




ЦІМКАВІЦКАЯ СЯРЭДНЯЯ ШКОЛА
ІМЯ КУЗЬМЫ ЧОРНАГА

Гісторыя і сучаснасць

Мiнск
Выдавец

Змiцер Колас
2016



УДК 37.01(476)(09)
ББК 74.03(4Беi)

Ц61

У к л а д а л ь н і к і:
Алесь Бельскі, Іван Ігнатчык, Людміла Ніжэвіч

Цімкавіцкая сярэдняя школа імя Кузьмы Чорнага:  
гісторыя і сучаснасць / уклад. А. Бельскі, І. Ігнатчык,  
Л. Ніжэвіч. – Мінск : Выдавец Змiцер Колас, 2016. –  
286 с. : iл.

ISBN 978-985-6992-91-2.

Зборнік склалі разнастайныя матэрыялы, у якіх асвятляецца 
гісторыя Цімкавіцкай сярэдняй школы імя Кузьмы Чорнага, ад-
ной са старэйшых і славутых навучальных устаноў Беларусі: ад 
пачатку стварэння да сённяшніх дзён.

Разлічана на даследчыкаў гісторыі адукацыі, настаўнікаў, 
краязнаўцаў, работнікаў бібліятэчных устаноў.

УДК 37.01(476)(09)

ББК 74.03(4Беi)

ISBN 978-985-6992-91-2      Бельскі А. І., Ігнатчык І. Р.,
           Ніжэвіч Л. І., укладанне, 2016
         Афармленне. Выдавец
           Зміцер Колас, 2016

Ц61



3

АД УКЛАДАЛЬНІКАЎ

Цімкавіцкая сярэдняя школа імя Кузьмы Чорнага – адна з 
самых славутых навучальных устаноў Беларусі. Гісторыя яе бя-
рэ пачатак з часу адкрыцця ў Цімкавічах народнага вучылішча 
(1863, па іншых звестках – 1864). Хоць адна з першых устаноў 
асветы – царкоўнапрыходская школа – з’явілася тут значна ра-
ней, у 1815 г. Пачатковую адукацыю дзеці цімкаўцаў атрымлівалі 
і да гэтага, пераважна ў хатніх настаўнікаў. Калісьці ў мястэчку 
дзейнічалі яўрэйскія хедары (пачатковыя школы), існаваў нават 
ешыбот (школа рабінаў). Такім чынам, традыцыя асветніцтва ў 
Цімкавічах даўняя і доўжыцца да нашага часу.

Цімкавіцкая школа мае надзвычай багатую гісторыю, насы-
чаную шматлікімі яркімі фактамі, падзеямі, імёнамі. Захаваць 
гэтую гісторыю для будучыні, данесці найперш да сённяшняга 
пакалення вучняў – важная і адказная задача, абавязак усіх нас, 
настаўнікаў і выпускнікоў. Час бяжыць хутка, і з кожным годам, 
на жаль, застаецца ўсё менш і менш сведак падзей былога школь-
нага жыцця. Магчыма, працу па стварэннi летапiсу трэба было 
распачынаць значна раней, калі яшчэ былі жывыя настаўнікі з та-
го старэйшага пакалення асветнікаў, якое працавала ў Цімкавічах 
да вайны. Мы робім першую спробу па адраджэнні і захаванні 
памяці пра нашу дарагую, незабыўную школу дзяцінства і юнацт-
ва. Спадзяёмся на далейшы працяг працы ў гэтым кірунку.

Летапіс школы і шэраг успамінаў падрыхтаваны спецыяльна 
для гэтага выдання. Значная колькасць матэрыялаў, улучаных 
у зборнік, былі апублікаваны ў раённай газеце “Слава працы”, 
рэспубліканскіх і ведамасных газетах “Рэспубліка”, “Белорусская 
нива”, “Чырвоная змена”, “Літаратура і мастацтва”, “Веды” і інш.

Дзякуем за спрыянне і фінансавую дапамогу ў выданні кнігі 
Уладзіміру Родчанку, Аляксандру Рахманаву, Алене Бельскай, 
Юлii Нiжэвiч, Сяргею Вайтовічу, Віктару Хрысцінічу, Ігару 
Байрашэўскаму, Cяргею Бачурыну, Мікалаю Валькоўскаму, Сяр-
гею Лазоўскаму, Валянціне Заранок, Арцёму Камінскаму, Сяргею 
Сцяпанаву і інш.
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І
Іван Ігнатчык

ЛЕТАПІС ЦІМКАВІЦКАЙ СЯРЭДНЯЙ ШКОЛЫ
ІМЯ КУЗЬМЫ ЧОРНАГА

З увядзеннем хрысціянства на беларускіх землях пачала развівацца асве-
та, пісьменнасць і культура. Распаўсюджванню праваслаўя і развіццю асветы 
спрыялі капыльскія князі Алелькі, яны клапаціліся пра пашырэнне матэры-
яльнай і духоўнай культуры на тэрыторыі сваіх уладанняў. Пісьменныя людзі 
былі патрэбны для ўліку падаткаў, зямель, маёмасці, і таму дзеці княжацкіх 
дружыннікаў асвойвалі простую арыфметыку, маглі чытаць малітвы і пісаць. 
Гандлярам і іх дзецям грамата таксама была патрэбна. І хоць Капыль быў 
цэнтрам княжацкіх уладанняў, Цімкавічы, як паселішча, а потым мястэчка, 
былі не меншыя. Трэба зазначыць, што Алелькі калекцыянавалі малітоўныя і 
летапісныя кнігі, у іх сабралася цэлая бібліятэка, ды яшчэ перапісчыкі рабілі 
з іх копіі. Пазней капыльскі князь Багуслаў Радзівіл перавёз гэтыя скарбы ў 
Слуцк і папоўніў там багатую бібліятэку. Гарадское баярства Цімкавіч са сваімі 
нашчадкамі маглі зазірнуць да князя і пачытаць рукапісныя кнігі.

Баяры, зямяне, дружыннікі, гандляры, купцы авалодвалі пісьмом і 
навучаліся чытанню ў святароў. У Сярэднявеччы пашырылася колькасць 
хатніх школ. Такія навучальныя ўстановы былі распаўсюджаны ў большасці 
краін свету, і Цімкавічы, як багатае мястэчка, таксама карысталася паслугамі 
хатніх настаўнікаў, бо традыцыйныя афіцыйныя школы і вучылішчы з’явіліся 
пазней, а патрэба грамадства Капыльшчыны, ды і ўсёй Беларусі ў пачатковай 
адукацыі была заўсёды. Зразумела, узровень такой адукацыі быў невысокі, 
вучняў вучылі пісаць, чытаць і лічыць, а важным падручнікам была Біблія.

У магнацкім інвентары графства Цімкавічы ўпамінаецца бакалаўр – былы 
выхаванец Кракаўскага ўніверсітэта. Яму жонка ваяводы Сапегі падаравала 11 
гектараў зямлі ў пачатку ХVII ст. Ён вучыў грамаце дзяцей сваёй апякункі, 
а потым даваў веды падлеткам цімкавіцкіх местачкоўцаў. У яго, акрамя чы-
тання і пісання, вывучалі гісторыю Рымскай імперыі сыны зямяніна Балбота 
і ўладальніка млына Крыся. Магчыма, хатнюю школу наведвалі сыны і дочкі 
чарнагубаўскіх і булатнікаўскіх шляхціцаў.

Як вядома, у канцы мястэчка Цімкавіч на высокім месцы стаяў кас-
цёл, пры якім дзейнічала кафедральная школка, і згаданыя чарнагубаўцы і 
булатнікаўцы вучыліся тут чытаць малітвы, спасцігаць арыфметыку, геаме-
трыю. Гэтым азам іх вучыў ксёндз Вержбіловіч, а асновам музыкі – арганіст 
Якубоўскі (дарэчы, ён належаў да дынастыі арганістаў).

У Цімкавічах у княжацкай сям’і нарадзіўся Марцін Мікалай Радзівіл, які, 
як і ўсе дзеці магнатаў, вучыўся ў цімкавіцкага хатняга настаўніка. Хлопчык 
любіў слухаць арган – маёнтак месціўся насупраць касцёла Святога Міхаіла. 
Як сын князя ён лёгка атрымаў адукацыю ў адным з заходнееўрапейскіх 
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універсітэтаў. Арганізаваў у мястэчку лабараторыі па хіміі, фізіцы і меды-
цыне, займаўся алхіміяй. Вынайшаў некаторыя медпрэпараты, меў жаданне 
адшукаць філасофскі камень для лячэння ўсіх хвароб.

Напрыканцы XVIII – у пачатку XIX ст. пачалі ўзнікаць ланкастэрскія 
школы (па сістэме англійскага педагога Дж. Ланкастэра). Вучні механічна 
завучвалі матэрыял і ў выніку хутка засвойвалі чытанне, лічэнне і пісьмо. 
У 1819 г. Віленскі ўніверсітэт арганізаваў падрыхтоўку хатніх настаўнікаў 
паводле ланкастэрскага метаду. Са з’яўленнем вучылішчаў дзейнасць школ 
амаль прыпынілася.

З архіваў 1730 г. мы даведваемся, што ў Цімкавічах на рынкавым пляцы 
знаходзілася ўніяцкая царква Святога Ільі (яшчэ параўнальна нядаўна там 
была пажарная, а цяпер будуецца царква). Местачкоўцы былі католікамі ці 
грэка-католікамі (уніятамі). Уніяцкі прэсвітар таксама вучыў местачкоўскіх 
дзяцей, даваў ім пачатковую адукацыю. Капрал Якаў Рачкоўскі, рэйтар 
Аляшкевіч, войт Міхаіл Ярэцік, гараднічы Сямён Раманеня, Марка Ладыцкі, 
які карыстаўся княжацкімі прывілеямі, самі былі адукаваныя і аддавалі ву-
чыцца святарам сваіх нашчадкаў. А былі ж яшчэ лаўнікі (гэта накшталт на-
шых дэпутатаў), якія ў гарадской (местачковай) управе вырашалі гаспадарскія 
і грамадскія пытанні горада Цімкавічы (Цімкавічы і Семежава ў магнацкіх 
інвентарах пазначаліся як гарады). Ці маглі быць непісьменнымі цімкаўцы, 
калі некалькі разоў на год шумелі кірмашы, куды з’язджаліся і немцы, і 
французы, і расіяне, якія скуплялі тут пародзістую жывёлу, асабліва коней, 
і прывозілі свой тавар (напрыклад, немцы – гадзіннікі і розныя інструменты).

Радзівілы спрыялі развіццю адукацыі, у Слуцку магнаты адкрылі гімназію, 
школу для мяшчан, у якіх навучаліся капыляне і цімкаўцы. Багуслаў 
Радзівіл заснаваў бібліятэку, дзе размясцiлася значная частка кнігазбору зга-
даных князёў Алелькаў (была забрана з Капыльскага замка). Гэтымі кнігамі 
карысталіся нашы дзяды і прадзеды, княжацкі вопыт натхняў іх на збор сваіх 
кніжных багаццяў.

Цімкавічы славіліся рамеснікамі, а іх у мястэчку па розных спецыяльнас-
цях было больш за трыццаць: слесары, кавалі, залатых спраў майстры, бон-
дары, кандытары, пекары і інш. Многім з іх, найперш дварэцкім, аканомам, 
аканомкам, харунжым, трэба было ўмець лічыць, складаць дамовы.

Ужо ў ХVІ ст. у Цімкавічах жылі яўрэі, яны зрабілі прыкметны ўнёсак 
у эканоміку мястэчка. Адны з іх былі арандатарамі, другія – уладальнікамі 
корчмаў, трэція – гандлярамі. Яны, як і ўсе местачкоўцы, карысталіся 
зямельнымі надзеламі і плацілі чынш князю. Тады ж дзейнічалі яўрэйскія 
рэлігійныя пачатковыя школы, яны называліся хедары. Навучанне пачыналася 
з трох гадоў. Два гады аддавалася на тое, каб дзеці маглі запомніць азбуку і 
навучыцца чытаць, потым яны пераходзілі ў другую групу і тры гады вывучалі 
пяцікніжжа, у трэцяй групе знаёміліся з Талмудам. Вучыліся ў асноўным 
хлопчыкі да 13 гадоў, заняткі адбываліся ў хаце меламеда (настаўніка). 
Дзяўчат вучыць было не прынята, але і яны імкнуліся навучыцца чытаць 
малітвы. Цімкавіцкія яўрэі стараліся вывучыць сваіх сыноў, і нават беднякі 
аддавалі апошнія грошы на вучэнне, бо ў яўрэйскім грамадстве непісьменных 
аднаверцаў не паважалі, а адукаваных людзей шанавалі. Як пісаў наш зям-
ляк пісьменнік А. Паперна, у Капылі было больш за 20 хедараў, ды і ў 
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Цімкавічах не менш. У адным з іх некаторы час вучыўся Мендэле Мойхер-Сфа-
рым (Шалом-Якаў Бройдэ), будучы класік яўрэйскай літаратуры. Кватараваў 
ён у сваіх сваякоў Абрамовічаў на Капыльскай вуліцы.

Якаў (так называюць яго ў сваіх кнігах яўрэйскія пісьменнікі Ізі Ха-
рык і Рыгор Рэлес) уладкаваўся ў 1850 г. у Цімкавіцкі ешыбот (іўдзейская 
рэлігійная школа па падрыхтоўцы рабінаў). У ешыбот прымалі хлопчыкаў з 
13 гадоў, якія скончылі хедар, а, як вядома, Мендэле Мойхер-Сфарым перад 
паступленнем у гэтую вышэйшую ўстанову скончыў Цімкавіцкі хедар. Ешыбот 
утрымліваўся на ахвяраванні яўрэйскай абшчыны. Лекцыі ў ешыбоце чыталіся 
тры разы на тыдзень, на занятках даваліся агульныя кірункі, вывучаліся асоб-
ныя палажэнні Талмуда, выкладчыкі падказвалі вучням, як засвойваць навукі 
самастойна.

Як піша Р. Рэлес, пасля заканчэння ешыбота Якаў, каб пракарміцца, шукаў 
працу ў Слуцку. У гэты час яго маці выйшла замуж (бацька гадоў пяць таму 
памёр) і жыла на хутары Мельнікі. Айчым запрасіў пасынка да сябе і папрасіў 
вучыць яго дзяцей. У той час у Якава абудзіўся літаратурны дар, ён пачаў пісаць 
замалёўкі пра ваколіцы свайго прытулку.

Цімкавіцкіх яўрэяў прымусілі захвалявацца новаўвядзенні графа Увара-
ва, які запланаваў адкрыццё ў мястэчку дзяржаўных яўрэйскіх вучылішчаў. 
Меламеды павінны былі здаць экзамен, а хто не вытрымае іспытаў – губляе 
права выкладаць і трымаць хедар. Многія не ехалі на пераатэстацыю – ведалі, 
што не атрымаюць яе, бо патрабаванні Міністэрства народнай асветы былі 
высокія. Але пачалася Крымская вайна, і замена хедараў на вучылішчы ад-
клалася. Дзяржаўныя вучылішчы існавалі толькі ў буйных гарадах. Меламеды 
ўздыхнулі з палёгкай, і ўсё пайшло па старой каляіне: завучванне малітваў, 
чытанне Талмуда. Дарэчы, у хедары навучалася не больш за 12 вучняў. Тут 
атрымлівалі адукацыю дзеці Абрамовічаў, Зельковічаў (сталі Зелюковічамі), 
Міцкелевічаў, Юзефовічаў, Рабіновічаў, Арановічаў, нашчадкі якіх яшчэ 
нядаўна жылі ў Цімкавічах.

Але пазней рэформы закранулі рэлігійныя яўрэйскія школы, у канцы 
ХІХ ст. з’явіліся так званыя ўзорныя хедары, якія ператварыліся ў яўрэйскія 
вучылішчы. У іх выкладалі іўрыт, граматыку, гісторыю яўрэйскага наро-
да, геаграфію, арыфметыку. Двухпавярховае вучылішча з чырвонай цэглы 
месцілася там, дзе цяпер сельскі Дом культуры. У гады савецкай улады 
там ужо пачала працаваць руская школа і, як правіла, яе навучэнцамі былі 
цімкавіцкія яўрэі.

У 1793 г., падчас другога падзелу Рэчы Паспалітай, Капыльшчына, як і 
ўся Мінская губерня, увайшла ў склад Расіі. Была створана Мінская епархія, 
яе намаганнямі аднаўляліся разбураныя храмы. Неўзабаве стала праваслаўнай 
цімкавіцкая ўніяцкая царква. Дзякуючы епіскапу Дзіянісію пры цэрквах 
адкрыліся пачатковыя прыходскія школы. У Цімкавічах і Капылі такія шко-
лы былі заснаваны ў 1815 г. У Цімкавіцкай прыходскай школе навучалася 
27 вучняў, а ў Капыльскай – 22. Калі ўлічваць іх афіцыйны статус, гэтыя 
ўстановы асветы – найстарэйшыя на Капыльшчыне. Пра гэта можна даве-
дацца з архіўных матэрыялаў “Агульны летапіс школ у Мінскай губерні” 
1819 г. Заняткі ладзіліся ў бакоўках цэркваў. Цімкавіцкі бацюшка дзецям 
местачкоўцаў Парыбкаў, Андруковічаў, Давідовічаў, Даменяў, Кахановічаў, 
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Цераховічаў (продкі вядомай цімкавіцкай асветніцы Зінаіды Іосіфаўны 
Раманенкі) выкладаў Закон Божы, царкоўныя спевы, вучыў чытаць, пісаць, 
лічыць і рашаць простыя арыфметычныя задачы. Установы былі аднакласныя 
з двухгадовым курсам навучання. Такія школы існавалі пры цэрквах яшчэ 
задоўга да надання ім афіцыйнага статусу.

Вядомы вучоны і публіцыст П. Шпілеўскі, вандруючы па Міншчыне і 
Палессі, адзначаў, што асвета ў нашым краі наладжана добра. У сваёй па-
дарожнай кнізе даследчык пісаў, што наведаў Капыльшчыну. Ён сустракаў 
людзей са Слабада-Кучынкі, Пясочнага, Капыля, Цімкавіч і быў прыемна 
здзіўлены, што тыя чыталі Гогаля, Жукоўскага і нават Дзікенса. І гэта не 
дзіўна, бо на Цімкавіцкім кірмашы і ў яўрэйскіх крамах можна было купіць 
кнігі не толькі расійскіх класікаў, але і Міцкевіча, Лялевеля. Тады Беларусь 
называлася Паўночна-Заходнім краем. І таму зразумела, што міністэрства 
рабіла ўпор на расійскую адукацыю. “Трэба, каб расійскае слова, расійская 
кніга заваявалі гэты край”, – гаварыў губернатар Мураўёў. Быў выпрацава-
ны статут для сярэдніх і пачатковых навучальных устаноў, дзе гаварылася 
пра мову навучання (выкладання), прапаноўвалася распаўсюджваць мову 
імперыі.

У першай палове 1860-х гг. на Капыльшчыне адкрылася шмат народных 
вучылішчаў, у тым ліку ў Цімкавічах. У Слуцкім павеце, а туды ўваходзіла 
Капыльшчына, такіх устаноў было шаснаццаць. Усе яны падпарадкоўваліся 
Віленскай навучальнай акрузе, а ў Мінскай губерні такіх новых вучылішчаў 
налічвалася 138. Цімкавіцкае народнае вучылішча месцілася ў грамадскім 
доме, першы яго настаўнік – выхаванец Чарнігаўскай духоўнай семінарыі 
Фёдар Фёдаравіч Альфонскі. У мястэчку Цімкавічы адкрыццё такой устано-
вы адукацыі было значнай падзеяй. Шасцігадовае навучанне было платнае, а 
прымаліся на вучобу дзеці розных саслоўяў і веравызнання з 7 гадоў, значную 
колькасць складалі школьнікі-сяляне з вёсак Доўгае, Прусы, Чарнагубава, 
Рачкевічы (дарэчы, у 1912 г. адкрыецца Рачкевіцкае вучылішча, і навучаць 
грамаце хлопчыкаў ды дзяўчатак будзе Соф’я Шыш).

Як вядома з перапісу Віленскай акругі, у 1886 г. у Цімкавіцкім народным 
вучылішчы навучаўся 71 школьнік. Згодна з палажэннем Міністэрства асветы 
Расіі, дзеці вывучалі Закон Божы, і выкладалі яго мясцовыя святары. Арыф-
метыка, чытанне, царкоўныя спевы, пісьмо выкладаліся на рускай мове. Пасля 
Альфонскага ў розны час тут працавалі Панкрат Кратоўскі, браты Аляксей і 
Аляксандр Ляхоўскія, Вера Севярына.

Адзін з братоў Ляхоўскіх, Аляксей Дзям’янавіч, не толькі добра вучыў, але 
і абуджаў у душах сваіх выхаванцаў імкненне быць справядлівым, змагацца 
за дабро. Шчодра пасеянае зерне дало добрыя ўсходы. Дзмітрый Якаўлевіч 
Кот і Антон Якаўлевіч Ждан вядомы як змагары за народнае шчасце, Фама 
Антонавіч Бельскі стаў знакамітым вучоным-педагогам. Антон Ждан закончыў 
вучылішча і паступіў у Нясвіжскую настаўніцкую семінарыю, хацеў, як і яго 
любімы настаўнік, працаваць на педагагічнай ніве. У семінарыі пасябраваў 
з Якубам Коласам, потым некаторы час вучыў дзяцей у родных мясцінах. 
Але рэвалюцыйныя падзеі зацягнулі настаўніка ў свой вір, ён стаў актыўным 
барацьбітом з самадзяржаўем. Праводзіў сходы ў Цімкавіцкай воласці, быў 
мабілізаваны ў армію. Там афіцэр Ждан уздымаў рэвалюцыйны дух салдат. 
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У грамадзянскую вайну вёў батальён на прарыў умацаванняў дзянікінцаў, 
махноўцаў, пятлюраўцаў. Загінуў А. Ждан пры штурме Перакопа.

Дзмітрый Кот пасля заканчэння Цімкавіцкага вучылішча паступіў у 
Маскоўскі ўніверсітэт. Стаў рэвалюцыянерам, арганізаваў Цімкавіцкі валасны 
выканаўчы камітэт. Усталёўваў савецкую ўладу на Капыльшчыне.

Фама Бельскі – выпускнік Цімкавіцкага вучылішча – скончыў Слуцкую 
гімназію з сярэбраным медалём, Кіеўскі ўніверсітэт з дыпломам І ступені, у 
1925 г. стаў прафесарам. Ён выкладаў педагогіку і псіхалогію ў інстытутах на-
роднай адукацыі ў Луганску і Херсоне, педагагічным інстытуце ў Краснадары. 
Дарогі прывядуць яго ў родную Беларусь, дзе ён узначаліць кафедру педагогікі 
і псіхалогіі Магілёўскага педінстытута. Вайна памяняе жыццёвыя каардынаты, 
і лёс закіне яго сям’ю ў Бухару, дзе вучоны будзе ўзбагачаць студэнтаў сваім 
інтэлектам і весці да вяршынь навукі. Яго педагагічныя працы дапамагаюць 
лепш арганізаваць вучэбны працэс у школах і ВНУ.

Цікавы шлях да граматы Мікалая Раманоўскага, будучага класіка бе-
ларускай літаратуры Кузьмы Чорнага. Пачынаў ён вучыцца ў настаўніка 
Канстанціна Іванавіча Шыша. Мікола яго спачатку баяўся, бо той мог 
і лінейкай па вуху агрэць, але настаўнік ні разу не крануў хлопчыка, бо 
Раманоўскі вучыўся добра, і Шыш яго заўсёды хваліў. Хваліў ён і сябрука 
Раманоўскага Юзіка Фенюка. Іх хаты былі на адной вуліцы поруч, хлопцы 
дапамагалі адзін аднаму адужаць арыфметыку ці падрыхтаваць маляванку. 
Мікола маляваў добра, але Юзікавы малюнкі былі больш трапныя і выраз-
ныя. Затое ў музыцы Фянюк Раманоўскага не мог перасягнуць. На балалайцы 
Мікола вырабляў такія пераборы, што яго аднакласнік, сын святара Васіль 
Жалезняковіч, нават зайздросціў і аднойчы паказаў яму фісгармонію: “А ну, 
паспрабуй!”. Хлопчык не спалохаўся, паспрабаваў адзін раз, другі – і палілася 
чароўная музыка. Можа, і стаў бы Мікола добрым музыкам ці кампазітарам, 
але яго цягнула пісаць гумарэскі, жарты, якія пазней прывядуць яго да 
больш сур’ёзных аповедаў. Неўзабаве Шыша замяніў Аляксандр Дзям’янавіч 
Ляхоўскі, які стаў для вучня сапраўдным сябрам. Ён падтрымліваў Міколу за 
любоў да мастацкага слова, заўсёды хваліў за ўдалыя сачыненні. Менавіта ён 
парэкамендаваў Міколу Раманоўскаму, а таксама яго здольным аднакласнікам 
Пятру Чыгіру, Васілю Сенюку з Гулевіч, Канстанціну Шкуцьку Нясвіжскую 
настаўніцкую семінарыю і добра падрыхтаваў іх да паступлення. Яшчэ адзін 
аднакласнік М. Раманоўскага, Міхаіл Сямёнавіч Андруковіч, пазней будзе 
працаваць у саўгасе “Цімкавіцкі”, цудоўна выступаць у аб’яднаным хоры 
местачкоўцаў і пагранічнікаў.

Калі Мікола Раманоўскі з сябрамі скончылі вучылішча, у мястэчку 
налічвалася каля 2500 жыхароў, была аптэка, якая адкрылася гадоў двац-
цаць таму пры паштовым тракце Слуцк – Нясвіж і гандлёвым шляху Цімкаві-          
чы – Клецк. Ужо даўно працавала паштовае аддзяленне, адбываліся штогадо-
выя кірмашы і штотыднёвыя таржкі. З 1905 г. працаваў народны тэатр, у якім 
бралі ўдзел вучні вучылішча і іх настаўнікі.

У 1916 г. у Цімкавічах адкрылася вышэйшае пачатковае вучылішча, 
якое давала сярэднюю адукацыю (дарэчы, адзінае на Капыльшчыне). Яно 
было чатырохкласнае з гадавым курсам у кожным класе і змешанае. Сюды 
прымалі хлопцаў і дзяўчат з сярэдніх слаёў мяшчан і сялян. Навучанне – 
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платнае. Закон Божы выкладаў мясцовы святар Арсен Жалезняковіч. Адзін 
з яго сыноў, Павел, паспяхова здаў экзамен у навучальную установу. (Пазней 
ён праславіцца ў барацьбе з польскай дэфензівай у Заходняй Беларусі, а ў 
Вялікую Айчынную вайну стане адным з арганізатараў партызанскага руху 
на Міршчыне, будзе ўзнагароджаны ордэнам Леніна, узначаліць Карэліцкі 
і Мірскі раёны.) Мікалай Ларывонавіч Раманоўскі, сусед і сябра Кузьмы 
Чорнага, выкладаў гісторыю і музыку, Іван Іванавіч Кот – маляванне, Але-
на Юр’еўна Герасімовіч – геаграфію і прыродазнаўчыя навукі, Браніслаў 
Адамавіч Ярмалінскі – польскую мову, Надзея Іванаўна Даменя – нямецкую 
і французскую, Антон Аляксандравіч Радкевіч – геаметрыю, а яго брат Іосіф 
Аляксандравіч займаў пасаду інспектара, якая адпавядала дырэктарскай паса-
дзе, Мікалай Міхайлавіч Карповіч даваў веды па алгебры і фізіцы. Студэнты, 
а менавіта так называлі навучэнцаў, асвойвалі фізічныя практыкаванні, а ў 
дадатковых класах набывалі прафесіі бухгалтара, настаўніка, паштова-тэле-
графнага службоўца.

Паспяхова вытрымалі ўступныя экзамены каля 50 чалавек (час быў не-
спакойны: вайна, рэвалюцыя, таму пазней адсеецца каля дзесяці студэнтаў). 
Амаль палова навучэнцаў – цімкаўцы, да іх далучыліся хлопцы і дзяўчаты 
з Рачкевіч, Браткава, Лешні, Доўгага, Чарнагубава, Агароднікаў, Комсіч. 
Як успамінаў Кузьма Чорны, у ВПВ вучыліся яго сябры Мікалай Кліменка, 
Валянцін Наркевіч, якія таксама спрабавалі пісаць апавяданні і былі для 
яго строгімі крытыкамі. Зразумела, што паміж імі ўзнікалі дыскусіі на 
літаратурныя тэмы. А з суседзямі-студэнтамі Жоржыкам і Федзем Касікоўскімі 
Мікалай Раманоўскі хадзіў на вячоркі да дзяўчат. Прыгадваў ён Васіля Мась-
ко з Рачкевіч, дачка якога стане заслужанай настаўніцай БССР. Успамінаў 
цімкаўца Абцэшку, які паступіць у Мінскі тэхнікум, Куляша з Пузава – той 
стане студэнтам Беларускага дзяржаўнага ўніверсітэта. Вучыліся ў ВПВ і дзеці 
цімкавіцкіх яўрэяў Малка Далгіна, Хая Фіялка і інш.

Кастрычніцкая рэвалюцыя 1917 г. ускалыхнула мястэчка. Гараджане і 
сяляне з навакольных вёсак на местачковым кірмашы ўбачылі бальшавікоў 
з пракламацыямі, якія заклікалі падтрымаць рэвалюцыю. Студэнты горача 
абмяркоўвалі гэтую падзею, кожны з іх быў гатовы стаць у шэрагі барацьбітоў 
за новы лад. Хлопцы і дзяўчаты назіралі, як крочылі калоны салдат з лозунгамі 
“Далоў вайну!”. На конях і без коней, армейцы, абганяючы адзін аднаго, 
спяшаліся дадому. Студэнты ўжо не хацелі вучыцца, але педкалектыў не даў 
ім разбегчыся. 

Неўзабаве ў гарадское вучылішча быў прыняты Мікола Хведаровіч, бу-
дучы вядомы паэт. Прынялі яго на другі курс без экзаменаў, бо ён меў да-
ведку, што вучыўся ў Калузе. Калі яшчэ не распаўся фронт, казацкія сотні 
гналі моладзь у глыб Расіі. Дзесьці за Клецкам ішлі крывавыя баі з немцамі, 
і адтуль уцякалі бежанцы, многія з іх паміралі, і пры дарозе з Цімкавіч 
да Слуцка множыліся магілы з крыжамі. Цімкаўцаў абмінулі казацкія 
нагайкі. А Міколку Хведаровічу давялося з’ехаць у Калугу, там ён вучыўся 
ў Канстанціна Эдуардавіча Цыялкоўскага – генія касманаўтыкі. Хлопец часта 
бываў у гасцінным доміку настаўніка, і той яму казаў, што ў хуткім часе людзі 
(а можа, і ён, Мікола) будуць лётаць на ракетах на Месяц ці на Марс. Пра 
гэта Хведаровіч расказваў сваім аднакурснікам. Заняткі часам зрываліся з-за 
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бурных падзей, потым аднаўляліся. Жыў Мікола Хведаровіч на Капыльскай 
вуліцы ў Кастэцкіх, непадалёку ад дома бацькі Кузьмы Чорнага. У хаце было 
цесна, і хлопчыку даводзілася спаць то ў сенцах, то на печы. Амаль усю хату 
займаў варштат, на якім Ліза і Стэфка Кастэцкія ткалі мешкавіну. Але адна 
з іх выйшла замуж, і хлопцу давялося шукаць новы прытулак. Дырэктар 
Цімкавіцкай двухкласнай школы (з шасцігадовым навучаннем) прапанаваў 
яму жыць на школьнай кухні пры ўмове, што студэнт-небарака будзе варта-
ваць будынак і апальваць печы. Праз паўгода навучання капыляніна выклікаў 
дырэктар Аляксандр Міхайлавіч Пархомчык і паведаміў, што паколькі за пер-
шае паўгоддзе з яго не бралі платы, то за другое ён павінен заплаціць. Мікола 
заплакаў, бо не было чым плаціць, а пакідаць вучобу не хацелася. Настаўніца 
геаграфіі Нона Мікалаеўна пашкадавала яго і сказала, што яна заплаціць за 
хлопчыка грошы. Вось такія былі добрыя, душэўныя цімкавіцкія педагогі.

Бацькі студэнтаў неяк вылузваліся, плацілі за навучанне. Вучылішча пра-
цавала, але хутка, у канцы лютага 1918 г., з’явіліся немцы. Як ні прасіла 
дырэкцыя, а потым местачковая ўправа, нямецкая камендатура закрыла на-
вучальную ўстанову.

Цікава, што ў гэты перыяд да некаторых усходніх раёнаў Беларусі акупа-
цыя не дакацілася, і таму там больш прыкметна адбывалася змяненне сістэмы 
народнай адукацыі: замест народных і вышэйшых пачатковых вучылішчаў 
дзейнічалі працоўныя школы 1-й і 2-й ступеняў. Дзецям забяспечвалася бяс-
платная адукацыя, і на яе не ўплывала царква. А ў Цімкавічах у той час 
дзейнічала старая школа, перабудаваць яе па новай савецкай сістэме не дава-
ла нямецкая і белапольская акупацыя. У канцы 1918 г. немцы ўцяклі, зноў 
запрацавалі два вучылішчы і яўрэйская школа. Пачаў дзейнічаць валасны 
рэўкам. Яго ўзначаліў Васіль Цімафеевіч Бахта; Дзмітрый Якаўлевіч Кот – 
начальнік харчатрада.

Мікола Хведаровіч зноў пачаў вучыцца, цяпер ужо на трэцім курсе. Як 
ён успамінаў, было неспакойна, ішла вайна з палякамі, але да белапольскай 
акупацыі заставалася крыху больш за год. Рэўкам падмацоўваў Чырвоную 
армію цімкавіцкімі навабранцамі і нават агітаваў студэнтаў прызыўнога ўзросту 
ісці ў войска. На перапынку стараста курса Іван Малюжыч выступіў перад 
аднакурснікамі з прамовай і сказаў: “З усіх бакоў лезуць на нас ворагі, і трэба 
не даць ім захапіць уладу рабочых і сялян. Падавайце заявы ў Чырвоную гвар-
дыю”. У маёнтку Цімкавічы месціўся рэўкам (на тым месцы цяпер аўтабаза), і 
хлопцы пайшлі да камісара Ката. Івану Малюжычу і Пятру Зайчыку ён сказаў 
напісаць заявы, а ўсім астатнім, у тым ліку і Міколу Хведаровічу, параіў 
падрасці. Ён павіншаваў Івана і Пятра са званнем чырвонаармейцаў. Хлопцам 
выпалi нялёгкія выпрабаванні: баі і раненні ў барацьбе з белапалякамі.

Улетку 1919 г. польскія інтэрвенты ўжо гаспадарылі ў мястэчку, але яны, 
у адрозненне ад немцаў, школы не закрывалі.

Іван Дзянісавіч Варвашэня, будучы дзяржаўны дзеяч і дэпутат многіх 
скліканняў Вярхоўнага Савета БССР, нарадзіўся ў вёсцы Быстрыца. Там 
дзейнічала народнае вучылішча, якое ён мог бы скончыць, але настаўніца 
гэтай установы Кацярына Паўлаўна Лаўрэцкая параіла хлопчыку паступаць 
у Цімкавіцкае гарадское вучылішча, паколькі яно давала больш глыбокія 
веды для паступлення ў вышэйшыя навучальныя ўстановы. Следам за Іванам 
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Лаўрэцкая прыйшла ў Цімкавічы і стала вучыць быстрыцкага хлопца-
выдатніка.

