі ў све це. А 
пас ля, ка лі эмо цыі сціх нуць, па чы на-
еш ра зу мець: вось гэ та ме на ві та тая 
мэ та, якая апраўд вае срод кі. Усе сі лы, 
пры кла дзе ныя для пе ра мо гі, бы лі не 
мар ны мі. Та му спорт пры но сіць яшчэ і 
ра дасць, і шчас лі выя мо ман ты жыц ця. 
Гуль ня, якая па тра буе згур та ва нас ці, 
ро біць нас сяб ра мі і ў паў ся дзён ным 
жыц ці. І за гэ та я ўдзяч ная спор ту!

Жыц цё су час на га ча ла ве ка вы зна-
ча ец ца ма біль нас цю і хут ка сцю атры-
ман ня ін фар ма цыі. Ін тэр нэт — не толь кі 
эн цык ла пе дыя, якая дае ад ка зы на ўсе 
пы тан ні, гэ та і адзін з са мых рас паў сю-
джа ных срод каў зно сін па між людзь мі. 
Зна хо дзя чы ся на вя лі кай ад лег лас ці 
адзін ад ад на го, мы ма ем вы дат ную 
маг чы масць вір ту аль на вес ці гу тар ку, 

аб мень вац ца дум ка мі. Усё больш і больш 
лю дзей ка рыс та юц ца са цы яль ны мі сет ка мі. 
Я — не вы клю чэн не. У се ці ве мы не толь кі 
пад трым лі ва ем су вя зі, але і зна хо дзім но вых 
сяб роў, ма ем маг чы масць па дзя ліц ца сва і мі 
дум ка мі і па дзея мі, што ад бы ва юц ца ва кол 
нас і з на мі. Неш та но вае мы ба чым упер-
шы ню, нам гэ та па да ба ец ца, і так уз ні ка юць 
но выя за хап лен ні.

Эра но вых тэх на ло гій сты му люе і ўзнік-
нен не но вых за хап лен няў. Ужо з поў най упэў-
не нас цю мож на ад зна чыць той факт, што ў 
мас тац тве ўзнік ла та кое па няц це, як ліч ба вая 
фа та гра фія. Га лоў нае ад роз нен не яе ад звы-
чай най у тым, што ця пер ста ла маг чы мым 
на да ваць асаб лі вую ўва гу дроб ным дэ та лям. 
Так я за ха пі ла ся ства рэн нем фо та, на якіх 
ад люст ра ва ны пры го жыя пей за жы ці шчас-
лі выя мо ман ты жыц ця. Маю ўва гу пры цяг ну лі 
квет кі, жы вё лы і сяб ры.

Ха це ла ся б рас ка заць яшчэ пра ад ну ці-
ка вую ста рон ку май го жыц ця. Гэ та ўдзел у 
твор чых пе сен ных кон кур сах. Сцэ на заў сё ды 

мя не ва бі ла. Зда ец ца, там ты пе ра тва ра еш-
ся ў са праўд ную ка зач ную фею, каб да рыць 
лю дзям ра дасць і ўсмеш кі.

Не ад на ра зо ва да во дзі ла ся быць вя ду чай 
ра ён ных твор чых кон кур саў, між ін шым гэ та 
так са ма цу доў ная шко ла вы ха ван ня ха рак-
та ру, умен ня ва ло даць са бой, вес ці дыя лог 
з аў ды то ры яй і кі ра ваць яе на стро ем і па-
мкнен ня мі.

Жыц цё ма ла до га па ка лен ня ці ка вае, зай-
маль нае, на сы ча нае па дзея мі і пры ем ны мі 
су стрэ ча мі. Мы — прад стаў ні кі ма ла до га 
па ка лен ня — ма біль ныя, крэ а тыў ныя, твор-
чыя, мэ та на кі ра ва ныя, ка му ні ка тыў ныя. Мы 
ве да ем, ча го хо чам. Мы роз ныя, але ўсіх нас 
аб' яд ноў вае не адоль нае жа дан не са ма рэа-
лі за вац ца ў жыц ці, здзейс ніць свае ма ры і 
да сяг нуць пос пе ху!

