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Мно гія не ве раць у ма гію, але я ма гу 
іх лёг ка пе ра ка наць у ад ва рот ным! 
Я са праў ды ве даю ад ну ча раў ні цу, 
якая вы кон вае жа дан ні!

А па зна ё мі ла ся я з гэ тым ча ла ве кам так. 
У звы чай ны буд ны дзень у на шай шко ле дзя-
вя тыя кла сы са бра лі ся ў ак та вай за ле для 
ўступ лен ня ў БРСМ. На сцэ ну вый шла ма ла-
дая дзяў чы на… пры клад на 20 га доў, не вя лі-
ка га рос ту, з ку ча ра вы мі ва ла са мі і пры го жай 
усмеш кай. Спа чат ку яна кан чат ко ва пе ра ка-
на ла мя не і ма іх ад на го дак ус ту піць у гэ тую 
ар га ні за цыю. Пас ля пра па на ва ла за пі сац ца на 
фа куль та ты вы, якія бу дуць пра хо дзіць кож ную 
су бо ту. Гэ та жур на ліс ты ка, асно вы сцэ ніч на га 
маў лен ня і тэ ат раль нае май стэр ства. І рап там 
я зра зу ме ла: гэ та мой шанц па зна ё міц ца з ёю 
блі жэй. Я пра па на ва ла сяб роў кам за пі сац ца 
на фа куль та ты вы, і ўжо ў су бо ту мы прый шлі 
на пер шы за ня так. Ма рыя Не ма ва су стрэ ла 
нас вель мі пры вет лі ва і доб ра зыч лі ва. Мне 
зда ло ся, што я ве даю гэ тую дзяў чы ну ўсё жыц-
цё, я ад чу ва ла ся бе ўтуль на по бач з ёй. Яна 
рас ка за ла нам аб тым, што мы бу дзем ра біць 
на за ня тках і што нам для гэ та га спат рэ біц ца. 
Так са ма я да ве да ла ся больш і пра яе. Ака за ла ся, 
што гэ та вы пуск ні ца на шай шко лы, ак ты віст ка, скон-
чы ла БГПУ імя М. Тан ка, ву чы ла ся на фа куль тэ це 
псі ха ло гіі і ця пер пра цуе ў БРСМ. Я слу ха ла з за хап-
лен нем. У той дзень за ра дзі ла ся доб рым на стро ем 
і па зі тыў най энер гі яй на ўвесь ты дзень. І так по тым 
бы ло заўж ды.

Яна да зво лі ла нам не пры хо дзіць на за ня ткі, ка лі ў 
нас ня ма на строю, але з кож ным ра зам вуч няў пры хо-
дзі ла ўсё больш і больш! Усе з не цярп лі вас цю ча ка лі 
на ступ най су стрэ чы з ча раў ні цай і вель мі хва ля ва лі-
ся, ка лі за ня ткаў не бы ло па якіх-не будзь пры чы нах. 
З кож ным днём яна здзіў ля ла нас усё больш. Нам 

зда ва ла ся, што вось гэ та — са мы леп шы за ня так, які 
толь кі мож на пры ду маць, але яна заў сё ды пры дум ля-
ла неш та больш ці ка вае і вя сё лае.

У кан цы мі ну ла га ле та я вы зна чы ла ся са сва ёй пра-
фе сі яй. Я ма ры ла пра ца ваць на ра дыё і вес ці пра гра-
му на бе ла рус кай мо ве. І дзя ку ю чы гэ та му ча ла ве ку 
ўжо праз не каль кі ме ся цаў ся дзе ла ў ра дыё сту дыі і 
за піс ва ла сваю пер шую пра гра му. Я на ват і па ду маць 
не маг ла, што мая ма ра здзейс ніц ца так хут ка!

…1 снеж ня пра хо дзіў між на род ны "Дзень су-
праць СНІ Ду". Ма рыя Ана толь еў на па пра сі ла мя не 
і не каль кіх ма іх сяб роў да па маг чы ёй. Мы па він ны 
бы лі су стра каць лю дзей у ка лі до ры, пра па ноў ваць 
ім за га даць жа дан не і за дзьмуць свеч ку. Да лей іх ча-
каў кан цэрт. Мы з сяб роў кай за ці ка ві лі ся і вы ра шы лі 
за стац ца і па слу хаць. Па коль кі мы бы лі ўдзель ні ка мі 
ме ра пры ем ства, нам бы ло да зво ле на зна хо дзіц ца за 
ку лі са мі. Там мы і па зна ё мі лі ся з му зы кан та мі, з які мі 
по тым па сяб ра ва лі. Мы ні бы апы ну лі ся на са праўд ным 
рок-кан цэр це. І ўсё дзя ку ю чы на шай ча раў ні цы.

