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ПРА АЎ ТА РА

— Я люб лю ма ля ваць — во сем га доў ву чы ла ся ў 
гім на зіі-ка ле джы мас тац тваў. Гэ та леп шы ва ры янт для 
мя не ад па чыць і пры вес ці ў па ра дак свае дум кі, — рас-
каз вае пра свае за хап лен ні 15-га до вая аў тар. — Яшчэ 
люб лю чы таць, але, на жаль, на гэ та не ха пае ча су, бо 
шмат уро каў і трэ ба рых та вац ца да ЦТ. Але я ўсё роў на 
спра бую знай сці час для чы тан ня. Яшчэ вель мі люб лю 
му зы ку. У ма ім плэ е ры шмат пе сень, і не мае зна чэн ня, 
рок гэ та ці поп, джаз ці кла сі ка.

Ве ра спа дзя ец ца па сту піць ва ўні вер сі тэт сва ёй ма ры 
(у які — так і не пры зна ла ся). «Не та му, каб атрым лі ваць 
вя лі кія гро шы, а каб зай мац ца тым, што па да ба ец ца. 
Усім сэр цам хо чац ца ве рыць, што ў бу ду чым я за ха ваю 
гар мо нію ўнут ры ся бе, па ванд рую і бу ду прос та ча ла-
ве кам — з вя лі кай лі та ры».

ПРА АЎ ТА РА
Па вел лю біць чы таць, ад дае пе ра ва гу фан тас ты цы і тво рам пра ка-

хан не. Сяб руе з кам п'ю та рам. Гу ляе ў фут бол, за хап ля ец ца шаш ка мі 
і шах ма та мі. Па коль кі жы ве ў вёс цы, шмат што мо жа змай стра ваць 
сва і мі ру ка мі. На прык лад, наш аў тар атры маў дып лом пер шай сту пе ні 
на ра ён ным кон кур се за вы раб ле ную з дрэ ва фі гур ку вы ра та валь-
ні ка. Ці ка віц ца тэх ні кай: ма та цык ла мі, ма шы на мі. Кім хо ча стаць у 
бу ду чым?

— Як і на пі саў у твор чай пра цы, ха чу пай сці ў сель ска гас па дар чую ўста-
но ву аду ка цыі, — упэў не на ад ка заў 15-га до вы Па вел.

Лю дзі жы вуць па чуц-
ця мі. Доб ра гэ та ці не, 
але ўсе ра шэн ні мы 
пры ма ем, зы хо дзя чы 
са свай го ўнут ра на га 
ста ну ў тую хві лі ну, ка-
лі не аб ход на зра біць 
крок у жыц ці. І за раз 
ма лень кая Ве ра, што 
жы ве ўнут ры мя не, 
зро біць гэ ты крок. А 
вы, у сваю чар гу, бу-
дзе це пла ваць у акі я-
не эмо цый і па чуц цяў 
16-га до вай дзяў чы ны.

Якая яна, су час ная мо-
ладзь?! Ве да е це, гэ та вель мі 
скла да нае пы тан не. Шчас лі-
вая? Вя сё лая? У ней кіх мо-
ман тах — так, але ні хто не 
ве дае, што ча сам ста іць за 
ве ся лос цю і ўсмеш ка мі. Гэ та 
ўсё мас кі, за які мі не ві даць 
ма лень кіх лю дзей, за гна ных 

у кут, але не кож ны зра зу-
мее гэ та...

З ча го па чаць... Ду маю, з 
дзя цін ства Ве ры. Бы ло яно 
шчас лі вым, хоць у ім не бы-
ло ін тэр нэ ту, кам п'ю та раў і 
пры ста вак. Вось толь кі не 
шан ца ва ла з сяб ра мі: ад ны 
бы лі ста рэй шыя і не ра зу-
ме лі дзяў чын ку, ас тат нія 
— смя я лі ся... Та ды яна гля-
дзе ла на не ба, і пе рад яе ва-
чы ма плы лі аб ло кі, а ўвесь 
ця жар і боль ад ля та лі да лё-
ка-да лё ка. Яна раз маў ля ла 
з не бам, рас каз ва ла сваю 
гіс то рыю, дзя лі ла ся са мым 

па та ем ным. І не бы ло ў яе 
леп ша га сяб ра, чым бла кіт-
ны акі ян над га ла вою. Ве ра 
пад рас та ла, і спа кой з гар-
мо ні яй ба чы лі ся ёй ва ўсім: 
у дрэ вах, птуш ках, квет ках. 
Але ж га лоў нае — не ба...