У самых складаных умовах таго часу ў Цімкавічах віравала культурнае 
жыццё. Бурныя падзеі рэвалюцыі ці акупацыі немцамі, палякамі не пазбавілі 
энергіі цімкавіцкіх педагогаў. Напярэдадні новага 1918 г. настаўнікі, аматары 
тэатральнага мастацтва, паставілі на сцэне гарадскога вучылішча спектакль па 
п’есе “Жаніцьба” М. Гогаля. У ролі Яічніцы местачкоўцы пазнавалі Мікалая 
Ларыёнавіча Раманоўскага, у ролі Падкалёсіна – яго калегу Івана Наркевіча. 
А як артыстычна перадавалі каларыт гогалеўскай п’есы былыя выпускнікі 
вучылішча Віталь Жалезняковіч і Іосіф Фянюк! Пазней Фянюк свае твор-
чыя здольнасці ўвасобіць у жывапісных палотнах, стане вядомым мастаком. 
Настаўнікі ставілі п’есы Янкі Купалы, Якуба Коласа, Каруся Каганца і іншых 
беларускіх драматургаў. Авацыямі местачкоўцы віталі настаўнікаў Зінаіду 
Кірылаўну Грынёву, Івана Несцеравіча і Кацярыну Паўлаўну Лаўрэцкіх, 
Марыю Іванаўну Маліноўскую, Надзею Іванаўну Карповіч (Даменю), Марыю 
Іосіфаўну Ляхоўскую. Акрамя спектакляў, на сцэне гучалі спевы, выконваліся 
танцы. Чыстым, быццам крынічным, голасам зачароўвала Алена Уладзіміраўна 
Кахановіч (Быстрова). У яе рэпертуары было шмат беларускіх і рускіх народ-
ных песень (пазней яна стане вядомай спявачкай тэатра музычнай камедыі). 
Вельмі артыстычна выконваў свае гумарэскі і фельетоны Мікалай Раманоўскі, 
калі прыязджаў з Нясвіжскай семінарыі.

Менавіта інтэлектуальны педагагічны калектыў таго часу так разагнаў 
махавік самадзейнага энтузіязму, што культурнае жыццё ў мястэчку 
актывізавалася і не спыняецца да сённяшняга часу. Выступленні цімкавіцкіх 
артыстаў мелі нязменны поспех. Мастацкая самадзейнасць і тэатр – гэта 
сапраўдны брэнд Цімкавіч.

Народны камісарыят асветы БССР у 1919 г. прыняў пастанову “Палажэнне 
аб адзінай працоўнай школе”. На базе старых школ ці вучылішчаў стваралася 
працоўная школа дзвюх ступеняў. Першая – пяцігадовы курс навучання для 
дзяцей ад 8 да 13 гадоў, другая – з 4-гадовым курсам навучання для дзя-
цей ад 13 да 17 гадоў. Савецкая ўлада перабудоўвала школьную адукацыю. 
Ліквідоўваліся ўсе тыпы дарэвалюцыйных школ, адмянялася плата за наву-
чанне, пры паступленні ў навучальныя ўстановы перавага аддавалася найбяд-
нейшым слаям насельніцтва. Аднак перабудову школьнай адукацыі ўдалося 
ажыццявіць толькі пасля выгнання белапалякаў з нашай зямлі. У 1921 г. 
запрацавала школа першай ступені (118 вучняў, 13 настаўнікаў). У 1922 г. 
працоўныя школы былі ператвораны ў сямігадовыя. Дарэчы, у мястэчку ў гэ-
ты час дзейнічала хата-чытальня. Школы першай ступені адкрыліся ў вёсках 
Агароднікі (50 вучняў, 2 настаўнікі), Варонаўшчына (25 вучняў, 1 настаўнік), 
Рачкевічы (24 вучні, 1 настаўнік), Доўгае (35 вучняў, 1 настаўнік). Пазней яны 
пазакрываліся, апрача Рачкевіцкай школьнай установы. Дзеці з навакольных 
вёсак навучаліся ў местачковых школах, бо іх было некалькі, і тут даваліся 
грунтоўныя веды.

Пункты па ліквідацыі непісьменнасці ў мястэчках Цімкавічы і Грозава 
адкрылі ў 1921 – 1922 гг., пра што пісала раённая газета “Калгаснік Капыль-
шчыны”. Працягвалася гэтая праца больш за дзесяць гадоў, дзякуючы чаму ўсе 
нашы бацькі і дзяды сталі пісьменнымi. Навучанне местачкоўцаў і вяскоўцаў 
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на грамадскіх пачатках вялі настаўнікі, камсамольцы і службоўцы савецкіх 
устаноў. Доктар філасофскіх навук прафесар Іван Мікалаевіч Лушчыцкі 
ўспамінаў: “Перад маімі равеснікамі, што ўступілі ў камсамол, стаялі вялікія 
задачы. Ліквідацыя непісьменнасці – адна з іх. Мы хадзілі па вёсках і вучылі 
людзей, і здаралася, што бандыцкія кулі траплялі ў грудзі асветнікаў”. Кузь-
ма Чорны, працуючы ў валасным рэўкаме, а потым у школе, быў таксама ў 
шэрагах асветнікаў.

Іван Лушчыцкі, успамінаючы дзіцячыя гады, сваю школу лічыў сярэдняй. 
Мабыць, ён вучыўся ў адным з гарадскіх вучылішчаў, як і Мікола Хведаровіч, 
дзе дырэктарам быў Пархомчык, а такая навучальная ўстанова мела статус 
сярэдняй. «На ўроках мы па складах чыталі “Маша мые рамы”, а пасля 
заняткаў збіраліся ля школы і ўсчыналі дыспуты, вёў іх сакратар камса-
мольскай арганізацыі Андрэй Гілеп. Усе мае аднакласнікі паважалі яго, бо 
ён даходліва расказваў, што толькі разумны чалавек з багажом ведаў дасць 
росквіт савецкай дзяржаве». І. Лушчыцкі калісьці працаваў сакратаром, а 
потым старшынёй Цімкавіцкага сельсавета. Узнагароджаны ордэнам Леніна і 
многімі баявымі ардэнамі.

У 1922 г. Наркамат асветы БССР прыняў новую пастанову аб адукацыі: 
“Прызнаць асноўнай школай рэспублікі сямігадовую агульнаадукацыйную”. 
Гаворка ішла пра навучанне дзяцей ад 8 да 15 гадоў. Усе ранейшыя школы, 
вучылішчы былі рэарганізаваны ў сямігодкі. Ужо ў жніўні 1922 г. беларуская 
газета “Звязда” змясціла аб’яву, што ў Слуцкім павеце, куды ўваходзіла Ка-
пыльшчына, ідзе набор навучэнцаў у сямігадовыя школы. Мікалай Карлавіч 
Раманоўскі (Кузьма Чорны) звольніўся з працы са Слуцкага ваенкамата і стаў 
працаваць настаўнікам у новай Цімкавіцкай сямігодцы. Сюды, у Цімкавічы, 
пераехала з Санкт-Пецярбурга на радзіму мужа Аляксандра Варламаўна 
Андруковіч з дзецьмі Марыяй і Канстанцінам. Яна ўладкавалася ў сямігодку 
настаўніцай замежнай мовы. Ураджэнка Паўночнай Пальміры ў свой час ра-
зам з Надзеяй Канстанцінаўнай Крупскай (жонкай Леніна) вучылася на Вы-
шэйшых жаночых курсах. Сябравала з рэвалюцыянеркай і пад яе ўплывам 
нават удзельнічала ў марксісцкіх студэнцкіх гуртках. Цяжка жылося ў Санкт-
Пецярбургу, але і ў Цімкавічах пасля грамадзянскай вайны было не лепш. 
Крыху лягчэй было тым местачкоўцам, якія мелі зямельныя надзелы. Дапамог 
выжыць Андруковічам старшыня сельсавета, які выдзеліў крыху харчоў.

“Жыццё ў той час было несалодкім – невялікі кавалачак хлеба ды палат-
няная рубашка здавалася мне шчасцем”, – успамінаў Кузьма Чорны. За працу 
настаўнікам плацілі збожжам, і калі ён атрымаў заробак – некалькі мяхоў 
жыта, – бацька з радасцю засеяў зямлю, якую выдзеліў сям’і сельсавет.

Разам з будучым пісьменнікам разумнае, добрае, вечнае сеялі іншыя 
цудоўныя педагогі. Адзін з іх – яго сусед з Капыльскай вуліцы, настаўнік 
гісторыі і спеваў Мікалай Ларывонавіч Раманоўскі, а таксама настаўнік бе-
ларускай і рускай моў Аляксандр Іванавіч Наржымскі (бацька будучага Ге-
роя Савецкага Саюза Уладзіміра Наржымскага). У тыя гады сямігодка стала 
прадаўжальніцай культурных традыцый мястэчка. Яе напаўняў дух творчасці. 
Кіраўніком драматычнага гуртка была настаўніца Зінаіда Кірылаўна Грынё-
ва, а салістаў і хор рыхтаваў Мікалай Ларывонавіч Раманоўскі. Фактычна ў 
школе дзейнічала тэатральная студыя. Таленавітыя вучні былі яе артыстамі. 
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Не злічыць, колькі пастаўлена спектакляў па п’есах “Пастушкі” і “Мікітаў 
лапаць” Міхася Чарота, “Паўлінка” Янкі Купалы. «Вялікай папулярнас-
цю ў 1921 – 1922 гг. карыстаўся спектакль па п’есе “Дні нашага жыцця” 
Леаніда Андрэева», – згадвала былая настаўніца Надзея Іванаўна Карповіч 
(Даменя). Галоўныя ролі выконвалі: Глухоўцаў – Уладзімір Барысаў; Воль-
га Мікалаеўна – Надзея Даменя; Эдуард фон Ранкен – Мікалай Іларыёнавіч 
Раманоўскі; Ганна Іванаўна – Марыя Валькоўская; Фізік – Міхаіл Валькоўскі; 
Архангельскі – Мікалай Карлавіч Раманоўскі (Кузьма Чорны); Ганначка – 
Алена Кахановіч; Рыгор Міронаў – Іосіф Фянюк. І сёння цімкаўцы з удзяч-
насцю і гонарам успамінаюць талент Флора Рудзіка, Федзі Андруковіча, 
Толіка Зяневіча, Соні Гольдберг, Антона Ладзінскага, Ганны Маргайлік, Ганны 
Раманоўскай (сястры Кузьмы Чорнага), Насці Бабені (Кірбуць). (Насця магла б 
займацца ў Навасёлкаўскай школе, бо тая была блізка ад яе роднай вёскі Вос-
трава, але дзяўчына захацела вучыцца ў Цімкавіцкай сямігодцы і выступаць 
на сцэне. Два сыны Насці стануць старшынямі калгасаў.)

Федзя Андруковіч лічыўся галоўным салістам школы, пасля заканчэння 
сямігодкі ён стане салістам Малога тэатра оперы і балета ў Ленінградзе. Флор 
Паўлавіч Рудзік, выкладчык фізікі ў роднай школе, атрымае званне артыста 
Цімкавіцкага народнага тэатра.

У справу развіцця тэатральных талентаў шмат сіл і энергіі ўклаў настаўнік 
Аляксандр Іванавіч Наржымскі, які захапляў вучняў сваёй эрудыцыяй. Творы 
пісьменнікаў ён чытаў на памяць, быццам артыст на сцэне, урокі праходзілі 
цікава, і тым самым выхоўвалася любоў да літаратуры. Ён вучыў уваходзіць 
у ролю. За школьнымі партамі разыгрываўся спектакль па творах К. Каганца 
ці М. Гогаля. Настаўнік рыхтаваў для драмгуртка інсцэніроўкі празаічных 
твораў.

Была ў Цімкавічах і яўрэйская сямігодка. Яе будынак знаходзіўся на мес-
цы цяперашняга СДК. Не ўсе яўрэйскія дзеці наведвалі сваю нацыянальную 
ўстанову, іх бацькі, ды яны і самі бачылі – у беларускай школе больш насы-
чанае культурнае жыццё, а галоўнае – тут даюцца больш трывалыя веды, ёсць 
база да паступлення ў тэхнікумы і інстытуты. Бася Каждан, дачка мясцовага 
ўрача, палюбіла беларускую мову, з задавальненнем выконвала беларускія на-
родныя песні “Чачотачка” і “Зязюленька”. Яе выступленні, а яна мела голас 
тэмбру сапрана, заўсёды праходзілі на “біс”.

Культурнае жыццё мястэчка яшчэ больш ажывілася, калі ў ліпені 1923 г. 
у Цімкавічах размясціўся 17-ы Чырванасцяжны пагранатрад. З якой радасцю 
ясным летнім днём вучні беглі насустрач пагранічнікам каля Чарнагубава! 
Начальнік пагранатрада Ян Бушман адразу наладзіў кантакты з местачкоўцамі, 
многіх запрасіў на працу. Мікалай Антонавіч Маргайлік арганізаваў духавы 
аркестр пагранічнікаў. Потым байцы стварылі харавы калектыў, дзе знай-
шлося месца настаўнікам і местачкоўцам. Жонка Бушмана вучыла школьнікаў 
іграць на піяніна і выкладала музыку. Гэта быў перыяд, калі ў сямігодцы, 
якой кіраваў Шахлевіч, вучылася цэлая плеяда будучых слынных людзей 
Капыльшчыны. Напрыклад, Зінаіда Іосіфаўна Раманенка – цімкавіцкая 
асветніца, арганізатар народнага тэатра і дырэктар адной з лепшых школ 
Міншчыны. А яшчэ Ісак Маркавіч Далгін, доктар геаграфічных навук, прафе-
сар, загадваў аддзелам метэаралогii ленінградскага Арктычнага i антарктычнага  
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навукова-даследчага інстытута. Сваімі навуковымі адкрыццямі ён даў магчы-
масць сіноптыкам прагназаваць надвор’е, тым самым зберагаць ураджаі сель-
гаскультур, а мараходам, авіятарам папярэджваць аварыі. Ісак Маркавіч рана 
застаўся без бацькі (а бацька быў настаўнікам). Любоў да фізікі і матэматыкі 
хлопчыку перадаў настаўнік Мікалай Міхайлавіч Карповіч. Гэта, мабыць,  
і прывяло І. Далгіна ў навуку.

Цімкавічы былі сапраўдным цэнтрам асветы. Сюды ішлі вучыцца за шмат 
кіламетраў хлопчыкі і дзяўчаткі з Руднага, Вялікай Раёўкі, Блеўчыц, Лешні, 
Савічыкаў, а блізкія вёскі (Прусы, Доўгае, Агароднікі, Рачкевічы) былі заўсёды 
базавыя.

Арсен Аляксеевіч Нячаеў (Нячай) нарадзіўся ў вёсцы Блеўчыцы ў 1910  г., 
а вучыўся ў Цімкавічах разам з І. Далгіным, З. Раманенкай. Займаўся ён вы-
датна, яго хваліў дырэктар сямігодкі Шахлевіч. Гвардыі капітан А. Нячаеў 
праславіў сваім подзвігам школу: штурмаваў Берлін і быў уганараваны званнем 
Героя Савецкага Саюза.

Яго аднакласнік Васіль Піліпавіч Сямашка камандаваў асобным стралко-
вым палком. Удзельнічаў у абароне Ленінграда, за ўмелае кіраўніцтва пры пра-
рыве блакады падпалкоўніку Сямашку была аб’яўлена падзяка ад Вярхоўнага 
Галоўнакамандуючага, а полк стаў называцца “Пецяргофскім”. У час прарыву 
ўмацаванняў ворага на рацэ Нарва В. Сямашка загінуў. У кожнага выхаванца 
свой лёс, але большасць з іх жыццё пражылі годна.

Лізавета Сцяпанаўна Каленчыц выйшла замуж за амерыканца ў Чыкага. 
Пазней, праз шмат гадоў, яна сустрэнецца з аднакласніцай Зінаідай Раманен-
кай і раскажа пра сваё жыццё ў Амерыцы, куды яна трапіла ў 1927 г. Тады 
страшны крызіс паламаў лёсы многіх амерыканцаў, але Лізавета Сцяпанаўна, 
маючы беларускую загартаванасць, выжыла. Яна стала журналістам, пісала ў 
газету “Русский голос”. Газета існавала на сродкі рабочых, несла ў асяродак 
беларускіх амерыканцаў культуру, наладжвала вечарыны. Мабыць, той дух 
асветніцтва, які закладвалі ў душы сваіх выхаванцаў Раманоўскі, Наржымскі 
і яе сяброўка Зіна Раманенка, даваў добрыя ўсходы ў далёкім замежжы. 

Зінаіда Раманенка з аднакласнікамі іграла ў школьным драматычным 
гуртку. У самадзейнасці ўдзельнічалі і пагранічнікі. Школьны драмгурток 
праславіўся на ўсю Міншчыну. Асаблівы поспех прынесла прэм’ера “Паўлінкі” 
Янкі Купалы. На высокім артыстычным узроўні галоўную ролю выканала Зіна 
Раманенка. Ёй прарочылі кар’еру артысткі, і хто яго ведае, можа, гэта была б 
першая зорка беларускага мастацтва, але дзяўчына выбрала педагагічную 
дзейнасць, а тэатральнае хобі дапаўняла яе настаўніцкі талент. З. Раманен-
ка скончыла сямігодку ў 1926 г. Калі вучылася ў Слуцкім педвучылішчы, 
пазнаёмілася з вандроўным тэатрам Уладзіслава Галубка. Многім цімкаўцам 
спадабалася пастаноўка “Ганкі”, а З. Раманенка марыла паставіць п’есу 
майстра на цімкавіцкай школьнай сцэне, але да вайны гэтая мара не 
ажыццявілася. Зінаіда Раманенка працавала настаўніцай 14 гадоў на 
Случчыне, а потым на Бабруйшчыне. Яна паўсюль кіравала калектывамі 
мастацкай самадзейнасці, з поспехам выступала на сцэне, нават парада-
вала “Паўлінкай” Янку Купалу, калі той наведаў бабруйскія мясціны. Ёй 
пашчасціла пагутарыць з класікам. Вялікі майстар літаратуры падзякаваў 
маладому рэжысёру – пастаноўка яго ўсхвалявала, а гэта была для яе самая 
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высокая ўзнагарода. Потым З. Раманенка вярнулася ў родныя Цімкавічы, 
дзе яе талент раскрыўся напоўніцу. Тут кожная шчырая ўсмешка цімкаўцаў 
радавала, дадавала творчага імпэту. Перад самай вайной на рэспубліканскім 
аглядзе мастацкай самадзейнасці за пастаноўку “Платон Крэчат” А. Карнейчука 
школьным артыстам быў прысуджаны дыплом І ступені. Вялікая Айчынная 
вайна перапыніла ўсе планы. І толькі пасля яе заканчэння Зінаіда Іосіфаўна 
набярэцца яшчэ большай творчай моцы і, як альпініст, будзе скараць мастац-
кую вяршыню за вяршыняй. Вялікія магчымасці дасць ёй кіраўніцтва школай.

Шкада, што не захавалася архіўных дакументаў, з якіх можна было б да-
ведацца, як развівалася даваенная школа, колькі было вучняў і настаўнікаў. 
І таму я вельмі ўдзячны Неанеле Сцяпанаўне Навасадавай, Алене Казіміраўне 
Мохарт з вёскі Доўгае, Івану Іосіфавічу Меляшкевічу з Вялікіх Прус за тое, 
што яны згадалі свае школьныя гады і расказалі пра вучобу, аднакласнікаў 
і педагогаў. Праз шмат гадоў не ўсё прыпомнілася адразу, даводзілася не-
аднойчы прасіць іх прыгадаць мінулае, і былыя цімкавіцкія вучні кожны 
раз дадавалі штосьці новае. Нямала расказала Вера Мартынаўна Растаргуева 
(Яроцкая) з цімкавіцкай грэблі і Соф’я Антонаўна Лобан з Агароднікаў. Так, 
Вера Мартынаўна ўспомніла дырэктара і сваіх настаўнікаў. Карыстаўся я і 
ўспамінамі шаноўнай З. І. Раманенкі. Зінаіда Іосіфаўна са сваімі таленавітымі 
аднакласнікамі закончыла вучобу ў школе, але там працягвалі вучыцца іншыя 
здольныя вучні, якія праславяць радзіму. Гэта будучы Герой Савецкага Са-
юза Уладзімір Наржымскі, будучы камандзір партызанскай брыгады Міхаіл 
Янкоўскі з Прус, будучы камандзір кавалерыйскага палка праслаўленага кор-
пуса генерала Даватара Рыгор Тупіца з Лешні. Велічным подзвігам упішуць 
сябе ў гісторыю Вялікай Айчыннай вайны браты Глеб і Георгій Чарных з 
Савічыкаў. Ваенную справу ім выкладаў Аляксандр Іванавіч Наржымскі. 
І, мабыць, гэты выдатны педагог перадаў хлопчыкам любоў да радзімы і 
ўменне абараняць яе. Пра слаўных патрыётаў паведамляецца ў кнізе “Памяць” 
Капыльскага раёна. У 1930 г. Уладзімір Наржымскі скончыў Цімкавіцкую 
сямігодку і разам з бацькам паехаў у Маскву. Там ён авалодаў лётным май-
стэрствам, а яго бацька пачаў выкладаць у вышэйшай партшколе.

З 1930 г. колькасць вучняў павялічвалася. Пятых, шостых, сёмых класаў 
было па тры. Паводле слоў Іосіфа Казіміравіча Мохарта, у школе навучалася не 
менш як 700 вучняў, класы былі тады вялікія – у некаторых да сарака вучняў.

У раённым краязнаўчым музеі захоўваецца рукапіс кнігі ўспамінаў “Агнём 
кацюш” ветэрана мінамётных гвардзейскіх часцей маёра Генадзя Вікенцьевіча 
Занько. Аўтар, былы вучань Цімкавіцкай сярэдняй школы, нарадзіўся ў Малой 
Раёўцы. Трэба заўважыць: ён апавядае пра дзесяцігодку. І справа тут вось у чым: 
25 жніўня 1932 г. ЦК ВКП(б) прыняў пастанову “Аб сярэдніх школах”. Краіне 
патрэбны былі больш адукаваныя маладыя людзі, і таму праблема вырашалася па-
вышэннем статусу школ. У тым годзе і адкрылася першая ў раёне сярэдняя школа 
ў мястэчку Цімкавічы. Не хапала настаўнікаў, таму ў Капылі была наладжана 
праца васьмімесячных настаўніцкіх курсаў. У 1934 г. у райцэнтры сямігодка так-
сама была рэарганізавана ў дзесяцігодку. На той час у школах раёна навучалася 
амаль 14 тысяч вучняў, дзейнічала 91 школа і працавалі 482 настаўнікі.

З пераўтварэннем Цімкавіцкай школы ў дзесяцігодку расла колькасць 
вучняў. Мохарт мяркуе, што перад пачаткам вайны іх было каля тысячы. 
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Вялікая драўляная школа месцілася каля саду на Капыльскай вуліцы, у самым 
яе канцы з боку Капыля.

Нейкі час дзесяцігодку ўзначальваў Лазоўскі, былы загадчык РАНА. 
Яго замяніў Лука Яфрэмавіч Сакалоўскі. Гэты добры арганізатар і педагог 
пабудаваў новую прасторную дзесяцігодку. У старым будынку (былым вышэй-
шым пачатковым вучылішчы) пачала працаваць пачатковая школа з чатырма 
класамі, ёю кіраваў былы дырэктар сямігодкі Шахлевіч.

На жаль, Г. Занько напісаў пра цімкавіцкую дзесяцігодку не больш за 
старонку. Ёсць там і здымак яго аднакласнікаў-сямікласнікаў. Той здымак 
расказаў больш, чым невялічкія ўспаміны.

У першым радзе – Ігнат Казлоўскі, пра якога можна даведацца з розных 
газетных публікацый. Пасля дзесяці класаў, у 1936 г., хлопец з Вялікіх Прус 
паступіў у Сталінградскае авіявучылішча. Ігнат авалодаў лётным майстэр-
ствам на “Іл-2”. Гэты штурмавік немцы ахрысцілі “Чорнай смерцю”. У вайну 
І. Казлоўскі змагаўся з ворагам пад Масквой, Харкавам, на Курскай дузе. 
У 1945 г. яму прысвоена званне Героя Савецкага Саюза. У гэтым жа радзе – 
Аляксандр Антонавіч Зянько, які за год да вайны стане завучам Цімкавіцкай 
беларускай школы. Побач з ім стаяць Генадзь Занько (аўтар рукапісу), Іосіф 
Лобік – будучы ўрач.

У другім радзе – Надзея Лебядзь з Быстрыцы. У 1940 г. яна паспяхова 
скончыла Мінскі медінстытут. Працавала загадчыцай Бабаўнянскай бальніцы. 
Перад вайной, у пачатку чэрвеня 1941 г., на мінскіх курсах павышала ле-
карскую кваліфікацыю па хірургіі. Праз варожыя заслоны і бамбёжкі цу-
дам дабралася да родных мясцін. На акупіраванай Капыльшчыне змагалася 
з ворагам. Лячыла параненых партызан брыгады імя Чапаева. Не хапала 
медыкаментаў, лекаў, без наркозу рабіла складаныя хірургічныя аперацыі, 
ратавала народных мсціўцаў. Пад кулямі выносіла параненых. Пасля вайны 
некаторы час працавала загадчыцай Цімкавіцкай бальніцы. Апошнія гады 
жыла ў Мінску. Абараніла кандыдацкую дысертацыю. Заслужаны ўрач БССР. 
Надрукавала больш як 40 навуковых прац. Надзейнай апорай для яе былі сын 
і дачка. Узнагароджана баявымі ордэнамі і медалямі.

Маёр Занько ва ўспамінах ганарыцца сяброўствам з доктарам медыцынскіх 
навук, генерал-маёрам Міхаілам Аляксеевічам Лушчыцкім. Яны разам 
скончылі школу ў 1936 г. Доўгі час жылі ў Ленінградзе, сябравалі. Генадзь 
Вікенцьевіч працаваў прарэктарам у адным з інстытутаў горада, а Міхаіл 
Аляксеевіч – прафесарам у Ваенна-марской акадэміі.

Уладзімір Дзмітрыевіч Зянько пасля Цімкавіцкай дзесяцігодкі паступіў 
у Магілёўскі педінстытут. Там пазнаёміўся з вучоным Фамой Антонавічам 
Бельскім, з задавальненнем слухаў лекцыі па педагогіцы і псіхалогіі, якія 
чытаў славуты цімкавец. У той час Бельскі загадваў кафедрай. Землякі зрэдку 
сустракаліся і пасля заняткаў, Фама Антонавіч распытваў, што новага ў мяс-
тэчку, цікавіўся, чым жыве школа. Прафесар ганарыўся, што ён выхаванец 
цімкавіцкай школы. У гады вайны У. Зянько давялося, як і яго аднакласнікам, 
змагацца з акупантамі. Шмат гадоў ён узначальваў Вялікараёўскую сярэднюю 
школу. Калі працаваў разам з пляменнікам прафесара Бельскага Анатолем 
Іванавічам, расказаў маладому педагогу пра гады вучобы ў яго знакамітага 
дзядзькі.
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Запісы Г. Занько змяшчаюць некаторыя звесткі пра станаўленне школьнай 
адукацыі ў даваенны перыяд. Ён піша, што Малая Раёўка, дзе прайшло яго 
дзяцінства, Вялікая Раёўка, Куцаўшчына і Наруці ўваходзілі ў Цімкавіцкі 
сельсавет. Бацькам Генадзя, а таксама суседзям далі панскай зямлі павод-
ле колькасці душ у сям’і. Неўзабаве быў створаны Вялікараёўскі сельсавет. 
Калі Генадзь скончыў 4 класы ў Раёўцы, бацькі пацікавіліся ў настаўніка, 
ці можа сын працягваць вучобу ў Цімкавіцкай сямігодцы. Настаўнік сказаў: 
“Аддавайце, ён у вас разумны хлопец, з яго атрымаецца добры афіцэр ці 
настаўнік”. І сапраўды, дзякуючы такой падказцы Генадзь Занько стаў 
афіцэрам. Вось што ён згадвае пра гады вучобы ў Цімкавічах: “Штодзённа 
хадзіў у мястэчка пешкі – туды 10 кіламетраў і назад 10 кіламетраў. Толькі 
ў асобныя дні ўзімку, калі буяніла мяцеліца, знаходзіў у сваякоў прытулак.                                   
Я стараўся добра вучыцца, бо хто не паспяваў, таго выключалі са школы, 
каб даць месца тым, хто хоча вучыцца. Са мною вучыліся цімкаўцы, як бе-
ларусы, так і яўрэі, і ў сямігодцы, а затым у дзесяцігодцы. Хадзілі хлопцы і 
дзяўчаты з Быстрыцы, Руднага, з маёй Раёўкі, Лешні, Доўгага, Агароднікаў, 
Рачкевіч. Некаторых імя пазабываў, а прозвішчы помню. Гэта Віктар Гур-
ко, Ігнат Казлоўскі, Юзік Гарбацэвіч, Саша Дзяжко, Вася Сергіеня, Саша 
Зянько, Юзік Лобік, Лена Давідчык, Нюра Дарашэвіч, Надзя Лебядзь, Міня 
Садоўская, Ліза Абрамчык, Саша Адзярыха, Валодзя Кот, Лёня Шкуцька, 
Іван Жыватчэня, Міхаіл Лушчыцкі, Давід Шустэр, Давід Садоўскі, Уладзімір 
Зянько, Антон Насевіч, Аляксей Зяневіч, Аляксей Каленчыц, Хаміцэвіч, 
Зеліковіч, Косця Ясючэня. І як не ўспомніць дырэктара Сакалоўскага Луку 
Яфрэмавіча і іншых настаўнікаў, яго жонку Сакалоўскую Ульяну Аляксееўну, 
Яўгенію Аляксееўну Нікольскую, Казіміра Францавіча Кунеўскага, Уладзіміра 
Аляксеевіча Вярыгу, Мікалая Агафонавіча Шкуцьку (заўсёды прыгадваецца 
яго сын – арганізатар школьных мерапрыемстваў), Уласавец, Лебедзева і та-
кую мілую, добрую Аляксандру Варламаўну Андруковіч – ужо калі вучыўся 
ў ваенным вучылішчы, калі прыехаў на пабыўку дадому, завітаў у альма-
матар і даведаўся, што сам Калінін уручыў нашай настаўніцы ордэн Леніна, 
адзінаму педагогу на Капыльшчыне. Я зайшоў да яе ў клас і павіншаваў з 
узнагародай. Запомнілася, як свяціліся радасцю яе вочы, а дзеці, яе вучні, 
пляскалі ў ладкі. Мне запомнілася, што ў мястэчку была свая вадзяная элек-
трастанцыя на рацэ Мажа. Усе хаты местачкоўцаў асвятляліся электрычнас-
цю. Запомнілася і тое, што ў Цімкавічах быў вялізны Дом культуры. У той 
час такіх культурных устаноў не было ў бліжэйшых вёсках”. 

І сапраўды, Цімкавіцкі дом сацыялістычнай культуры карыстаўся вялікай 
папулярнасцю. Ім загадваў дырэктар Сушчэўскі. Тут была бібліятэка, якая 
наладжвала выставы літаратуры і розных падручнікаў. У ёй налічвалася каля 
8 тысяч кніг, было прыкладна каля тысячы чытачоў. Школьнікі наведвалі 
бібліятэку пастаянна. За добрую працу дырэктар атрымліваў прэміі і дыпломы. 
Акрамя гэтага ДСК у мястэчку дзейнічаў двухпавярховы клуб пагранічнікаў. 
У 1939 г. самадзейны калектыў местачкоўцаў і пагранічнікаў быў адзначаны 
на ВДНГ у Маскве. За добра пастаўленую культурную работу дырэктар ДСК 
Сушчэўскі ў 1940 г. атрымаў Горкаўскую прэмію ад Саюза палітасветнікаў. 
Цімкавіцкія школы, як беларуская, так і руская, ажыўлялі культурнае жыц-
цё мястэчка, яны зрабілі прыкметны ўнёсак у дзейнасць Дома культуры.
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Алена Казіміраўна Мохарт скончыла сямігодку ў 1935 г. разам са стры-
ечнай сястрой Марыяй Сцяпанаўнай Леаненяй (Семяновіч), першай маёй 
настаўніцай, Клавай Гарбацэвіч і Лізай Абрамчык. З цеплынёй яна ўспамінала 
сваіх першых настаўнікаў Аляксандра Іванавіча Наржымскага і Аляксандру 
Варламаўну Андруковіч. Настаўніцамі сталі Мохарт і Семяновіч, яны ў пас-
ляваенны час плённа працавалі ў Цімкавіцкай сярэдняй школе, іх вучні сталі 
годнымі грамадзянамі Беларусі.

Пра незабыўны час вучобы ў местачковай школе прыгадала Неанела 
Сцяпанаўна Навасадава (Леаненя), сястра Марыі Семяновіч: «Тыя гады былі 
цудоўныя. Хіба ж можна забыць нашу класную настаўніцу беларускай мовы 
і літаратуры Браніславу Уладзіміраўну Мартковіч! Яна для нас была як маці, 
дзеці яе любілі і стараліся вучыцца на “выдатна”. Хіба ж мог яе падводзіць Фё-
дар Абрамчык, які ў будучым стане гвардзейскім афіцэрам, а потым знакамітым 
краязнаўцам? Капыляне яго нездарма называлі “хадзячай энцыклапеды-
яй”. А Ніла Мітрафанаўна Чараховіч, якая стане загадчыцай Цімкавіцкай 
аптэкі, адной з лепшых у раёне, а Іван Іосіфавіч Меляшкевіч – найлепшы 
вадзіцель Цімкавіцкай аўтабазы. Саша Дзятловіч стане спачатку сакратаром 
Цімкавіцкага сельсавета, а потым некалькі гадоў будзе яго ўзначальваць. 
Годна працавалі ў народнай гаспадарцы Віктар Чаркас, Саша Каленчыц. Не 
далі фашысты расквітнець таленту Марыі Жук з Прус, яе з бацькамі і іншымі 
выхаванцамі Цімкавіцкай школы расстралялі». Неанела Сцяпанаўна з усмеш-
кай згадала, што ў класе перад ёю сядзеў Ражанскі і затуляў сабой дошку. 
І распавядала далей: “Нельга забыць Аляксандру Варламаўну, якая заўсёды 
запрашала вучняў да сябе ў хату і частавала кампотам і рознаю здобаю, а 
яе дачка Марыя Канстанцінаўна, дарэчы, выпускніца нашай школы, вучыла 
нас вырошчваць агуркі, памідоры, моркву і іншую гародніну. Яна ж была 
настаўніца батанікі і біялогіі. Але больш за ўсё нам падабаліся фізкультурныя 
заняткі, якія яна вяла. Пад яе кіраўніцтвам усе мы, вучні, навучыліся рабіць 
акрабатычныя нумары. Я магла на турніку і пракруціцца, і падцягнуцца 
дзясяткі разоў. Гэта дадавала моцы. А яна ж яшчэ вучыла нас і спяваць, і 
танцаваць. Тады кожны настаўнік валодаў многімі здольнасцямі. У 1940 г. 
на раённым фестывалі я заваявала першае месца і вельмі парадавала Марыю 
Канстанцінаўну, якая падрыхтавала мяне да выступлення”.

Дзякуючы Н. Навасадавай захавалася нямала фактаў з гісторыі школы. 
Запісаны былі ўспаміны славутай асветніцы З. І. Раманенкі. Аднак, на жаль, 
мы страцілі час, бо яшчэ гадоў пятнаццаць таму жылі сведкі цікавай эпохі 
Цімкавіч, якія маглі б многае расказаць. Муж і жонка Раманенкі істотна 
дапоўнілі б летапіс мінулага школьнай установы.

