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У гім на зіі № 1 
На ва по лац ка, дзе 
я ву чу ся, шмат 
та ле на ві тых, 
ра зум ных, 
мэ та на кі ра ва ных 
хлоп чы каў і 
дзяў ча так. Амаль 
у кож ным кла се зной дзец ца па не каль кі спарт сме наў, 
юных мас та коў або му зы каў. Па мя таю дзень, ка лі я 
прый шла ў шко лу і ўба чы ла, як увесь клас друж на 
він шуе ад ну дзяў чын ку. Я па ці ка ві ла ся, у чым спра ва? 
Мне ад ка за лі, што на ша Да ша ста ла май страм спор ту!!! 
Я ве да ла, што яна сур' ёз на зай ма ец ца акра ба ты кай, 
але та ко га не ча ка ла. Ад ра зу ж за ха це ла ся да ве дац ца, 
як яна гэ та га да сяг ну ла.

Да р'і Ба бен цы сям нац цаць га доў, два нац цаць з якіх яна 
пры свя ці ла спор ту. Спа чат ку пяць га доў зай ма ла ся мас тац-
кай гім нас ты кай, да лей — спар тыў най акра ба ты кай. Апош нія 
пяць га доў трэ ні ру ец ца і на вед вае спа бор ніц твы ў па ры з 
Ка цяй Кур' ян. Пры чым, абедз ве дзяў чын кі — май стры спор-
ту. Вы ра шаль най ста ла спар та кі я да ся род дзі ця ча-юнац кіх 
спар тыў ных школ Бе ла ру сі. Дзя ку ю чы ёй, Да ша і Ка ця і атры-
ма лі гэ тыя зван ні. Іх трэ нер — Але на Мі хай лаў на За ла тая, 
ме на ві та з яе дапамогай з'я ві лі ся «на свет» яшчэ дзве пра-
фе сій ныя спарт смен кі. Сён ня Да ша мае 10 за ла тых, 6 ся рэб-
ра ных і 7 брон за вых ме да лёў, а так са ма вя лі кую коль касць 
гра мат. За га ды трэ ні ро вак яна паў дзель ні ча ла ў шмат лі кіх 
га рад скіх, аб лас ных, рэс пуб лі кан скіх і на ват між на род ных 
спа бор ніц твах. Гэ та не лёг кае ўзы хо джан не, але яно та го 
вар тае. Тым не менш, Да ша не спы ня ец ца на да сяг ну тым: 
дзяў чы на пра цяг вае зай мац ца і да ся гаць но вых вяр шы няў. 
Ма лай чын ка, Да ша!

На яе пры кла дзе я зра зу ме ла, што рэ зер вы, сха ва ныя ў 
ча ла ве ку, боль шыя, чым мы са бе ўяў ля ем. Кож ны з нас уні-
каль ны і не паў тор ны. Ні ко лі не трэ ба ні пе рад чым спы няц ца. 
Ня ўда ча дае маг чы масць стаць леп шым, га лоў нае — не апус-
каць рук. Пос пех не скла да ец ца з ад ных толь кі ўз лё таў. І ад 
па ме ру пры кла дзе ных на ма ган няў за ле жыць уз на га ро да за 
іх. Трэ ба быць упэў не ным у са бе, бо хто, як не вы?

Дзі я на ЧАР НО ВА, 
ву ча ні ца 11 кла са гім на зіі № 1 г.На ва по лац ка.

Пра аў та ра 
16-га до вая Дзі я на ма рыць стаць доб рым жур на ліс там, 

мае на мер па сту піць у БДУ. А па куль на вед вае шко лу 
жур на ліс ты кі «За ла тое пя ро» пры Па ла цы дзя цей і мо-
ла дзі На ва по лац ка. «Ні я кіх дрэн ных звы чак, якія пе ра-
шка джа лі б на шля ху да ма ёй ма ры, не маю. Акра мя хі ба 
толь кі сціп лас ці. Але ні чо га — гэ та мож на вы пра віць. На 
са мой спра ве я вя сё лая, доб рая і чу лая. Лі чу, што маю ўсё 
па трэб нае для пос пе ху, але трэ ба пры клас ці на ма ган ні. 
Гэ тым я за раз і зай ма ю ся і спа дзя ю ся, што ў мя не ўсё 
атры ма ец ца», — га во рыць пра ся бе дзяў чы на. А яшчэ мы 
да ве да лі ся, ка лі па тэ ле фа на ва лі Дзі я не, што яна скон чы-
ла му зыч ную шко лу па кла се фар тэ пі я на, вель мі лю біць 
му зы ку — усіх жан раў і на прам каў. Ак тыў на ўдзель ні чае 
ва ўсіх школь ных ме ра пры ем ствах. Зай ма ец ца бі се ра-
п ля цен нем. Лю біць сваю кош ку.