Ішоў час. Дзяў чы на пай-
шла ў сё мы клас, вось мы... 
Ме на ві та та ды ў яе ва чах 
свет па чаў мя няц ца. Усю ды 
лю дзі га ва ры лі толь кі пра 
кам п'ю та ры. Сён ня кож ны 
пад ле так мае смарт фон ці 
план шэт. Не ка то рыя дзе ці, 
якія на ват і га ва рыць яшчэ 
не ўме юць, ты ка юць у сэн-
сар ны эк ран паль ца мі і за-
бі ва юць на ма ля ва ных на-
ся ко мых. Гуль ня, пра якую 
зга да ла, з ма лен ства пры-
ву чае за бі ваць. Усе гэ та я 
ка жу не прос та так. Ка лі мне 
бы ло 9 га доў, мы з сяб ра мі 
знай шлі два іх ка ця нят, якім 

хтось ці вы ка лаў во чы. Па-
мя таю так са ма, як мы з ма ці 
ра та ва лі яшчэ ад но ка ця ня, 
яко га да рос лыя хлоп цы кі-
да лі адзін ад на му, як мя чык. 
На шчас це, гэ тае ка ця ня — 
ужо да рос лы кот Ма цей, ён 
жы ве ў ма мі най сяб роў кі, 
ад нак тая жорст касць бяс-
след на не прай шла — у Ма-
цея праб ле мы з ла па мі.

Зга даю пра яшчэ адзін 
фе но мен, які пе ра вяр нуў на-
ша жыц цё. Гэ та — ін тэр нэт, 
са цы яль ныя сет кі. Не маю 
ні чо га су праць та го, што 
клі кам «мы шы» мы мо жам 

знай сці лю бую ін фар ма цыю, 
але якая яна — лю бая?! На 
кож ным сай це пры сут ні чае 
рэ кла ма з па зна кай 18+, 
боль шая част ка дзя цей 
школь на га ўзрос ту ба чыць 
яе ме на ві та ў той час, ка лі 
яны па зна юць свет. І вось 
дзі ця па знае неш та «но-
вень кае». І гэ та но вень кае 
— пер шы крок, пер шы ўзро-
вень, ка лі по шасць уя да ец-
ца ў ро зум, а га лоў нае, у 
ду шу дзі ця ці. Са цы яль ныя 
сет кі — гэ та са праў ды сет кі, 
вый сці з якіх не маг чы ма, бо 
яны па глы на юць ча ла ве ка з 
га ла вой, па чы на юць кант ра-
ля ваць яго па во дзі ны, дум кі, 
жыц цё.

Упер шы ню я за рэ гіст ра-
ва ла ся ў са цы яль най сет цы, 
ма быць, тры га ды та му. Але 
пе рад тым, па мя таю, да ла 
са бе сло ва не ра біць гэ та-
га, я бы ла ка тэ га рыч на су-
праць. Ад нак, ка лі ба чыш, 
што ўсе так ро бяць...Ча му 
я — не ўсе?!

Пас ля рэ гіст ра цыі пер-
шыя ме ся цы тры бы ла як 
зом бі. Увесь час ся дзе ла ка-
ля кам п'ю та ра, зда ец ца, не 
ела, не пі ла, прос та (пра бач-
це за сло ва) ту па гля дзе ла 
ў ма ні тор! Са цы яль ная сет кі 
да вод зяць пад лет каў да та-
го, што яны пе ра ста юць чы-
таць, а рэ аль ных зно сін ужо 
не ра зу ме юць. Для іх пра-
сцей неш та на пі саць у сет цы 
і та кім чы нам вес ці з ін шым 
ча ла ве кам гу тар ку. Па са-
бе ве даю: ста но віц ца ўсё 
ця жэй раз маў ляць, больш 
кам форт на маў чаць і прос та 
на ціс каць на кла ві шы.