Тое пакаленне шмат зведала ў жыцці. Ні за што трапілі ў следчыя кабінеты 
дырэктар Сакалоўскі, а яшчэ раней Лазоўскі, настаўнік беларускай мовы і 
літаратуры Іосіф Рудзік. Нават адзін з начальнікаў пагранатрада не пазбегнуў 
рэпрэсій. І згінулі ў тыя часы многія. А цімкавіцкія школьнікі любілі гэтых 
настаўнікаў... Час быў неспакойны, трывожны: набліжалася вайна. Будучая 
заслужаная настаўніца БССР Ірына Рудзік вучылася ў школе, і арышт бацькі-
настаўніка прынёс дзяўчынцы пакуты, яна дома плакала наўзрыд, але за пар-
тай не выдавала сваю слабасць. На шчасце, вучні і настаўнікі не папракалі 
яе, што яна дачка “ворага народа”. З ёю вучыліся брат Навасадавай, Мікалай 
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Леаненя, і Мікалай Белякоўскі з Доўгага, а таксама Соф’я Антонаўна Лобан 
з Агароднікаў, Коля Станевіч з Цімкавіч і Надзя Нячай з Блеўчыц. Марыя 
Канстанцінаўна Андруковіч выкладала ў іх батаніку і біялогію, а яе маці, 
Аляксандра Варламаўна, – нямецкую мову, Райхлін – фізіку, Духовіч – чар-
чэнне і маляванне. Зінаіда Іосіфаўна Раманенка пасля нараджэння сына Валь-
дэмара выйшла на працу і вучыла рускай мове, а яе муж Віктар Сяргеевіч – 
геаграфіі. Аляксандр Антонавіч Зянько пасля заканчэння БДУ вёў гісторыю ў 
родных для яго сценах.

Сакалоўскага замяніў Меркін, які перад 1934/35 навучальным годам добра 
падрыхтаваў школу да заняткаў: была завезена новая мэбля і падручнікі, фізкабінет 
папоўніўся новымі прыладамі, для I – IV класаў набылі 60 партаў. Атынкавалі 
і пафарбавалі будынак поўнай сярэдняй школы. Пры школе арганізавалі духавы 
аркестр. Два гектары агароду і два гектары бульбы далі ўраджай. Але і Меркіна 
ў 1936 г. залічылі ў трацкісты і арыштавалі. Яго замяніў Шаравар.

Іван Ігнатавіч Шаравар да гэтага працаваў завучам школы і выкладаў 
гісторыю. На той час было тры сёмыя, тры восьмыя, тры дзявятыя і тры дзя-
сятыя класы, працы хапала ўсім, таму гэты прадмет выкладалі яшчэ Аркадзь 
Антонавіч Балабін і Палякоў. Балабін праславіцца ў час вайны. Будзе змагацца 
ў шэрагах партызан брыгады імя Варашылава, разам з Сергіенем і Кіенем ён 
стане членам бюро падпольнага райкама камсамола, а пасля вайны ўзначаліць 
РК ЛКСМБ.

Луганцова, як і Зiнаiда Раманенка, стала настаўніцай рускай мовы. 
Бранiслава Уладзiмiраўна Мартковiч таксама навучала дзяцей рускай мове i 
лiтаратуры. Ніна Леўчанка выкладала геаграфію. Ісак Абрамавіч Шпількін 
даваў веды па матэматыцы. Ён жыў там, дзе была старая аптэка, яе знеслі, і 
цяпер на гэтым месцы базар.

У 1939 г. 17-ы Цімкавіцкі пагранатрад перамясціўся на захад і даў пача-
так Брэсцкаму пагранатраду. Мікалай Антонавіч Маргайлік, кіраўнік духавых 
аркестраў Чырванасцяжнага атрада, не паехаў з пагранічнікамі ў Брэст, а 
застаўся ў Цімкавічах і пайшоў працаваць у школу. Разам з ім пасля зваль-
нення з арміі ў школьную ўстанову ўладкаваўся і капельмайстар Кляменцій 
Іванавіч Ляткевіч. Яны пачалі вучыць школьнікаў іграць на розных музычных 
інструментах: як на духавых, так і на струнных. Жыццё ў школе завіравала 
па-новаму. Зінаіда Іосіфаўна Раманенка ставіла тэатральныя пастаноўкі, а ва-
енныя капельмайстры кіравалі школьным аркестрам.

Пра тое, як адбывалася нараджэнне духавога аркестра, згадвала Неанела 
Сцяпанаўна: «Не забыць, як прыйшлі дадому ўсхваляваныя старшакласнікі. 
Мой брат Мікалай Леаненя, суседзі Мікалай Белякоўскі, Баляслаў Ярмалінскі 
(сын яго будзе старшынёй калгаса), Юзік Ляўковіч, Мікалай Мацэля, два 
Іваны Пасюкі (адзін Іванавіч, другі Мікалаевіч) у руках неслі трубы. Мне 
запомнілася, што Белякоўскі нёс барытон. Хлопцы паселі і пачалі дзьмуць 
у трубы. Маргайлік і Ляткевіч сказалі ім адпрацоўваць дома кожны “дых”. 
Хлопцы ігралі на ўсіх школьных мерапрыемствах, на святах у мястэчку і нават 
выступалі ў Капылі. З імі іграў Ждан з Прус, яго імя не прыпомню. У брата 
выпуск быў перад самай вайной, у 1941 годзе».

Сусед Неанелы Юзік Мохарт у 1941 г. скончыў сем класаў, разам з ім 
атэстат атрымалі Жора Сямашка (ён загіне на вайне), Сяргей Белякоўскі 
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(брат Мікалая – дзесяцікласніка), Надзея Абрамчык, Алена Мацэля, Iван 
Бельскi, Віктар Касцецкі. Амаль два гады перад вайною дырэктарам працаваў 
Іван Ігнатавіч Шаравар. Будучы завучам, ён набыў добры вопыт, і паспя-
ховасць вучняў пры ім была высокая. А вось яўрэйская сямігодка была 
пераўтворана ў рускую школу, і яе ўзначаліў Віктар Сяргеевіч Раманенка. 
Яна месцілася ў двухпавярховым будынку з чырвонай цэглы, там, дзе цяпер 
дом культуры. Тут у 1939 г. пасля педвучылішча стала працаваць Аляксандра 
Антонаўна Таяноўская, якая выкладала фізіку і геаметрыю. Яна была ўдзячна 
таленавітаму фізіку з беларускай школы Райхліну, які перадаваў ёй свой во-
пыт, дапамог прафесійнаму станаўленню. Яшчэ маладой настаўніцы пайшлі 
на карысць трохмесячныя курсы ў Мінску, і яна добра працавала, несла веды 
вучням. Яе ўменні і настойлівасць заўважыў Віктар Сяргеевіч і прызначыў 
класным кіраўніком, а камсамольцы выбралі сваім сакратаром. У гэтай шко-
ле вучылася Нюра Кіжаватава, дачка будучага Героя Савецкага Саюза, была 
выдатніцай, як і яе малодшы брат Іван. Дзяўчынка актыўна ўдзельнічала 
ў школьнай самадзейнасці, выступала на раённым аглядзе талентаў на сцэ-
не Капыльскага нардома. Нюра лепш за ўсіх станцавала і прынесла школе 
першае месца. Ды яе аднакласнікі, юныя спевакі, таксама парадавалі сваімі 
выступленнямі. Нюра з імі выконвала беларускія народныя песні. Яна хоць і 
была па нацыянальнасці руская, але нарадзілася ў мястэчку, любіла спяваць 
“А ў полі вярба” і танцаваць “Лявоніху”. Разам з ёю вучылася шмат яўрэяў, 
якія не цураліся рускай і беларускай культуры (большасць іх загіне ў час вай-
ны ў гета). Бацька Нюры і Івана Андрэй Мітрафанавіч вельмі любіў сваіх дзя-
цей і хацеў, каб яны сталі адукаванымі людзьмі, таму не прапускаў ніводнага 
бацькоўскага сходу. Ён вельмі перажываў, калі аднойчы дачка атрымала па 
геаметрыі тройку. “Што рабіць, Аляксандра Антонаўна, можа, Нюры не вар-
та хадзіць у танцавальны і харавы гурткі?” – спытаўся ён у настаўніцы. Тая 
супакоіла: “Не перажывайце, гэта ж адзінкавы выпадак, і такое з ёю больш 
не здарыцца”. І сапраўды, дачка-вучаніца больш яго не падводзіла. Кіжаватаву 
хапала іншых перажыванняў, ён быў начальнікам самай лепшай Кукавіцкай 
пагранзаставы і шмат увагі аддаваў ахове граніцы. У 1940 г. Нюра пераедзе да 
бацькоў у Брэст і там скончыць сем класаў. Застава яе бацькі размяшчалася ў 
Брэсцкай крэпасці. Калі пачнецца вайна, дзеці пагранічнікаў будуць ваяваць 
нароўні з дарослымі. Алесь Махнач служыў у Брэсцкім 17-м Чырванасцяжным 
пагранатрадзе (раней называўся Цімкавіцкім, менавіта ў Цімкавічах стаў Чыр-
ванасцяжным). Ён быў знаёмы з дзецьмі Кіжаватава і дзецьмі байцоў заставы, 
пра іх подзвіг напісаў у кнізе “Гаўрошы Брэсцкай крэпасці”.

Пра многіх выпускнікоў Цімкавіцкай школы, якім з-за вайны не ўдалося 
закончыць ВНУ, мы раскажам далей. Яны пачалі вучобу іншага кшталту – 
ваенную, набіраліся вопыту і ведаў, змагаючыся з ворагам, з кожным днём 
набліжалі перамогу.

Рыгор Родчанка, як і аднакласнікі Навасадавай (ён вучыўся ў паралельным 
класе), скончыў толькі пяць класаў Цімкавіцкай беларускай дзесяцігодкі. Ён 
успамінаў, што гітлераўцы прыйшлі ў мястэчка на пяты дзень пасля напа-
ду на нашу краіну, разрабавалі ўсе ўстановы, прадпрыемствы, беларускую і 
рускую школы. У школе ў канцы вуліцы Капыльскай праз выдраныя вокны 
вецер раскідваў пашкуматаныя падручнікі і паперу. Рыгор прыйшоў сюды, 
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каб знайсці свае метрыкі, але, як ні шукаў, не знайшоў іх, таму пазней 
доўга не мог пацвердзіць дату свайго нараджэння. У рукі трапілі метрыкі 
аднакласнікаў, ён забраў гэтыя каштоўныя дакументы з сабою, а пасля раздаў 
іх уладальнікам, чым вельмі дапамог сябрам. Ад аднакласніка, бацька якога 
быў паліцаем, Рыгор даведаўся, што яго сям’ю павінны расстраляць. Хлопец 
паспеў дабегчы дамоў раней за карнікаў і папярэдзіць сваіх. Пачалі стварацца 
партызанскія атрады, і Рыгораў бацька Віктар Дзмітрыевіч стаў арганізатарам 
аднаго з іх. Сын зойме месца ў яго шэрагах. Падлетку было толькі 12 гадоў, 
але ён быў рослы, выглядаў на 16-17 гадоў, таму яму давяралі і аўтамат, і 
кулямёт. Пра сваю партызанскую біяграфію ён раскажа ў адным з вершаў:

Нарадзіўся я ў 29-м,
А хрысціўся ў гады вайны
Кулямётным агнём і гарматным
Не без страху, але без маны.
У адпаведнасці з цяжкім часам
(то другі быў ваенны год)
Стаў маім сёмым класам
Баявы партызанскі ўзвод.

Мабыць, у тое ваеннае ліхалецце каля партызанскага вогнішча ў юнака 
з’явілася жаданне выказаць сябе ў вершах. Ён адчуў суровую паэзію жыц-
ця і зразумеў няпростыя рыфмы вайны. Убачанае і перажытае складуць ас-
нову многіх яго вершаваных твораў. Ён раней за сваіх равеснікаў духоўна 
пасталеў. Нароўні з іншымі партызанамі ўдзельнічаў у баях, хадзіў у атакі, 
і Бог зберагаў яго. У час блакады апынуўся на Палессі, там партызаніў з 
каўпакаўцамі. Вярнуўся ў родны атрад і адразу атрымаў заданне: разведаць, 
што задумалі немцы ў Слуцку, а таксама перадаць падпольшчыкам важны 
ліст. Здавалася, што прабіраўся таемна, асцярожна, ды ўсё ж натрапіў на за-
саду паліцаяў. Рыгора катавалі, аднак ён трымаўся мужна, нічога не сказаў, 
не выдаў шыфраграму. Хлопец збіў з ног паліцая і здолеў уцячы. Але ката-
ванне, нанесеныя пабоі ўсё ж адбіліся на яго здароўі. Пазней, пасля вайны, 
ён настаўнічаў у Слуцку, стаў вядомым краязнаўцам, паэтам і публіцыстам.

“Вёска Доўгае дала цэлы партызанскі атрад з былых вучняў Цімкавіцкай 
дзесяцігодкі. Дапамагалі партызанам біць ворага мае яшчэ не зусім дарослыя 
аднакласнікі”, – з гонарам гаворыць Неанела Сцяпанаўна Навасадава. Сама яна 
была сувязной і разведчыцай брыгады імя Варашылава разам з Нілай Масько. 
Жыхары навакольных вёсак падказвалі, як абмінуць варожыя засады. Адной-
чы юнай партызанцы ўдалося завезці збожжа на кані з роднай вёскі ў Калю-
гу, дзе месціліся партызаны. Сабраў у людзей і перадаў харчы аднакласнік 
Фёдар Абрамчык. Брат Неанелы Мікалай Леаненя і Мікалай Белякоўскі (так-
сама былі маладыя, школу закончылі выдатна ў 1941 г. і марылі паступіць 
у інстытуты) былі смелыя хлопцы, часта хадзілі на падрыў чыгункі. І куды б 
яны ні ішлі на заданне, ад іх не адставаў трынаццацігадовы партызан Іван 
Меляшкевіч. Ён дапамагаў закладваць пад рэйкі міны. Партызаніў і яго брат 
Васіль Меляшкевіч. Мужна змагаліся з ворагам Мікалай, Іван і Пётр Пасюкі, 
Мікалай Ляўковіч, Іван Занько, Баляслаў Ярмалінскі, былы сямікласнік 
Іосіф Мохарт. Цудам вырвалася з рук гестапаўцаў яго сястра, настаўніца 
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пачатковых класаў Цімкавіцкай сярэдняй школы Алена Казіміраўна. Уме-
ла арганізоўваў партызан у сутычках з карнікамі яе муж, палітрук роты 
Іосіф Дзмітрыевіч Лазюк. Цімкавіцкія настаўнікі Адам Мартынавіч і Марыя 
Сцяпанаўна Семяновічы мелі сувязь з партызанскім атрадам імя Будзённага і 
праз падпольшчыкаў перадавалі яго кіраўніцтву каштоўныя звесткі пра ворага. 
Пасля вызвалення Адам Мартынавіч у салдацкім шынялі пойдзе на фронт і 
будзе ўдзельнічаць у штурме Берліна.

Выхаванец Цімкавіцкай школы Мікалай Аляксандравіч Мароз – заслу-
жаны ўрач БССР – успамінаў: “Партызанамі сталі мой бацька Аляксандр 
Фаміч, сёстры Ліна, Жэня, Вольга і 14-гадовы Алесь. Немцы забілі нашу 
маці Серафіму Ігнатаўну – першага старшыню калгаса ў Вялікіх Прусах. 
Наша гора пераплавілася ў нянавісць да ворага. Мы былі ўдзельнікамі ўсіх 
рэйдаў. Знішчалі варожыя гарнізоны. Першае хрышчэнне мы атрымалі ва 
ўрочышчы Гнілуха. Карнікаў разбілі ўшчэнт. Тут я ўпершыню наклаў павязку 
раненаму партызану”. Да вайны пасля заканчэння Цімкавіцкай дзесяцігодкі 
выпускнік Мароз паступіў у Мінскі медінстытут, правучыўся тры курсы, аднак 
заканчваць навучальную ўстанову давялося пасля вайны. Родную школу ён не 
забываў і часта прыязджаў на сустрэчы выпускнікоў. Узначальваў гарадскую 
бальніцу ў Маладзечна.

Вайна забрала жыцці братоў пісьменніка Кузьмы Чорнага – Міхася і 
Ягора (Георгія, яго называлі таксама Юрасём) Раманоўскіх. Адзін быў вы-
датным настаўнікам, другі – умелым тэхнікам-меліяратарам. Хлопцы загінулі 
на пачатку вайны, абараняючы родную зямлю. Іх сёстры Маня і Анюта ў 
партызанскім атрадзе мужна ваявалі, хадзілі ў разведку. Цімкавіцкая школа 
ўшаноўвае братоў Гуліцкіх, якія аддалі свае жыцці, каб наблізіць перамогу: 
Іван загінуў на подступах да Берліна, Сцяпан – каля Масквы, Аляксандр – 
лётчык-ас, намеснік камандзіра эскадрыллі – абараняў Ленінград, а пасля 
прарываў блакаду, у адным з паветраных баёў каля Пскова з падбітым сама-
лётам упаў на зямлю і загінуў, перад гэтым яго экіпаж падбіў аднаго нямец-
кага сцярвятніка. Яшчэ адзін брат, Гаўрыла, будзе разам з Міхаілам Біры-
чам – выпускніком Цімкавіцкай дзесяцігодкі – узрываць цягнікі і выкурваць 
гітлераўцаў з дотаў. У кнізе “Арлінае племя” А. Дзенісевіч згадвае, што сказаў 
К. Мазураву сакратар ЦК камсамола Беларусі М. Зімянін: “Наша моладзь – 
гераічная, вось прыклад: дваццацігадовы Міхась Бірыч, камандзір узвода, з 
дваццаццю партызанамі разграміў цімкавіцкі гарнізон. Забіта 29 немцаў і 18 
паліцэйскіх”. У гэтай аперацыі ўдзельнічалі Гаўрыла Гуліцкі, Алесь Мароз, 
Лёня Казлоўскі, Юзік Залескі. Бірыча называлі Міхаілам Сільніцкім (славу-
тым беларускім партызанам). Яго ўзвод хадзіў біць немцаў пад Мінск і Ма-
ладзечна. Там узрывалі варожыя цягнікі і масты. Пра іх нават склалі песню. 
У атацы падарваўся на міне і загінуў сусед Гуліцкіх Ларывон Ларывонавіч 
Андруковіч, не вярнуліся з фронту Іван Іванавіч Касікоўскі, Міхаіл Фёдаравіч 
Ціхановіч, Міхаіл Фёдаравіч Насулевіч, Антон Антонавіч і Міхаіл Міхайлавіч 
Валькоўскія, Іосіф Мітрафанавіч Чараховіч і інш. Шмат былых вучняў і 
выпускнікоў школы загінула ў той скрутны час. Іх імёны можна пабачыць на 
абеліску, які пастаўлены ў Цімкавічах.

У мястэчку дзейнічала падпольная група з учарашніх выхаванцаў шко-
лы. Мясцовыя камсамольцы атрымлівалі інфармацыю пра становішча на 
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фронце, імкнуліся як мага хутчэй данесці яе да местачкоўцаў. Ва ўспамінах 
“Не скарыліся ворагу” былы сакратар Капыльскага падпольнага РК ЛКСМБ 
В. Сергіеня згадваў пра дзейнасць мясцовай “маладой гвардыі”: “Калі радыё-
станцыя перастала працаваць, з І. Ліннікам і І. Бельскім сабралі лямпавы 
прыёмнік. Паведамленні, якія атрымлівалі па радыё, запісвалі і расклейвалі 
на слупах. Так працягвалася да восені 1942 г.”.

Браты Чаркасы з Доўгага сваёй мужнасцю і гераізмам упісалі сябе ў летапіс 
народнай славы. Лейтэнант Пётр Фаміч Чаркас прайшоў усю вайну цяжкімі 
франтавымі дарогамі, вызваляў родную Беларусь, штурмаваў Берлін, быў па-
ранены, але ваенурачы ў гомельскім шпіталі не змаглі яго выратаваць, а яму 
было каля трыццаці гадоў. Самаму малодшаму з братоў радавому Мікалаю 
Чаркасу мінула крыху больш за дваццаць, ён загінуў пры вызваленні Польшчы. 
А капітану танкавай роты Сцяпану Чаркасу было трыццаць тры гады, калі ён 
вёў свой танк да рэйхстага. У адным з лістоў ён з гонарам пісаў: “Мае танкісты 
ломяць абарону і ў схватках з азвярэлым ворагам многія атрымоўваюць раненні, 
але ніхто не хоча пакідаць свой танк, іх на месцы перавязваюць, і байцы ідуць 
у бой”. Ён мог выжыць, бо камандаванне накіравала яго ва Уладзімірскае тан-
кавае вучылішча. С. Чаркас падрыхтаваў сотні афіцэраў-танкістаў, але хацеў 
ваяваць разам з імі, і таму пісаў рапарт за рапартам. Яго не адпускалі: такія ка-
дры, як ён, – на вагу золата. Аднак урэшце камандаванне здалося і накіравала 
яго на фронт. У тую апошнюю ваенную вясну загінулі ўсе тры браты.

Цімкавіцкая школа выхавала сапраўдных патрыётаў. Адзін з іх – Іосіф 
Паўлавіч Фянюк, які сябраваў з Кузьмой Чорным і разам з ім хадзіў у школу. 
Ён скончыў Маскоўскі інстытут выяўленчага мастацтва. Маляваў цудоўныя 
жывапісныя карціны, і калі б не вайна, то стаў бы беларускім Рэпіным. Яго, 
таленавітага мастака, не адпускалі на фронт, але ён дамогся прызыву, замест 
эцюдніка ўзяў у рукі вінтоўку. У жніўні 1943 г. Фянюк у атацы каля Белга-
рада загінуў ад кулі фашысцкага аўтаматчыка.

У гады вайны з гітлераўскімі акупантамі праславілася Ніна Мяжэнная 
(1926 – кастрычнік 1942), былая вучаніца школы. У Цімкавічах яна скончыла 
чатыры класы пачатковай школы. Незадоўга да вайны разам з бацькамі пера-
ехала ў пасёлак Градзянка Асіповіцкага раёна і там працягвала вучыцца. Калі 
пачалася вайна, у мясцовай школе размясціўся шпіталь, і піянерка даглядала 
параненых чырвонаармейцаў, многім дапамагала ратавацца ў лесе. Потым 
стала сувязной 210-га асобнага атрада імя Сталіна. Ніна своечасова паведаміла 
кіраўніцтву атрада, што фашысты збіраюцца абкружыць і знішчыць партызан. 
Гітлераўцы сабралі ў некалькі разоў большыя сілы за партызанскія. Народныя 
мсціўцы хутка памянялі месца дыслакацыі, пазбегнулі акружэння. Аднак 
знайшоўся здраднік, які выдаў юную патрыётку. Гітлераўцы схапілі Ніну і 
расстралялі ў Асіповічах. Імем Ніны Піменаўны Мяжэннай названа вуліца ў 
Градзянцы.

Мужна ваявалі з першага дня вайны і да перамогі кіраўнікі школьных 
аркестраў Мікалай Антонавіч Маргайлік і Кляменцій Іванавіч Ляткевіч. 
Настаўнік фізікі Флор Паўлавіч Рудзік ваяваў у складзе чыгуначных войск. 
Ён забяспечваў бесперабойную падачу эшалонаў з боепрыпасамі, правіянтам і 
жывой сілай на фронт. Нямецкія самалёты нярэдка бамбілі чыгуначныя вузлы 
і перагоны. Пашкоджаныя паравозы і вагоны аператыўна рамантавалі, грузы 
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своечасова дастаўляліся армейскім падраздзяленням. Здаралася, што трэба 
было брацца за аўтамат, адбівацца ад нямецкіх дыверсантаў. Ф. Рудзік узна-
гароджаны ордэнам Чырвонай Зоркі і многімі медалямі.

Настаўніку фізкультуры, баявому афіцэру Мацвею Мацвеевічу Даменю да-
вялося ў першы дзень вайны стрымліваць фашыстаў каля Беластока. Мужна 
трымаў абарону са сваёй ротай, потым былі горкія дні адступлення. З акружэн-
ня вырваліся нямногія. Даменя быў паранены, яго выратавалі жыхары адной 
вёскі. Папраўляўся дома, і калі была арганізавана партызанская брыгада імя 
Варашылава, то адным з першых уступіў у яе. Удзельнічаў у Вялікараёўскім 
баі, у разгроме Сейлавіцкага гарнізона, а таксама ў падрыве чыгункі.

Выпускнік Цімкавіцкай школы Міхаіл Рыгоравіч Янкоўскі завочна 
скончыў Ленінградскі інстытут журналістыкі. Працаваў настаўнікам у школах 
раёна, дырэктарам Песачанскага дзіцячага дома. Праславіўся актыўнасцю ў 
барацьбе з ворагам на акупіраванай Капыльшчыне. Спачатку быў камандзірам 
партызанскага атрада “За Радзіму”, потым стаў камандзірам партызанскай 
брыгады “У імя Радзімы”. Пазней яго брыгада правяла на Беласточчыне 
больш за 100 баявых аперацый. Узнагароджаны ордэнам Чырвонага Сцяга. 
Польскі ўрад узнагародзіў яго ордэнам “Залаты Крыж Віртуці Мілітары”. 
Аднакласнік Героя Савецкага Саюза Ігната Ігнатавіча Казлоўскага Уладзімір 
Дзмітрыевіч Зянько сустрэў ворага каля Гродна. Яго кулямёт трапна касіў 
гітлераўцаў, але шэрагі нашых байцоў радзелі. Ад роты засталася жменька 
чырвонаармейцаў, якая з цяжкасцю вырвалася з акружэння. Адны байцы 
пайшлі прарывацца на Усход, а Зянько вярнуўся ў родную Раёўку і ўступіў 
у партызанскі атрад імя Чапаева. Разам з праслаўленым партызанам Дура-
савым хадзіў на заданні. Удзельнічаў у рэйкавай вайне. Пасля вызвалення 
Беларусі зноў апрануў салдацкі шынель і ўдзельнічаў у штурме Кёнігсберга. 
За подзвігі ўзнагароджаны медалём “За адвагу” і ордэнам Славы ІІІ ступені. 
А вось Уладзімір Уладзіміравіч Кот, з якім Зянько сядзеў за адной партай, 
змагаўся з самураямі на Далёкім Усходзе. У пасляваенны час франтавікі 
вучылi дзяцей у Вялікараёўскай школе, потым Зянько каля трыццаці гадоў 
быў яе дырэктарам. Іх аднакласнік і сябра генерал-маёр медыцынскай 
службы Міхаіл Аляксандравіч Лушчыцкі ў гады Вялікай Айчыннай вайны 
выратаваў тысячы параненых савецкіх воінаў. Лячыў байцоў і камандзіраў 
пад бамбёжкамі ў блакадным Ленінградзе, ваенных маракоў на Ціхаакіянскім 
флоце. Ён стаў доктарам медыцынскiх навук, напісаў больш як 100 навуко-
вых прац. З цеплынёй успамінае М. А. Лушчыцкага ў кнізе “Агнём кацюш”, 
якая захоўваецца ў Капыльскім краязнаўчым музеі, гвардыі маёр Генадзь 
Вікенцьевіч Занько, які са сваім батальёнам гвардзейскіх кацюш ламаў абаро-
ну ворага пры вызваленні роднай Беларусі і дайшоў да Берліна. Пры абароне 
Сталінграда загінуў выхаванец школы начальнік штаба 21-й мотастралковай 
брыгады капітан Антон Антонавіч Бельскі. Яго франтавы ліст прыйшоў у 
Цімкавічы… амаль праз семдзесят гадоў. Фашысты на самым пачатку вайны 
захапілі пошту савецкіх салдат і афіцэраў, некалькі скрыняў лістоў адзін з 
нацыстаў адаслаў у Аўстрыю, дзе яны і захоўваліся да нашага часу. Гэты ліст 
быў прывезены ў Цімкавічы здымачнай групай тэлевізійнай праграмы “Жди 
меня” напярэдадні Дня Перамогі ў 2010 г. (сюжэт паказаны па тэлебачанні 
ў Беларусі, Украіне і Расіі).
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Знакаміты вучоны доктар філасофскіх навук Іван Мікалаевіч Лушчыцкі 
ўсталёўваў савецкую ўладу ў Цімкавічах, пазней са зброяй у руках абараняў 
радзіму ад фашыстаў. Прайшоў франтавымі дарогамі ад 1941 да 1945 года, 
перамогу сустрэў у Берліне. Мужна змагаліся з ворагам даваенныя настаўнікі 
школы Аляксандр Антонавіч Зянько, Аляксандра Антонаўна Таяноўская, ды-
рэктары школ Віктар Сяргеевіч Раманенка, Іван Ігнатавіч Шаравар (вярнуўся 
з вайны без нагі). Зінаіда Іосіфаўна Раманенка ратавала нашых байцоў пасля 
бою каля вёскі Доўгае, потым была сувязной партызанскага атрада. Выпускнік 
школы Аляксандр Паўлавіч Сідарэня ў гады вайны камандаваў узводам 
аўтаматчыкаў. Вызваляў Чэхаславакію, Аўстрыю, Польшчу. Стаў маёрам, за 
мужнасць узнагароджаны ордэнамі Айчыннай вайны І і ІІ ступеняў, ордэнам 
Чырвонай Зоркі, медалём “За абарону Ленінграда” і інш. Быў партыйным і 
савецкім работнікам. 

Самы малады з франтавікоў, Фёдар Канстанцінавіч Абрамчык, да вай-
ны паспеў скончыць усяго шэсць класаў. Сямнаццацігадовым юнаком у 
трыццаціградусны мароз закідваў фашыстаў мінамі з мінамёта. Мерзлі рукі і 
нельга было дакрануцца да настылага жалеза. Ён круціў прыцэльны механізм 
і страляў. За мужнасць узнагароджаны ордэнамі Чырвонай Зоркі, Айчыннай 
вайны ІІ ступені, медалём “За баявыя заслугі”. Былы маёр пазней захопіцца 
краязнаўчай справай і разам з былым рэдактарам газеты “Слава працы” 
Віктарам Адамавічам Семянкевічам (дарэчы, ён часта пісаў пра нашу школу) 
падрыхтуе шмат матэрыялаў для раённай кнігі “Памяць”.

Знакаміты вучоны – даследчык атмасферы Ісак Маркавіч Далгін доўга 
пісаў на радзіму, дзе прайшло яго дзяцінства і юнацтва. Ён радаваўся поспе-
хам землякоў. У гады вайны быў афіцэрам-артылерыстам, за баявыя подзвігі 
ўзнагароджаны ордэнамі Чырвонай Зоркі, Айчыннай вайны і многімі медалямі.

У рэспубліканскім друку пісалася пра настаўніцу Ніну Міхайлаўну 
Валькоўскую. Яна выхавала лётчыка-касманаўта Уладзіміра Васільевіча Ка-
валёнка, які аддаў ёй сваю ўдзячнасць і павагу. У інтэрв’ю Ніна Міхайлаўна 
расказала, што яе бацькі нарадзіліся ў мястэчку Цімкавічы і вучыліся разам з 
Кузьмой Чорным. Яны ўдзельнічалі ў культурна-асветніцкай працы мясцовай 
школы. Пра гэта ў сваіх нататках яшчэ раней паведамляла дырэктар школы 
Зінаіда Раманенка. Яе маці, настаўніца Цімкавіцкай школы Марыя Іосіфаўна 
Ляхоўская (Валькоўская), і бацька, Міхаіл Рыгоравіч Валькоўскі, бралі ўдзел 
у розных спектаклях. Потым яны пераехалі ў Мінск. Бацька працаваў у 
Наркамземе, а маці вучыла дзяцей. У гады вайны па заданні Цэнтральнага 
штаба партызанскага руху яны сталі падпольшчыкамі, шмат карысных зве-
стак перадалі партызанам. Але здраднік выдаў іх фашыстам. Перад самым 
вызваленнем яны згарэлі ў печы Трасцянецкага лагера. Дачку Ніну выхавала 
сяброўка маці Амелія Кобызева.

Школа ганарыцца Героямі Савецкага Саюза лётчыкамі Уладзімірам 
Аляксандравічам Наржымскім і Ігнатам Ігнатавічам Казлоўскім, арты-
лерыстам Арсенам Аляксеевічам Нячаевым, подзвігі якіх праславілі род-
ную Беларусь і Капыльшчыну. Пра іх напісана шмат нарысаў у раённай 
газеце. Ёсць і матэрыял пра Паўла Арсенавіча Жалезняковіча – кавалера 
ордэна Леніна, аднаго з дзеячаў рэвалюцыйнага руху ў Заходняй Беларусі. 
Праславіўся выхаванец цімкавіцкай школы ў гады вайны. Ён быў адным з 
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кіраўнікоў славутага партызанскага атрада “Першага камсамольскага” ў бы-
лой Баранавіцкай вобласці. Узначальваў Мірскі і Карэліцкі раёны. Яго імем 
названа адна з вуліц у Карэлічах.

Вольга Васільеўна Сківіцкая пасля Цімкавіцкай школы скончыла 
медвучылішча і была накіравана ў шпіталь № 2614. Суткамі яна аперыравала 
параненых байцоў. Пасля вайны, як і Грынюк, узначальвала раённы аддзел 
аховы здароўя ў Капылі, а потым да самай пенсіі працавала ў Цімкавіцкай 
бальніцы. Разам з ёю на варце здароўя цімкаўцаў шчыравала былая партызан-
ка Неанела Сцяпанаўна Навасадава.

Праславілі школу і самыя малыя салдаты вайны. Дзеці ваявалі нароўні 
з бацькамі. Грыша Вяндзіла перажыў жахі прускай трагедыі, як сын палка 
штурмаваў Кёнігсберг (пазней у Маскве стане вучоным, доктарам навук). Нюра 
Кіжаватава сустрэла вайну разам з бацькамі ў Брэсцкай крэпасці. Яна мужна 
трымалася, выконвала розныя даручэнні дарослых. Яе брат Іван, на год малод-
шы за сястру, разам з ёю пад кулямі ворага выцягваў з-пад забітых аўтаматы, 
вінтоўкі, патранташы. Не хапала вады, і падлеткі пад прыцэлам нямецкіх 
снайпераў цудам дастаўлялі ваду з Мухаўца параненым. 

Сынам палка стаў сын франтавіка Івана Іванавіча Парыбка – Анатоль. Яны 
былі сваякамі Кузьмы Чорнага. Дзесяцігадовы Толя вельмі любіў слухаць, як 
маці чытала бацькавы лісты з фронту. Хлопчык запомніў, дзе знаходзіцца 
яго вайсковая часць, і ўжо ведаў, як туды дабрацца. На Цімкавіцкай станцыі 
ён сеў на цягнік і на ім даехаў да Буга, адшукаў франтавы плацдарм бацькі. 
Камандаванне часці ўзяло Толю Парыбка на ўлік, яму падабралі амуніцыю. 
Хлопчык пазнаёміўся з усімі відамі зброі, навучыўся набіваць патронамі куля-
мётныя стужкі. Пры штурме бугскага плацдарма кулі гэтых патронаў нішчылі 
гітлераўцаў. Бой ішоў цэлы дзень, і бацьку неяк удавалася прыкрываць у ако-
пе сына. Плацдарм быў захоплены нашымі салдатамі, і кулямётчыкі пахвалілі 
свайго сына палка: ніводную стужку не заклінавала ў станкачах. Наперадзе 
чакаліся яшчэ больш жорсткія баі, і камандзір палка пашкадаваў хлопчыка, 
бо шансы выжыць у наступленні былі невялікія. Ён даў бацьку тры дні адпа-
чынку, і той адвёз хлопчыка дахаты. Толя пайшоў у школу ў вайсковай фор-
ме. Аднакласнікі зайздросцілі яму, бо той пабываў у самым пекле на фронце. 
Нават у вачах настаўнікаў хлопец выглядаў героем. Анатоль Парыбак стане 
афіцэрам-падпалкоўнікам.