Та лент ёсць у кож на га, толь-
кі рас крыц ца ён мо жа не ад ра зу. 
Нех та пры го жа ма люе, а хтось ці 
доб ра пі ша. Ву ча ні ца вось ма га 
кла са СШ №2 г. Бе ра зі но На тал ля 
Аку лік ужо пра цяг лы час зай ма-
ец ца вер ша скла дан нем. Плён ная 
пра ца дзяў чы ны бы ла ад зна ча на 
па вы ні ках кон кур су ра бот ма ла-
дых жур на ліс таў «За ла тое пя ро 
Бе лай Ру сі».

— На тал ля, з яко га ча су ты па-
ча ла пі саць вер шы і што паў плы-
ва ла на гэ та?

— З пя та га кла са. Ад ной чы пра-
чы та ла верш Пуш кі на, які ўра зіў мя-

не пе ра да чай аў тар ска га за хап лен ня 
пры га жос цю пры ро ды. Я так са ма вы-
ра шы ла па спра ба ваць свае сі лы ў ад-
люст ра ван ні ўлас ных па чуц цяў і ду мак 
на па пе ры. У хут кім ча се вер ша скла-
дан не ста ла ма ім га лоў ным хо бі.

— Якая асноў ная тэ ма тва іх вер-
шаў?

— Ка хан не. Гэ та моц нае па чуц цё, 
якое мо жа не толь кі па да рыць кры-
лы, але і ба лю ча ра ніць. Пе ра жы ван-
ні, звя за ныя з не раз дзе ле ным ка хан-
нем, пад штурх ну лі мя не да на пі сан ня 
вер шаў ін тым най лі ры кі.

— Што са мае цяж кае ў пра цэ се 
ства рэн ня вер шаў?

— Вель мі скла да на па да браць 
рыф му, каб не стра ціў ся сэнс і 
верш цал кам ад па вя даў абра най 
тэ ме. Апошняя на ра джа ец ца з са-
мо га жыц ця. І па чуц ці, і дум кі рад-
ка мі кла дуц ца на па пе ру... Акра мя 
лі ры кі, я спра бую свае сі лы ў на пі-
сан ні про зы.

— Ты з не цярп лі вас цю ча ка ла 
вы ні каў рэс пуб лі кан ска га кон кур-
су «За ла тое пя ро»?

— Вя до ма. Мне вель мі пры ем на, 
што жу ры ад зна чы ла маю пра цу ў 
на мі на цыі «Лю боў мая да ця бе».

— Якія па ра ды, на тваю дум ку, 
мо гуць да па маг чы паэ там-па чат-
коў цам?

— Па ва жа ны аў тар, ка лі ты на-
пі саў верш, а ён ка мусь ці не спа да-
баў ся, не трэ ба за сму чац ца. У сэр-
цы кож на га па він на жыць на дзея на 
леп шае. Мне так са ма да во дзі ла ся 
пе ра адоль ваць цяж кас ці, але я пра-
цяг ва ла раз ві ваць і ўдас ка наль ваць 
свой та лент, каб да сяг нуць ста ноў-
чых вы ні каў і пры знан ня.

Ксе нія ГУ РЭН ЧЫК, ву ча ні ца 
8 кла са СШ № 2 г. Бе ра зі но.

Фо та аў та ра.

Пра аў та ра 
Пра ся бе 13-га до вая Ксе нія ка жа, што ў яе вель мі раз на стай ныя за хап-

лен ні. Дзяў чы на лю біць ка тац ца на кань ках і лы жах. «Але больш за ўсё 
люб лю фа та гра фа ваць пры ро ду, асаб лі ва пры га жосць зі мо ва га ле су». 
Улет ку яна да па ма гае ма ці ў ага ро дзе, най перш з квет ка мі на шмат лі кіх 
клум бах. На ша аў та рка за хап ля ец ца фэн тэ зі, а так са ма лю біць чы таць 
пра ці ка вых лю дзей. Член школь на га клу ба «Юны жур на ліст». «Ма ля ван не 
і пля цен не «фе не чак» — так са ма ці ка выя для мя не за ня ткі», — пры зна-
ец ца дзяў чы на. У бу ду чы ні Ксе нія ма рыць стаць ура чом — па пры кла дзе 
ма ці, якая пра цуе фель ча рам.