Ка лі мне па трэб на бы ла да па мо га, я тэ ле фа на ва ла 
ёй, і яна пад трым лі ва ла мя не, да ва ла па ра ды і мне 
ад ра зу ж ста на ві ла ся ляг чэй.

Гэ ты ча ла век па ка заў мне, што трэ ба толь кі зра зу-
мець, ча го ты са праў ды хо чаш, і іс ці да сва ёй мэ ты — і 
та ды ўсё ў ця бе атры ма ец ца.

Збы ла ся і яе ма ра. Яна пе ра еха ла ў ста лі цу. Пры 
гэ тай дум цы мне ста но віц ца сум на. Але ра зам з тым 
я вель мі ра да за яе.

Ма ша, вя лі кі дзя куй та бе! Я заў сё ды бу ду па мя таць 
твае па ра ды, па ву чан ні і не за быў ныя хві лі ны ра дас ці, 
якія ты па да ры ла нам.

Вік то рыя КУП РА ЦЭ ВІЧ,
ву ча ні ца 9 кла са СШ № 14 г. Ма зы ра.

У на шай сям'і так са ма бы лі ах-
вя ры Вя лі кай Ай чын най вай ны. 
Май го пра дзе да Кан стан ці на 
Іва на ві ча Дзей ку, які па да браў 
па ра не на га пар ты за на Стра мі-
ла ва, арыш та ва лі. Спа чат ку яго 
па са дзі лі ў Ка пыль скую тур му, 
за тым пе ра вя лі ў Слуц кую, дзе 
па ве сі лі за су вязь з пар ты за на-
мі ў 1942 го дзе.

З вус наў дзя доў, пра дзе даў, ве тэ-
ра наў мож на па чуць не ве ра год ныя 
гіс то рыі. Ад на з іх да ты чыц ца гі бе лі 
19-га до вай Ло ры Жы лі най…

Ло ра не ха дзі ла ў раз вед ку, на ба-
я выя за дан ні. На пер шы по гляд яна 
не зра бі ла ні чо га ге ра іч на га. Прос та 
яна здо ле ла пра маў чаць аб тым, дзе 
зна хо дзіц ца яе муж. Яшчэ яна рых та-
ва ла ся стаць ма ці. Ад ной чы ра ні цай 
па чу лі ся він то вач ныя стрэ лы і аў та-
мат ныя чэр гі. Ло ра не па спе ла вы-
ска чыць на ву лі цу, як су тык ну ла ся з 
па лі ца я мі. Пер шым кро чыў Кор зун, 
яко га дзяў чы на ве да ла з дзя цін ства — 
ра зам вы сту па лі ў мас тац кай са ма-
дзей нас ці ў Цім ка ві чах. Той так са ма 
па знаў Ло ру і, па ду маў шы, што яна 
ідзе ў лес, за га даў вяр нуц ца на зад 
у ха ту. Там ска заў са браць ся кі-та кі 
клу на чак. На прось бы ма ці не ча паць 
дач ку ні хто не звяр таў ува гі…

Ло ра тра пі ла ў ка пыль скую тур му, 
дзе яе жорст ка ка та ва лі, але, ня гле-
дзя чы на гэ та, яна не зда ла ся, за ста-
ла ся вер най свай му му жу, не вы да ла 
яго. Пас ля яе пе ра вя лі ў Слуцк. Там 
доў га не тры ма лі — з таб ліч ка мі на 
гру дзях, дзе бы ло на пі са на: «Я да па-
ма гаў пар ты за нам», зня во ле ных па-
вя лі на шы бе ні цу.

Да лей па дзеі на ва чах ві да воч цаў 
раз горт ва лі ся, як у страш ным сне. 
Скрын ка, вы бі тая з-пад ног Ло ры, 
ад ля це ла ўбок, яе це ла, сліз га нуў шы 
ўніз, вы цяг ну ла ся… Доб ра бы ло ві-
даць, як яе вя лі кі жы вот, аб цяг ну ты 
су кен кай, не каль кі ра зоў ус ка лых-
нуў ся, і на зям лю ўпа ла ма лю сень кае 
цель ца дзі ця ці… Ад та ко га ві до ві шча 
на ват ня мец ка му афі цэ ру ста ла не 
па са бе. Ён па ды шоў, да стаў піс та-
лет і вы стра ліў… У той жа дзень па-
вя лі на рас стрэл ма ці і цёт ку Ло ры. 
Ле там 1966 го да астан кі за гі ну лых 
у маі 1942 го да бы лі пе ра не се ны на 
ка пыль скія мо гіл кі і ўра чыс та пе ра-
па ха ва ны.