Мабыць, цэлай кнігі не хапіла б, каб расказаць пра ўсе подзвігі выхаванцаў 
школы.

Першага верасня 1944 г. на Капыльшчыне адкрыліся ўсе 94 школы, у 
якіх пачалі вучыцца 10 917 вучняў. Як успамінала З. І. Раманенка, заняткі 
праводзіліся ў васьмі цудам уцалелых хатах у тры змены, бо вялікі будынак 
дзесяцігодкі і будынак былога вышэйшага пачатковага вучылішча ў канцы 
Капыльскай вуліцы фашысты спалілі. Як напамінак пра былую школьную 
тэрыторыю заставаўся школьны сад. Рускую школу ў цэнтры таксама ўзарвалі. 

Школу ў 1944 г. узначаліў Іван Міхайлавіч Вялічка, але ўжо ў верасні 
1946 г. дырэктарам стала Зінаіда Іосіфаўна Раманенка. Працавала яна на 
гэтай пасадзе амаль 35 гадоў, пры ёй школа лiчылася адной з лепшых на 
Міншчыне. Цяжкімі былі першыя пасляваенныя гады: бракавала паперы, 
сшыткаў, прыбораў для вучэбных доследаў. Не хапала і настаўнікаў. Але 
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дабудоўваліся школьныя памяшканні, павялічвалася колькасць педагогаў: 
некаторыя вярнуліся з вайны, некаторыя прыехалі ў школу па накіраванні 
педвучылішчаў і педінстытутаў. Яшчэ ў франтавых гімнасцёрках вучылі 
цімкавіцкіх школьнікаў Флор Паўлавіч Рудзік, Іван Ігнатавіч Шаравар, Аляк-
сандр Фёдаравіч Кражымскі, Віктар Сяргеевіч Раманенка, Мацвей Мацвеевіч 
Даменя, Георгій Іваноў. Жыццё ў школьнай установе актывізавалася. Першымі 
тады ў раёне адкрыліся вячэрнія школы ў Цімкавічах і Быстрыцы. Сакратар 
РК ЛКСМБ Сыцько і былы настаўнік з Цімкавіч Балабін (ён тады быў першым 
сакратаром райкама камсамола) паклапаціліся, каб забяспечыць “вячоркі” 
падручнікамі.

У 9-м класе вучыліся Браніслаў Ляўсевіч з Рачкевіч, якому вайна не дала 
закончыць дзесяцігодку, і Лідзія Андруковіч. Яны ўжо былі пераросткамі, 
і таму, калі ў 1946 г. адбыліся выбары дэпутатаў у Вярхоўны Савет БССР, 
мелі права галасаваць. У 1945 г. біялогію і батаніку ў школе пачала вы-
кладаць Марыя Канстанцінаўна Андруковіч. Яна скончыла прыродазнаўча-
геаграфічны факультэт БДУ. Па-бацькоўску ставіліся да вучняў настаўнік 
матэматыкі Адам Мартынавіч і настаўнiца пачатковых класаў Марыя 
Сцяпанаўна Семяновічы. Вельмі патрабавальнай, нават строгай была 
настаўніца геаметрыі Зоя Данілаўна Рудзік, але хапала з яе боку да вучняў 
і дабрыні, і спагады. З цеплынёй прыгадваюць былыя вучні настаўніцу пачат-
ковых класаў Алену Казіміраўну Мохарт, Наталлю Аляксандраўну Рамзевіч, 
Вольгу Рыгораўну Нікалаеню, настаўніка арыфметыкі Івана Мікалаевіча 
Матусевіча, настаўніка беларускай мовы і літаратуры Івана Рыгоравіча 
Масакоўскага. Тады ў дастаткова цяжкіх умовах для працы цімкавіцкія 
педагогі давалі надзвычай грунтоўныя веды сваім выхаванцам. У тыя бедныя 
пасляваенныя гады выгадаваліся таленты, якімі цяпер ганарыцца школа. 
Гэта Аркадзь Іосіфавіч Наркевіч, які стаў вядомым беларускім мовазнаўцам, 
доктарам філалагічных навук, прафесарам. Ян Антонавіч Бокун – беларускі 
вучоны ў галіне цеплаэнергетыкі, доктар тэхнічных навук, прафесар. Іван 
Канстанцінавіч Копцік – беларускі вучоны-селекцыянер, доктар сельскагаспа-
дарчых навук, заслужаны работнік сельскай гаспадаркі Беларусі, стваральнік 
высокаўраджайных гатункаў пшаніцы. Вальдэмар Віктаравіч Раманенка –  
беларускі вучоны ў галіне клінічнай медыцыны, доктар медыцынскіх на-
вук, даў пуцёўку ў жыццё многім медыкам. Аляксандр Паўлавіч Вайтовіч – 
беларускі вучоны-фізік, акадэмік НАН Беларусі, доктар фізіка-матэматычных 
навук, прафесар, у 1997 – 2000 гг. прэзідэнт НАН Беларусі, а з 2000 да 
2003 г. – старшыня Савета Рэспублікі; за навуковыя дасягненні ўганараваны 
Дзяржаўнай прэміяй Беларусі. Людміла Трафімаўна Чупрыгіна (Кіеня) – вучо-
ны ў галіне інфарматыкі, мае навуковыя працы па праграмным забеспячэнні 
ЭВМ. З 1960 г. працавала ў НДІ ЭВМ, была начальнікам аддзела; лаўрэат 
Дзяржаўнай прэміі СССР (1978).

Прынёс славу школе Герой Сацыялістычнай Працы Васіль Андрэевіч 
Пінчук. Яго вучыла Зінаіда Іосіфаўна Раманенка. Яна ўспамінала: “Вася 
Пінчук у 1941 г. збіраўся ў школу, ды вайна не дала вучыцца. У маім пас-
ляваенным класе вучыўся Васілёк, і я гэтым ганаруся. Не толькі вучыўся 
добра, але і працаваў пасля заняткаў – расчышчаў руіны, там будзе за-
кладвацца фундамент новай школы. Закончыў 7 класаў і паехаў на Урал 
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да дзядзькі, там ён працаваў шахцёрам. Набытыя навыкі спатрэбіліся на 
новым Салігорскім калійным камбінаце, дзе Васіль працаваў машыністам і 
брыгадзірам шахцёраў. Дабіўся самай высокай выпрацоўкі на шахце і стаў 
героем”. Такія педагогі, як Флор Паўлавіч Рудзік, Віктар Сяргеевіч Раманенка, 
Марыя Давыдаўна Садоўская, Надзея Іванаўна Нікановіч, Адам Мартынавіч 
Семяновіч, Леанід Віктаравіч Прылепка, Аляксандр Канстанцінавіч Лазоўскі, 
Лізавета Аляксандраўна Вайтовіч, Іван Ігнатавіч Шаравар, былі нястомнымі 
сейбітамі разумнага, добрага, вечнага, давалі вучням належны аб’ём ведаў, а 
галоўнае – неслі дабрыню і цяпло сваіх сэрцаў. Школьным калектывам умела, 
як дырыжор, кіравала З. І. Раманенка. У Цімкавічах зноў і зноў будуць на-
раджацца і выхоўвацца таленты. Яны ўпішуць яскравыя старонкі ў школьны 
летапіс пасляваеннага часу.

Цімкавіцкая школа дала радзіме шэраг заслужаных настаўнікаў БССР. 
Адна з іх – Алімпіяда Паўлаўна Гілевіч, выхаванка Марыі Канстанцінаўны 
Андруковіч. Яна, як і яе настаўніца, скончыла Беларускі дзяржаўны ўніверсітэт, 
выкладала біялогію ў школах Капыльшчыны і Случчыны, а яе пляменнік 
Міхаіл Гілевіч стаў кандыдатам хімічных навук, працаваў дацэнтам БДУ. 
Яго любімы настаўнік Адам Мартынавіч Семяновіч успамінаў: “Міша сядзеў 
на першай парце і заўсёды рашаў самыя складаныя матэматычныя задачы. 
Любіў ён алгебру і геаметрыю, можа, таму і выбраў прафесію па духу”. Адам 
Мартынавіч, можна сказаць, перажыў свой час: яго былыя вучні перадаюць во-
пыт і набытыя ўменні новаму юнаму пакаленню. Настаўнік імкнуўся, каб яго 
выхаванцы разумелі матэматыку. Атрымаўшы грунтоўныя матэматычныя веды, 
выпускнікі школы з лёгкасцю паступалі ў ВНУ. А. М. Семяновіч перадаваў 
свой багаты вопыт педагогам Міншчыны, часта выступаў на абласных чытан-
нях. “Матэматыка – навука творчая”, – гаварыў ён. Шмат гадоў педагог кіраваў 
раённай секцыяй настаўнiкаў матэматыкі. За асветніцкую дзейнасць быў узна-
гароджаны многімі ганаровымі граматамі. За высокае майстэрства выкладання 
матэматыкі атрымаў званне заслужанага настаўніка БССР.

Марыя Канстанцінаўна Андруковіч была годнай прадаўжальніцай 
педагагічнай справы яе маці Аляксандры Варламаўны. Яна любіла паказ-
ваць вучням і калегам-настаўнікам фотаздымак, дзе Калінін у Крамлі ўручае 
маці ордэн Леніна, які па тым часе быў самай высокай узнагародай краіны. 
Марыя Канстанцінаўна ўсю сябе аддавала настаўніцкай справе, пастаянна 
была класным кіраўніком, і яе класы лічыліся аднымі з лепшых у школе. 
З яе ініцыятывы настаўнікі і вучні пабывалі ў розных мясцінах Беларусі. 
Цімкавіцкія вандроўнікі наведалі Белавежскую пушчу і Брэсцкую крэпасць. 
У музеі над Бугам пазнаёміліся з экспанатамі, якія расказалі цімкаўцам 
пра былых местачковых пагранічнікаў, пра Нюру Кіжаватаву і яе бацьку 
Героя Савецкага Саюза. Марыя Канстанцінаўна, якая добра ведала іх да 
вайны, дапоўніла аповед пра гэтых слаўных людзей. У красавіку 1964 г. ёй 
выпаў гонар пабываць на І злёце настаўнікаў Беларусі. Настаўніца біялогіі 
і батанікі ўмела перадавала вучням уменні і навыкі сельскагаспадарчай 
працы. На прышкольным участку па метадзе Лепяшынскай вырошчваліся 
кармавыя буракі. Юныя даследчыкі даглядалі кукурузу, а таксама буль-
бу, навучыліся яе акучваць. Расліны па-навуковаму падкормлівалі сале-
трай і іншымі мінеральнымі ўгнаеннямі. Марыя Канстанцінаўна радавалася: 
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“Вось якія малайцы – бульба вырасла, як галава, а кожны бурак не менш за 
сем кілаграмаў!” “Марыя Канстанцінаўна, мы даведаліся, што пры частым 
акучванні бульбы атрымліваецца шмат, ды яшчэ і вялікай”, – адказвала ёй 
юннатка-шасцікласніца Света Андруковіч. А ў час летніх канікулаў вучні 
выпрацавалі больш за 8000 працадзён у калгасе імя Калініна, а ў калгасе 
“Шлях Камуны” выбралі 55 гектараў бульбы. Упершыню ў 1954 г. запрацавалі 
гурткі па аграноміі і заатэхніі, М. К. Андруковіч дапамагалі вучыць дзяцей 
аграномы і заатэхнікі Цімкавіцкай МТС і мясцовага калгаса. Вывучэнню асоб-
ных тэм па фізіцы, якую ўмела выкладаў Флор Паўлавіч Рудзік, дапамагалі 
экскурсіі на Мажскую электрастанцыю, на спіртзавод і МТС. Старшакласнікі з 
дапамогай настаўніка зрабілі схемы буйных электрастанцый, не забыліся і на 
мясцовую. Вучні VI – X класаў навучыліся без узважвання, шляхам абмераў, 
вызначаць, колькі тон бульбы ў буртах або сіласу ў траншэях. А выкладчыкі 
матэматыкі Адам Мартынавіч Семяновіч і Іван Мікалаевіч Матусевіч навучылі 
вусна рабіць вылічэнні, карыстацца даведнікамі, табліцамі, чытаць чарцяжы, 
схемы.

У Віктара Сяргеевіча Раманенкі хлопчыкі і дзяўчаткі вучыліся хутка ары-
ентавацца на мясцовасці і весці розныя геаграфічныя назіранні, інтэнсіўна 
вывучалі школьныя прадметы. Калі на тэмы па звычайнай праграме навучання 
трэба было патраціць месяц, то пры наватарскай яны засвойвалі яе за дзень. 
Можа, таму паспяховасць цімкавіцкіх школьнікаў была высокай не толькі ў 
раёне, але і ў вобласці. За ўменне выкладаць свае прадметы гэтыя педагогі 
ўзнагароджаны знакам “Выдатнік народнай асветы БССР”, а М. К. Андруковіч 
атрымала яшчэ і ордэн “Знак Пашаны”.

Настаўнікі цешыліся, што многія іх выхаванцы авалодалі складанымі 
спецыяльнасцямі. Урачамі сталі Мікалай Мароз (а яго брат Міхаіл – капітанам 
2-га рангу), Уладзімір Жыжык, Уладзiмiр Жук; вучонымі – Аркадзь Наркевіч, 
Кларыса Раманенка, яе брат Вальдэмар Раманенка, Аляксандр Вайтовіч; 
інжынерамі – Антон Чараховіч, Анатоль Браім, Леанід Калацкі, Георгій 
Рудніцкі, Васіль Шкуцька, Анатоль Рудзік і іншыя.

Марыя Канстанцінаўна Андруковіч (Кожанава) радавалася, што ў школу 
прыходзяць маладыя настаўнікі, якія працягваюць добрыя традыцыі старэй-
шых асветнікаў. Адна з іх – Марыя Рыгораўна Растаргуева (Подчаркава). 
Яшчэ ў школе яна была любімай вучаніцай Марыі Канстанцінаўны. Юннатка 
Марыйка ўвесь вольны час займалася на прышкольным участку, праводзіла 
розныя доследы з агароднінай і здзіўляла настаўніцу не па гадах добрай да-
сведчанасцю. Вырашчаныя рукамі вучаніцы морква, капуста, бульба радавалі 
добрым ураджаем. Доследы, праведзеныя над раслінамі, пазней дапамогуць 
юнай даследчыцы ў педагагічнай працы. Яна паспяхова паступіць у Пскоўскі 
педінстытут і пасля яго заканчэння вернецца ў родную школу ўжо настаўніцай. 
Марыя Рыгораўна будзе прышчапляць сваім вучням любоў да зямлі, да хле-
баробскай прафесіі. Яна цудоўна аформіла кабінет са стэндамі, насценгазетай, 
якія дапамагалі наладзіць вучэбны працэс. А прышкольны ўчастак прыву-
чыць школьнікаў весці даследчыцкую працу. Яе імя будзе часта згадвацца на 
жнівеньскіх нарадах і розных семінарах.

Без перабольшвання можна сказаць, што важную ролю ў школьным жыцці 
адыграла і эстэтычнае выхаванне. Розныя гурткі мастацкай самадзейнасці, 
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асабліва драматычны, выхоўвалі ў хлопчыкаў і дзяўчынак любоў да мастацт-
ва, павышалі іх асабістую культуру. Вучні сталі лепш вучыцца, многія з 
энтузіязмам удзельнічалі ў дзіцячай студыі, харавых, духавых і іншых гурт-
ках. Як успамінала Зінаіда Іосіфаўна Раманенка, з цяжкасцю пасля вызвален-
ня Беларусі аднаўлялася дзейнасць драматычнага тэатра. Многія таленавітыя 
артысты загінулі на франтах ці ў гестапа. Не было памяшкання і тэатраль-
нага рыштунку. Таленавіты пастаноўшчык і рэжысёр Раманенка зноў ву-
чыла міміцы і жэстам кожнага выканаўцу. Ужо ў канцы 1944 г. цімкаўцы 
паглядзелі п’есу “Добрая суседка”, якая нагадала пра вайну і барацьбу з 
ворагам. Услед за першым спектаклем з аншлагам прайшлі “Прыязджайце 
ў Званковае”, “Ірынка”, “Лявоніха на арбіце”, “Пяюць жаваранкі”, “Папараць-
кветка” і шэраг іншых таленавітых пастановак. Вярнуліся з фронту Віктар 
Сяргеевіч Раманенка, Флор Паўлавіч Рудзік, Адам Мартынавіч Семяновіч, і 
спектаклі з іх удзелам ішлі, можна сказаць, на прафесійным узроўні. Менавіта 
так высока кампетэнтнае журы ацэньвала тэатральную творчасць цімкаўцаў, 
калі іх запрашалі на сталічную сцэну.

У 1948 г. хор з Цімкавіч пад кіраўніцтвам З. І. Раманенкi прымаў удзел 
ва Усесаюзнай дэкадзе мастацкай самадзейнасці ў Маскве. Зінаіда Іосіфаўна, 
вопытны педагог і рэжысёр, у кожным класе і сярод настаўнікаў знаходзіла 
таленавітых выканаўцаў сцэнічных роляў. Было пастаўлена больш за 
50 спектакляў, і амаль кожны прагледзелі жыхары Капыльшчыны. Для га-
строльных паездак купілі аўтобус.

Доўгія 15 гадоў цімкавіцкія вучні не мелі будынка школы і займаліся ў 
2-3 змены па розных хатах мястэчка. Не было ніводнага музея, і цудам зной-
дзеныя фотаздымкі, лісты, кнігі земляка-класіка Кузьмы Чорнага мацаваліся 
на стэндах, тым не менш пошукавая праца вялася. “Будуюцца школы ў раёне, 
пабудуем і мы, народ наш залячыў раны і адбудоўваецца”, – гаварыла дырэк-
тар дзесяцігодкі, зазіраючы ў будучыню.

Помніцца, як мы хадзілі па хатах і вучыліся. Настаўніца пачатковых 
класаў Марыя Сцяпанаўна Семяновіч была для нас як маці, і мы стараліся яе 
не падводзіць, добра вучыліся. Была яна і добрай спявачкай, валодала моцным 
і прыгожым сапрана і таму саліравала ў жаночай вакальнай групе. Калі нашай 
настаўніцы даводзілася выступаць на абласным фестывалі, яе ў класе замяняў 
муж Адам Мартынавіч, якога мы таксама палюбілі.

Вучыць дзяцей было нялёгка, бо пераросткі, якія займаліся разам з намі, 
часам зрывалі ўрокі, аднойчы нават моцна пакрыўдзілі настаўніцу. Дырэктар 
школы З. І. Раманенка і завуч І. І. Шаравар шмат сіл і энергіі прыкладалі, каб 
не толькі выхаваць вучняў, але і паўплываць на іх бацькоў. Потым запрацаваў 
бацькоўскі ўніверсітэт, яго рэктарам стаў Шаравар. З бацькамі праводзіліся 
мэтанакіраваныя гутаркі. На педагагічныя тэмы за год было прачытана 36 
дакладаў і лекцый. Пасля заняткаў, як правіла, увазе бацькоў прапаноўваўся 
канцэрт, які яны глядзелі з захапленнем, бо на сцэне выступалі іх дзеці. Уза-
емадзеянне педкалектыву і бацькоў дало станоўчыя вынікі. Дзеці не толькі 
пачалі лепш вучыцца, але і пазбавіліся дрэнных звычак. Інспектар РАНА 
пісаў у райгазеце, што цімкавіцкія педагогі добра наладзілі выхаваўчы працэс 
у школе. Вялікая ўвага пры гэтым звярталася на працоўнае выхаванне. На 
школьных вучэбна-доследных участках юннаты працавалі, набіраючыся вопыту. 
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Ладзіліся экскурсіі на прадпрыемствы, быў належным чынам абсталяваны ра-
бочы пакой, а настаўнікі малодшых класаў праводзілі заняткі па працоўным 
выхаванні.

Старэйшыя цімкаўцы памятаюць урачыстае адкрыццё ў пачатку 
кастрычніка 1955 г. дзіцячага садка. Яго сталі наведваць 28 дзяцей рабочых 
і служачых спіртзавода, МТС, а таксама настаўнікаў і калгаснікаў. Дзіцячы 
садок размясцілі ў прасторным памяшканні, набылі пасцельную бялізну, 
мэблю, кухонны і сталовы посуд, а таксама разнастайныя цацкі. Добра аб-
сталяваць і прывесці ў парадак дзіцячую ўстанову пастаралася загадчыца 
Зінаіда Міхайлаўна Краснікава. Потым колькасць выхаванцаў павялічылася 
ў некалькі разоў. Як вядома, садок – важны этап для падрыхтоўкі дзяцей да 
школы, тут ствараліся ўсе ўмовы для ўмацавання іх здароўя і развіцця. Гэта 
намнога палегчыла выхаваўчы працэс у Цімкавіцкай школе. Шмат яе вучняў 
прайшлі падрыхтоўку ў дашкольнай установе.

Працавітыя, сумленныя бацькі станоўча ўплывалі на характар і паводзіны 
сваіх дзяцей. Са мною вучыўся Усевалад Сідарэня (мы звалі яго Сева), ён 
стаў інжынерам, некаторы час узначальваў калгас і кіраваў дарожнымі 
ўпраўленнямі ў Капылі і Стоўбцах. Віктар Паржын і Мікалай Пасюк вучыліся 
добра, сталі інжынерамі. Анатоль Марук працуе інжынерам у Салігорску. 
Памятаю заўсёды вясёлую Яніну Меляшкевіч са Скіп’ёва (тады яшчэ існавала 
такая вёсачка). У дзяўчыны былі паэтычныя здольнасці, адзін з яе вершаў я 
запомніў:

Хутка хлеб убралі з нівы,
Добры вырас ураджай.
Ты жыві, калгас, шчасліва,
Ты расці, калгас, дужай!
Мы калгаснікам рашылі
На уборцы памагчы –
На усёй калгаснай ніве
Пазбіралі каласы.

Пасля заканчэння дзесяцi класаў Яніна паступіла ў інстытут замежных 
моў, але яе далейшы лёс мне невядомы. 

А мы, школьнікі, і сапраўды збіралі каласы, акуратна здымалі з калгасных 
яблынь яблыкі, выбіралі бульбу, збіралі металалом і выконвалі іншыя заданні. 

Вучні ездзілі на розныя піянерскія злёты. Я тады быў крыху старэйшы і 
помню, што Марыі Кляпко выпаў гонар павіншаваць піянераў раёна 4 верасня 
1955 г. Да таго ж, яна ўдала выступіла з песняй на канцэрце.

Нашы настаўнікі працавалі з ранку да вечара. Шмат часу займаў вучэбна-
выхаваўчы працэс, а яшчэ былі мастацкая самадзейнасць, абавязкі агітатараў, 
прапагандыстаў і шмат іншага. Калі пачыналася выбарчая кампанія, то 
настаўнікі былі на першых ролях. Вось прыклад фарміравання камісій па 
выбарах у раённы савет народных дэпутатаў: настаўніца Галіна Сцяпанаўна 
Свірыда зацверджана сакратаром камісіі Прускай акругі, Марыя Сцяпанаўна 
Семяновіч увайшла ў склад цімкавіцкай камісіі, а яе сакратаром стала 
Станіслава Віктараўна Корбут. Па выбарах у Вярхоўны Савет у Цімкавіцкай 
камісіі намеснікам старшыні быў Мацвей Мацвеевіч Даменя, сакратаром – 
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Адам Мартынавіч Семяновіч, членамі камісіі – Іван Мікалаевіч Матусевіч і 
Нэла Дзям’янаўна Садоўская. У кожнага былі дзеці, а хто ж іх дагледзіць, 
калі бацькі ў камісіях? А тут клуб трэба здаваць, і школе дадзена заданне па-
фарбаваць вокны, дзверы, падлогу і аформіць наглядную агітацыю. Хто гэта 
будзе выконваць? Вядома, тыя ж члены камісіі. Агітатары Леанід Віктаравіч 
Прылепка, Іван Рыгоравіч Масакоўскі і Адам Мартынавіч Семяновіч, Лізавета 
Аляксандраўна Вайтовіч, Аляксандр Фёдаравіч Кражымскі былі замацаваны за 
фермамі калгаса імя Калініна (вёскі Чарнагубава, Агароднікі, Доўгае, Прусы, 
Варонаўшчына). 

Настаўнікі імкнуліся дапамагаць і ў жывёлагадоўлі. Так, І. Р. Масакоўскі 
заўважыў, што агароднікаўскія даяркі даюць зялёную падкормку каровам, але 
несвоечасова і недастаткова. Праз праўленне гаспадаркі ён дабіўся павелічэння 
рацыёну, і надоі ўзраслі. Л. В. Прылепка пісаў крытычныя матэрыялы ў “Ба-
явыя лісткі”, і неадкладныя меры хутка прымаліся. З пазіцый сённяшняга 
часу відавочна: настаўнік не павінен падказваць, як карміць, як даіць, бо для 
гэтага ёсць загадчык фермы ці заатэхнік з сельскагаспадарчай адукацыяй. 
Іншая справа, калі агітатар чытаў лекцыю пра канстытуцыю ці распавядаў 
пра падзеі, якія адбываліся ў свеце. Тады гэта было карысна, бо людзi не 
мелi, як сёння, ні тэлевізараў, ні камп’ютараў. Настаўнікаў абавязвалі чы-
таць вяскоўцам лекцыі на атэістычныя тэмы, хоць многія з іх у душы верылі 
ў Бога. Прапагандысцкія вярхі ў той час прымушалі агітатараў рабіць шмат 
непатрэбнага, але яно адпавядала ідэалагічным запатрабаванням часу. А вось 
для настаўнікаў – дэпутатаў мясцовага савета кірунак грамадскай працы 
акрэсліваўся больш разумна. Напрыклад, настаўніца Наталля Аляксандраўна 
Рамзевіч узначальвала дэпутацкую культурна-асветніцкую камісію. Дзякуючы 
яе настойлівасці ў вёсках Рачкевічы і Прусы былі пабудаваны пачатковыя 
школы. Яна ж дапамагала і ў правядзенні спартыўных фестываляў, заахвоч-
вала калгасную моладзь удзельнічаць у самадзейнасці.

Заслугоўвае добрага слова і настаўнік Іван Мікалаевіч Матусевіч, які 
ў час летніх канікулаў арганізаваў брыгаду з вучняў VIII – IX класаў. Пад 
яго кіраўніцтвам юныя майстры пабудавалі ў шасці брыгадах калгаса імя 
Калініна сіласныя траншэі, кожная аб’ёмам 300 кв. м. Праўленне калгаса было 
ўдзячна яго выхаванцам, а гэта – самыя лепшыя вынікі працоўнага выхавання 
школьнікаў.

Цімкавіцкая школа задавала тон у раёне. Дзеці вучыліся паспяхова, да 
таго ж працоўнае выхаванне было выдатнае. Аднак самы вялікі гонар шко-
лы – мастацкая самадзейнасць. Тады, напярэдадні 1960-х гг., не было размаху 
мастацкай самадзейнасці ў настаўніцкіх калектывах Капыльшчыны, і таму, 
калі на студзеньскай нарадзе настаўнікаў выступіў калектыў самадзейнасці 
Цімкавіцкай дзесяцігодкі, у прысутных ён выклікаў захапленне. Быў па-
казаны спектакль паводле п’есы “Ірынка” Кузьмы Чорнага, а хор цудоўна 
выканаў вядомыя ўсім песні. Выступленне спадабалася кіраўніцтву раёна 
і кіраўніцтву райкама прафсаюза работнікаў асветы. Яго старшыня Любоў 
Сцяпанаўна Кандыбовіч папрасіла Зінаіду Іосіфаўну Раманенку арганізаваць 
хор настаўнікаў раёна і стаць яго кіраўніком. Абяцаў дапамагаць у арганізацыі 
важнай справы загадчык аддзела раённай асветы Дземідовіч. Але добрая задума 
ўвасобілася ў жыццё не адразу. Прыклад цімкаўцаў, іх высокае самадзейнае 
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мастацтва разварушылі глыбінку. Ва ўсіх школах, нават пачатковых, пачалі 
дзейнічаць харавыя, драматычныя, танцавальныя гурткі, з’явіліся добрыя 
вакалісты. На раённых аглядах заявілі пра сябе настаўнікі Быстрыцкай, Ляш-
нянскай сярэдніх школ, а за імі педкалектывы амаль усіх школ раёна. Ма-
стацкая самадзейнасць у школах набыла масавы характар. Усе імкнуліся паву-
чыцца ў цімкавіцкіх настаўнікаў, стараліся набрацца вопыту ў майстра сцэны 
дырэктара школы З. І. Раманенкі. Праслаўлены калектыў цімкаўцаў наведваў 
многія вёскі раёна. Перад канцэртам хтосьці з настаўнікаў выступаў з цікавай 
лекцыяй ці дакладам. Аднак не ўсе настаўнікі хацелі выходзіць на сцэну. 
Зінаідзе Іосіфаўне, тонкаму псіхолагу і рэжысёру, удалося іх угаварыць. Так, 
аргументы і просьбы рэжысёра паўплывалі на Марыю Давыдаўну Садоўскую, 
якая пагадзілася на ўдзел у спектаклі “Пытанне аб выхаванні” Б. Ласкіна. 
Гледачы сустракалі яе ролю на “біс”, і настаўніца замежнай мовы ўжо не магла 
жыць без сцэны. Сцэнічная творчасць захапіла і настаўніцу матэматыкі Надзею 
Іванаўну Нікановіч. Яна ўдзельнічала ў “Паўлінцы” Янкі Купалы, а таксама ў 
спектаклях “Два кошыкі” і “Гора чубатае”.

Пры цімкавіцкай дзесяцігодцы паспяхова дзейнічаў хор настаўнікаў 
і старшакласнікаў, струнны, танцавальны гурткі, аркестр народных 
інструментаў. З. І. Раманенка арганізавала раённы зводны хор настаўнікаў і 
шмат гадоў ім кіравала. Гэты калектыў налічваў каля 60 спевакоў. Ён паказаў 
сябе як адзін з лепшых у вобласці. Дырэктар навучальнай установы аддавала 
ўсю сябе справе выхавання маладога пакалення. У 1946 г. Зінаіда Іосіфаўна 
была адзначана нагрудным знакам “Выдатнік народнай асветы БССР”. Ужо 
пазней указам Вярхоўнага Савета БССР ёй прысвоена званне заслужанай 
настаўніцы Беларусі. У 1960 г. узнагароджана Ганаровай граматай Вярхоўнага 
Савета БССР. Актыўная дзейнасць З. І. Раманенкі ацэнена на самым высокім 
дзяржаўным узроўні: яна ўганаравана ордэнам “Знак Пашаны”, ордэнам 
Працоўнага Чырвонага Сцяга і ордэнам Кастрычніцкай Рэвалюцыі.

Зінаіда Іосіфаўна прыклала шмат намаганняў і ўсё ж такі дамаглася пабу-
довы трохпавярховай прыгажуні-школы. Потым з дапамогай бацькоў вучняў 
і настаўнікаў быў створаны музей Кузьмы Чорнага, які пазней набыў статус 
дзяржаўнага (а былі ж спробы сталічных чыноўнікаў забараніць музей “вора-
га народа”). Адкрыўся музей у 1964 г. Дарэчы, яшчэ ў 1950 г. З. Раманенка 
парупілася, каб школе прысвоілі імя Кузьмы Чорнага.

Новы будынак Цімкавіцкай сярэдняй школы быў узведзены ў 1960 г. 
Актыўна дапамагалі на будоўлі настаўнікі і школьнікі. З вучняў-выпускнікоў 
стварылі будаўнічую брыгаду. Узначальваў яе камсамолец Міхаіл Андруковіч, 
які закончыў у 1959 г. 10 класаў і вучыўся завочна на другім курсе 
будтэхнікума. Старанна працавалі на новабудоўлі Мікалай Андруковіч, Аляк-
сандр Бачурын, Яўген Маеўскі, Вова Шайпак, Ядзя Цвірко, Аня Шулякоўская, 
Ніна Валькоўская.

У новай школе пашырыліся магчымасці для творчасці вучняў. Акты-
візавалася праца ў гуртках мастацкай самадзейнасці: танцавальных, хара-
вым, драматычным. Вучні наведвалі заняткі фізіка-тэхнічнага гуртка, які 
арганізаваў Ф. П. Рудзік. Гурткоўцы больш шырока знаёміліся з законамі 
фізікі, а па чарцяжах рабілі фізічныя прыборы, і не дзіўна, што некаторыя з 
іх стануць фізікамі ці канструктарамі.
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Шматлікія семінары, якія часта праводзіліся ў навучальнай устано-
ве, спрыялі ўкараненню перадавых метадаў выхавання ў школе. У пачат-
ку 1963 г. такія заняткі былі праведзены з настаўнікамі I – IV класаў і 
класнымі кіраўнікамі. З цікавым пазнавальным дакладам выступіў завуч Іван 
Іванавіч Шаравар. Ён таксама адзначыў, што большасць настаўнікаў, а гэта 
Марыя Канстанцінаўна Андруковіч, Лізавета Аляксандраўна Вайтовіч, Ядвіга 
Антонаўна Карасёва, Зоя Данілаўна Васілевіч (Рудзік), Леанід Віктаравіч 
Прылепка, Адам Мартынавіч Семяновіч, Марыя Сцяпанаўна Семяновіч, На-
талля Аляксандраўна Рамзевіч, Вольга Пятроўна Парыбак, праводзяць урокі 
эфектыўна, вучаць школьнікаў думаць, рабіць высновы і падагульненні. Таму 
іх выхаванцы займаюцца ў асноўным на “4” і “5”. З 583 чалавек не паспявалі 
43 вучні. З класнымі кіраўнікамі праводзіліся гутаркі, значная ўвага аддава-
лася рабоце з бацькамі. У гэтай справе дапамагаў бацькоўскі ўніверсітэт, які 
наведваў 101 чалавек. Спрыялі выхаваўчаму працэсу бацькоўскія канферэнцыі, 
якія часта праводзіліся ў школе. Адна з іх адбылася ў пачатку 1964 г. З дакла-
дам на тэму адзінства школы і сям’і ў выхаванні дзяцей выступіла З. І. Рама-
ненка. У навучальным годзе калектыў дасягнуў добрай паспяховасці вучняў. 
Зінаіда Іосіфаўна з прыемнасцю паведаміла бацькам, што выпускнікі будуць 
мець у атэстатах добрыя і выдатныя адзнакі, а лепшыя з усіх – Людміла Ка-
лацкая, Валянціна Грышкова, Рыгор Розін. Але ў дзявятых і сёмых класах 
былі вучні, якія вучыліся дрэнна, – гэта быў папрок і настаўнікам, і бацькам. 
Зінаіда Іосіфаўна лічыла, што супольнымі намаганнямі такую сітуацыю можна 
паправіць.

Дырэктар школы адзначыла, што з дапамогай бацькоў, настаўнікаў, вучняў 
пабудаваны музей, які носіць імя Кузьмы Чорнага. На яго адкрыццё прыехалі 
сёстры і дачка пісьменніка, беларускія літаратары, вядомы скульптар Заір 
Азгур, які падараваў музею бюст класіка.