Доб ры дзень, да ра гі 
Мі ша! Як ты жы веш? Як 
спра вы? Чым зай ма еш ся? 
У мя не ўсё доб ра. Ву чу ся. 
Пі шу та бе для та го, каб рас-
па вес ці пра гіс то рыю. Мя не 
вель мі за кра ну ла тэ ма Вя-
лі кай Ай чын най вай ны, яе 
па дзеі. Ду маю пра Вя лі кую 
Пе ра мо гу... Пра Пе ра мо гу 
на ша га на ро да ў Вя лі кай 
Ай чын най вай не. Ду маю 
пра тыя цяж кія ча сы, пра 
цяж кія лё сы лю дзей, пра 
іх подз ві гі, пра іх ге ра ізм. У 
сэр цы кож на га з нас ёсць 
свае дум кі і па чуц ці, свае 
ўяў лен ні пра вай ну. Вай на 
па кі ну ла свой след у кож-
най сям'і, у кож ным з на шых 
сэр цаў.

Са слоў май го пра дзе да 
Мі ро на Ва сіль е ві ча Алеш-
кі, які прай шоў усю вай ну з 
пер ша га да апош ня га дня, я 
ве даю, што гэ та быў вель мі 
су ро вы час. Пра дзед на ра-
дзіў ся 19 жніў ня 1915 го да 
ў вёс цы Мі ла ша ві чы Лель-
чыц ка га ра ё на Го мель скай 
воб лас ці, пе рад вай ной 
пра ца ваў у кал га се «Чыр-
во ны да зор». Ажа ніў ся, меў 
два іх дзя цей. Гэ та бы ла яго 
пер шая сям'я, якая за гі ну ла 
пад час вай ны.

22 чэр ве ня 1941 го да 
фа шысц кая Гер ма нія на-
па ла на СССР без аб' яў-
лен ня вай ны. Пер шы ўдар 
пры ня ла на ся бе Брэсц кая 
крэ пасць. Сал да ты ста я лі 
на смерць, каб не пра пус-
ціць во ра га. Мой пра дзед 
пай шоў на фронт, ка лі яму 
бы ло 26 га доў, у пер шы ж 
дзень вай ны. Усю вай ну быў 
на пе ра да вой. Ён удзель ні-
чаў у біт ве на Кур скай ду зе, 
у Кор сунь-Шаў чэн скай біт-
ве, штур ма ваў Кё нігс берг, 
вы зва ляў Поль шчу, дай шоў 
да са ма га Бер лі на. Уз на га-
ро джа ны ор дэ нам Чыр во-
на га Сця га, ме да ля мі «За 
ад ва гу», «За ба я выя за слу-
гі» і ін шы мі.

Пра дзед быў зе ніт чы-
кам. На яго ра хун ку не адзін 
збі ты фа шысц кі са ма лёт. 
Пас ля вай ны яму пры хо дзі-
лі ліс ты ад ад на па лчан, дзе 
тыя дзя ка ва лі яму за ад ва-
гу, за тое, што па да ваў усім 
доб ры прык лад. Што год з 
пра ба бу ляй удва іх яны ез-
дзі лі на су стрэ чу з ад на-

па лча на мі ў Маск ву, Кі еў і 
ін шыя га ра ды.

Пра дзед быў кан ту жа ны 
ў баі. Зна хо дзіў ся ў шпі та-
лі. Пас ля вы піс кі вяр нуў ся 
на зад у сваю часць і пра-
цяг ваў біць во ра гаў. З ім 
так са ма пай шлі на фронт 
мно гія ад на вяс коў цы. Там 
ён су стрэў ся са сва і мі зем-
ля ка мі, бра та мі ма ёй пра ба-
бу лі Алеш кі Евы Пра ко паў-
ны: Фё да рам Пра ко па ві чам 
і Мі ха сём Пра ко па ві чам Лі-
сіц кі мі, якія за гі ну лі пад час 
пе ра пра вы на ра цэ Рэйн, 
тро хі не да жыў шы да Пе-
ра мо гі.