А ўся тая рэ кла ма, пра 
якую ка за ла ра ней, — як 
яна ўплы вае на пад лет-
каў? Дзяў чат кі па чы на юць 
па во дзіць ся бе ўжо не як 
бу ду чыя лэ дзі. І ўсё толь кі 
дзе ля та го, каб пры цяг нуць 
ува гу да сва ёй асо бы з бо-
ку хлоп цаў. А тыя, у сваю 
чар гу, ка рыс та юц ца мо ман-
там, і «лэ дзі» ў іх ру ках — 
ма ры я нет ка, з якой мож на 
ра біць усё, што па жа да еш. 
Пад ле так час та ма цю ка ец-

ца не та му, што яму па да-
ба ец ца, а ро біць гэ та, каб 
вы лу чыц ца, па кра са вац ца. І 
гэ та ўсё — ад адзі но ты. Са-
цы яль ныя сет кі за бла ка ва лі 
нар маль нае жыц цё, і ме на-
ві та гэ та на ра джае пус та ту 
ў сэр цах ма ла дых лю дзей, 
якую яны ха ва юць пад мас-
ка мі. Ад адзі но ты пад лет кі 
па чы на юць шко дзіць ін шым, 
цка ваць сла бей шых.

Мы з ва мі ў кру га ва ро це, 
з яко га трэ ба вый сці. А каб 
вый сці, не аб ход на пра вес-
ці над са бой вя лі кую пра цу. 
Спа дзя ю ся, што да рос лыя, 
баць кі, ды і са ма мо ладзь 
да сту ка юц ца да ма лень ка га 
анё ла ўнут ры кож на га, які 
за гна ны ў кут і яко му трэ ба 
да па мо га.

� � �
Нех та мо жа ска заць пра 

мае дум кі — глуп ства. Я не 
па крыў джу ся. Адзі нае, яшчэ 
раз ха чу на га даць: мы жы-
вём па чуц ця мі, і ўсе вы шэй-
ска за нае — мой по гляд на 
рэ ча іс насць. Не бу ду ўтой-
ваць: у роз ныя пе ры я ды і я 
па-роз на му гля джу на свет. 
І гэ та нар маль на. Жыц-
цё скла да нае, але ці ка вае 
і пры го жае, і трэ ба ўмець 
жыць.

З ПРЫ ПА ВЕС ЦІ
«У кож ным ча ла ве ку ўнут-

ры жы вуць два ваў кі. Адзін 
доб ры, а дру гі — злы. Па між 
імі заў сё ды ідзе ба раць ба. 
Доб ры воўк заў сё ды імк нец-
ца абу дзіць у ча ла ве ку ўсе 
леп шыя ры сы. Да бры ню, 
мі ра люб ства, на дзей насць, 
вер насць... А злы воўк та му 
і за вец ца злым, што заў сё-
ды ста ра ец ца ў сэр цы ча ла-
ве ка абу дзіць зайз драсць, 
рэў насць, эга ізм, агрэ сію, 
ня на вісць. А да ка го — яму 
ўсё роў на. Па між гэ ты мі дву-
ма ваў ка мі ідзе ба раць ба на 
пра ця гу ўся го жыц ця ча ла-
ве ка. І хтось ці з іх па ві нен 
пе ра маг чы. Ка то ры? Пе ра-
мо жа той воўк, яко га ты бу-
дзеш кар міць...».

Ве ра КА НОП СКАЯ, 
ву ча ні ца 10 кла са гім на зіі 

№7 г. Ма ла дзеч на.

Шмат га доў та му, ка лі дзе ці яшчэ не ве да лі, 
што та кое ай фон, ай пад і Джас цін Бі бер, наш 
ге рой сплёў каль чу гу. Ра біў ён яе з дро ту доў-
га і ўпар та — цэ лы год. Юнац кае за хап лен не 
гіс то ры яй пе ра рас ло ў пра фе сію. Ця пер Вік тар 
Эду ар да віч Жук — на стаў нік гіс то рыі ся рэд няй 
шко лы № 11 го ра да Ма ла дзеч на.

Мы заў сё ды з за да валь нен нем на вед ва ем яго ўро кі, 
бо гэ та не прос та 45 хві лін «су хо га» тэкс ту з пад руч ні-
ка, а ці ка вы і па зна валь ны дыя лог. Пе да го гу ёсць чым 
па дзя ліц ца з на мі. Ужо дзе сяць га доў Вік тар Эду ар да віч 
удзель ні чае ў ва ен на-гіс та рыч ных рэ кан струк цы ях, з'яў-
ля ец ца ўдзель ні кам гіс та рыч на га ру ху і чле нам клу ба 
«Тун», які зай ма ец ца рэ кан струк цы яй зброі і аму ні цыі 
швей цар скай пя хо ты ХІV-ХV ста год дзяў. «Ся рэд ня веч-
ны во ін» мае свае да спе хі, кас цю мы і зброю. Што год ён 
пры мае ўдзел у роз ных ме ра пры ем ствах між на род на га 
фар ма ту, гіс та рыч ных фес ты ва лях, па ста но вач ных, у тым 
лі ку і ма са вых, біт вах.