Да канферэнцыі, якая адбылася пазней, быў падрыхтаваны стэнд “Бярыце 
з іх прыклад”. Радавалі бацькоў выстаўленыя работы вучняў VIII – IX класаў, 
выкананыя на ўроках швейнай працы. Многім бацькам было прыемна па-
слухаць, як умела даюць са сцэны канцэрт юныя музыкі. Спачатку выступілі 
дудары, потым домравы і струнны аркестры. Юныя артысты радавалі не толькі 
бацькоў і педагогаў, але і тысячы прыхільнікаў іх самадзейнай творчасці, бо 
аб’ездзілі з канцэртамі ўсю Капыльшчыну, пабывалі на фестывалях абласнога 
і рэспубліканскага ўзроўню. Менавіта пасля адкрыцця музея юныя танцоры 
і спевакі бралі ўдзел у аглядзе мастацкай самадзейнасці школ БССР, а ра-
ней, у 1962 г., у рэспубліканскай дэкадзе самадзейнага мастацтва Беларусі. 
Асабліва добра выступіў дзявочы карагод. Цімкавіцкім вучням уручылі ды-
плом І ступені Міністэрства асветы БССР. Гонар школьнай установе прынеслі 
Люда Калацкая, Марыя Кляпко, Жана Зуева, Рая Буранкова, Валянціна 
Макаўчык, Ірына Траулька, Валянціна Шаравар. Цудоўна выконвалі песні 
Тамара Астаповіч, Жанна Кароль, Валянціна Кулеш, Зінаіда Сігнатуліна.

Настаўнікі на чале са сваім выдатным кіраўніком вучылі дзяцей любіць 
мастацтва, развівалi iх артыстычныя здольнасці, ды і самі паказвалі прыклад, 
як у педагогіцы, так і на сцэне. На раённым аглядзе мастацкай самадзейнасці 
журы спадабалася выступленне настаўніка рускай мовы і літаратуры Аляк-
сандра Фёдаравіча Кражымскага, выхавальніка групы падоўжанага дня Івана 
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Паўлавіча Александрова, настаўніка спеваў Аляксандра Канстанцінавіча 
Лазоўскага. З гумарам цімкавіцкія артысты выканалі яраслаўскія купле-
ты. Цудоўна выступіў хор, бо яго вялі спеўныя галасы Зінаіды Іосіфаўны 
Раманенкі і Марыі Сцяпанаўны Семяновіч.

Цімкавіцкая навучальная ўстанова дасягнула прыкметных поспехаў i плё-
ну, таму сюды па багаты вопыт ехалі настаўнікі з Ляшнянскай, Бучацінскай, 
Быстрыцкай, Навасёлкаўскай і нават з капыльскіх сярэдніх школ. Асабліва 
была запатрабавана Марыя Канстанцінаўна Андруковіч. Маладым біёлагам 
яна паказвала ўзорны прышкольны ўчастак, на якім юннаты праводзілі до-
следы, умела арганізоўвала заняткі і пазакласныя мерапрыемствы як клас-
ны кіраўнік. Марыя Канстанцінаўна цікава расказвала калегам пра І злёт 
настаўнікаў Беларусі, на якім уздымаліся важныя пытанні і праблемы. На яе 
адрас гучалі самыя шчырыя і цёплыя словы за выдатнае выхаванне дзяцей.

Нагадаем, у 1959 г., з увядзеннем абавязковай 8-гадовай адукацыі, у 
Цімкавічах дзейнічала сярэдняя агульнаадукацыйная школа з вытворчым наву-
чаннем. Ствараліся майстэрні, дзе дзеці набывалі сталярныя, слясарныя навыкі. 
У школе наладзілі харчаванне, свая сталовая забяспечвала вучняў абедамі. 
Адкрыліся групы падоўжанага дня, у адной з іх працаваў выхавальнікам Іван 
Паўлавіч Александроў. Аддавалася належная ўвага і фізічнаму выхаванню, 
бо школа цяпер мела добрую спартыўную залу і розныя спортпляцоўкі. У но-
вым школьным будынку былі светлыя класы, добра аформленыя кабінеты, 
якія дапамагалі вучням авалодаць такімі вучэбнымі прадметамі, як фізіка, 
хімія, літаратура і інш. Штогод адбываліся сустрэчы выпускнікоў, у школу 
прыязджалі былыя выхаванцы, каб успомніць гады вучобы і падзякаваць 
сваім настаўнікам, якія далі ім добрую пуцёўку ў жыццё. На вачах педагогаў 
адбывалася станаўленне іх вучняў: Анатоль Паўлавіч Вайтовіч быў старшынёй 
калгаса, а потым старшынёй Капыльскага райвыканкама; Яўген Гаўрылавіч 
Валністы быў сакратаром Капыльскага райкама партыі, пасля стаў старшынёй 
Клецкага райвыканкама. Непрыкметна з кандыдатаў перайшлі ў катэгорыю 
дактароў навук Іван Канстанцінавіч Копцік, Аркадзь Іосіфавіч Наркевіч, 
Вальдэмар Віктаравіч Раманенка, Ян Антонавіч Бокун, а актыўны ўдзельнік 
памятных сустрэч Аляксандр Паўлавіч Вайтовіч стаў акадэмікам, прэзідэнтам 
НАН Беларусі. Пазней больш маладыя выпускнікі ўвойдуць у гэтую ганаровую 
кагорту. Шмат былых выпускнікоў сталі настаўнікамі, старшынямі калгасаў, 
дырэктарамі школ, афіцэрамі, інжынерамі і проста шчырымі працаўнікамі.

Што і казаць, нялёгкая задача – выхаваць годнага, патрэбнага дзяржаве 
чалавека. У школе вучыліся дзеці з розных вёсак, і часам сярод местачкоўцаў 
яны адчувалі сябе ніякавата. З. І. Раманенка, а потым яе паслядоўнікі 
прыкладалі шмат намаганняў, каб дайсці да сэрца кожнага падлетка. Падыхо-
ды апрабоўваліся розныя: і запрашэнне дзяцей у гурткі, і наладжванне вечароў 
адпачынку, на якіх вучні хутка збліжаліся са сваімі равеснікамі. Душэўныя 
размовы педагогаў з дзецьмі і іх бацькамі мелі станоўчыя вынікі.

Творчыя напрацоўкі цімкавіцкіх асветнікаў заўсёды заўважаліся педагогамі 
раёна, таму невыпадкова ў школе неаднаразова праводзіліся раённыя 
семінары. Адзін з іх, семінар-практыкум настаўнікаў сярэдніх і васьмігадовых 
школ, адбыўся ў Цімкавіцкай сярэдняй школе ў 1964 г. Госці наведалі ўрокі 
фізічнага выхавання ў двух дзясятых класах. Аляксандр Канстанцінавіч 
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Лазоўскі і Мацвей Мацвеевіч Даменя падрыхтавалі з вучнямі гімнастычныя 
практыкаванні пад музыку. Яна бадзёрыла, стварала адпаведны настрой. 
Вучні дакладна выконвалі пад музычны рытм усе практыкаванні. Удзельнікам 
спадабаўся такі падыход да заняткаў, а метадыст інстытута ўдасканалення 
настаўнікаў Гарадзецкі прапанаваў гэтую навінку ўкараняць у іншых школах.

У канцы 1964 г. школа азначыла 100-гадовы юбілей. Праўда, выказваліся 
супярэчлівыя меркаванні адносна гэтай даты. Настаўнікі-гісторыкі, а таксама 
былы вучань школы, паэт і слынны краязнавец Рыгор Родчанка лічылі, што на-
вучальная ўстанова яшчэ старэйшая, бо калі адлічваць час ад працы бакалаўра, 
то ёй больш за 400 гадоў, а калі ад царкоўнапрыходскай школы – то 150 гадоў. 
І, як кажуць, у спрэчках нараджаецца ісціна. Сапраўды, калі браць пад увагу 
яўрэйскія хедары і ешыботы, а таксама хатнія школкі, асвета ў Цімкавічах ся-
гае ў глыб стагоддзяў. У розныя гады кантынгент навучэнцаў быў розны. Яшчэ 
да адкрыцця народнага вучылішча школьнікаў было ад 50 да 100 чалавек. За-
можныя местачкоўцы аддавалі дзяцей да хатніх настаўнікаў, адным з іх быў 
Ігнат Шмакаў, які вучыў нават беларускага класіка Уладзіслава Сыракомлю 
(Людвіка Кандратовіча) у Кудзінавічах.

Першыя пасляваенныя пакаленні юнакоў і дзяўчат вызначаліся незвычай-
най цягай да ведаў, прагай пазнання навук. Разбуранае вайной жыццё вымага-
ла падрыхтоўкі высокакваліфікаваных спецыялістаў для народнай гаспадаркі, 
культуры і адукацыі. І з гэтай задачай паспяхова спраўлялася Цімкавіцкая 
сярэдняя школа. Адным з самых значных стымулаў для выдатнай вучобы 
школьнікаў стала ўзнагароджанне залатымi і сярэбранымi медалямі.

Дарэчы, пасля рэвалюцыі 1917 г. у савецкай школе медалёў не было. 
Толькі пасля Вялікай Айчыннай вайны пастановай урада СССР у маі 1945 г. 
аднавілася, можна сказаць, гістарычная справядлівасць, паколькі ў Расійскай 
імперыі навучэнцы гімназій і вучылішчаў узнагароджваліся з 1828 г. Савецкі 
залаты медаль меў 583-ю пробу, а сярэбраны – 925-ю. У 1954 г. залатыя медалі 
знізіліся да 375 пробы, а сярэбраныя засталіся без змен. З 1960 г. школьныя 
медалі “За выдатныя поспехі ў вучобе” вырабляюцца з іншых металаў, золата 
і срэбра наносяцца на іх пры дапамозе апылення.

Першы залаты медаліст Цімкавіцкай сярэдняй школы Уладзімір Якаўлевіч 
Аляшкевіч паспяхова скончыў БДУ, працаваў настаўнікам Вялікараёўскай 
дзесяцігодкі. Міхаіл Паўлавіч Вайтовіч, будучы палкоўнік, высока ацэньваў 
інтэлектуальны і творчы патэнцыял свайго аднакласніка: “Валодзя вучыўся 
выдатна, з яго мог бы атрымацца знакаміты вучоны”.

На залаты медаль закончыла школу Марыя Іосіфаўна Варчэня (Карпенка). 
Праўда, пазней яна атрымала сярэбраны. М. Карпенка – вядомы журналіст, 
грамадскі дзеяч, заслужаны работнік культуры Беларусі. Залатым медалём 
была ўзнагароджана Кларыса Віктараўна Раманенка, якая доўгі час праца-
вала навуковым супрацоўнікам АН БССР. Сярэбраным медалём уганаравалі 
Леаніда Іосіфавіча Яроцкага. Ён прысвяціў сваё жыццё выхаванню дзяцей, 
настаўнічаў у Песачанскай сярэдняй школе Капыльскага раёна. Вось пры-
кладны пералік залатых медалістаў за дваццаць гадоў ад сярэдзіны 1950-х 
да сярэдзіны 1970-х гг., хоць гэты спіс, магчыма, мае патрэбу ў пашырэнні 
і ўдакладненні (у дужках пазначаецца год атрымання медаля): Уладзімір 
Аляшкевіч (1945), Кларыса Раманенка (1952), Аляксандр Вайтовіч (1955), 
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Аляксандр Кулеш (1960), Валянціна Грышкова (1964), Людміла Калацкая 
(1964), Рыгор Розін (1964), Ніна Лебядзь (1966), Тамара Лобан (1966), Ніна 
Сямашка (1974), Наталля Жыбуртовіч (1976).

Гэткімі высокімі ўзнагародамі адзначаліся найлепшыя вучні і пазней. 
Цімкавіцкая сярэдняя школа дала некалькі дзясяткаў залатых медалістаў. 
Цяпер хоць і ўганароўваюць выпускнікоў медалямі, але льгот пры паступленні 
ў ВНУ яны не маюць. Адна з апошніх па часе залатых медалістаў – Вольга 
Прохарава. Яна атрымала ўзнагароду ў 2011 г.

Традыцыі асветніцтва, закладзеныя з даўніх часоў, плённа і годна 
працягваў цімкавіцкі педкалектыў пад кіраўніцтвам З. І. Раманенкі – не толькі 
таленавітага педагога, але і выдатнага рэжысёра, краязнаўцы, журналіста, пе-
ракладчыка, інакш кажучы, чалавека шматграннага таленту, прафесіянала 
высокага ўзроўню. У гэтай шляхетнай, на выгляд кволай жанчыны хапала на 
ўсё сіл, энергіі і часу. Яна стварыла музей Кузьмы Чорнага, які быў адкрыты ў 
1964 г., а таксама музейныя экспазіцыі, прысвечаныя роднай школе і развіццю 
самадзейнасці і тэатральнай дзейнасці. Дзякуючы намаганням З. І. Раманенкі 
пазней у Цімкавічах з’явіўся музей 17-га Чырванасцяжнага пагранатрада. 
А самае галоўнае – дзеці паспяхова вучыліся, і многія з іх з задавальненнем 
удзельнічалі ў мастацкай самадзейнасці. Пад кіраўніцтвам З. І. Раманенкі на 
цімкавіцкай сцэне пастаўлены дзясяткі спектакляў, дзе ролі выконвалі вучні 
і настаўнікі. Пра паспяховую працу навучальнай установы часта паведамляла-
ся ў раённай газеце і рэспубліканскім друку, па беларускім тэлебачанні. Вось 
адна з публікацый у газеце “Слава працы” за жнівень 1966 г. У матэрыяле 
паведамляецца, што ў Цімкавіцкай сярэдняй школе праводзіцца актыўная 
падрыхтоўка да 50-годдзя Савецкай улады. Настаўнікі і вучні збіраюць ма-
тэрыялы пра гераізм савецкіх воінаў і партызан. Наладжана перапіска са 
знакамітымі людзьмі. Абсталяваны цікавыя пазнавальныя стэнды на ваен-
на-патрыятычную тэму. Ёсць стэнд “Яны вучыліся ў нашай школе” ў гонар 
Герояў Савецкага Саюза з матэрыяламі пра І. Казлоўскага, У. Наржымскага, 
А. Нячаева. Музейныя экспазіцыі раслі хутка, і таму Зінаіда Іосіфаўна вы-
рашыла зрабіць для музея прыбудову. З будматэрыяламі дапамаглі мясцовы 
саўгас і прадпрыемствы Цімкавіцкага сельсавета. А вось будаваць давялося 
самім, як і раней: настаўнікі, вучні і іх бацькі памяшканне ўзвялі гаспадар-
чым спосабам.

Мне даводзiлася прысутнічаць амаль на кожнай жнівеньскай нарадзе 
педагогаў Капыльшчыны, і асабліва прыемна было слухаць добрыя словы ад 
кіраўніцтва раёна на адрас настаўніцкага калектыву Цімкавіцкай сярэдняй 
школы. “На ўзроўні задач сённяшняга дня працуюць настаўнікі матэматыкі 
Адам Мартынавіч Семяновіч, настаўнік фізікі Флор Паўлавіч Рудзік, настаўнікі 
беларускай і рускай моў і літаратуры Вольга Ільінічна Марціновіч і Лізавета 
Аляксандраўна Вайтовіч, настаўніца хіміі Алена Іосіфаўна Чарняўская, 
настаўніцы пачатковых класаў Алена Казіміраўна Мохарт і Марыя Сцяпанаўна 
Семяновіч. Нядрэнна пастаўлена праца па фізічным выхаванні і спорце”. 
Як добра, што педагогаў шануюць, уганароўваюць за іх працу. А настаўнікі 
ганарыліся сваімі выпускнікамі. Сталі вучонымі Міхаіл Гілевіч і Аляксандр 
Нікалаеня (дацэнты БДУ), Ванда Шыманская (выкладчык політэхнічнага 
інстытута). Два браты Мікалай Ільіч і Аляксандр Ільіч Кірбуці працавалі 
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старшынямі калгасаў, былі адзначаны ордэнамі. Больш за 1500 выхаванцаў 
цімкавіцкіх асветнікаў сталі ўрачамі, афіцэрамі, настаўнікамі, інжынерамі і 
стараннымі працаўнікамі.

Культурна-творчае жыццё ў школе і Цімкавічах было надзвычай насыча-
нае. Кожны з вучняў мог знайсці сабе занятак і пэўнае зацікаўленне. У школе 
дзейнічалі хор настаўнікаў і вучняў, домравы аркестр, ансамбль дудароў, ду-
хавы аркестр, гурток гарманістаў і барабаншчыкаў, драмгурток, якімі кіравалі 
Зінаіда Іосіфаўна Раманенка, Аляксандр Канстанцінавіч Лазоўскі, Кліменцій 
Іванавіч Ляткевіч, Марыя Канстанцінаўна Кожанава (Андруковіч), Аляксандр 
Фёдаравіч Кражымскі. Ва ўсім падтрымліваў жонку – дырэктара і рэжысёра – 
муж, настаўнік геаграфіі Віктар Сяргеевіч Раманенка, які і сам праявіў сябе 
як таленавіты артыст у хоры і многіх спектаклях.

Аднак мара юнацтва не давала Зінаідзе Іосіфаўне спакою. У 1926 г. 
у мястэчку адбылася незабыўная сустрэча з Уладзіславам Галубком і яго 
вандроўным тэатрам. Пастаноўка спектакля “Ганка” зрабіла на цімкаўлянку 
вялікае ўражанне. Праз сорак гадоў яна сама ажыццявіла пастаноўку па 
п’есе У. Галубка. Яе мара збылася. У 1967 г. цімкавіцкія артысты выступілі 
на абласным фестывалі са спектаклем “Ганка”. Журы прысвоіла тэатраль-
наму калектыву настаўнікаў і вучняў Цімкавіцкай сярэдняй школы званне 
народнага. Цімкаўцам удалося ярка, адметна перадаць вобразы і характары 
п’есы. Колькі прайшло часу, але і сёння многія згадваюць той склад тэатраль-
нага калектыву. Званнем артыста народнага тэатра былі ўганараваны Флор 
Рудзік, Іван Александроў, Луіза Вайтовіч, Наталля Вайткоўская, Анатоль Жук 
(выканаўцы галоўных роляў), Антаніна Жук, Надзея Нікановіч, Аляксандр і 
Марыя Семяновічы, Мікалай Жогла, Ніна Аніфер, Мацвей Даменя, Кляменцій 
Ляткевіч, Алена Стасевіч. Зінаіду Іосіфаўну ўзнагародзілі Ганаровай граматай 
Вярхоўнага Савета БССР.

У 1966 г. на кросавых дыстанцыях, прысвечаных 50-годдзю савецкай 
улады, праславіліся школьныя спартсмены. У бегу на 1000 м трэцяе мес-
ца заваяваў Вялічка, а на 500 м – Корбут. У камандным заліку красмены 
Цімкавіцкай СШ занялі ІІ месца і саступілі першае месца Грозаўскай школе-
інтэрнату.

Цімкавіцкія школьнікі год за годам заваёўвалi прызавыя месцы. Тады 
ў школу прыйшлі настаўнікі фізкультуры з вышэйшай адукацыяй. Адзін з 
іх, Аляксандр Міхайлавіч Дубовік, быў не толькі выдатным трэнерам, але 
і таленавітым артыстам у народным тэатры. Вызначыліся спартсмены і на 
VIII раённым турыстычным злёце. Іх добра падрыхтаваў настаўнік Мацвей 
Мацвеевіч Даменя. Хлопцы і дзяўчаты паказалі найлепшую хуткасць хадзьбы, 
добра гулялі ў футбол, арыентаваліся на мясцовасці, спявалі турыстычныя 
песні, таму Цімкавіцкая сярэдняя школа стала прызёрам.

Цімураўцы, якія ў тыя далёкія гады выконвалі, можна сказаць, функцыі 
сацыяльных работнікаў, прыносілі ў хаты састарэлых цімкаўцаў ваду, дровы, 
мылі падлогу і посуд, па просьбе ветэранаў нават спявалі іх любімыя песні.

Аднак самы галоўны вынік працы педкалектыву навучальнай установы – 
паспяховасць вучняў, якая склала 98,7 працэнта. Пра цімкавіцкіх настаўнікаў 
пісаў у райгазеце дырэктар Цялядавіцкай сярэдняй школы Валянцін Юльянавіч 
Жалкоўскі: “Цімкавіцкі настаўнік строгі, але справядлівы, ён умее працаваць 
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і прымяняць новыя напрацоўкі ў педагогіцы, тактоўна адносіцца да вучня і 
валодае культурай мовы”. Шмат цёплых слоў ён адрасаваў свайму калегу – 
дырэктару З. І. Раманенцы.

Настаўнікі хваляваліся за лёс сваіх выхаванцаў, шчыра хацелі, каб 
выпускнікі знайшлі месца ў жыцці. Дырэкцыя саўгаса “Цімкавіцкі” 
накіравала дваіх выпускнікоў, Івана Наркевіча і Уладзіміра Сасноўскага, 
у сельскагаспадарчую акадэмію, яшчэ дзесяць чалавек – у тэхнікумы і 
спецвучылішчы. Хлопцы апраўдалі спадзяванні дырэкцыі і школы, пра 
што на школьнай лінейцы 1967 г. паведаміла дырэктар навучальнай уста-
новы. У лінгвістычны інстытут паступілі Дзіяна Буданава (Пасюк), Тамара 
Астаповіч і Людміла Кот (яе бацька вучыўся ў адным класе з І. Казлоўскім), 
Леанід Лобан – у БДУ. У кожнага з іх адметны лёс: Наркевіч стане 
старшынёй калгаса, Сасноўскі – старшынёй райвыканкама, Лобан – ды-
рэктарам школы, Пасюк – настаўніцай, Астаповіч – перакладчыцай, Кот 
(Хвядчэня) – кандыдатам філалагічных навук, пазней доктарам педагагічных 
навук, Вольга Раманенка – урачом. У школе перыядычна адбывалiся сустрэ-
чы выпускнікоў, з кожным разам на сустрэчах настаўнікі заўважалi хуткае 
прафесійнае станаўленне сваіх выхаванцаў.

Паступова разгарнулася надзвычай актыўная тэатральная і сцэнічная 
дзейнасць школы. Пад патранатам Зінаіды Іосіфаўны пры тэатры запраца-
вала дзіцячая студыя, і яна адразу заявіла пра сябе цікавымі, адметнымі 
пастаноўкамі. Поспех прынесла прэм’ера спектакля “Дзеці аднаго дома” па 
п’есе І. Шамякіна. Іван Пятровіч прыехаў у школу і паглядзеў пастаноўку 
свайго твора ў выкананні цімкавіцкіх дзяцей. Узрушаны, ён сказаў: “Нічога 
падобнага я не бачыў, вашы выхаванцы іграюць лепш за прафесіяналаў”. Дарос-
лыя артысты парадавалі камедыяй Анатоля Сафронава “Ляцяць гусі”. Артыст-
ка народнага тэатра Луіза Юр’еўна Вайтовіч змагла праўдзіва і пераканальна 
данесці да гледача вобраз сваёй галоўнай гераіні Гарыцвет. А ролю настаўніка 
Васіля, які сватаўся да Гарыцвет, добра ўвасобіў Іван Паўлавіч Александроў. 
Ролі вяскоўцаў удала сыгралі А. К. Лазоўскі, А. М. Дубовік і інш.

Тэатр пачаў выконваць важную ролю ў выхаваўчым працэсе. Дзеці сталі 
лепш вучыцца. Пасля шамякінскай п’есы вучні добра папрацавалі над 
спектаклем “Маленькія салдаты Брэсцкай крэпасці” па п’есе А. Махнача. 
Сямікласнікі з вялікай унутранай самааддачай выконвалі ролі сваіх герояў. 
Гэта было для іх вялікім гонарам, бо ў цімкавіцкай школе вучылася Нюра 
Кіжаватава, уваходзіў у бацькоўскі школьны камітэт яе бацька, пагранічнік 
17-га пагранатрада, вучыўся ў школе і яе брат Іван, які таксама быў гаўрошам 
крэпасці.

Ролю Нюры ярка, запамінальна выканала Таццяна Растаргуева, Пеці Клы-
пы – Аляксандр Іваноў, Мікалая Новікава – Мікола Татур. У спектаклі ігралі 
таксама іншыя дзевяцікласнікі. Юныя артысты сустрэліся з аўтарам п’есы, і 
гэта акрыліла іх, дадало імпэту і натхнення.

У маі 1970 г. адбылося некалькі важных падзей, якія прынеслі гонар 
школе. На раённым злёце пры падвядзенні вынікаў першае месца заняла 
піянерская дружына імя Аляксандра Матросава Цімкавіцкай сярэдняй школы. 
Ёй быў уручаны пераходны Чырвоны сцяг раённай піянерскай арганізацыі. 
Дванаццаць гадоў запар цімкавіцкія піянеры ўтрымлівалі гэтую каштоўную 
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рэліквію. Першы сакратар райкама камсамола Мікалай Шабусаў адзначаў: «Гэ-
та вынік выдатнай работы старшай піянерважатай Антаніны Паўлаўны Жук. 
Яе піянеры сталі яшчэ і пераможцамі Усесаюзнага маршу “Заўсёды гатоў!”».

Злёт юных хімікаў школ раёна адбыўся ў Цімкавіцкай сярэдняй шко-
ле. Яго мэта – выяўленне найбольш цікавых дзіцячых работ і павышэнне 
цікавасці вучняў да вывучэння хіміі. Была наладжана выстава вучнёўскай 
творчасці. У гасцей і наведвальнікаў вялікую цікавасць выклікалі работы 
вучняў Цімкавіцкай СШ У. Аляшкевіча і М. Пасюкевіча.

А ў ліпені таго ж года школа ўрачыста адзначыла 70-годдзе з дня нара-
джэння Кузьмы Чорнага. Прыехалі вучні і настаўнікі Тарасаўскай васьмігодкі, 
што на Кіеўшчыне, а таксама сёстры пісьменніка Ганна Карлаўна і Марыя 
Карлаўна, яго дачка Ірына (Рагнеда) Мікалаеўна, беларускія пісьменнікі Янка 
Скрыган, Васіль Вітка, Іван Грамовіч і Алесь Асіпенка. Адкрыў урачысты сход 
былы вучань школы, старшыня райвыканкама Анатоль Паўлавіч Вайтовіч. 
Настаўніца Ганна Іванаўна Дзічкоўская прачытала верш класіка “Роднае по-
ле”. Гасцей і цімкаўцаў парадавалі выступленні артыстаў мастацкай школьнай 
самадзейнасці.

Цікавае жыццё віравала ў Цімкавічах, і цэнтрам усёй культурна-масавай 
працы была мясцовая школа. Гэты аспект станоўча ўплываў на паспяховасць 
вучняў. Цімкавіцкая сярэдняя школа набыла прэстыж праз узровень адукацыі, 
стварэнне ўмоў для развіцця творчых здольнасцей вучняў.

На належную вышыню было ўзнята выкладанне матэматыкі настаўнікам 
Адамам Мартынавічам Семяновічам, фізікі – Флорам Паўлавічам Рудзікам, 
гісторыі – Леанідам Віктаравічам Прылепкам, геаграфіі – Віктарам Сяргеевічам 
Раманенкам, хіміі – Аленай Іосіфаўнай Чарняўскай, замежнай мовы – Марыяй 
Давыдаўнай Садоўскай, фізкультуры – Аляксандрам Міхайлавічам Дубовікам. 
З прыходам у школу А. М. Дубовіка, выхаванца Мінскага інстытута фізічнай 
культуры, дасягненні вучняў прынеслі школе і спартыўную славу. З году ў 
год школьныя спартсмены лідзіравалі ў раёне па ручным мячы. Раней гэты 
від спорту не быў асабліва вядомы і папулярны на Капыльшчыне, аднак дзя-
куючы Дубовіку надзейна прыжыўся ў Цімкавічах і раёне. Вось што пісаў у 
райгазеце Саша Александроў: “У красавіку мае аднакласнікі ў спаборніцтве па 
гандболу ўмела перамаглі сваіх сапернікаў. Сярод дзяўчынак барацьба была 
больш напружанай, але і яны перамаглі. І ўсё гэта дзякуючы нашаму трэнеру 
Аляксандру Міхайлавічу. Гэты новы від спорту выклікаў цікавасць у капылян, 
і ўсё больш і больш становіцца аматараў гэтага незвычайнага віду спорту”.

Піянерская “Зарніца” таксама мела шмат сваіх прыхільнікаў, яна рыхтава-
ла юных стралкоў, сувязістаў, санітараў. На раённых спаборніцтвах у рамках 
гэтай гульні цімкавіцкія вучні заваёўвалі першыя або другія месцы. На ўсіх 
спартакіядах паспяхова выступалі лыжнікі. Вучні любілі гуляць у шахма-
ты, футбол, валейбол і інш. Цімкавіцкія школьнікі паспяхова выступілі на 
спартакіядзе ў снежні 1972 г. Асабліва вызначылася ў шахматных баталіях 
Ірына Лазоўская – яна стала чэмпіёнкай.

Пра спартыўныя дасягненні цімкавіцкіх школьнікаў шмат пахвальнага 
гаварылася на адной са жнівеньскіх нарад настаўнікаў. Зазначалася, што 
прыкладам для ўсіх педагогаў раёна можа служыць калектыў Цімкавіцкай 
сярэдняй школы. 
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А пераймаць было што, і не толькі ў спорце. Тут актыўна вывучалася куль-
тура братніх народаў, падтрымлівалася сувязь з украінскай школай. Створаны, 
як адзначалася, багаты на экспанаты музей Кузьмы Чорнага, сабраны матэ-
рыялы пра ветэранаў вайны і працы, плённа выкарыстоўваліся разнастайныя 
формы навучання і выхавання.

Веды, закладзеныя ў перыяд вучобы ў школе, дапамагалі адаптавацца ў 
самастойным жыцці многім яе выхаванцам. Напрыклад, Ірына Уладзіміраўна 
Траулька выдатна вучылася ў Цімкавіцкай школе, удзельнічала ў драматыч-
ным, харавым і танцавальным гуртках. Яна паспяхова выступала на раён-
ных і абласных фестывалях самадзейнасці. Пасля дзесяцігодкі вучылася ў 
Беларускім дзяржаўным універсітэце. Скончыўшы гэтую вышэйшую наву-
чальную ўстанову, працавала ў Старыцкай сярэдняй школе. Выкладала хімію 
і біялогію, была класным кіраўніком. Яна наладзіла дзейнасць драматычнага 
гуртка. І. У. Траулька гаварыла: “Я дзецям расказваю пра жывапіс, разыгры-
ваю спектаклі з імі. Знаёмлю з музыкай, каб мае выхаванцы разумелі прыго-
жае і мелі добры густ”. Так цімкавіцкая традыцыя знайшла працяг у працы 
Ірыны Уладзіміраўны са старыцкімі дзецьмі. Як некалі Уладзіслаў Галубок 
захапіў сцэнічнай дзеяй Зіну Раманенку, так, у сваю чаргу, Ірына Траулька 
перадавала сваім выхаванцам любоў да сцэны і тэатра. Ірына Уладзіміраўна 
была ўдзячна Зінаідзе Іосіфаўне і многім сваім настаўнікам, асабліва Алене 
Іосіфаўне Чарняўскай, якая навучыла яе любіць хімію.

Не заставалася ў баку ад школьных спраў і мясцовая бібліятэка. Бібліятэкар 
Вольга Раманаўна Маеўская разам з педагогамі школы наладжвала тэматычныя 
выставы літаратуры. Дзеці беглі сюды па цікавыя кніжкі, якія раілі прачытаць 
настаўнікі, а таксама Вольга Раманаўна. З нагоды 50-годдзя Кастрычніцкай 
рэвалюцыі тут адбылася сустрэча дзесяцікласнікаў з камсамольцамі 1920-х гг. 
Ганнай Рыгораўнай Новік і Іванам Васільевічам Шулякоўскім. Адбыўся тэма-
тычны вечар “Цімкавічы за 50 гадоў”. Пасля справу Маеўскай прадоўжыла 
бібліятэкар Вера Клішэвіч, яна разам са школьным бібліятэкарам Нінай 
Нікалайчык наладжвала святы кніг. Дарэчы, Ніна Канстанцінаўна вяла 
вялікую пошукавую працу па зборы архіўных матэрыялаў з гісторыі школы 
і Цімкавіч. У вучняў выхоўвалася павага да сваёй спадчыны. Прафесіяналізм 
Н. К. Нікалайчык быў заўважаны кіраўніцтвам раённай асветы. У 1972 г. 
у Цімкавічах адбыўся семінар школьных бібліятэкараў сярэдніх і базавых 
школ. Ніне Канстанцінаўне было што сказаць сваім калегам. Спецыялісты 
кніжнай справы абмяняліся вопытам работы.

Настаўніца Вольга Ільінічна Марціновіч шчодра дзялілася з калегамі ме-
тадычным вопытам, дапамагала ў распрацоўцы складаных тэм. У школе 
трывала прапісалася кабінетная сістэма, і піянерам па яе ўкараненні была 
менавіта В. І. Марціновіч. Вольга Ільінічна цудоўна аформіла кабінет мовы 
і літаратуры. Кабінетная сістэма апраўдала сябе і на ўроках фізікі, біялогіі, 
хіміі. На занятках настаўнікі выкарыстоўвалі магнітафонныя запісы, спецы-
яльныя тэлеперадачы. Умела аформленыя кабінеты садзейнічалі атрыман-
ню трывалых ведаў. Данесці патрэбную інфармацыю да вучняў дапамагалі 
тэхнічныя сродкі – магнітафоны, прайгравальнікі, тэлевізары. Дзякуючы 
гэтаму па-наватарску працавалі Вольга Ільінічна Марціновіч, Алена Іосіфаўна 
Чарняўская, Мая Іванаўна Сакалоўская, Святлана Флораўна Шанчук, Валерый 
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Іосіфавіч Чарняўскі. А выхаванцы М. І. Сакалоўскай і А. І. Чарняўскай сталі 
прызёрамі на раённых і абласных прадметных алімпіядах.

У 1974 – 1975 гг. у школе пачалі вывучаць аўтасправу. Так, Уладзімір 
Раманоўскі навучыўся тэхніцы кіравання аўтамабілем, атрымаў прафесію 
вадзіцеля і, калі быў студэнтам інстытута народнай гаспадаркі, у час летніх 
канікулаў дапамагаў у саўгасе “Цімкавіцкі” адвозіць сянаж у закладачныя 
ямы, збожжа на зерняток. Паспяхова вытрымалі экзамены і сталі шафёрамі 
ІІІ класа Алена Гробер, Ала Рымашэўская, Міхаіл Ціхановіч, Анатоль Абрам-
чык і многія іншыя выпускнікі Цімкавіцкай сярэдняй школы. Гэтая прафесія 
дапамагала былым выхаванцам школы ў жыцці.

Вялікая ўвага аддавалася працоўнаму навучанню. У школьных майстэрнях 
дзеці паспяхова асвойвалі сталярную і слясарную справы. На прышкольных 
агародах нараджаліся будучыя аграномы.

У школьных сценах гадаваліся і выхоўваліся разнастайныя таленты. Будучы 
вучоны, пісьменнік, галоўны рэдактар часопіса “Беларуская мова і літаратура” 
Алесь Бельскі ўжо ў шостым класе (1975 год) надрукаваў свае нататкі ў дзіцячай 
газеце “Зорька” і райгазеце “Слава працы”. У часопісе “Бярозка” і газеце 
“Піянер Беларусі” юныя чытачы з цікавасцю чыталі яго замалёўкі аб прыродзе. 
Праз тры гады дзевяцікласнік пабываў на злёце юных талентаў Міншчыны, а 
потым стаў пераможцам рэспубліканскага конкурсу сачыненняў “Мая родная 
Беларусь”. Сашу Бельскага двойчы прэміравалі пуцёўкамі ў піянерлагер “Зубра-
ня”. Таленавіты юнак са сваімі аднадумцамі выпускаў школьную насценгазету. 
Педагогі і дырэктар школы з задавальненнем чыталі цікавыя нумары. Най-
перш заслуга ў гэтым была рэдактара рукапіснага выдання Сашы Бельскага. 
Ён удзячны сваім настаўнікам Соф’і Барысаўне Пакалевіч, Вользе Ільінічне 
Марціновіч, Генадзю Іосіфавічу Казаку за іх урокі творчасці, спрыянне і дапа-
могу ў развіцці літаратурных здольнасцей.