Я так са ма да ве да ла ся, як у са ка ві-
ку 1944 го да ка ман да ван не бры га ды 
імя Ча па е ва да ру чы ла Мі ха і лу Аляк-
санд ра ві чу Фе да ро ві чу з вёс кі Вя лі-
кая Ра ёў ка і Ва сі лю Аляк санд ра ві чу 
Ша му ру з па сёл ка Бо га раў шчы на 
зра біць сцяг.

Да стаць чыр во ную тка ні ну ў той 
час бы ло вель мі цяж ка. Але жон ка 
Ша му ры На дзея Про ха раў на знай шла 
вый сце. Яна пра па на ва ла сваю шаў-
ко вую бе лую хуст ку. Жан чы на сха-
дзі ла ў Клецк і вы ме ня ла пра дук ты 
на чыр во ную фар бу. По тым па фар-
ба ва ла хуст ку і ра зам з дач кой з ні так 
зра бі ла шну роч кі і мах ры. Усё ра бі-
ла ся ноч чу, з вя лі кай асця рож нас цю. 
Герб і над піс на ма ля ваў мяс цо вы мас-
так-са ма вуч ка Мі ка лай Сіль вест ра віч 
Фе да ро віч. Дрэў ка для сця га вы та чыў 
Емяль ян Ку зем ля з вёс кі Ку цаў шчы на, 
а на ка неч нік зра біў з гіль зы сна ра да 
Фё дар Ва сіль е віч На се віч з вёс кі Вя лі-
кая Ра ёў ка. Ка лі сцяг быў га то вы, яго 
за вез лі на пад вод зе ў Вя ле шын скі лес 
і ўру чы лі ка ман да ван ню бры га ды.

Нам, ма ла до му па ка лен ню, нель га 
за бы ваць тых, хто ах вя ра ваў жыц цём 
дзе ля Баць каў шчы ны, хто зма гаў ся за 
сва бо ду, за мір нае жыц цё.

Ган на КАР НЕЙ ЧЫК,
на ву чэн ка пер ша га кур са

Ка пыль ска га дзяр жаў на га
пра фе сій на-тэх ніч на га ка ле джа.

— Хто іні цы я ваў ства рэн не клу-
ба? Якая мэ та «Бра тэр ства»?

— Гро дзен скі га рад скі са юз ва-
ен ных ма ра коў, чле нам яко га я 
з'яў ля ю ся, з за пра шэн нем Гро дзен-
скай пра ва слаў най епар хіі вы ра шыў 
ад ра дзіць тра ды цыю шэф ства над 
школь ні ка мі, каб ад цяг нуць дзя цей 
ад ву лі цы, ад пры хіль нас ці да шкод-
ных звы чак.

Асноў ная мэ та клу ба — аб' яд нан не 
пад лет каў для ма раль на га і па тры я-
тыч на га вы ха ван ня. На на шых за ня-
тках мы імк нем ся пры ві ваць ма ла до му 
па ка лен ню тра ды цыі бес ка рыс лі ва га 
слу жэн ня Ай чы не, па чуц цё го на ру за 
тых, хто аба ра няў на шу Ра дзі му ў га-
ды Вя лі кай Ай чын най вай ны і ўдзель-
ні чае ў ба я вых дзе ян нях сён ня. Наш 

клуб ары ен та ва ны і на пра фе сій нае 
са ма вы зна чэн не пад лет каў, якія бу-
дуць пра хо дзіць тэр мі но вую служ бу ў 
вой ску аль бо за хо чуць звя заць сваё 
жыц цё са служ бай у са мых прэ стыж-
ных ро дах вой скаў.

— Як пра хо дзіў ад бор пад лет-
каў?

— Гэ та наш пер шы во пыт, та му мы 
пры ма лі ўсіх ах вот ных ад 13 да 17 га-
доў з да зво лу баць коў і з улі кам ста ну 
зда роўя. На мо мант ад крыц ця клу ба 
ў яго за пі са ла ся 76 ча ла век. За тым 
не ка то рыя хлоп цы не вы тры ма лі на-
гру зак і па кі ну лі за ня ткі. Сён ня ў клуб 
ува хо дзяць больш за 30 школь ні каў 
роз на га ўзрос ту.