Усе жы ха ры на шай вёс-
кі, ка ля ты ся чы ча ла век 
ра зам з дзець мі, ха ва лі ся 
ў ле се. Яны ўсю вай ну пра-
жы лі ў зям лян ках. Гэ та і го-
лад, і хо лад. Вы жы лі толь-
кі та му, што ад но ад на го 
пад трым лі ва лі, дзя лі лі ся 

апош нім. Улет ку ў ле се са-
джа лі буль бу, а ўзім ку ёй 
сіл ка ва лі ся. Зай сці ў вёс ку 
не маг лі, та му што ня мец кія 
са ма лё ты ўвесь час бам бі лі 
мяс цо васць. Вель мі шмат 
лю дзей — і дзя цей, і ста-
рых — за гі ну ла ад бам бё-
жак...

За вёс кай, на аст раў ку, 
ця пер ста іць пом нік. Там у 
ча сы вай ны раз мя шчаў ся 
пар ты зан скі атрад пад кі-
раў ніц твам Сі да ра Ар цё ма-
ві ча Каў па ка, які вёў ак тыў-
ную ба раць бу з ня мец ка-
фа шысц кі мі за хоп ні ка мі на 
тэ ры то рыі на ша га ра ё на.

На тэ ры то рыі бы лой 
ста рой шко лы так са ма 
ёсць ма гі ла і пом нік двум 

па лег лым сал да там. У 
шко ле быў ар га ні за ва ны 
по шу ка вы атрад на ча ле з 
на стаў ні кам Ры го рам Ся-
мё на ві чам Гаў ры лаў цом, 
які ў 1965 го дзе знай шоў 
род ных гэ тых сал дат. Пра 
пом нік увесь час кла по-
цяц ца ад на вяс коў цы і вуч ні 
мяс цо вай шко лы, там пра-
вод зяц ца ўра чыс тыя лі ней-
кі, мі тын гі.

На тэ ры то рыі сель ска га 
До ма куль ту ры ўста ноў ле-
ны пом нік са вец ка му сал-
да ту. А по бач з тэ ры то ры яй 
ста рой кал гас най пі ла ра мы 
зна хо дзіц ца пом нік спа ле-
ным жы ха рам вёс кі, дзе 
так са ма пра вод зяц ца ўра-
чыс тыя схо ды з ус кла дан-
нем кве так, вян коў у па мяць 
за гі ну лым.

У Бе ла ру сі ні хто не мо-
жа за быць тыя жу дас ныя 
га ды, та му што ня ма ні вод-

най сям'і, у якой не за гі ну-
лі б баць ка ці ма ці, сын ці 
дач ка, брат ці сяст ра. Та кое 
за быць не маг чы ма!

У на шай шко ле вы кла-
да лі на стаў ні цы Ці на Сця-
па наў на Аку ліч, Па ша Ва-
сіль еў на Лоз ка, Крыс ці на 
Сяр ге еў на Ла ры ё на ва, якія 
ва я ва лі ў пар ты зан скім 
атра дзе. Яны час та рас па-
вя да лі вуч ням, па куль бы лі 
жы выя, пра тыя па дзеі.

У вёс цы з го да ў год 
пра вод зяц ца су стрэ чы з 
ве тэ ра на мі вай ны. У шко ле 
ар га ні за ва ны му зей, пры-
све ча ны Вя лі кай Ай чын най 
вай не. Але шка да, што з 
кож ным го дам ад нас сы-
хо дзяць ве тэ ра ны.

По бач з на шай вёс кай, 
на тэ ры то рыі Укра і ны, зна-
хо дзіц ца ся ло Ка пі шча, якое 
бы ло ў 1941 го дзе спа ле на 
ра зам з жы ха ра мі, а гэ та 
больш за дзве ты ся чы ча-
ла век. Іх усіх за чы ні лі ў ве-
лі зар най ад ры не і пад па лі лі. 
Тых, хто вы скок ваў з по лы-
мя, рас стрэль ва лі. Ця пер 
там зна хо дзіц ца му зей-па-
на ра ма. Вёс ка ад ра дзі ла ся, 
але па коль кас ці на сель ні-
каў яна мен шая, чым бы ла 
да вай ны. Гэ ты му зей ні ко-
лі і ні ко му не дасць за быць 
тыя страш ныя па дзеі.