Выдатна пісалі школьныя сачыненні сакратар школьнай камсамольскай 
арганізацыі Наталля Жыбуртовіч і яе аднакласніцы Люда Рымашэўская, 
Таіса Шахрай. Можна сказаць з упэўненасцю, што іх погляды на жыццё, час 
і чалавека былі б цікавыя і для чытачоў перыядычнага друку. І, хто ведае, 
магчыма, яны маглі б стаць таленавітымі журналістамі, публіцыстамі ці нават 
пісьменнікамі. Але, напрыклад, Наталля выбрала прафесію настаўніцы і вельмі 
задаволена сваім выбарам. Дзесяць гадоў працавала яна намеснікам дырэктара 
Семежаўскай сярэдняй школы. Цікава, што гэтыя выдатніцы добра ігралі ў 
школьных спектаклях. 

Вельмі шкада, што не кожнаму настаўніку выпадае доўга дарыць цяпло 
сваёй душы вучням. Надзея Іванаўна Нікановіч шчыра любіла дзяцей, умела 
абудзіць у вучняў цікавасць і любоў да матэматыкі, цудоўна іграла ролі ў спек-
таклях, але памерла на 57-м годзе жыцця. Спартыўным цудам для Цімкавіч 
быў Аляксандр Міхайлавіч Дубовік. Ён захапіў спортам усіх школьнікаў, яны 
не падводзілі свайго настаўнiка і станавіліся пераможцамі шматлікіх раённых 
спартакіяд. На жаль, Аляксандр Міхайлавіч заўчасна пайшоў у вечнасць.

Але жыццё працягвалася. Артысты народнага тэатра паставілі п’есу “Ме-
сяцавая саната”. Артыстка народнага тэатра Ніна Канстанцінаўна Нікалайчык 
стварыла яркі вобраз Любы Ермаковай, а прыёмнага сына Ермаковай сыграў 
Алег Коршак, у ролі суседа гледачы пазналі Віктара Сяргеевіча Раманенку. 
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Сюжэт п’есы пабудаваны на напружаных калізіях: насуперак волі мужа (яго 
ролю выконваў Станіслаў Іосіфавіч Чарняўскі) жонка бярэ прыёмнага сына. На 
сцэне артысты народнага тэатра Алена Паўлаўна Стасевіч, Святлана Флораўна 
Шанчук, Аляксандр Ільіч Андруковіч, Аляксандр Канстанцінавіч Лазоўскі, 
вучаніца Тамара Андруковіч дапаўнялі галоўных герояў п’есы, перадалі свет 
складаных адносін сярод вяскоўцаў. Пастаноўка стала светлым помнікам бы-
лым артыстам народнага тэатра Н. І. Нікановіч і А. М. Дубовіку.

У 1978 г. настаўніца В. І. Марціновіч была дэлегатам Усесаюзнага з’езда 
настаўнікаў. У адукацыйнай практыцы яна прытрымлівалася новых кірункаў 
і падыходаў, выкарыстоўвала найбольш эфектыўныя формы і прыёмы наву-
чання, таму стала годным прадстаўніком Капыльшчыны ў Маскве. У тым жа 
годзе яна стала заслужанай настаўніцай БССР. Гэта была вялікая падзея як 
для Вольгі Ільінічны, так і для ўсёй школы.

Дэмаграфічная сітуацыя ў Цімкавічах, як і ў цэлым па раёне, з кожным го-
дам пагаршалася. Былое мястэчка старэла, у ім змяншалася колькасць дзяцей. 
Яшчэ гадоў дзесяць таму, па словах Н. К. Нікалайчык, у школе налічвалася 
каля 800 вучняў, аднак былі гады, што колькасць навучэнцаў дасягала 1000 
чалавек, а ўжо ў канцы 1980-х гг. навучальную ўстанову наведвала ад 500 да 
600 вучняў.

Ганна Васільеўна Шаравар успамінала, што яна пачала працаваць у 
1976 г. – прыняла эстафету ад настаўніцы хіміі Алены Іосіфаўны Чарняўскай, 
якая пайшла на пенсію. Тады ў школе налічвалася каля 580 вучняў, класы 
былі вялікія: больш за 40 чалавек, цяпер у іх ад 13 да 25 вучняў.

З 1 верасня 1980 г. дырэктарам школы стала Г. В. Шаравар, а З. І. Ра-
маненка пайшла на пенсію, аднак працягвала кіраваць школьнай самадзей-
насцю. Некаторы час яна займалася музейнай работай. Музею Кузьмы Чор-
нага было прысвоена званне народнага. Раённае кіраўніцтва хацела прапана-
ваць пенсіянерцы пасаду дырэктара музея, але потым перадумала. Музейную 
ўстанову далучылі да Капыльскага раённага краязнаўчага музея. Музей класіка 
стаў аддзелам, яго навуковым супрацоўнікам быў прызначаны настаўнік 
англійскай мовы Васіль Паўлавіч Лобан. Досвед і паслугі былога дырэктара 
былі ўжо непатрэбны, хоць матэрыялаў па гісторыі тэатра і Цімкавіч, сабра-
ных ёю, хапіла б яшчэ на адзін музей.

Новы дырэктар школы Г. В. Шаравар, прыхільніца перадавых педагагічных 
інавацый, змагла знайсці аднадумцаў і скарыстаць найлепшыя дасягненні 
педагогаў-наватараў. У Цімкавіцкай школе паспяхова ўкаранялася методыка Ша-
талава ў вывучэнні геаметрыі, матэматыкі. Ды і ваенна-патрыятычнае выхаванне 
вучняў паднялося на сучасны ўзровень. Добра працавалі настаўнікі-наватары 
Людміла Паўлаўна Бакун, Ніна Васільеўна Зубарык, Марыя Рыгораўна Подчар-
кава, Марыя Апанасаўна Астрэйка, Антаніна Паўлаўна Жук, Ніна Васільеўна 
Сідарэвіч, Галіна Уладзіміраўна Ларыошына. У адной з гутарак Г. В. Шаравар 
зазначыла: “Педагагічны калектыў быў вельмі таленавіты, дружны і стаў надзей-
най апорай для мяне”. Сапраўды, Ганна Васільеўна, абапіраючыся на найбольш 
ініцыятыўных настаўнікаў, укараніла ў вучэбны працэс інавацыйныя тэхналогіі, 
метады, формы навучання і выхавання. Аднак на шляху былі розныя складанасці, 
бар’еры, ды апантаных педагогаў гэта толькі загартоўвала, як тых спартсменаў, 
яны ў сваёй дзейнасці ўздымаліся на яшчэ больш высокі прафесійны ўзровень.
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Зімой 1981 г. настаўнікі Цімкавіцкай сярэдняй школы ўдзельнічалі ў лыж-
ных спаборніцтвах на прыз газеты “Слава працы”. Сапернікі з гарадскіх школ 
былі моцныя, тым не менш у камандным заліку цімкаўцы заваявалі ІІІ месца. 
Трывала замацаваўся ў школе такі від спорту, як ручны мяч. Хоць А. Дубовіка 
не стала, але яго справа займела надзейны працяг. Паспяхова выступалі ка-
манды хлопцаў і дзяўчат, якія заваёўвалі на раённых спаборніцтвах першыя 
месцы. На 35-й восеньскай спартакіядзе сярод 23 школ раёна цімкавіцкая 
навучальная ўстанова заняла ІІ месца. Разам з гандбалістамі добрыя вынікі 
паказалі шахматысты.

Не страчвала сваіх пазіцый і піянерская дружына імя А. Матросава. Яна 
была правафланговай у раёне і надзейна ўтрымлівала пераходны Чырвоны сцяг 
раённай піянерскай арганізацыі. Заслуга ў гэтым А. П. Жук. Некалькі гадоў 
запар цімкавіцкія піянеры на раённым піянерскім злёце адкрывалі ўрачыстае 
шэсце. Антаніна Паўлаўна стварыла альбом піянерскай славы. Правядзенне 
розных гульняў, віктарын, дыспутаў, свят спрыяла духоўнаму развіццю дзя-
цей, выхаванню патрыятычных і грамадзянскіх пачуццяў.

Мастацкая самадзейнасць настаўніцкага калектыву вылучалася на раённым 
і занальным аглядзе, на сцэне дэманстраваліся яркія выступленні.

На жнівеньскай нарадзе (1981) адзначалася паспяховая дзейнасць 
Цімкавіцкага вучэбна-вытворчага камбіната. Грунтоўную працоўную 
падрыхтоўку атрымлівалі вучні ІХ – Х класаў па васьмі спецыяльнасцях.

Уяўленне пра вучэбны працэс у школе даюць урокі настаўнікаў. Вось 
як праходзіў урок Соф’і Барысаўны Пакалевіч. У IV класе вывучаўся твор 
“Сын артылерыста” Канстанціна Сіманава. Вучні пранікнёна прачыталі верш, 
адзначылі духоўныя якасці героя. Аляксандр Новік вобразна абмаляваў пар-
трэт лейтэнанта. З дапамогай настаўніцы вучні знайшлі мастацка-выяўленчыя 
сродкі мовы. Пасля дэталёвага аналізу твора яны лепш разумелі асаблівасці 
рытму і рыфмы.

На ўроках музыкі, якія вёў Аляксандр Канстанцінавіч Лазоўскі, адбывала-
ся сустрэча з дзівосным светам чароўных гукаў, мелодый. Настаўнік іграў тую 
ці іншую мелодыю, а вучні па нотах паўтаралі яго найгрышы. “Пад уздзеяннем 
лірычнай песні я разумею цудоўны свет музыкі”, – гаварыла Аксана Цвірка. 
Выхаванка Лазоўскага Тамара Андруковіч пад уплывам свайго настаўніка 
пайшла вучыцца ў музычную школу.

Заўважыла Тамару і А. П. Жук, папрасіла на чарговым піянерскім зборы сы-
граць песню на баяне. А потым ёй захацелася не толькі ўпрыгожваць музыкай 
піянерскія зборы, але і радаваць людзей канцэртнымі выступленнямі. Так яна 
стварыла ансамбль песні “Купалінка”. Яго ўдзельніцамі сталі Іна Вайцяховіч, 
Ала Астрэйка, Наташа Фурык, Наташа Сільвановіч, Таня Дзятловіч, Галіна 
Пірожнік. Дзяўчаткі паспяхова выступалі на аглядах мастацкай самадзейнасці 
і на школьных вечарах. Юныя артысты часта радавалі сваімі цудоўнымі 
выступленнямі рабочых саўгаса “Цімкавіцкі”. Цудоўныя, запамінальныя 
канцэрты былі да Дня Перамогі і Дня настаўніка, і такіх выступленняў не 
злічыць. За канцэртную дзейнасць удзельнікі ансамбля атрымалі граматы, а 
яго кіраўнік Т. Андруковіч была адзначана дыпломам І ступені.

Мелі плённы працяг традыцыі працоўнага выхавання. У летні час школьнікі 
працавалі ў лагеры працы і адпачынку. Вучні VIII – IX класаў удзельнічалі 
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ў будаўніцтве адкормачнага пункта буйной рагатай жывёлы. Асаблівы 
энтузіязм выявілі дзяўчаты на саўгасным збожжатаку. Разам з настаўніцай 
В. І. Марціновіч яны прыходзілі на збожжавы комплекс, правейвалі жыта 
і пшаніцу, клапаціліся пра захаванне новага ўраджаю. Старанна працавалі 
Таццяна Бянькоўская, Жанна Кавальчук, Ала Дубоўская, Святлана і Ірына 
Жоглы, Таццяна Корзун, Ірына Маеўская, Алена Сцяпура, за што ад дырэкцыі 
саўгаса “Цімкавіцкі” атрымалі падзяку.

Традыцыйнымі ў школе сталі бацькоўскія сходы. Яны таксама станоўча 
ўплывалі на вучэбна-выхаваўчы працэс. На адным з іх прасочвалася 
ўзаемасувязь паміж дзецьмі і бацькамі. Напрыклад, бацька Людмілы Давы-
док – найлепшы механізатар не толькі саўгаса, але і раёна, а вось бацька 
Наталлі Жук – найлепшы вадзіцель аўтабазы № 21, Наталлі Фурык – най-
лепшы электрык спіртзавода. Добрымі бацькамі і стараннымі спецыялістамі 
ганарыліся Людміла Камінская, Жанна Колас, Аляксандр Нікалайчык, Тацця-
на Дубовік, Ірына і Святлана Жоглы. Калі маці і бацька паказваюць прыклад 
сваёй працавітасцю, стараннасцю, дзеці не будуць іх падводзіць.

У лютым 1982 г. адбылася запамінальная сустрэча былых выпускнікоў. 
Многія з іх дзясяткі гадоў таму пакінулі сцены альма-матар і адчувалі вялікую 
радасць ад сустрэч з аднакласнікамі і настаўнікамі. Горка і сумна было ад таго, 
што некаторыя з настаўнікаў ужо пайшлі з жыцця. Афіцэры, інжынеры, ура-
чы і вучоныя са ступенямі дактароў прайшлі па школьных класах. Сустрэліся 
з дырэктарам школы Ганнай Васільеўнай Шаравар, настаўнікамі Леанідам 
Віктаравічам Прылепкам, Святланай Флораўнай Шанчук, Соф’яй Барысаўнай 
Пакалевіч, завучам Валянцінай Міхайлаўнай Шустоўскай. Пазнаёміліся са 
стэндамі, прысвечанымі славутым вучням школы, наведалі музеі, агледзелі іх 
экспазіцыі. З. І. Раманенка была экскурсаводам, яна расказала пра гісторыю 
17-га Цімкавіцкага пагранатрада, даваеннае жыццё мястэчка. Ёй было пры-
емна сустрэцца з былымі вучнямі і гутарыць, прыгадваць яркія моманты 
школьнага жыцця. Сустрэча сабрала студэнтаў і дзесяцікласнікаў, якія былі 
на парозе выпуску.

Яшчэ, здаецца, толькі што Жанна Колас вучылася ў школе, а ўжо пачала 
набываць прафесію ўрача ў Мінскім дзяржаўным медінстытуце. Пад апла-
дысменты ёй уручылі залаты медаль за выдатную вучобу. Тамара Ракіцкая 
вучылася ў Мінскім радыётэхнічным інстытуце, Аляксандр Дзятловіч – у вы-
шэйшым ваенным вучылішчы, Святлана Раманоўская – у Мінскім дзяржаўным 
педагагічным інстытуце. Пазней яна паспяхова скончыць гэтую навучальную 
ўстанову і вернецца працаваць у родную школу. Усе выпускнікі гаварылі: “Як 
добра ў сценах роднай школы!” Артысты народнага тэатра парадавалі гасцей 
і блізкіх іх сэрцу людзей спектаклем “Пунсовая кветачка”, які, дарэчы, меў 
поспех у гледачоў на многіх калгасных і саўгасных сцэнах Капыльшчыны. 
Галоўныя ролі ўвасобiлi Сяргей Жук, Людмiла Камінская, Iрына i Святлана 
Жоглы, Валерый Iосiфавiч Чарняўскi. Добра iгралi Алена Радзечка, Людмiла 
Давыдок, Наталля Мядзведзь. 

А ўжо ў лютым 1983 г. на чарговай сустрэчы выпускнікоў артысты вынеслі 
на суд гасцей прэм’еру спектакля “Адалень-трава”. Цудоўна выканалі ролі 
Сяргей Лазоўскі, Людмiла, Надзея і Ігар Камінскія, Алена Радзечка, Сяргей 
Іванейчык, Кацярына Насулевіч, Віктар Хрысцініч.
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Удзел у мастацкай самадзейнасці, далучэнне да сцэнічнай тэатральнай 
творчасці станоўча ўплывалі на эстэтычнае развіццё школьнікаў.

Значны ўклад у ваенна-патрыятычнае выхаванне піянераў зрабіла старшая 
піянерважатая Антаніна Паўлаўна Жук. Пад яе кіраўніцтвам праводзілася 
вялікая арганізацыйная праца. Вучні сустракаліся з ветэранамі вайны, запісвалі 
іх успаміны, збіралі дакументы аб прыкладах гераізму і баявых подзвігах, і ў 
выніку быў створаны альбом “Памяць”. Яны аформілі стэнды з фотаздымкамі 
воінаў, якія загінулі пры вызваленні Цімкавіч ад акупантаў у 1944 г. Наладжаны 
цімураўскі рух выхоўваў у школьнікаў дабрыню і павагу да людзей старэйшага 
веку. Дапамагалі састарэлым цімкаўцам цімураўцы Аксана Бачурына, Генадзь 
Занкевіч, Святлана Карабнёва, Аляксандр Новік, Віктар Пастухоў. Шасцікласнікі 
наводзілі чысціню ў хатах і на падворках, прыносілі дровы, выконвалi іншыя 
просьбы і пажаданні старых людзей. За гэта ветэраны былі ўдзячны класнаму 
кіраўніку VI “А” класа Святлане Сяргееўне Растаргуевай, старшай піянерважатай 
Антаніне Паўлаўне Жук і дырэктару школы Ганне Васільеўне Шаравар.

Працоўнае навучанне выхаванцаў школы дапамагала набыць важныя ў 
жыцці якасці, уменні хутка асвойваць тую ці іншую прафесію. З прыходам у 
школу М. Р. Подчаркавай расквітнеў вучэбна-доследны ўчастак, ён быў адным 
з лепшых у раёне. Пад кіраўніцтвам настаўніцы юннаты вырошчвалі розныя 
агароднінныя культуры, праводзілі доследы. І хай яны ў большасці не сталі 
аграномамі ці батанікамі, аднак атрымалі веды, якія спатрэбіліся ў самастой-
ным жыцці. Марыя Рыгораўна як класны кіраўнік ІХ “А” класа наладжвала 
з вучнямі цікавыя мерапрыемствы. Шмат настаўнікаў са школ раёна пабывалі 
на яе адкрытых уроках, якія вылучаліся пазнавальнасцю і займальнасцю. 
Марыя Рыгораўна закладвала грунтоўныя асновы ведаў па прадмеце, вучыла 
дзяцей паважаць хлебаробскую працу. Яе вучні-даследчыкі трапілі на галоўную 
выстаўку краіны – ВДНГ СССР – і за сваю арыгінальную даследніцкую работу 
атрымалі бронзавыя медалі. Цяжка назваць яшчэ такую школу нашага раёна, 
прадстаўнікі якой некалькі разоў запрашаліся б у Маскву. Марыя Рыгораўна 
Подчаркава ўзнагароджана ордэнам Працоўнай Славы ІІІ ступені, атрыма-
ла званне метадыста. Яе вучні – дырэктары саўгасаў і старшыні калгасаў, 
настаўнікі, урачы, інжынеры, аграномы, заатэхнікі і многія іншыя спецыялісты 
сельскай гаспадаркі. Увогуле, Цімкавіцкая сярэдняя школа – унікальная наву-
чальная ўстанова, якая дала радзіме каля ста вучоных, дактароў і кандыдатаў 
навук, пяць заслужаных настаўнікаў Беларусі і многіх выдатнікаў асветы.

Вучэбнае кіно ў школе пачалі актыўна выкарыстоўваць Валерый Іосіфавіч 
Чарняўскі, Марыя Рыгораўна Подчаркава, пазней – Вольга Антонаўна Чыгір. 
Кіно дапамагала гэтым педагогам лепш данесці праграмныя веды да навучэнцаў.

У красавіку 1984 г. цімкаўцаў і педагогаў школы парадавалі юныя ар-
тысты спектаклем “Гаўрошы Брэсцкай крэпасці”. Другое нараджэнне на 
сцэне п’есы А. Махнача было яшчэ больш цікавым, выклікала захапленне  
ў аматараў цімкавіцкага тэатра. Праз дзесяць гадоў З. І. Раманенка выра-
шыла ажыццявіць пастаноўку зноў і не памылілася ў тым, што тэатральны 
калектыў напаткае поспех. Склад артыстаў змяніўся. Але прыемна было бачыць  
у ролі Андрэя Кіжаватава, бацькі Нюры, Станіслава Іосіфавіча Чарняўскага. 
Настаўнік за гэтыя гады ўзмужнеў і на добрым прафесійным узроўні стварыў 
яркі псіхалагічны характар камандзіра заставы на вайне. Рэжысёр З. І. Ра-
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маненка падабрала здольных вучняў у сваю студыю. Ролі Нюры Кіжаватавай  
і Пеці Клыпы выканалі Надзея Камінская і Віктар Хрысцініч, вобраз палка-
вога камісара ўвасобіў дзесяцікласнік Аляксандр Стэфановіч. Добра выступілі 
Ігар Байрашэўскі, Алег Колас, Сяргей Лазоўскі, Сяргей Жук, Iгар Камiнскi. 
Раскрыць характары герояў п’есы юным артыстам дапамагло наведванне музея 
17-га Цімкавіцкага пагранатрада і знаёмства з разнастайнымі матэрыяламі.  
У свой час З. І. Раманенка сустракалася з аднапалчанамі лейтэнанта Кіжаватава, 
гутарыла і раілася з сяброўкай Нюры Яўгеніяй Ларывонаўнай Бельскай, і гэта 
ёй дапамагло дадаць штрыхі пры трактоўцы вобразаў.

З прыходам у школу выпускніка Мінскага інстытута фізічнай культу-
ры Васіля Васільевіча Рудога дзейнасць па фізічным выхаванні вучняў яш-
чэ больш актывізавалася. Практыкавалася зарадка, і не толькі на ўроках 
фізкультуры, пачаліся заняткі па многіх відах спорту ў групах падоўжанага 
дня. Спартыўныя дасягненні цімкавіцкіх школьнікаў адзначалі на ўзроўні 
раёна. У адным з нумароў райгазеты паведамлялася: “Стабільна, добра высту-
паюць на працягу апошніх гадоў каманды Цімкавіцкай СШ, дзе настаўнікамі 
працуюць Станіслаў Іосіфавіч Чарняўскі і Васіль Васільевіч Руды. Іх выхаван-
цы добра выступаюць на кросавых дыстанцыях 500 м – 1 км і 2 км. Асабліва 
вызначыліся на Усесаюзным дні бегуна. Усе тры месцы заваявалі Аксана Ба-
чурына, Марына Аксённік, Ірына Клімава”.

На жнівеньскай нарадзе настаўнікаў 1984 г. у полі зроку зноў апынулася 
Цімкавіцкая сярэдняя школа: “Тут плённа ідуць справы, развіваецца па-
знавальная дзейнасць вучняў і ўкараняюцца сучасныя метады стымулявання 
вучобы. Узрасла доля вытворчай працы ў міжшкольна-вытворчых камбінатах. 
Навучэнцы Цімкавіцкага ВВК асвоілі работ на 26 тысяч рублёў. Добра вядзец-
ца музейная справа”.

Педагогі вытворчага камбіната сапраўды фарміравалі ў навучэнцаў належ-
ныя працоўныя навыкі і ўменні. Гэта пацвердзіў конкурс маладых аператараў 
машыннага даення кароў, які адбыўся ў 1985 г. Вучні паказалі, што яны доб-
ра ведаюць тэхналогію даення, умеюць даіць і карміць жывёлу. Пераможцамі 
сталі Святлана Лебядзевіч, Святлана Шэлег і Людміла Чэрнік.

На той жнівеньскай нарадзе адзначалася праца ў Цімкавіцкай школе 
па ваенна-патрыятычным выхаванні, якую вяла А. П. Жук разам з саветам 
піянерскай дружыны. Вучні сабралі шмат матэрыялаў для летапісу Вялікай 
Айчыннай вайны.

Апошнія два дзесяцігоддзі ХХ стагоддзя – час хуткага развіцця тэхналогій 
і электронных сродкаў інфармацыі. Імкліва мяняліся ўяўленні, погляды, па-
дыходы. Таму кіраўніцтва Цімкавіцкай сярэдняй школы на чале з дырэктарам 
Г. В. Шаравар надавала важнае значэнне павышэнню адукацыі і кваліфікацыі 
настаўнікаў, актыўна ўключылася ў працу па рэфармаванні і мадэрнізацыі 
дзейнасці агульнаадукацыйнай школы. Праводзіліся заняткі, семінары, гутаркі, 
дзелавыя гульні, дыскусіі. У час дыспутаў настаўнікі Святлана Флораўна Шан-
чук, Святлана Сяргееўна Растаргуева прааналізавалі шляхі і метады працоўнай 
актыўнасці вучняў, прапанавалі ўдасканаліць навучанне і выхаванне. Клас-
ныя кіраўнікі Алена Сяргееўна Роўбуць і Валянціна Несцераўна Андруковіч 
вывучылі ролю сям’і ў выхаванні працавітасці вучняў. Свае прапановы і ка-
рэктывы зрабілі Ніна Васільеўна Зубарык, Вольга Дзмітрыеўна Каляда, Алена 
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Мечыславаўна Матусевіч. А вось Марыя Рыгораўна Подчаркава паспяхова 
кіравала раённай школай маладых спецыялістаў і перадавала вопыт як свой, 
так і калег-настаўнікаў на занятках з настаўніцкай моладдзю.

На чарговай настаўніцкай канферэнцыі Марыя Апанасаўна Астрэйка 
(Камінская) прапанавала прывучаць дзяцей да пасільнай працы з першага 
класа. Да IV класа доследнай пляцоўкай павінен стаць прышкольны ўчастак, 
а далей іх чакаюць майстэрні. Шмат прапаноў у гэтым кірунку прагучала ў 
выступленнях Маі Іванаўны Сакалоўскай, Ніны Васільеўны Сідаровіч, Ніны 
Васільеўны Зубарык, Святланы Сяргееўны Растаргуевай, Алены Паўлаўны 
Стасевіч і, зразумела, дырэктара школы Ганны Васільеўны Шаравар, якая 
падтрымала педкалектыў і прапанавала хутчэй укараняць новае.

Прайшоў год, і цімкавіцкі педкалектыў многае здзейсніў. Старшыня рай-
выканкама і былы вучань Уладзімір Віктаравіч Сасноўскі, цікавячыся працай 
школьнай установы, на сустрэчы з настаўнікамі сказаў: “Высокай адзнакі 
заслугоўвае работа настаўнікаў пачатковых класаў Ніны Васільеўны Сідаровіч 
і Алены Паўлаўны Стасевіч. Ды і ўвесь педкалектыў дабіваецца гарманічнага 
развіцця вучняў. Ваш падшэфны сад-яслі заняў у раёне 2-е месца, і мы 
выдзелілі сродкі для рамонту будынка дзіцячай установы”. Ён сказаў, што 
цімкавіцкія вучні самыя працавітыя, бо вытворчая брыгада на сельгасработах 
зарабіла 9000 рублёў. А гэта ўжо добры вынік выхавальнікаў моладзі.

Да 70-годдзя Савецкай арміі піянерская дружына імя А. Матросава прыня-
ла ўдзел ва Усесаюзным маршы. Ларыса Гуляка стала камандзірам старэйшай 
групы сямікласнікаў. Піянеры наведалі ў Вялікай Раёўцы камандзіра партызан-
скага ўзвода Іосіфа Іосіфавіча Цераховіча. Ветэран расказаў пра вялікараёўскі 
бой, які адбыўся 20 ліпеня 1942 г. Школьнікі занатавалі ўспаміны пра подзвіг 
партызан, і гэтыя запісы папоўнілі летапіс гераічнага мінулага.

Радасным быў той год для цімкавіцкіх піянераў. Яны прайшлі адбо-
рачны турнір на прыз ЦК ВЛКСМ “Белая ладдзя” і разам з піянерамі СШ 
№ 2 Капыля сталі фіналістамі ў спаборніцтвах па шахматах. А на конкурсе 
дэкламатараў, які адбыўся ў СШ № 3 Капыля, прыз атрымала Наталля Гуляка. 
На спартакіядзе раёна ўдала выступілі цімкавіцкія спартсмены.

1989 год... У грамадстве ідзе перабудова, якая закранула і сферу адукацыі. 
У Цімкавіцкай сярэдняй школе вучэбна-выхаваўчы працэс мадэрнізуецца, уда-
сканальваецца. На 20-й раённай прафсаюзнай канферэнцыі падкрэслівалася 
высокае педагагічнае майстэрства цімкавіцкіх настаўнікаў. Ініцыятыва і твор-
часць вызначалі дзейнасць іх прафсаюзнай арганізацыі.

У жніўні адбылася сустрэча выпускнікоў, якія скончылі школу 25 гадоў 
таму. Былы дырэктар школы З. І. Раманенка паведаміла, што ў 1964 г. атэ-
статы сталасці атрымалі 70 выпускнікоў, сярод іх былі тры залатыя і тры 
сярэбраныя медалісты. Лёс параскідаў па свеце былых вучняў. Валянціна 
Грышкова – настаўніца, жыве і працуе ў горадзе Тальяці; Людміла Калацкая – 
кандыдат навук, дацэнт Беларускага дзяржаўнага ўніверсітэта; Рыгор Розін – 
вядучы інжынер ЭВМ на адным з заводаў Мінска. Старшымі навуковымі 
супрацоўнікамі АН БССР сталі Анатоль Кулеш (дарэчы, два яго браты, Аляк-
сандр і Мікалай, таксама вучыліся тут) і Валянцін Ранцэвіч. У далёкім Архан-
гельску на той час служыў падпалкоўнік Сяргей Насевіч, Валянціна Макаўчык 
настаўнічала ў адной са школ Гомеля, Аляксандр Кірбуць працаваў старшынёй 
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калгаса “Пралетарый”, што на Капыльшчыне. Кожнаму з былых вучняў было 
што расказаць, але больш за ўсё яны ўспаміналі сваіх настаўнікаў і школьныя 
гады. Доктар тэхнічных навук, прафесар Маскоўскага авіяцыйнага інстытута 
Уладзімір Родчанка (яго браты і сястра таксама вучыліся ў гэтай школе) 
з настальгіяй згадваў мінулае, з цеплынёй гаварыў пра настаўнікаў: “Нам 
вельмі пашанцавала, што вучыліся тут, і кожны настаўнік з асаблівай павагай 
ставіўся да кожнага вучня. Усё жыццё буду ўдзячны сваёй настаўніцы Воль-
зе Рыгораўне Нікалаені. Яна прывучыла мяне быць уседлівым, прышчапіла 
любоў да вучобы, і гэта дапамагае ў жыцці. Мы ўдзячны і Зінаідзе Іосіфаўне”. 
Былі поціскі рук і знакі ўдзячнасці настаўнікам Вользе Рыгораўне Нікалаені, 
Леаніду Віктаравічу Прылепку, Марыі Давыдаўне Садоўскай, Аляксан-
дру Канстанцінавічу Лазоўскаму, Маі Іванаўне Лапіч (Сакалоўскай), Алене 
Іосіфаўне Банькоўскай (Чарняўскай).

У Цімкавіцкай сярэдняй школе ўмацавалася вучэбна-матэрыяльная база. 
Аднак самы галоўны яе набытак – высокаадукаваныя спецыялісты. З 1990 г. 
аддзел раённай адукацыі дазволіў з першага класа вучыць дзяцей англійскай 
мове. Лепш і хутчэй яе засвоіць дапамагаў лінгвістычны кабінет. Педкалектыў 
аформіў вучэбны кабінет па-новаму. Набыты камп’ютарны клас – адзін з пер-
шых у раёне. Пашырыць камп’ютарныя магчымасці навучання дапамагла ба-
завая гаспадарка. Дырэктар навучальнай установы Г. В. Шаравар клапацілася 
пра матэрыяльна-тэхнічнае забеспячэнне вучэбнага працэсу, арыентавалася 
ў сваёй дзейнасці на перадавы педагагічны вопыт. Дзякуючы ёй пашырылася 
спартыўная база, і таму вучні яшчэ лепш і больш паспяхова займаліся фізічнай 
культурай, паказвалі добрыя вынікі на раённых і абласных спартакіядах. 
У 1991 г. быў праведзены капітальны рамонт школы. Настаўнікі і вучні стар-
шых класаў дапамагалі рамонтнікам, а пасля наводзілі ў класах чысціню і 
парадак. З першага верасня ў абноўленых памяшканнях былі адкрыты класы 
з паглыбленым вывучэннем беларускай мовы і літаратуры. Дырэктар Г. В. Ша-
равар правяла дні педмайстэрства.

У постсавецкі час не толькі Цімкавіцкая сярэдняя школа сутыкнулася з ад-
сутнасцю праграмнага забеспячэння многіх школьных прадметаў. Аднак самая 
важная праблема – змяншэнне колькасці школьнікаў. Калі раней у класах ся-
дзела за партамі больш за сорак чалавек, то ў 1992 – 1993 гг. навучэнцаў стала 
значна менш. Настаўнікі і вучні ўжо жылі ў суверэннай Беларусі. Але ў мо-
мант яе станаўлення, у так званы пераходны перыяд, сацыяльна-эканамічнае 
становішча зрабілася няўстойлівым. Матэрыяльная база школы таксама стала 
бяднейшай, але педкалектыў быў прафесіянальна моцны. Паказвалі прыклад, 
як вучыць дзяцей у няпростых умовах і не губляць ініцыятыву, Г. В. Шаравар, 
М. Р. Подчаркава, Н. В. Зубарык, Л. П. Бакун і інш. 

На чарговай атэстацыі сярэдніх школ раёна, якая адбылася ў сакавіку 
1994 г., цімкавіцкі педкалектыў паказаў стабільныя вынікі працы. Атэста-
цыйная камісія райана, куды ўваходзілі Марыя Леанідаўна Сандрозд, Пётр 
Сяргеевіч Голуб і старшыня галіновага прафсаюза Людміла Міхайлаўна Ка-
мёнка, прысвоілі Цімкавіцкай сярэдняй школе першую катэгорыю, а вось, 
напрыклад, Семежаўская СШ атэставалася на другую. Нашы педагогі сваёй 
выкладчыцкай дзейнасцю заваявалі для навучальнай установы самы высокі 
статус, і заслуга тут найперш дырэктара Г. В. Шаравар.
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Са здымачнай групай у школу завітала тэлежурналістка, былая выпускніца 
школы Марыя Канстанцінаўна Андруковіч (пляменніца настаўніцы 
М. К. Андруковіч). Яна сустрэлася з дырэктарам школы Г. В. Шаравар, 
дамовілася, як і што здымаць. Адбылася і сустрэча з былымі аднакласнікамі 
Леанiдам Лобанам (на той час дырэктарам Грозаўскай сярэдняй школы), 
Уладзімірам Сасноўскім (старшынёй Капыльскага райвыканкама), Вячаславам 
Ярмалінскім (старшынёй калгаса “1-е Мая”), Мікалаем Куляшом (дырэктарам 
прафесійна-тэхнічнага вучылішча ў Мажы), а таксама Аляксандрам Кірбуцем 
(старшынёй калгаса “Пралетарый”), які вучыўся з Марыінымі братамі Аляк-
сандрам і Уладзімірам. Тэлежурналістка даведалася, што многія з суразмоўцаў 
вучыліся ў яе бацькі, Канстанціна Канстанцінавіча Андруковіча. Тыя ж, хто 
вучыўся ў яе бабулі Аляксандры Варламаўны, – даўно на пенсіі. Шмат матэ-
рыялу было знята пра школу, яе настаўнікаў. Фільм паказалі па Беларускім 
тэлебачанні, і настаўнікі, вучні, цімкаўцы пабачылі сябе на тэлеэкране. Гэта 
была прыкметная падзея. Хоць, трэба заўважыць, пра Цімкавічы і цімкавіцкую 
школу здымалі тэлевізійныя сюжэты неаднойчы.