— Чым кан крэт на яны зай ма юц-
ца ў клу бе?

— Спа сці га юць асно вы вай ско вай 
спра вы, ву чац ца стра ляць, ха дзіць 
стро ем, да ваць ад пор са пер ні ку, зай-
ма юц ца ру ка паш ным бо ем і ат ле тыч-
най гім нас ты кай. Мы звяр та ем ува гу 
і на ма раль нае вы ха ван не, ла дзя чы 
ду хоў на-асвет ніц кія ме ра пры ем ствы 
са свя та ра мі са бо ра ў го нар Усіх бе-
ла рус кіх свя тых.

— Як пра хо дзі ла па свя чэн не ў 
кур сан ты?

— 32 на ву чэн цы пра мо ві лі ўра чыс-
тае абя цан не і атры ма лі зван не кур-
сан таў клу ба і імян ное па свед чан не. 
Пя ця рым хлоп цам бы ло пры свое на 
зван не сяр жан таў і ма лод шых сяр жан-
таў. Вя до ма, гэ та зван не не за хоў ва ец-
ца, але хлоп цы мо гуць атры маць рэ ка-
мен да цыі для па ступ лен ня ва ўста но-
вы аду ка цыі ва ен на га про фі лю.

— А не ўза ба ве быў і пер шы па-
ля вы вы хад…

— Са праў ды, быў ар га ні за ва ны вы-
хад клу ба ў ра ён Юбі лей на га во зе ра, 
дзе хлоп цы ме лі маг чы масць на ве-
даць му зей пад вод на га аб ста ля ван ня 
вы ра та валь най стан цыі. Да во зе ра 
кур сан ты ру ха лі ся ў па ход ным па рад-
ку па ско ра ным кро кам і бе гам, паз ней 
на бе ра зе быў ар га ні за ва ны пры вал.

— Юрый Ры го ра віч, што вы мо-
жа це рас па вес ці аб да сяг ну тых вы-
ні ках?

— За не вя лі кі пра ме жак ча су, што 
прай шоў, ма гу ад зна чыць ста ноў чыя 
тэн дэн цыі ў ава лод ван ні кур сан та мі 
на вы ка мі страль бы, ня кеп скія пос-
пе хі ў стра я вой пад рых тоў цы, ру ка-
паш ным баі. Ды і са мі хлоп цы ста лі 
больш упэў не ны мі ў са бе, але ў той 
жа час стры ма ны мі ў эмо цы ях. А ця-
пер кур сан ты пра ва слаў на га ва ен на-
па тры я тыч на га клу ба «Бра тэр ства» 
рых ту юц ца да пра вя дзен ня ўра чыс-
тых ва ен на-па тры я тыч ных ак цый, 
пры све ча ных 70-год дзю вы зва лен ня 
Бе ла ру сі ад ня мец ка-фа шысц кіх за-
хоп ні каў.

…Гра ма дзян ска-па тры я тыч ная 
гіс то рыя Гро дзен шчы ны шу кае сва іх 
год ных пра даў жаль ні каў ся род юных 
жы ха роў Пры ня мон ня, аб' яд на ных ідэ-
яй бес ка рыс лі ва га слу жэн ня Ай чы не, 
бра тэр ствам го на ру і мі ла сэр нас ці. У 
яе ле та піс мо жа быць упі са на і ва ша 
імя… Мы — та кія, а вы?

Мі ха іл СТАН КЕ ВІЧ,
ву чань 10 кла са СШ № 38

г. Грод на.

ПРА АЎ ТА РА
— Мне 16 га доў. Ка лі ву чы ла ся 

ў шко ле, ма ры ла стаць ха рэо гра-
фам. Але аб ста ві ны скла лі ся так, 
што ця пер ву чу ся на по ва ра. Тым 
больш што га та ваць я люб лю. Я не 
скар джу ся на лёс, гэ тая пра фе сія 
мне так са ма па да ба ец ца, і хто ве-
дае, як скла дзец ца мой да лей шы 
шлях? Мо жа, ма ра май го дзя цін-
ства здзейс ніц ца? — рас па вя дае 
пра ся бе Ган на.

Аў та рка за хап ля ец ца тан ца-
мі, вель мі лю біць спя ваць, на ват 
спра буе са ма пі саць пес ні. А яшчэ 
вы сту пае ў якас ці ма дэ лі — дэ ман-
струе ка лек цыі ра бо чай воп рат кі 
і адзен ня з бе ла рус кі мі ма ты ва мі. 
Пас ля ка ле джа хо ча па сту піць у 
шко лу мас тац тваў на ва кал. Уво-
гу ле, дзяў чы не па да ба ец ца твор-
часць.