Яні на МІ НЕН КА, ву ча ні ца 11 кла са 
Лель чыц кай ся рэд няй шко лы № 1.

Фо та аў та ра.

Ву чы ла дзя цей, аба ра ня ла Ра дзі му

МЫ — МА БІЛЬ НЫЯ, 
КРЭ А ТЫЎ НЫЯ, 
ТВОР ЧЫЯ!
На вя лі кі жаль, ча сам мож на па чуць ня-
ўхваль ныя вод гу кі пра су час ную мо ладзь. 
Маў ляў, «ля ні вая», «бяз глуз дая», «без ду-
хоў ная». Так, са праў ды, су стра ка юц ца асоб-
ныя прад стаў ні кі, якія ні чым не ці ка вяц ца, 
не імк нуц ца да ве даў, для якіх пра ца і ву-

чо ба — гэ та цяж кая па він насць. Але іх, не-
ка то рых, нель га ата я сам ляць ад ра зу з усім 
ма ла дым па ка лен нем. У сва ім ліс це я ха чу 
стаць на аба ро ну ма ла дых і рас ка заць пра 
на ша па ка лен не на пры кла дзе свай го ўлас-
на га жыц ця.

ПРА АЎ ТА РА 
Яні на мае роз на ба ко выя ін та рэ сы і здоль нас ці. Яна пе ра мож ца ра ён най 

алім пі я ды па гра ма да знаў стве (пер шае мес ца ле тась і дру гое мес ца — у 2012 
го дзе). З'яў ля ец ца ка пі та нам ва лей боль най ка ман ды, за хап ля ец ца фо та здым-
ка мі. За ня ла дру гое мес ца ў аб лас ной алім пі я дзе па края знаў стве, пер шае 
мес ца ў аб лас ных спа бор ніц твах па ва лей бо ле. На ра ён ным фес ты ва лі твор-
час ці «Зор ны дождж» за ва я ва ла дру гое мес ца ў на мі на цыі «ва кал».

Пра ўсе гэ тыя свае за хап лен ні Яні на і на пі са ла ў кон курс най ра бо це. 
Не ста ла раз ва жаць агу лам, якой бы ла ці мо жа быць су час ная мо ладзь, 
а на ўлас ным пры кла дзе па ка за ла, якая яна ёсць, пры нам сі, асоб ныя яе 
прад стаў ні кі. Нех та мо жа ска заць, што гэ та ня сціп ла. Сме ласць, як той 
ка заў, га ра ды бя рэ! Ма тэ ры ял цал кам ад па вя дае ўмо вам кон кур су, бо 
мы і пра сі лі на пі саць, якая мо ладзь, на кан крэт ных пры кла дах, а не праз 
агуль ныя раз ва жан ні. У якас ці та кой кан крэт най асо бы аў та рка вы бра ла 
са му ся бе — ме ла пра ва. А ўво гу ле, нам зда ец ца, што дэ віз Яні ны — нель га 
ся дзець на ад ным мес цы, не аб ход на ру хац ца на пе рад, раз ві вац ца, са ма-
ўдас ка наль вац ца і да ся гаць мэ ты — цал кам ад па вя дае, як яна і на пі са ла 
ў пра цы, ма біль ным, крэ а тыў ным, твор чым, мэ та на кі ра ва ным і ка му ні ка-
тыў ным лю дзям свай го ча су! Так тры маць!

Нель га ся дзець на ад ным мес цы, 
трэ ба ўвесь час ру хац ца на пе рад, 
раз ві вац ца, 
са ма ўдас ка наль вац ца 
і да ся гаць мэ ты. І га лоў нае — 
спра ба ваць ся бе ў са мых роз ных 
кі рун ках і ні ко лі не кі даць 
па ча тай спра вы.