Чарговы раз парадавалі школу і спартсмены. На раённых спаборніцтвах 
Вольга Зубік са старэйшай узроставай групы прабегла 2000 м за 7,07 секунды 
і заняла 1-е месца. Цімкавіцкая каманда школьнікаў выйшла ў лідары па 
кросе. Калі працягваць спартыўную тэму, то трэба сказаць і пра паспяховае 
выступленне валейбалістаў Цімкавіцкай СШ. А сярод шахматыстаў на раённых 
спаборніцтвах лідарам стаў педагог Іван Канстанцінавіч Андруковіч.

Загадчык РАНА М. М. Гаўрыленка адзначаў плённую працу Цімкавіцкага 
педкалектыву: “Высокі прафесіяналізм паказвае настаўніца рускай мовы і 
літаратуры Соф’я Барысаўна Пакалевіч. У нашым раёне ёсць настаўнік вы-
сокай кваліфікацыі, гэта Людміла Паўлаўна Бакун. У яе добра вядзецца вы-
кладанне беларускай мовы і літаратуры, і наша камісія прызнала на аглядзе 
яе кабінет беларускай мовы самым лепшым у раёне”.

На працягу многіх гадоў школа была ўдзельнікам раённых алімпіяд па 
роднай мове, а ў 1994 г. прычакала і пераможцаў. Гэты год быў памятным 
для выпускнікоў: Ірына Каляда і Святлана Шаравар атрымалі залатыя медалі, 
Наталля Галуза і Ала Місючэнка — сярэбраныя, 6 выпускнікоў атрымалі атэ-
статы без здавальняльных адзнак.

Раённае метадычнае аб’яднанне падагульніла вопыт работы стар-
шай піянерважатай Цімкавіцкай сярэдняй школы А. П. Жук. Аспекты яе 
выхаваўчай дзейнасці былі ўзяты на ўзбраенне важатымі-навічкамі.

Дарэчы, Цімкавіцкая сярэдняя школа, як і ўсе астатнія навучальныя 
ўстановы раёна, перажыла рэформы і рэарганізацыі ў сістэме адукацыі. 
Яшчэ ў 1958 г. 7-гадовыя навучальныя ўстановы сталі 8-гадовымі, 11-га-
довыя з вытворчым навучаннем з’явіліся ў 1964 г., а ў 1966 г. зноў былі 
пераведзены ў 10-гадовыя, пры гэтым прафесійная падрыхтоўка стала не-
абавязковай.

Як успамінае тыя гады былы выпускнік, а цяпер намеснік начальніка 
абласнога аддзела адукацыі М. П. Кулеш, у 1966 г. выпускаліся аж 4 класы 
(два дзясятыя і два адзінаццатыя). Ён вучыўся разам з Уладзімірам Сасноўскім, 
Вольгай Раманенкай, якая скончыла школу з залатым медалём. У ХІ класе 
вылучаліся Аляксандр Рахманаў (атрымаў сярэбраны медаль і стаў доктарам 



51

тэхнiчных навук), Леанiд Лобан (настаўнічаў на Капыльшчыне), Людміла Кот 
(стала лінгвістам і педагогам). 

У 1970 г. пачаўся пераход да ўсеагульнай сярэдняй адукацыі. З сярэдзіны 
1980-х пачалася чарговая рэформа школы, у выніку адбыліся структурныя 
змены: пачатковая школа – I – IV класы, няпоўная сярэдняя – V – IX класы, 
сярэдняя агульнаадукацыйная – X – XI класы. Навучанне вялося з 6-гадовага 
ўзросту. Стала больш цеснай узаемасувязь навучання і вытворчай дзейнасці. 
У Цімкавіцкай сярэдняй школе ўвялі курс асноў інфарматыкі і вылічальнай 
тэхнікі. У сістэме адукацыі адбывалася хуткая перабудова, аднак цімкавіцкаму 
педкалектыву ўдалося вытрымаць нялёгкія новаўвядзенні, а потым перажыць 
іх адмену. Навучальная ўстанова на чале з дырэктарам Г. В. Шаравар змагла 
не растраціць, а, наадварот, узбагаціць творчы патэнцыял, трымацца найбольш 
эфектыўных падыходаў у педагагічнай дзейнасці. У далейшым школа вернецца 
да канцэпцыі 11-гадовай агульнаадукацыйнай сярэдняй школы.

Школа займела добрую спартыўную базу. Тут абсталявалі трэнажорную 
залу. Вучні паспяхова выступалі на турзлётах, спаборніцтвах па лёгкай атле-
тыцы і, як правіла, займалі прызавыя I, II і III месцы. Рыгор Нікалаеня, калі 
вучыўся ў школе, паказваў выдатныя вынікі на кросавых дыстанцыях, стаў 
пераможцам кубка Беларусі ў бегу на 10 000 м. Чэмпіён Мінскай вобласці па 
кросе, Р. Нікалаеня пазней стаў майстрам спорту Рэспублікі Беларусь, прызё-
рам рэспубліканскіх і міжнародных спаборніцтваў.

“Геаграфія” ручнога мяча (гандболу) пашыралася да Ляснога, Слабада-
Кучынкі, Семежава, Лешні, Пацейкаў, Навасёлак. Гэты від спорту стаў 
папулярным у Капылі і раёне. “А пачалося ўсё з гандбольнай пляцоўкі 
ў Цімкавіцкай школе”, – гаварыў настаўнік Мікалай Фёдаравіч Марук.

Рынкавыя адносіны падштурхнулі дырэкцыю школы займець свой спецра-
хунак. Вучні збіралі металалом, макулатуру, працавалі ў мясцовым саўгасе і 
папаўнялі фінансамі школьную скарбонку.

Летнія канікулы ў 1997 г. многія выхаванцы школы правялі ў лаге-
ры “Атлант”. Яго начальнікам была намеснік дырэктара Цімкавіцкай СШ 
Вольга Антонаўна Чыгір. Адзінаццацікласніца Ірына Шулякоўская, добра 
адпачыўшы ў лагеры, паступіла ў ВНУ. Віталь Пінчук, вучань ІІІ класа, 
наведаў Іспанію, пасябраваў з іспанскімі дзецьмі і даслаў ім прывітанне праз 
сябрука Альберта.

Настаўнік Сяргей Міхайлавіч Цвірка арганізаваў паход з шасцікласнікамі 
на Нёман у Мікалаеўшчыну. Юныя турысты пад кіраўніцтвам класнага 
кіраўніка прайшліся сцежкамі Якуба Коласа. Вогнішчы і песні, начлег у па-
латках надоўга запомніліся вучням. Падчас наступных канікулаў настаўнік 
зноў павядзе іх па памятных мясцінах.

Дырэктар навучальнай установы Г. В. Шаравар мела гонар быць дэле-
гатам І з’езда настаўнікаў Беларусі, сустракалася з Прэзідэнтам Рэспублікі 
Беларусь А. Р. Лукашэнкам. Калі вярнулася са сталіцы, то сказала калегам: 
“Хачу ажыццявіць рашэнні з’езда ў 1998 годзе”. Г. В. Шаравар стрымала сваё 
слова. Кожнае працоўнае месца настаўніка, кожны кабінет сталі творчай і да-
следчай лабараторыяй. Асаблівая ўвага аддавалася падрыхтоўцы адукаваных 
выпускнікоў, якія ў выніку паспяхова паступілі ў вышэйшыя і сярэднія спецы-
яльныя ўстановы. Як адзначалася на раённых педнарадах, працэнт цімкаўцаў, 
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якія сталі студэнтамі, амаль у тры разы большы за сярэдні рэспубліканскі па-
казчык. Можа, таму ў школе прайшоў шэраг раённых семінараў настаўнікаў, 
якія вывучалі вопыт цімкавіцкіх педагогаў. Школьны калектыў працаваў з 
творчым імпэтам і натхненнем. За поспехі на педагагічнай ніве на адной з 
жнівеньскіх нарад ганаровую грамату райвыканкама атрымала С. Б. Пакалевіч.

На пачатку новага ХХІ стагоддзя школа не здавала сваіх спартыўных 
пазіцый. Сярод вучняў прапагандаваліся розныя віды спорту і захапленняў. 
У маі 2000 г. цімкавіцкія веласіпедысты вызначыліся сярод інспектараў да-
рожнага руху. Імі сталі Людміла Масквічова, Аляксандр Смусёнак, Сяргей 
Астахаў, Сяргей Парыбак і Максім Чарнушэвіч. Фінальныя спаборніцтвы 
адбыліся на базе СШ № 3 Капыля. Дарэчы, юніёры з Цімкавіч паказалі добрае 
веданне дарожнага руху і ўмела пераадольвалі ў спаборніцтвах перашкоды. 
У выніку цімкаўцы занялі ІІ прызавое месца.

У 2003 г. на веснавым лёгкаатлетычным кросе сярод юнакоў лепш за ўсіх 
прабег дыстанцыю 2000 м Андрэй Казлоўскі і стаў прызёрам. Вучні добра 
выступілі і на ліпеньскім турзлёце. У турыстычнай эстафеце на турзлёце 
2004 г. не было роўных цімкавіцкім веласіпедыстам. Журы прысудзіла ка-
мандзе кубкі.

Напрыканцы 2000 г. Цімкавіцкая сярэдняя школа ўдзельнічала ў ра-
ённай выставе дэкаратыўна-прыкладнога мастацтва. Тут экспанаваліся 
працы педагогаў і вучняў: вышыванкі, пано, мяккія цацкі і інш. Гэта – 
плён працы настаўнікаў Ірыны Яўгенаўны Шкуцька, Ганны Уладзіміраўны 
Федаровіч і Наталлі Анатольеўны Дубовік. Журы ўзнагародзіла іх граматамі.  
Г. У. Федаровіч некалькі гадоў запар вазіла свае цудоўныя творы на розныя ра-
ённыя фестывалі і форумы, наладжвала ў школе конкурсы “Сам сабе мадэльер”. 
Настаўніца працы і малявання з выхаванцамі займалася і бісерапляценнем.  
З маленечкіх пацерак яе вучні стваралі прыгожыя вырабы. На конкурсе май-
стэрства “Умелыя рукі” яны прынеслі школе першае месца.

Цімкавіцкая школа разам з мясцовым сельскім Домам культуры правя-
ла шэраг цікавых мерапрыемстваў, арганізоўваючы вольны час школьнікаў. 
Дзейнічалі дзіцячыя клубы “Равеснік”, “Вясёлка”.

Адміністрацыя школы наладзіла творчае супрацоўніцтва і кантакты з 
Мінскім абласным інстытутам павышэння кваліфікацыі педагагічных кадраў. 
У 2004 г. ІПК забяспечваў навучанне настаўнікаў. Цяпер цімкаўцам не трэба 
было ехаць у Мінск. Лектары інстытута давалі настаўнікам матэрыял па новых 
тэхналогіях навучання і выхавання. Школа ператварылася ў творчую майстэр-
ню. Тут разумелі, што толькі кампетэнтны, высокаадукаваны педагог выведзе 
вучняў на прасцягі ведаў і задаволіць іх бацькоў. Менавіта таму цімкавіцкія 
педагогі на працягу некалькіх гадоў узбагачалі свае веды, павышалі ўзровень 
прафесійных кампетэнцый. У школе паспяхова дзейнічала эксперыменталь-
ная пляцоўка па Дальтан-тэхналогіі. На ўроках яе выкарыстоўвалі Марыя 
Рыгораўна Подчаркава, Валянціна Іванаўна Сахар, Таццяна Рыгораўна 
Хаўранкова, Наталля Анатольеўна Дубовік, Святлана Міхайлаўна Ціхановіч. 
Паводле слоў Г. В. Шаравар, выкарыстанне новых відаў адукацыйных 
тэхналогій апраўдала сябе. Ініцыятарам і кіраўніком гэтай справы стала завуч 
школы С. М. Ціхановіч. З дапамогай новых педтэхналогій настаўнікі імкнуліся 
навучыць дзяцей самастойна працаваць, развівалі іх творчыя здольнасці.
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У школе было наладжана профільнае навучанне па фізіцы, матэматы-
цы, гуманітарных прадметах. На пачатку 2000-х гг. педкалектыў налічваў 
35 – 36 настаўнікаў. Трэба заўважыць, што 20 з іх – выпускнікі школы. 
Калектыў педагогаў быў вельмі дружны, з’яднаны агульнымі памкненнямі, 
справамі, клопатамі. Г. В. Шаравар – выдатны кіраўнік і майстар педагагічнай 
справы, дзякуючы ёй калектыў змог узбагаціць найлепшыя традыцыі сваіх 
папярэднікаў. Настаўніца замежнай мовы Галіна Уладзіміраўна Ларыошы-
на вяла майстар-клас для настаўнікаў замежнай мовы ўсяго раёна. Добра 
наладзіў камп’ютарнае навучанне школьнікаў Валерый Станіслававіч Лігер. 
“Цімкавіцкія асветнікі на правільным шляху”, – адзначыла прарэктар аблас-
нога ІПК С. У. Сітнікава.

Плённа працуе настаўніца англійскай мовы Наталля Уладзіміраўна Пары-
бак. Яна – мнагадзетная маці, нарадзіла васьмёра дзяцей. Заўсёды клапацілася 
пра належнае выхаванне як цімкавіцкіх вучняў, так і ўласных дзяцей. У раёне 
сям’я Парыбкаў прызнана лепшай мнагадзетнай сям’ёй, а ў 2002 г. Наталля 
Уладзіміраўна перамагла на раённым конкурсе педагагічнага майстэрства.

У 2005 г. Наталлі Анатольеўне Дубовік, настаўніцы біялогіі, прапанавалі 
ўзначаліць калектыў адзінаццацігодкі. І раённы аддзел адукацыі не памыліўся 
ў выбары. Установа працягвае арыентавацца на перадавы педагагічны вопыт, 
расце метадычнае і прафесіянальнае майстэрства настаўнікаў, якія працу-
юць па-наватарску, творча і плённа. Трэба сказаць, што на юнацкія погляды 
Наталлі Анатольеўны ў гады вучобы зрабіла прыкметны ўплыў М. Р. Подчар-
кава. Дзяўчыне падабалася вывучаць біялогію, працаваць на прышкольным 
участку, і гэта ў значнай ступені абумовіла выбар прафесіі педагога. Не адразу 
пасля Мінскага педінстытута яна прыйшла ў родную школу, але вопыт, на-
быты ў розных установах адукацыі, дапамагае ёй у працы. Сёння, зразумела, 
не тая колькасць навучэнцаў, што раней: прыкладна каля 260 чалавек. Аднак 
задачы па навучанні і выхаванні школьнікаў па-ранейшаму надзвычай важныя 
і адказныя. Мы жывём у час супертэхналогій, старыя метады і падыходы ў 
сучасных умовах не заўсёды спрацоўваюць. Школу наведваюць дзеці з 10 на-
селеных пунктаў, іх навучанне забяспечваюць 63 педагогі і тэхработнікі. Пры-
клад у педагагічнай працы паказваюць Галіна Уладзіміраўна Ларыошына, Тац-
цяна Георгіеўна Маляўка, Галіна Вячаславаўна Пінчук, Святлана Леанідаўна 
Прылепка, Ганна Уладзіміраўна Федаровіч, Валянціна Іванаўна Сахар, завуч 
Святлана Міхайлаўна Ціхановіч. Іх выхаванцы добра вучацца і не парушаюць 
дысцыпліну. На жнівеньскай нарадзе 2006 г. была адзначана намеснік дырэк-
тара Цімкавіцкай СШ Вольга Антонаўна Чыгір, дзякуючы якой дасягаецца 
эфектыўнасць вучэбна-выхаваўчага працэсу.

Прымяненне інавацыйных адукацыйных тэхналогій дае магчымасць педагогам 
закладваць грунтоўныя веды, клапаціцца пра здароўе сваіх выхаванцаў, развіваць 
іх здольнасці. Дзеці прыходзяць у школу і адчуваюць тут сябе шчаслівымі, бо 
знаходзяцца ў камфортным асяродку. І бацькі ведаюць, што аддаюць дзяцей у на-
дзейныя рукі. Школа заўсёды выглядае ўтульнай, дагледжанай, на прышкольнай 
тэрыторыі – узорны парадак. Педагогі-ветэраны часта ўдзельнічаюць у суботніках 
па добраўпарадкаванні тэрыторыі школьнага двара.

На жнівеньскай педнарадзе 2007 г. было адзначана, што лідзіруюць 
Цімкавіцкая сярэдняя школа і капыльскія гарадскія школы. Вольга Антонаўна 
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Чыгір атрымала падзяку старшыні Мінаблвыканкама, а Наталля Дубовік – 
ганаровую грамату райвыканкама. На бацькоўскім раённым сходзе была 
ўхвалена дзейнасць Цімкавіцкай сярэдняй школы, дзе на высокім узроўні 
наладжана псіхолага-педагагічная праца. Адзначалася, што школа сумесна 
з Цімкавіцкім сельсаветам наладзіла духоўна-прававое выхаванне ў сем’ях 
вучняў. 

У 2005 г. у Цімкавічах адкрылася школа мастацтваў. Узначаліла яе 
выпускніца Віцебскага дзяржаўнага педагагічнага ўніверсітэта (аддзяленне 
музыкі і спеваў) Анастасія Прадун. На яе базе адкрыты філіял у Быстрыц-
кай сярэдняй школе, дзе створаны два класы – баяна і акардэона. Выкладае 
там Алена Шастакова. Са з’яўленнем музычнай навучальнай установы ў 
Цімкавіцкай школе ўжо няма патрэбы ў дзейнасці розных музычных гурткоў. 
У іх навучалася больш за сто гурткоўцаў, цяпер такая ж колькасць дзяцей 
наведвае новую музычную ўстанову, дзе яны атрымоўваюць неабходныя ве-
ды па музыцы і спевах. У гэтай сувязі прыкметна актывізавалася школьная 
самадзейнасць. Дзве школы станоўча ўплываюць на эстэтычнае развіццё і 
выхаванне вучняў. Адораныя дзеці вучацца іграць на фартэпіяна, баяне, 
акардэоне, гітары, цымбалах, домры. У школе таксама ёсць аддзяленні: 
харэаграфічнае, дэкаратыўна-прыкладнога і выяўленчага мастацтваў. Музыкі 
і танцоры выступаюць з канцэртамі на сцэнах Цімкавіцкага сельсавета і мяс-
цовага СДК. Выхаванцы ДШМ сталі лаўрэатамі ХV міжнароднага конкурсу 
“Залаты пэндзлік”.

Вучні Цімкавіцкай адзінаццацігодкі ў 2008 г. вызначыліся на конкурсе ма-
стацкай самадзейнасці сельсавета. Добра выступілі на сцэне СДК вучні Вольга 
Смірнова, Дзяніс Сельвановіч, Вераніка Грынкевіч разам з настаўнікамі Натал-
ляй Наркевіч, Вольгай Чыгір, Таццянай Жукавай, Галінай Пінчук, Наталіяй 
Прохаравай.

Цімкавіцкія школьнікі сталі пераможцамі раённага конкурсу дэкаратыўна-
прыкладной і тэхнічнай творчасці. Напрыклад, вырабы ў намінацыі “Ляўша” 
найлепшыя ў Дзмітрыя Парыбка, а найлепшы цырульнік – Дар’я Парыбак. 
Спаборніцтвы па шахматах таксама далі прызёра, ім стаў Віктар Бурак.

Гэтак, як і раней, школа гадуе шматлікіх аматараў спорту. “Капыльскае 
кальцо – 2009” выявіла пераможцаў па бегу. Імі сталі Дзмітрый Трыгубовіч 
і Марына Нікалаеня. У фестывалі бегуноў “Капыльскія пагоркі – 2010” 
добра выступілі спартсмены Цімкавіцкай сярэдняй школы. А на першын-
стве вобласці па гандболе ў зборнай камандзе Капыльшчыны ўдзельнічалі 
цімкавіцкія школьнікі Аляксандр Цвірка і Марына Нікалаеня. Хлопцы 
заваявалі золата, а дзяўчаты – серабро. У час восеньскіх канікулаў у Капылі 
праводзіўся традыцыйны турнір па міні-футболе. У спаборніцтвах удзельнічала 
10 каманд, і ў напружанай барацьбе цімкаўцы ўзялі ІІІ месца (трэнер каман-
ды Рыгор Нікалаеня). Лепшым гульцом стаў Андрэй Ляончык. Ураджайны 
год быў і на кросе. Гандбол даў золата і серабро ў першынстве Мінскай 
вобласці (трэнер Рыгор Нікалаеня). Вызначыліся цімкавіцкія гандбалісты 
Вадзім Парэйка і Аляксей Цвірка. А ў паўмарафоне на “Капыльскіх пагор-
ках” прызёрам стала Вераніка Баркоўская. Юныя інспектары дарожнага руху 
(“Спадарожнікі”) сталі лідарамі на раённых спаборніцтвах. Кожны год адзна-
чаны спартыўнымі дасягненнямі цімкавіцкіх школьнікаў. Нядаўна прынеслі 
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перамогу Капыльшчыне на абласных спаборніцтвах спартсмены-лёгкаатлеты 
ў складзе раённай каманды.

Парадавала жнівеньская нарада 2010 г. Начальнік райаддзела адукацыі 
Аляксандр Леанідавіч Абросімаў выказаў удзячнасць педкалектыву Цімкавіцкай 
сярэдняй школы за сучасны падыход да вучэбна-выхаваўчага працэсу і высо-
кую паспяховасць школьнікаў. Школе былі перададзены камп’ютары для 
цэлага класа.

Выпускніца школы залатая медалістка Вольга Прохарава прызнана най-
лепшай вучаніцай раёна 2011 г. Яна актыўны, творчы чалавек, вылучалася 
эрудыцыяй і дасведчанасцю, была адным з арганізатараў многіх цікавых 
спраў. Разам з іншымі вучнямі ўдзельнічала ў раённых алімпіядах па біялогіі 
і хіміі, заваявала дыпломы І і ІІ ступеняў. Паспяхова выступіла на абласным 
турніры “Юны хімік”. Разам з камандай раёна ў абласной алімпіядзе заняла 
трэцяе месца.

У 2011/12 навучальным годзе 50 % выпускнікоў школы паступілі ў вы-
шэйшыя і сярэднія спецыяльныя ўстановы адукацыі. Гэты паказчык не можа 
не радаваць, ён яскрава сведчыць пра паспяховую дзейнасць педагагічнага 
калектыву цімкавіцкіх настаўнікаў.

Перамогі ў спорце, удзел у алімпіядах, экалагічным фестывалі “Пралеска”, 
выставах дэкаратыўна-прыкладнога мастацтва і тэхнічнай творчасці, турзлётах 
і канцэртах, пастаноўках на сцэне – далёка не поўны пералік дасягненняў 
і набыткаў школы на сённяшнім этапе. Хіба гэта не вынік выдатнай працы 
педкалектыву?!

У гэтым сціслым нарысе мы не адлюстравалі многіх іншых поспехаў 
настаўніцкага калектыву школы. Думаецца, успаміны тых, хто вучыўся ў 
школе і хто працаваў у ёй, могуць істотна дапоўніць наш летапіс.

Калісьці на этапе станаўлення адукацыі навучальныя ўстановы называліся 
школамі граматнасці і пісьменнасці. Тых першых працаўнікоў асветы 
даўно няма сярод нас, але яны зрабілі вялікую справу, бо грамадства і свет 
змяняліся ў бок прагрэсу. У савецкі час і пры набыцці нашай рэспублікай 
суверэнітэту Цімкавіцкая сярэдняя школа падрыхтавала шмат будучых 
спецыялістаў: інжынераў, урачоў, аграномаў, настаўнікаў, кіраўнікоў рознага 
рангу, афіцэраў, кандыдатаў і дактароў навук, заслужаных работнікаў і ста-
ранных рабочых. У сваім развіцці і станаўленні яна прайшла нялёгкі шлях 
і заваявала гонар ды павагу сваіх выпускнікоў, стала найлепшай не толькі 
ў раёне, але і ў Беларусі. Яе адукаваныя вучні зрабілі свой уклад у развіццё 
тэхнікі, навукі і культуры. Былыя выхаванцы школы асвойвалі прасторы 
вялікай краіны, прымнажалі яе багацці, асобныя з іх працавалі ў касмічнай 
галіне, апускаліся ў глыбокія нетры Зямлі, на дно акіянаў, выводзілі новыя 
гатункі сельгаскультур, развівалі родную мову і літаратуру. Школа ганарыц-
ца, што ў ёй вучыліся больш за дзесяць будучых кавалераў ордэна Леніна, 
тры Героі Савецкага Саюза і адзін Герой Сацыялістычнай Працы, некалькі 
пісьменнікаў.

Сёння ў крамах шмат гатункаў смачнага хлеба, булачных вырабаў. А ў 
гэтым вялікая заслуга нашага выпускніка – вучонага-селекцыянера, док-
тара сельскагаспадарчых навук Івана Канстанцінавіча Копціка, які вывеў 
высокаўраджайныя гатункі пшаніцы, якія даюць ураджай да 100 цэнтнераў з 
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гектара. Параўнаем: пасля вайны самая высокая ўраджайнасць складала 6 – 
7 цэнтнераў з гектара. 

Паводле звестак пра надвор’е мы ўжо ведаем, якім будзе заўтрашні дзень: 
цёплы, дажджлівы, ветраны... Дакладныя прагнозы сіноптыкі навучыліся 
рабіць дзякуючы вучонаму Ісаку Маркавічу Далгіну, былому выхаванцу на-
шай школы.

З залатым медалём скончыў Цімкавіцкую школу імя Кузьмы Чорнага 
Аляксандр Парфіравіч Кулеш. Стаў ваенным урачом, працаваў у цэнтры 
падрыхтоўкі касманаўтаў. Ён клапаціўся пра здароўе людзей космасу, за 
што быў узнагароджаны ордэнам “За службу Радзіме” ІІІ ступені. А. Кулеш 
выкладаў у Варонежскім ваенна-авіяцыйным інстытуце. Напісаў 40 метадыч-
ных дапаможнікаў. Дарэчы, у школе вучыліся і два яго браты: Анатоль стаў 
кандыдатам тэхнічных навук, а Мікалай – намеснікам начальніка Мінскага 
абласнога ўпраўлення адукацыі.

Добра вядома ў нашай краіне былы галоўны рэдактар часопіса “Работніца 
і сялянка” (“Алеся”), заслужаны работнік культуры Беларусі Марыя Іосіфаўна 
Карпенка, якая выступала як таленавіты публіцыст, напісала некалькі 
цікавых кніг. Плённа працуе ў беларускай літаратуры Алесь Бельскі (Ветах) – 
пісьменнік, лаўрэат Літаратурнай прэміі імя І. Мележа, доктар філалагічных 
навук, прафесар. Кандыдат філалагічных навук, дацэнт Мікалай Родчанка, 
апрача навуковай дзейнасці, праявіў сябе і як цікавы, таленавіты пісьменнік. 
Выдаў кнігу прозы “Сімвал веры”, яго мастацкія творы былі адзначаны прэміяй 
часопіса “Нёман”. Пасля працы ў газетах “Белорусская нива” і “Рэспубліка” 
стаў рэдактарам выдання “Вестник потребкооперации” Аляксандр Рудніцкі. 
Шмат тэлесюжэтаў падрыхтавала вядомая тэлежурналістка Марыя Андруковіч. 
У аддзеле фотаінфармацыі газеты “Белорусская нива” паспяхова працаваў 
Уладзімір Кіяшка. Журналіст Уладзімір Мароз – выхаванец цімкавіцкай 
настаўніцы Марыі Сцяпанаўны Семяновіч.

Выхаванцы школы – дзясяткі кандыдатаў і дактароў навук. Гэта цэлая 
плеяда вучоных. Сярод іх доктар фізіка-тэхнічных навук, прафесар Валерый 
Іванавіч Калацкі (быў першым намеснікам кіраўніка Федэральнай службы 
Расіі па гідраметэаралогіі і маніторынгу навакольнага асяроддзя), канды-
дат эканамічных навук Георгій Захаравіч Захараў (выкладаў у Беларускім 
дзяржаўным інстытуце народнай гаспадаркі), кандыдат тэхнічных навук 
Віктар Віктаравіч Родчанка (працаваў у Маскве ў галіне авіябудаўніцтва), 
кандыдат біялагічных навук Анатоль Адамавіч Семяновіч (дацэнт кафедры 
нармальнай фізіялогіі Беларускага дзяржаўнага медыцынскага ўніверсітэта), 
кандыдат фізіка-матэматычных навук Міхаіл Сямёнавіч Абрамовіч (загадчык 
навукова-даследчай лабараторыі статыстычнага аналізу і мадэлявання БДУ) і 
інш. Пералік можна доўжыць.

Гонар школы, яе героі – людзі самых розных прафесій. Так, калісьці шко-
лу скончыла знакамітая ткачыха Яўгенія Абрамчык. Па тэлебачанні, радыё, у 
друку часта паведамлялася пра яе працоўныя поспехі.

І сёння цімкавіцкія педагогі выхоўваюць будучых годных людзей на-
шай краіны. Найлепшыя якасці асобы закладвае піянерская арганізацыя 
школьнай установы. Наталля Уладзіміраўна Наркевіч працягвае традыцыі 
сваёй папярэдніцы старшай піянерважатай А. П. Жук. Збіраюцца новыя 
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звесткі і факты для летапісу 17-га Цімкавіцкага пагранатрада, наладжана 
перапіска з пагранічнікамі заставы імя А. Кіжаватава. Вучні сустракаюц-
ца з былымі франтавікамі і партызанамі. “Цімураўскі рух сярод піянераў 
выхоўвае сапраўдных патрыётаў”, – лічыць Н. У. Наркевіч. Цімураўцы 
наведалі ветэранаў вайны і працы Мікалая Акімавіча Дзідэнку ў Цімкавічах 
і Аркадзя Міхайлавіча Коршака ў Чарнагубаве, ускапалі градкі ім і пасадзілі 
бульбу. Гэта вучні VIII класа Каця Ніжэвіч, Юля Белацарковец, Юля Сцяпура, 
Эдзік Наркевіч, Вадзім Залужны. Дзеці дапамагаюць шасцярым франтавікам і 
ветэранам працы: прыносяць ваду, дровы, прыбіраюць панадворкі, робяць усё, 
што просяць пенсіянеры. Не забыліся і на былую настаўніцу школы Алену 
Паўлаўну Стасевіч: прыбралі двор і пасадзілі бульбу. За цімураўскую і па-
трыятычную работу Н. Наркевіч узнагароджана ганаровай граматай, граматы 
атрымалі і актыўныя піянеры.

У адным рэчышчы са школай працуе Літаратурны музей Кузьмы Чорна-
га. У яго сценах дзейнічае тэатральная студыя “Іскрынка”. Шасцікласнікі і 
адзінаццацікласнікі пад кіраўніцтвам дырэктара музейнай установы Людмілы 
Іосіфаўны Ніжэвіч ставяць спектаклі па творах Кузьмы Чорнага. Дзейнічае 
тут і тэатр фланелеграфіі “Скарбонка прыгажосці”. Вучні малодшых і 
сярэднiх класаў рыхтуюць для сваіх раўналеткаў пастаноўкі вядомых казак. 
Сістэматычна праводзяцца музейна-педагагічныя заняткі ў рамках праграмы 
“Ганарыся сваім земляком”, “Наша спадчына”. Для школьнікаў ладзяцца су-
стрэчы з беларускімі пісьменнікамі. Ды і Цімкавіцкая сельская бібліятэка, у 
якой працуюць Надзея Іосіфаўна Рудэнка і Зінаіда Генадзьеўна Станкевіч, не 
стаіць у баку, наладжвае для вучняў кніжныя выставы, сустрэчы з вядомымі 
цімкаўцамі.

Сёння школьная ўстанова ў Цімкавічах – самая буйная ў рэгіёне, у ёй на-
вучаецца 266 вучняў. Пасля таго як былi зачынены малакамплектныя Руд-
нянская і Вялікараёўская базавыя і Пруская пачатковая школы, у Цімкавічы 
з гэтых устаноў прыйшлі настаўнічаць вопытныя педагогі. Яны даволі хут-
ка адаптаваліся ў новым асяродку. Напрыклад, Сяргей Фёдаравіч Казю-
чыц, былы вялікараёўскі дырэктар, больш за тры гады паспяхова выкладае 
біялогію. Віталь Аляксандравіч Стрэлкін, настаўнік фізкультуры, атрымаў 
магчымасць выхоўваць тут добрых спартсменаў. Разам са сваім калегам 
Мікалаем Фёдаравічам Маруком яны рыхтуюць найлепшых красменаў раё-
на, гандбалістаў – майстроў ручнога мяча. А галоўнае, на сваіх уроках яны 
фізічна загартоўваюць маладое пакаленне. Вялікараёўская настаўніца Галіна 
Анатольеўна Шынгірэй клапоціцца пра цімкавіцкіх вучняў у групе падоўжанага 
дня. Зінаіда Мікалаеўна Яфімчык добра кіравала калектывам педагогаў Руднян-
скай базавай школы, але прыток вучняў ва ўстанову зменшыўся, у выніку яе 
закрылі. Лёс закінуў Зінаіду Мікалаеўну ў Вялікараёўскую базавую школу (а 
яшчэ год таму яна была сярэдняй), але калі не стала і гэтай установы, настаўніца 
далучылася да дружнага калектыву цімкавіцкіх педагогаў, цяпер выкладае 
матэматыку, працягвае традыцыі, закладзеныя калісьці А. М. Семяновічам. 
У Прускай пачатковай школе была дырэктарам Жанна Віктараўна Жукоўская, 
а цяпер працуе ў Цімкавіцкай сярэдняй школе выхавальнікам.

Сёння нельга не ўспомніць шматлікіх іншых педагогаў, якія выхавалі не 
адно пакаленне вучняў, прыкладалі ўсе намаганні і клапаціліся, каб тыя сталі 
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сумленнымі людзьмі. Гэта, напрыклад, настаўнікі Леанід Мікалаевіч і Ларыса 
Мікалаеўна Шкуцькі. Бацька Леаніда Мікалаевіча вучыў будучага Героя Савец-
кага Саюза Ігната Казлоўскага, да вайны ў іхняй хаце кватараваў праслаўлены 
герой-пагранічнік Андрэй Кіжаватаў, Лёня сябраваў з яго дзецьмі Нюрай і 
Іванам. Працаваў настаўнікам праслаўлены старшыня калгаса і загадчык рай-
ана Пётр Сямёнавіч Буранкоў.

Мікалай Іосіфавіч Жогла вёў урокі працы, а Анатоль Мікалаевіч Жук – 
аўтасправу. Гэтыя настаўнікі сталі артыстамі народнага тэатра. Ганна Вітоль-
даўна Сапешка шмат гадоў выкладала рускую мову, Луіза Юр’еўна Вайтовіч – 
геаграфію, а Вера Дзям’янаўна Калацкая працавала ў пачатковых класах. Не 
адзін год вяла ўрокі геаграфіі Алена Сяргееўна Роўбуць (Дзятловіч). Алена 
Мікалаеўна Скрыган, былы першы сакратар РК КПБ, выкладала рускую мову, 
Уладзімір Яўстафавіч Місючэнка – хімію. У Цімкавіцкай сярэдняй школе пра-
цавала багата настаўнікаў: хтосьці працяглы час, а нехта літаральна некалькі 
гадоў. Аднак многія пакінулі след у памяці сваіх выхаванцаў і калег. У розны 
час цімкавіцкіх дзяцей вучылі Ніна Іванаўна Лукашэвіч (Рымашэўская), Віктар 
Іванавіч Шаравар, Аркадзь Аляксандравіч Дземідовіч, Васіль Паўлавіч Лобан, 
Аляксандр Аляксандравіч Федаровіч, Мікалай Мікалаевіч і Людміла Мікалаеўна 
Гаўрыленкі, Рыгор Мiкалаевiч Барысаў, Баляслаў Віктаравіч Карповіч і інш. 
Напэўна, у кнізе, складзенай з успамінаў выхаванцаў і настаўнікаў школы, ні 
адно імя цімкавіцкага педагога не згубіцца.