Пас ля вай ны мой пра-
дзед Мі рон Ва сіль е віч, 
вяр нуў шы ся ў род ныя мяс-
ці ны, не знай шоў сва ёй 
сям'і. Усе за гі ну лі. Ён ажа-
ніў ся з ма ёй пра ба бу ляй 
Евай Пра ко паў най, якая 
пас ля вай ны пра ца ва ла пі-
я нер ва жа тай. Пра ба бу ля 
рас па вя да ла пра тое, як 
у пер шыя га ды пас ля вай-
ны пра дзед вель мі дрэн на 
спаў. Ён усё кры чаў па на-
чах: «На пе рад! За Ра дзі-
му! За Ста лі на!», «Нем цы, 
нем цы ідуць!». Гэ та бы ло 
вель мі жу дас на. Пра дзед 
і пе рад смер цю (а ён па-
мёр 16 га доў на зад, пе рад 
са мым ма ім на ра джэн нем) 
усё рас каз ваў пра вай ну, 
бо пас ля ін суль ту ён ні чо га 
больш не па мя таў, акра мя 
вай ны. Коль кі трэ ба па ку-
та ваць, каб праз 50 га доў 
гэ та ўсё за ста ло ся ў па мя-
ці, як быц цам ад бы ва ец ца 
сён ня?!.

Ці мо жам мы за быць тыя 
страш ныя ча сы? Я ду маю, 
што не, іх не за бу дуць на-
ват тыя, хто чуў пра вай ну 
толь кі з апо ве даў ін шых. 
Для та го каб тое ні ко лі не 
паў та ры ла ся, каб мы, ма-
ла дыя, жы лі пад мір ным 
не бам, ву чы лі ся, ка ха лі, 
пра ца ва лі, вы хоў ва лі дзя-
цей, трэ ба жыць і лю біць 
сваю Ра дзі му, за хоў ва ю чы 
яе гіс то рыю.

Я ду маю та бе, мой ся-
бар, бы ло ці ка ва чы таць 
гэ ты ліст. Мне пра вай ну 
рас па вя да ла мая ба бу ля.

Твая сяб роў ка 
Але ся ПРЫ БА ЛА ВЕЦ, 

ву ча ні ца 10 кла са 
Мі ла ша віц кай СШ 

Лель чыц ка га ра ё на.

Пра аў та ра 
Але сі 16 га доў. Пра ся бе яна ка жа, што ў воль ны час 

лю біць на вед ваць аб' яд нан ні па ін та рэ сах, спар тыў ныя 
сек цыі.

— Так са ма не за бы ваю да па ма гаць баць кам па гас па-
дар цы. У ха лод ныя зі мо выя ве ча ры люб лю па ся дзець са 
сва ёй ба бу ляй за вя зан нем. Як і ўсе су час ныя пад лет кі 
ці каў лю ся му зы кай, ме на ві та яна пад штур хоў вае мя не 
на «твор чыя подз ві гі», — рас па вя ла Але ся. Па куль яна 
хо ча стаць пра ві за рам. Але хто ве дае?..

— Ра ней жур на ліс ты кай асаб лі ва не ці ка ві ла ся, але 
ка лі мне пра па на ва лі паў дзель ні чаць у кон кур се «Мы 
— та кія!..», вы ра шы ла ры зык нуць, па спра ба ваць ся бе ў 
ро лі жур на ліс та і бо лей да ве дац ца пра свай го пра дзе да. 
І вы ве да е це, гэ та так за хап ляль на! Быц цам са ма па гру-
зі ла ся ў тыя га ды, — ка жа дзяў чы на.

МАЙ СТАР МАЙ СТАР 
СПОР ТУ — СПОР ТУ — 
У 17!У 17!

Вы сту па юць Да р'я БА БЕН КА (уні зе) 
і Ка ця ры на КУР' ЯН.

КАБ НІ КО ЛІ 
НЕ ПАЎ ТА РЫ ЛА СЯ

(Пісь мо сяб ру)

І ДУ МАК СТРОЙ 
КЛА ДЗЕЦ ЦА 
НА ПА ПЕ РУ...