ПРА АЎ ТА РА
— Я твор чая, энер гіч ная і вя сё лая дзяў чын-

ка, ме на ві та та кой мя не ўсе і ве да юць! За якую б 
спра ву ні ўзя ла ся, усё атрым лі ва ец ца на «вы дат-
на»! — за дзі рыс та прад ста ві ла ся нам чар го вая 
14-га до вая аў та рка.

Ві ка зай ма ец ца спор там, удзель ні чае ў алім пі-
я дзе па бе ла рус кай мо ве і ў роз ных лі та ра тур ных 
кон кур сах. Чы тае пе ра важ на за меж ную лі та ра-
ту ру (ка лі мы те ле фа на ва лі, на столь най кні гай у 
дзяў чы ны быў Рэ марк — «На За ход нім фрон це 
без пе ра мен»).

З па чат ку го да Вік то рыя па ча ла на вед ваць клуб 
«Юны жур на ліст» Ма зыр ска га цэнт ра твор час ці 
дзя цей і мо ла дзі. Яна ка жа, што гэ та вель мі ці-
ка ва — да вед вац ца пра неш та но вае і дзя ліц ца 
гэ тым. Ві ка ма рыць у бу ду чы ні стаць па спя хо вай 
жур на ліст кай, та му мэ та на кі ра ва на ідзе да ажыц-
цяў лен ня гэ тай ма ры.

ПРА АЎ ТА РА

Гэ та твор чая пра ца — 
пер шая «про ба пя ра» для 
15-га до ва га Мі ха і ла. У 
кон кур се ён вы ра шыў па-
ў дзель ні чаць па пра па но-
ве на стаў ні цы бе ла рус кай 
мо вы і лі та ра ту ры. У воль-
ны час лю біць зай мац ца 
спор там, слу хаць му зы ку. 
А ня даў на стаў на вед ваць 
ва ен на-па тры я тыч ны клуб 
«Бра тэр ства», каб на ву-
чыц ца ба я вым адзі на бор-
ствам і быць здоль ным 
па ста яць за ся бе і сва іх 
род ных. У клу бе Мі ха іл ка-
ман дуе ўзво дам кур сан таў 
ў зван ні сяр жан та.

Пра кар' е ру вай скоў ца 
Мі ха іл, праў да, не ма рыць. 
Па яго пры знан ні, за раз 
ду мае над тым, каб стаць 
у бу ду чы ні аў та сле са рам-
элект ры кам. А яшчэ ў блі-
жэй шых пла нах — на пі сан-
не... кні гі фан тас ты кі.

БРА ТЭР СТВА ГО НА РУ І МІ ЛА СЭР НАС ЦІ
Кож ны пад ле так па ві нен быць га то вы ў бу ду чы ні аба ра няць ся бе, сва-
іх род ных, сваю Ра дзі му. Для гэ та га трэ ба ва ло даць пра фе сій ны мі ве-
да мі, умен ня мі, мець не аб ход ныя ма раль ныя якас ці. Сім ва ліч на, што 
на пя рэ дад ні 70-год дзя вы зва лен ня Бе ла ру сі ад ня мец ка-фа шысц кіх 
за хоп ні каў у СШ № 38 г. Грод на па чаў пра ца ваць пра ва слаў ны ва ен-
на-па тры я тыч ны клуб «Бра тэр ства». Пра мэ ты ства рэн ня аб' яд нан ня, 
ура чыс тую пры ся гу і пер шыя да сяг нен ні — на ша гу тар ка з кі раў ні-
ком клу ба, на чаль ні кам ад дзе ла ва ен най контр раз вед кі Паў ноч на га 
фло ту, чле нам са ве та ве тэ ра наў ор га наў КДБ Юры ем Ры го ра ві чам 
ТАР ГА ШО ВЫМ.

ПРА ЧА РАЎ НІ ЦУ,
ШТО ВЫ КОН ВАЕ

ЖА ДАН НІ
(пры све ча на Ма рыі Ана толь еў не Не ма вай) 

ЗМА ГА ЛІ СЯ
БЕЗ СТРЭ ЛАЎ…
Па між вёс ка мі Вя лі кая Ра ёў ка (ма ёй род най) і Руд нае

ста іць пом нік — на па мін пра тое,
што 70 га доў та му на гэ тым мес цы пар ты за ны 
раз гра мі лі атрад ня мец ка-фа шысц кіх кар ні каў