У сям'і Вік та ра Эду ар да ві ча, акра мя яго са мо га, ёсць 
яшчэ гіс то ры кі: сяст ра — кан ды дат гіс та рыч ных на вук, 
эт но лаг, а яе муж — док тар асі ры я ло гіі (на ву ка, якая 
вы ву чае мо вы, пісь мен ства, куль ту ру і гіс то рыю Асі рыі, 
Ва ві ло ніі і Ме са па та міі).

— Мой леп шы ся бар — ма лод шы на ву ко вы су пра цоў нік 
Ака дэ міі на вук, ар хе о лаг. Дзя ку ю чы яму я тра піў на рас-
коп кі ста ра жыт ных гіс та рыч ных мес цаў, — з за хап лен нем 
рас па вя дае на стаў нік. — Вы не ўяў ля е це, якія па чуц ці 
адоль ва юць, ка лі ўлас ны мі ру ка мі да ты ка еш ся да гіс то рыі, 
знай шоў шы ў зям лі астан кі на шых прод каў!

Вік тар Эду ар да віч — ма ла ды пе да гог, які пра цуе ў 
шко ле толь кі два з па ло вай га ды. Але ён лі чыць гэ та сва-
ёй пе ра ва гай:

— Я ве даю, якую му зы ку слу ха юць мае вуч ні, якія 
філь мы яны гля дзяць, чым яны ды ха юць. Як і мно гія хлоп-
чы кі, люб лю гу ляць у фут бол. Тры маю су вя зі са сва і мі 
па да печ ны мі ў са цы яль ных сет ках. Усё гэ та да па ма гае 
мне знай сці агуль ную мо ву з вуч ня мі, у гэ тым і ёсць мой 
пра фе сій ны сак рэт.

Вік тар Эду ар да віч лі чыць, што на стаў нік па ві нен быць 
ад да ны спра ве, якой ён зай ма ец ца, а яшчэ — быць ка-
му ні ка бель ным, крэ а тыў ным, ма біль ным, кро чыць у на гу 
з ча сам. Усе гэ тыя ры сы ха рак та ру да па маг лі ма ла до му 
пе да го гу стаць ня даў на пе ра мож цам аб лас но га эта пу рэс-
пуб лі кан ска га кон кур су «На стаў нік го да», дзе ён паў стаў 
у воб ра зе «ся рэд ня веч на га во і на», год на прад ста віў шы 
свой до свед у твор чым эта пе і пад час ад кры тых уро каў і 
май стар-кла саў.

— Та ко га вы ні ку да маг чы ся я не здо леў бы без да па-
мо гі твор чай гру пы вы клад чы каў на шай ка фед ры на ча ле 
з на мес ні кам ды рэк та ра Га лі най Пят роў най Пі шчык, — з 
удзяч нас цю пад крэс лі вае пе да гог. — Мне да во дзі ла ся 
ўдзель ні чаць у роз ных кон курс ных ме ра пры ем ствах. І па-
коль кі я пры сут ні чаў амаль на ўсіх мі ні-ўро ках сва іх ка лег, 
то за па зы чыў для ся бе шмат но вых ідэй і зна хо дак.

У хут кім ча се яны са праў ды спат рэ бяц ца пе да го гу. 
Зы чым Вік та ру Эду ар да ві чу пос пе хаў у фі на ле рэс пуб лі-
кан ска га кон кур су!

Вік то рыя ПА ЖЫ ГАЙ ЛА, 
ву ча ні ца 9 кла са СШ № 11 г. Ма ла дзеч на.

Я ха чу рас ка заць вам пра сваю 
ма му Ла ры су Мі хай лаў ну. Ка лі 
б вы ве да лі, як я яе па ва жаю і 
люб лю! Яна заў сё ды кла по ціц-
ца пра нас з бра там. Да па мо жа 
зра біць уро кі, рас тлу ма чыць, 
пад ка жа. Мы заў сё ды ад чу ва-
ем цеп лы ню яе рук, да бры ню 
сэр ца. Для нас яна і доб ры да-
рад чык і леп шы ся бар. Асаб лі ва 
мне па да ба ец ца ў ёй тое, што 
яна ні ко лі не бы вае ў дрэн ным 
на строі. Гэ та энер гіч ны, жва вы, 
вя сё лы і вель мі ап ты міс тыч ны 
ча ла век. Ма ці ў на шай сям'і як 
ба та рэй ка, ад якой мы ўсе за-
ра джа ем ся жыц ця люб ствам і 
да бры нёй.

А пра цуе яна кі раў ні ком сель ска гас-
па дар ча га вы твор ча га ка а пе ра ты ва. 
Усе, хто звяр та ец ца да яе з прось бай, 
за ста юц ца за да во ле ны мі, бо яна кож-
на му дасць па ра ду, да па мо жа, пад ка жа 
пра віль нае ра шэн не.

Да лю дзей ма ма ста віц ца з па ва-
гай, ні ко лі не бы вае па гард лі вай. Яна 
вель мі ад каз ны ча ла век. Ка лі штось ці 
па абя цае, то заў сё ды зро біць. І што 
яшчэ ў ёй ад мет нае — яна ні ко лі не 

ся дзіць на мес цы і не ча кае «ман ны 
ня бес най». Заў сё ды да бі ва ец ца ўся-
го са ма. Кож ную спра ву да во дзіць да 
кан ца. У ад на вяс коў цаў ка рыс та ец ца 
вя лі кім аў та ры тэ там. Ня даў на яе яшчэ 
раз аб ра лі дэ пу та там ра ён на га Са ве-
та. Гас па дар ка, якую яна ўзна чаль вае 
толь кі ча ты ры га ды, ужо зай мае пер-
шае мес ца ў ра ё не па ўсіх па каз чы-
ках. Ле тась ма ці ад на з ра ё на ез дзі ла 
на «Да жын кі» як леп шы кі раў нік. Ча му 
ж мне не га на рыц ца ёю?! Ды я і сам, 
ка лі скон чу шко лу, ха чу пра ца ваць на 
зям лі, мо жа, у бу ду чым, і кі раў ні ком 
гас па дар кі — як ма ці.

Ча му ў яе ўсё так доб ра атрым лі-
ва ец ца? Ду маю та му, што мая ма ці да 

ўся го ста віц ца з ду шой, з поў най са-
ма ад да чай.

Бы ло б доб ра, каб у нас ста ла больш 
та кіх лю дзей, якія ні ко лі не ча ка юць 
мі лас ці ад Бо га, а са мі, сва і мі ру ка-
мі ро бяць доб рыя спра вы, да бі ва юц ца 
пэў ных вы ні каў і заў сё ды ве да юць, што 
пра ца — вя лі кая сі ла. Са ма ад да насць 
— гэ та ад на з са мых ад мет ных рыс 
ха рак та ру ма ёй ма ці. Ве ра ў лю дзей 
і ў леп шае бу ду чае да па ма гае ёй пе-
ра адо лець усе цяж кас ці і з ра дас цю 
су стра каць но вы дзень.

Па вел ПА СЯ ЛЕН ЦАЎ, 
ву чань 9 кла са 

Ша ла моў скай ба за вай шко лы 
Слаў га рад ска га ра ё на.

СА ПРАЎД НЫ 
РЫ ЦАР!ПАД МАС КАЙ 

РАЗ ГЛЕ ДЗЕЦЬ АНЁ ЛА

СА МАЯ ЛЕП ШАЯ!

Вік тар ЖУК.

ПРА АЎ ТА РА

Вік то рыя лю біць свой скіх жы вёл і пту шак. Лю бі мы 
прад мет у шко ле — гіс то рыя. Шмат чы тае, пе ра ва гу 
ад дае бе ла рус кай лі та ра ту ры, вы бі ра ю чы кла сі ку. У 
бу ду чы ні хо ча стаць бух гал та рам. Пры нам сі, пер шая 
аду ка цыя бу дзе эка на міч най. Апош няе за хап лен не — 
жур на ліс ты ка. Ча му? «А вось за ха це ла ся!» — тлу ма-
чыць дзяў чы на пры чы ну гэ та га цал кам са ма стой на га 
кро ку. Та му з ня даў ня га ча су яна на вед вае шко лу 
жур на ліс ты кі «Ма ла дзік» пры Ма ла дзе чан скім цэнт-
ры твор час ці дзя цей і мо ла дзі.

Гэ та дэ бют ны ма тэ ры ял 15-га до вай Вік то рыі. Нам 
ду ма ец ца, што ён стаў уда лым.