Цяпер у адной з найлепшых школ раёна працуюць, можна сказаць, найлеп-
шыя педагогі не толькі Капыльшчыны, але і ўсёй Міншчыны. Гэта настаўнікi 
беларускай і рускай моў Таццяна Георгіеўна Маляўка, Галіна Вячаславаўна 
Пінчук, Вольга Іванаўна Насевіч, Наталія Мікалаеўна Прохарава (вядзе так-
сама ўрокі гісторыі), Валянціна Іванаўна Сахар, настаўнікі замежных моў 
Галіна Уладзіміраўна Ларыошына, Марыя Уладзіміраўна Насевіч, Натал-
ля Уладзіміраўна Парыбак; выкладаюць матэматыку і інфарматыку Юлія 
Анатольеўна Хамец і Валерый Станіслававіч Лігер. Кацярына Мікалаеўна 
Курадым год выкладала хімію. Вопытны настаўнік фізікі Фёдар Рыгоравіч 
Маргайлік працягвае традыцыі цімкавіцкага педагога Ф. П. Рудзіка.

Належным чынам наладзіла працоўнае выхаванне настаўніца Ганна 
Уладзіміраўна Федаровіч. Пра дасягненні яе вучняў на розных выставах не-
аднойчы паведамляла раённая газета “Слава працы”. Таццяна Віктараўна 
Максіменка вучыць дзяцей музыцы і спевам. Нядаўна далучыліся да 
педагагічнага калектыву настаўнік-псіхолаг Віктар Вікенцьевіч Мікула і лага-
пед Алена Мікалаеўна Ліпніцкая. Натхнёна працуюць настаўнікі і выхавальнікі 
Наталля Мікалаеўна Булат, Алена Іванаўна Гарбуз, Ірына Яўгенаўна Шкуцька. 
Самай высокай пашаны заслугоўваюць настаўнікі пачатковых класаў, якія, 
можна сказаць, закладваюць вучням код дарослага чалавека. Ад вынікаў іх 
працы залежыць выхаванасць і паспяховасць вучняў у наступных класах. Гэта 
Святлана Леанідаўна Прылепка, Таццяна Анатольеўна Дубоўская, Святлана 
Іванаўна Баран, Наталля Леанідаўна Лагун, Алена Мікалаеўна Стаднічэнка, 
Алена Мікалаеўна Казлова, Таццяна Міхайлаўна Стружко, Алена Леанідаўна 
Шынгірэй. Школьным калектывам умела кіруе дырэктар Наталля Анатольеўна 
Дубовік. У гэтай справе ёй дапамагаюць намеснікі Святлана Міхайлаўна 
Ціхановіч і Вольга Антонаўна Чыгір. Інтэрнэт, новыя сучасныя тэхналогіі 
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патрабуюць грунтоўных ведаў пры іх асваенні, і таму педагогі ў Цімкавічах 
не стаяць на месцы, працуюць творча, укараняюць у адукацыйную практыку 
самыя сучасныя напрацоўкі вучоных.

У канцы мая 2012 г. святкаваўся юбілей народнага тэатра. Менавіта 45 
гадоў таму Цімкавіцкаму тэатру было нададзена званне народнага, славу 
якому прынеслі яго артысты – настаўнікі і вучні школы. У глядзельнай зале 
Цімкавіцкага СДК прысутнічалі шматлікія аматары тэатральнага мастацтва. 
Гарачымі апладысментамі яны сустрэлі сцэнку “Ах, цешча мая” ў выкананні 
супрацоўнікаў бібліятэкі Надзеі Рудэнкi і Зінаіды Станкевіч, выпускніка шко-
лы Леаніда Галушкі.

Артысты народнага тэатра паказалі ўрывак са спектакля “Не пакідай 
мяне” А. Дударава. Весялілі цімкаўцаў таксама “Рускія бабкі”, у такім ам-
плуа выступалі самадзейныя артысты хлебапрыёмнага і буракапрыёмнага 
пунктаў. Вялі цікавую праграму дырэктар СДК Святлана Лазоўская (яна 
працягвае традыцыі слаўнай асветніцы З. І. Раманенкi), а таксама Ала Дай-
нека і Дзмітрый Татур. Дарэчы, званне народнага тэатра было пацверджана ў 
лістападзе 2011 г. Тэатр жыве і будзе жыць, бо яго сілкуюць сваім талентам і 
энергіяй настаўнікі, вучні і былыя выпускнікі школы.

Спадзяюся, стварэнне летапісу на гэтым не заканчваецца. Усе мы – 
цяперашнія педагогі і вучні, былыя выхаванцы – будзем шукаць новыя звесткі 
з мінулага жыцця нашай школы, адкрываць слаўныя імёны вядомых яе 
выпускнікоў, запісваць успаміны і г. д. А гэта дапаможа сённяшнім і будучым 
пакаленням вывучаць і ведаць гісторыю роднай школы, ганарыцца ёй.

2011 – 2012 гг.

Склад педагагічнага калектыву
ў 2014/15 навучальным годзе

1. Дубовік Наталля Анатольеўна – дырэктар школы.
2. Ціхановіч Святлана Міхайлаўна – намеснік дырэктара па вучэбнай рабоце.
3. Чыгір Вольга Антонаўна – намеснік дырэктара па выхаваўчай рабоце.
4. Акула Алена Сяргееўна – настаўніца рускай мовы і літаратуры.
5. Баран Святлана Іванаўна – настаўніца пачатковых класаў.
6. Булат Наталля Мікалаеўна – настаўніца інтэграванага класа.
7. Гарбуз Алена Іванаўна – выхавальніца групы падоўжанага дня.
8. Гурыновіч Сняжана Сяргееўна – настаўніца хіміі.
9. Жукоўская Жанна Віктараўна – настаўніца пачатковых класаў.
10. Казлова Алена Мікалаеўна – настаўніца пачатковых класаў.
11. Казючыц Сяргей Фёдаравіч – настаўнік біялогіі.
12. Касінская Таццяна Уладзіміраўна – выхавальніца групы падоўжанага дня.
13. Крывецкая Вераніка Уладзіміраўна – настаўніца замежнай мовы.
14. Лагун Наталля Леанідаўна – настаўніца пачатковых класаў.
15. Ларыошына Ганна Уладзіміраўна – настаўніца замежнай мовы.
16. Лігер Валерый Станіслававіч – настаўнік матэматыкі і інфарматыкі.
17. Ліпніцкая Алена Мікалаеўна – педагог-дэфектолаг.
18. Малішэўская Наталля Валер’еўна – бібліятэкар.
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19. Маляўка Таццяна Георгіеўна – настаўніца беларускай мовы і літаратуры.
20. Маргайлік Фёдар Рыгоравіч – настаўнік фізікі.
21. Марук Мікалай Фёдаравіч – настаўнік фізічнай культуры і здароўя.
22. Наркевіч Наталля Уладзіміраўна – педагог-арганізатар.
23. Насевіч Вольга Іванаўна – настаўніца рускай мовы і літаратуры.
24. Парыбак Наталля Уладзіміраўна – настаўніца замежнай мовы.
25. Пінчук Галіна Вячаславаўна – настаўніца беларускай мовы і літаратуры.
26. Прохарава Наталія Мікалаеўна – настаўніца беларускай мовы і літаратуры.
27. Прылепка Святлана Леанідаўна – выхавальніца групы падоўжанага дня.
28. Стаднічэнка Алена Мікалаеўна – выхавальніца групы падоўжанага дня.
29. Стружко Таццяна Міхайлаўна – настаўніца пачатковых класаў.
30. Стрэлкін Віталь Аляксандравіч – настаўнік фізічнай культуры і здароўя, 

дапрызыўнай падрыхтоўкі.
31. Федаровіч Ганна Уладзіміраўна – настаўніца працы.
32. Хамец Юлія Анатольеўна – настаўніца матэматыкі і інфарматыкі.
33. Хартановіч Сяргей Мікалаевіч – настаўнік працы.
34. Шкуцька Ірына Яўгенаўна – выхавальніца прышкольнага інтэрната.
35. Шынгірэй Алена Леанідаўна – настаўніца пачатковых класаў.
36. Шынгірэй Галіна Анатольеўна – выхавальніца групы падоўжанага дня.
37. Яфімчык Зінаіда Мікалаеўна – настаўніца матэматыкі.

Падрыхтавала Наталля Наркевіч.

Спіс залатых медалістаў

1. Аляшкевіч Уладзімір Якаўлевіч (1945).
2. Раманенка Кларыса Віктараўна (1952).
3. Вайтовіч Аляксандр Паўлавіч (1955).
4. Кулеш Аляксандр Парфір’евіч (1960).
5. Грышкова Валянціна Іванаўна (1964).
6. Калацкая Людміла Уладзіміраўна (1964).
7. Розін Рыгор Сямёнавіч (1964).
8. Лобан Тамара Іванаўна (1966).
9. Раманенка Вольга Віктараўна (1966).
10. Лебедзь Ніна Іванаўна (1967).
11. Сямашка Ніна Уладзіміраўна (1974).
12. Жыбуртовіч Наталля Леанідаўна (1976).
13. Маргайлік Соф’я Рыгораўна (1977).
14. Андруковіч Тамара Аляксандраўна (1982).
15. Васілеўская Таццяна Іванаўна (1982).
16. Грыбоўскі Анатоль Іосіфавіч (1982).
17. Колас Жанна Віктараўна (1982).
18. Фурык Наталля Леанідаўна (1982).
19. Холад Марын Аляксандраўна (1989).
20. Цімафееў Аляксандр Уладзіміравіч (1991).
21. Каляда Ірына Мікалаеўна (1994).
22. Шаравар Святлана Віктараўна (1994).
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23. Бокун Алена Віктараўна (1996).
24. Каляда Ганна Мікалаеўна (1997).
25. Стаднічэнка Марына Аляксееўна (1997).
26. Шчэрба Руслан Уладзіміравіч (1998).
27. Семяненка Сяргей Анатольевіч (2002).
28. Прохарава Вольга Аляксандраўна (2012).
29. Хартановіч Кацярына Сяргееўна (2013).

Падрыхтавала Наталля Наркевіч.

Спіс сярэбраных медалістаў

1. Варчэня Марыя Іосіфаўна (1951).
2. Яроцкі Леанід Іосіфавіч (1951).
3. Баркоўская Мая Рыгораўна (1956).
4. Кражымская Ірына Аляксандраўна (1956).
5. Кулеш Анатоль Парфір’евіч (1964).
6. Насевіч Сямён Іосіфавіч (1964).
7. Ранцэвіч Валерый Баляслававіч (1964).
8. Леус Наталля Уладзіміраўна (1967).
9. Рахманаў Аляксандр Аляксеевіч (1967).
10. Траулька Ірэна Уладзіміраўна (1967).
11. Булат Святлана Віктараўна (1988).
12. Лагішынец Таццяна Аляксандраўна (1988).
13. Астроўская Алена Эдуардаўна (1990).
14. Шаравар Таццяна Віктараўна (1990).
15. Галуза Наталля Аляксандраўна (1994).
16. Місючэнка Ала Мікалаеўна (1994).
17. Маргайлік Наталля Фёдараўна (1996).
18. Чарняўскі Сяргей Станіслававіч (1996).
19. Біч Наталля Іванаўна (1991).
20. Чарняўскі Генадзь Валер’евіч (1991).
21. Сямашка Дзмітрый Анатольевіч (1992).
22. Герман Алена Вітальеўна (1993).
23. Кульбіцкі Ігар Мікалаевіч (1993).
24. Андруковіч Жанна Уладзіміраўна (1993).
25. Роцька Наталля Уладзіміраўна (2000).
26. Байчык Вольга Леанідаўна (2003).
27. Семяненка Андрэй Анатольевіч (2004).
28. Даўгіловіч Марына Валер’еўна (2005).
29. Бычэнка Таццяна Сяргееўна (2006).

Падрыхтавала Наталля Наркевіч.
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ІІ

Зінаіда Раманенка
ЛЯ ВЫТОКАЎ ЦІМКАВІЦКАГА ТЭАТРА

Сёння народныя тэатры сталі 
неад’емнай часткай нашага культурнага жыцця. 

Л. А. Ноўскі, рэжысёр Маскоўскага народнага тэатра.

Гісторыя складаецца з непрадбачаных, не заўсёды суцяшальных, а ча-
сам і адкрыта парадаксальных штрыхоў. Але, маючы магчымасць дэталёва 
прааналізаваць мінулае, пачынаеш усведамляць заканамернае ў выпадковым і 
разумець аб’ектыўную абгрунтаванасць людскіх учынкаў і падзей.

1917 – 1918 – 1919 гады. Адным з лозунгаў Кастрычніцкай рэвалюцыі 
быў такі: “Уся ўлада – Саветам!”. Але шлях яго ўвасаблення пралягаў праз 
змрочныя і жорсткія месяцы германскай і белапольскай акупацыі Беларусі. 
Кіпучыя, супярэчлівыя падзеі ахапілі, уцягнулі ў свой вір і вёску Цімкавічы. 
Менавіта ў гэты перыяд тут складвалася духоўна разнастайнае і цікавае кола 
інтэлігенцыі, энергія і незгасальная работа думкі якой былі ўкладзены ў пер-
шыя парасткі мясцовых традыцый, самадзейнай драматургічнай творчасці.

Мне хочацца расказаць пра першых удзельнікаў мастацкай самадзейнасці 
напярэдадні рэвалюцыі і ў перыяд станаўлення савецкай улады ў Цімкавічах. 
Нягледзячы на тое, што пастаноўкі тых далёкіх часоў яшчэ жывуць у памяці 
цімкаўцаў-доўгажыхароў, гады ўсё ж паклапаціліся, каб раскідаць па свеце 
і згубіць звесткі пра дзіўны і непаўторны перыяд культурнага жыцця вёскі.

Бадай, адзіны, хто застаўся з удзельнікаў самадзейнага драмгуртка 1917 – 
1922 гг., – былая настаўніца Цімкавіцкай школы Надзея Іванаўна Карповіч 
(Даменя), якая цяпер жыве ў Мінску. Вось што яна расказала пры сустрэчы 
са мной 6 студзеня 1972 г.: 

«У той час у Цімкавічах было шмат маладых настаўнікаў і студэнтаў, 
якія вучыліся ў Слуцку, Нясвіжы, Раманаве, а на летніх вакацыях актыўна 
ўдзельнічалі ў культурна-асветніцкай рабоце. У наш самадзейны калектыў 
уваходзілі настаўнікі Цімкавіцкай школы Іван Несцеравіч і Кацярына 
Паўлаўна Лаўрэцкія, М. I. Ляхоўская, Мікалай Іларыёнавіч Раманоўскі, Іван 
Наркевіч, Зінаіда Кірылаўна Грынёва, Марыя Іванаўна Маліноўская і інш.

У пастаноўках і канцэртах пастаянна ўдзельнічалі Мікалай Раманоўскі 
(Кузьма Чорны), семінарыст Нясвіжскай настаўніцкай семінарыі; Міхаіл 
Валькоўскі, студэнт Слуцкага камерцыйнага вучылішча; Іосіф Фянюк, наву-
чэнец Раманаўскага вучылішча; я і мае сёстры Марыя, Аляксандра, Лізавета, 
якія займаліся ў Слуцкай гімназіі.

Добра памятаю, як 31 снежня 1917 г. мы, артысты-аматары, ставілі 
“Жаніцьбу” М. Гогаля. Нягледзячы на прамінулыя дзесяцігоддзі, да-
гэтуль выразна ўяўляю Івана Наркевіча ў ролі Падкалёсіна, Мікалая 
Іларыёнавіча Раманоўскага ў ролі Яічніцы, Віталя Жалезняковіча ў ролі 
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Жавакіна, Міхаіла Валькоўскага ў ролі Анучкіна, Іосіфа Фенюка ў ролі слугі 
Падкалёсіна, Уладзімера Карповіча ў ролі Качкарова. У спектаклі былі заняты 
М. I. Ляхоўская, З. К. Грынёва, я выконвала ролю свацці Фёклы Іванаўны. 
У 1918 г. ставілі п’есу Я. Коласа “Антон Лата”, якая тады яшчэ не была на-
друкавана, і артысты карысталіся рукапісным тэкстам.

Вялікую папулярнасць у 1921 – 1922 гг. меў спектакль па п’есе Леаніда Ан-
дрэева “Дні нашага жыцця”. Галоўныя ролі выконвалі: Глухоўцаў – Уладзімір 
Барысаў, Вольга Мікалаеўна – Надзея Даменя, Эдуард фон Ранкен – Мікалай 
Іларыёнавіч Раманоўскі, Ганна Іванаўна – Марыя Валькоўская, Фізік – Міхаіл 
Валькоўскі, Архангельскі – Мікалай Карлавіч Раманоўскі (Кузьма Чорны), 
Ганначка – Алена Кахановіч, Рыгор Міронаў – Іосіф Фянюк.

Прыняць удзел у нашых пастаноўках хацелі вельмі многія. У прыватнасці, 
выканаўца ролі Глухоўцава Уладзімір Барысаў працаваў тады старшынёй 
Семежаўскага валвыканкама, але заўсёды своечасова прыязджаў на рэпетыцыі 
і вельмі сур’ёзна ставіўся да сцэнічнай справы.

Акрамя драматургіі мы захапляліся падрыхтоўкай канцэртаў, якія звы-
чайна прысвячалі важным мерапрыемствам, знамянальным датам. Адчувальна 
ажыўлялі канцэртныя праграмы выступленні Алены Уладзіміраўны Кахановіч. 
Гэта была выдатная спявачка, выканаўца беларускіх і рускіх народных песень 
і танцаў. Потым яна стала прафесійнай артысткай тэатра музычнай камедыі.

Актыўны ўдзел у канцэртах прымаў Мікалай Карлавіч Раманоўскі, шыро-
ка вядомы пад пісьменніцкім псеўданімам Кузьма Чорны. Ён чытаў са сцэны 
свае фельетоны, гумарэскі. У аснову вусных твораў клаў звычайныя, выхапле-
ныя з жыцця цімкаўцаў сітуацыі. Амаль заўсёды праз завуаляваную форму 
апавядання гледачы пазнавалі сябе ці сваіх суседзяў. Але нават высмейваць 
Кузьма Чорны ўмеў тактоўна, не выклікаючы абурэння, а трапна і дасціпна 
павучаючы.

Хачу адзначыць, што, не будучы прафесіянальным чытальнікам, Мікалай 
Карлавіч інсцэніраваў уласныя творы вельмі захапляльна. Гледачы з нецяр-
пеннем чакалі яго новых цікавых фельетонаў і жартаў, якія ён не паўтараў 
двойчы і ніколі не запісваў. 

Выступленні нашага самадзейнага калектыву праходзілі не толькі 
ў Цімкавічах, aле і ў іншых вёсках: Быстрыцы, Браткаве, Савічах, Чарнагу-
баве, Шастаках, Рачкевічах і інш.

Той перыяд пакінуў у маім жыцці глыбокі незабыўны след: настаўніцкая 
праца і грамадская работа рабілі жыццё цікавым, насычаным, паўнацэнным. 
У 1922 г. я пераехала ў Мінск, скончыла Беларускі дзяржаўны ўніверсітэт і 
больш за 50 гадоў працавала ў ім выкладчыцай».

Xaчу дапоўніць аповед Надзеі Іванаўны некаторымі звесткамі пра далей-
шы лёс самадзейных артыстаў. Міхаіл Валькоўскі ў 1923 г. пераехаў у Мінск, 
скончыў Горацкую сельскагаспадарчую акадэмію і да вайны працаваў у Нар-
камземе рэспублікі. Яго жонка Марыя Іосіфаўна вучыла дзяцей. За сувязь з 
партызанамі яны абое былі схоплены фашыстамі ў 1944 г., перажылі страшныя 
пакуты, а потым, незадоўга да вызвалення Беларусі (Марыя Iocіфаўна ўсяго 
за тры дні) былі спалены ў печы Трасцянецкага канцэнтрацыйнага лагера. 
Іх дзесяцігадовая дачка Ніна цудам уратавалася. Яе выхавала сяброўка маці 
Амелія Гаўрылаўна Кобызева. Пасля заканчэння Беларускага дзяржаўнага 
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ўніверсітэта Ніна Міхайлаўна настаўнічае ў Мінску. I. П. Фянюк у 1939 г. 
скончыў Маскоўскі інстытут выяўленчага мастацтва. У час Вялікай Айчыннай 
вайны быў на фронце. Калі яго запрасілі прыняць удзел у выпуску плакатаў 
“Раздавім фашысцкую гадзіну”, ён адказаў: “Ваюю і буду ваяваць да перамогі!”. 
Але да перамогі Іосіф Паўлавіч не дажыў, загінуў у 1943 г. пад Белгарадам.

Вось такімі былі гэтыя людзі, беларускія інтэлігенты, якія спалучалі ў 
сабе грамадзянскасць і высакароднасць. Праз шырокую масавую работу сярод 
простага народа яны вызначылі сваё жыццёвае крэда ў той складаны перыяд 
рэвалюцыйных перамен. I засталіся вернымі абранаму шляху.

Традыцыі цімкавіцкай тэатральнай самадзейнасці былі прадоўжаны ў 
наступныя гады. Але гэта ўжо тэма асобнай размовы пра новае пакаленне 
артыстаў-аматараў.

1977 г.

Зінаіда Раманенка
КЛАС I СЦЭНА

Удзел настаўнікаў у драматычным калектыве Цімкавіцкай школы – трады-
цыя, якая ўсталявалася з 1918 г. У перыяд 1918 – 1922 гг. актыўны ўдзел у 
самадзейным тэатры прымалі настаўнікі Надзея Іванаўна Даменя (Карповіч), 
Мікалай Іларыёнавіч Раманоўскі, Мікалай Карлавіч Раманоўскі, які потым 
стаў славутым майстрам беларускай прозы Кузьмой Чорным (яго імя з 1950 г. 
носіць школа), Зінаіда Кірылаўна Грынёва, муж і жонка Лаўрэцкія, Віталій 
Арсенцьевіч Жалезняковіч, Іван Іванавіч Наркевіч, старшыня Семежаўскага ва-
ласнога выканкама Уладзімір Барысаў, жыхары Цімкавіч Алена Уладзіміраўна 
Кахановіч (Быстрова), якая стала прафесійнай актрысай, Мікалай Міхайлавіч 
Андруковіч і іншыя аматары самадзейнасці. У рэпертуары былі п’есы “Юбілей” 
і “Раніца дзелавога чалавека” А. П. Чэхава, “Дні нашага жыцця” Леаніда 
Андрэева, “Антон Лата” Якуба Коласа, “Паўлінка” Янкі Купалы, “Жаніцьба” 
і “Аповесць аб тым, як пасварыліся Іван Іванавіч з Іванам Нікіфаравічам” 
М. В. Гогаля і інш.

Тэатральную дзейнасць настаўнікі спалучалі з канцэртнымі выступленнямі. 
Вялікім поспехам карысталіся выступленні Алены Кахановіч, якая выконва-
ла беларускія і рускія народныя песні, Мікалая Раманоўскага (Кузьмы Чор-
нага), які чытаў свае апавяданні, фельетоны, а гледачы ў героях пазнавалі 
цімкаўцаў, настаўніка спеваў і гісторыі Мікалая Іларыёнавіча Раманоўскага, 
які цудоўна іграў на скрыпцы. Гэтыя людзі аддавалі свой адпачынак любімай і 
карыснай справе – мастацкай самадзейнасці. Спектаклі і канцэрты настаўнікаў 
Цімкавіцкай школы карысталіся вялікім поспехам у мясцовых жыхароў, у 
жыхароў навакольных вёсак. Натхнёным словам мастацтва яны садзейнічалі 
станаўленню савецкай улады, былі паборнікамі ўсяго новага, перадавога.

У 1923 – 1926 гг. разам з настаўнікамі ў самадзейнасці прымалі актыўны 
ўдзел і вучні школы. Асаблівы поспех мелі выступленні вучня Фёдара 
Андруковіча, які быў здольным акцёрам і меў цудоўны голас. Пазней ён стаў 
артыстам-прафесіяналам – салістам Ленінградскага Малога опернага тэатра, 
выконваў партыю Ленскага ў оперы “Яўгеній Анегін”. Вельмі добра выступала 
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ў камедыйных ролях сястра Кузьмы Чорнага Ганна Раманоўская (Высоцкая), а 
таксама Ганна Маргайлік і іншыя вучні. У гэты перыяд вучобы ў мяне таксама 
праявілася любоў да сцэнічнай дзейнасці. У 1925 г. я выканала ролю Паўлінкі 
ў купалаўскай камедыі, а ў 1926 г. – ролю Агафіі Ціханаўны ў гогалеўскай 
“Жаніцьбе”. Тэатральная дзейнасць настаўнікаў набірала сілу, уключала ў 
сябе выхаваўчую каштоўнасць і мастацкую вартасць. Напярэдадні вайны за 
спектакль па п’есе А. Карнейчука “Платон Крэчат” драматычнаму калектыву 
настаўнікаў быў уручаны дыплом I ступені.

Вайна перапыніла нашу дзейнасць. Але з першых дзён вызвалення Цімкавіч 
тэатральнае жыццё аднавілася. П’есу “Добрая суседка” на вызваленчую тэматы-
ку мы ставілі ў разбураных Цімкавічах на расчышчанай пляцоўцы, паказвалі 
ў Капылі на першай настаўніцкай канферэнцыі. Драматычны калектыў 
настаўнікаў падрыхтаваў і паказаў сельскім гледачам больш за 40 аднаак-
товых і 25 шматактовых п’ес. Настаўнікі выступалі ў складзе агітбрыгады 
і далі шэраг цікавых тэматычных прадстаўленняў: “У шчырай працы наша 
шчасце”, “Расці і квітней”, “Наша родная Міншчына”, “Табе славу пяём, 
армія-вызваліцельніца”, “Уславім жанчыну-маці”, “Добры вечар, сябры” і інш.

24 мая 1967 г. драматычнаму калектыву прысвоена званне народнага тэа-
тра, а 13 удзельнікам – званне артыста народнага тэатра. Тэатральны калектыў 
вывучае прынцыпы тэатральнага мастацтва, а гэта абавязвае нас патрабавальна 
адносіцца да выбару рэпертуару. Мы выбіраем для пастаноўкі такія п’есы, якія 
даюць магчымасць на высокім ідэйным узроўні фарміраваць у выканаўцаў і 
гледачоў духоўныя якасці савецкага чалавека.

За апошнія 10 гадоў народны тэатр паставіў спектаклі па п’есах “Тайна 
споведзі” I. Эвальд на антырэлігійную тэматыку, “Папараць-кветка” I. Козе-
ла пра рэвалюцыйную барацьбу працоўных Заходняй Беларусі, “Сінія росы” 
Н. Заруднага пра грамадзянскую вайну на Украіне. П’еса А. Маўзона “Усяго 
адно жыццё” прысвечана праблемам сучаснасці, “Разбег” Ю. Сохара і Р. Смоль-
скага – рэвалюцыйнай барацьбе і станаўленню савецкай улады ў Беларусі. 

У сучасны перыяд паказваем гледачам спектакль па п’есе “Месяцовая 
саната” Арыядны Тур, прысвечаны 60-годдзю Вялікага Кастрычніка. Гэты 
спектакль атрымаў высокую ацэнку на другім туры Усесаюзнага фестывалю 
самадзейнай творчасці працоўных, прысвечаным гэтай слаўнай даце. У п’есе 
ўдзельнічае моладзь, якая прыйшла на змену ветэранам: Станіслаў і Валерый 
Чарняўскія, Ніна Нікалаеня, Алена Стасевіч, Святлана Шанчук, Аляксандр 
Дубовік. Дзіцячыя ролі дзетдомаўцаў Косці і яго аднакласніцы Юлі выконва-
юць вучні 6-га класа Алег Коршак і Тамара Андруковіч.

Мы паказваем спектаклі працаўнікам вёскі нашага і іншых раёнаў. У год 
адбываецца 54 – 60 выступленняў. Трэба адзначыць, што самадзейныя арты-
сты – вялікія энтузіясты сцэнічнай дзейнасці. Рэпетыцыі ў нас ладзяцца ве-
чарам. Людзі прыходзяць пасля працоўнага дня, і не кожны з іх можа адразу 
“ўвайсці ў ролю”. Выпрацоўка ўмоўнага рэфлексу, калі выканаўца забываецца 
пра ўсё і пачынае жыць жыццём свайго героя, і з’яўляецца псіхалагічнай асно-
вай рэпетыцыі. Настойлівая праца артыстаў акупляецца ўдзячнымі адносінамі 
гледачоў, а гэта для нас найвышэйшая ўзнагарода.

Хочацца асобна спыніцца на тэатральнай самадзейнасці вучняў. Шмат 
гадоў пры народным тэатры працуе дзіцячая студыя. Адна з яе буйных работ – 
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спектакль па п’есе народнага пісьменніка Беларусі І. Шамякіна “Дзеці аднаго 
дома” пра ўдзел дзяцей ва ўсенароднай барацьбе з фашызмам у перыяд Вялікай 
Айчыннай вайны. Выхаванцы дзіцячага дома стварылі партызанскі атрад, далі 
клятву быць вернымі партыі, Радзіме. Юныя гледачы з захапленнем успрынялі 
гэтую работу. У іх вачах мы бачым гнеў і нянавісць да ворагаў. А гэта – свед-
чанне таго, што спектакль закрануў іх пачуцці, выклікаў жаданне быць такімі, 
як Алёша, Ваня, Стась. Студыйцы навучыліся многаму, а галоўнае – думаць, 
умець спалучаць вучобу з актыўным удзелам у грамадскім жыцці. 

Да 30-годдзя Вялікай Перамогі дзіцячая студыя падрыхтавала спектакль па 
п’есе А. Махнача “Гаўрошы Брэсцкай крэпасці”. Чаму мы ўзялі для пастаноўкі 
гэтую п’есу? З 1922 г., да ўз’яднання Заходняй Беларусі з Савецкай, у Цімкавічах 
знаходзіўся 17-ы Чырванасцяжны Цімкавіцкі пагранічны атрад. У ім служыў 
Андрэй Кіжаватаў, яго дачка Нюра вучылася ў нашай школе. Атрад быў пе-
раведзены ў Брэсцкую крэпасць, А. Кіжаватаў стаў начальнікам праслаўленай 
дзявятай заставы. Пры абароне Брэсцкай крэпасці Андрэй Кіжаватаў праявіў 
выключную мужнасць i гераізм. Пасмяротна ўганараваны званнем Героя Савец-
кага Саюза. Загінула Нюра і ўся сям’я героя. Паступова школьнікі, і асабліва 
Наташа Жыбуртовіч – выканаўца ролі Нюры,– уваходзілі ў абставіны дзеяння 
п’есы. Так гераічнае мінулае станавілася блізкім, дарагім кожнаму.

Апошняя работа артыстаў студыі – спектакль па казцы С. Аксакава “Пун-
совая кветачка”. Праз раскрыццё характараў дзейных асоб cтyдыйцы імкнуліся 
самі зразумець і данесці да гледачоў асноўную ідэю казкі: чалавек павінен 
быць добрым, прыгожым. Увесь ход падзей казкі ўмацоўвае ў сэрцах артыстаў 
і гледачоў вернасць асноўнай ідэі.

Абноўлены састаў дзіцячай студыі ажыццявіў пастаноўку спектакля па 
п’есе М. Носава “Прыгоды Нязнайкі” і пачаў работу над новым спектаклем па 
п’есе Хмеліка “Дождж ліў, як з вядра” пра дружбу і калектывізм.

Чысты ўнутраны свет дзяцей няпросты, ён патрабуе да сябе вялікай увагі 
бацькоў і настаўнікаў, а ў тэатры – рэжысёра і акцёраў. Вобраз дзіцяці на 
сцэне павінен быць праўдзівым не толькі ў сэнсе ўзросту, але і ў сацыяльных 
адносінах, за ім паўстае эпоха, гады барацьбы. 

Мы не ставім сваёй мэтай зрабіць усіх удзельнікаў прафесійнымі акцёрамі. 
Мы проста хочам, каб, закончыўшы школу, яны назаўсёды захавалі ў сваіх 
сэрцах светлыя, творчыя адносіны да мастацтва, якое дапамагае ім сёння 
жыць і вучыцца, a заўтра дапаможа сумленна працаваць на карысць любімай 
Радзімы.

Сумесная работа настаўнікаў і вучняў узаемна абагачае іх. Прыклад безза-
паветных адносін настаўнікаў да тэатральнай самадзейнасці фарміруе духоўныя 
запатрабаванні вучняў, іх бацькоў, гледачоў. Тэатр змагаецца за найлепшае ў 
чалавеку, за найлепшае для чалавека – камунізм. 

1977 г. 
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Зінаіда Раманенка
“ЧАЛАВЕКА РОБІЦЬ ЧАЛАВЕКАМ ДЗЯЦІНСТВА”

Тэатр! Тэатр! Якім магічным словам быў ты
для мяне ў той час! Якім невыразным зачараваннем

узрушыў ты тады ўсе струны душы маёй
і якія дзіўныя акорды зрываў ты з іх!

В. Р. Бялінскі.
Прыезд пагранічнага атрада і размяшчэнне яго штаба ў Цімкавічах унеслі 

новы струмень у плынь местачковага жыцця. У школе значна змяніўся склад 
настаўнікаў, але і тыя, што засталіся, працавалі самааддана. Кожны ўрок 
праводзіўся на высокім узроўні тагачаснай праграмы вывучэння прадметаў. 
А пасля ўрокаў распасціралася шырокае поле самадзейнасці ў арганізацыі 
пазакласнай работы.

Хачу прадоўжыць размову пра школьную мастацкую самадзейнасць, у 
прыватнасці – пра харавы і драматычны гурткі.

Харавым гуртком школы кіраваў настаўнік спеваў і гісторыі Мікалай 
Іларыёнавіч Раманоўскі, адзін з найбольш актыўных удзельнікаў настаўніцкага 
драматычнага калектыву папярэдняга часу. Захапленнем гэтага дасведчанага 
настаўніка гісторыі была музыка.

Уявіце сабе тую пару, калі яшчэ не было не толькі тэлебачання, але і 
радыё, і кіно. Цэнтр мастацкага выхавання знаходзіўся тады ў школе. Якім 
шчасцем для нас было вучыцца ў такога настаўніка! У дарэвалюцыйны час пас-
ля вучобы ў Цімкавіцкай школе Мікалай Іларыёнавіч паступіў у Нясвіжскую 
настаўніцкую семінарыю і паспяхова яе скончыў. У 1907 г. яго прызначылі 
выкладчыкам у родныя Цімкавічы. Семінарыя рыхтавала настаўнікаў толькі 
пачатковых школ, але Мікалай Іларыёнавіч паспяхова выкладаў у першых – 
сёмых класах. У 1927 г. яго запрасілі працаваць настаўнікам спеваў на Слуцкіх 
педагагічных курсах і ў педтэхнікуме.

Мікалай Іларыёнавіч быў чалавекам спакойным, ураўнаважаным, мабыць, 
таму, што яго скрыпка магла красамоўна сказаць цудоўнымі гукамі музыкі 
тое, што цяжка выказаць словамі. На яго ўроках мы не толькі спявалі, але і 
вучыліся спасцігаць таямніцы прыгажосці музычных твораў.

Заняткі ў харавым гуртку былі як бы замацаваннем таго, чаму ён вучыў 
нас на ўроках. Яны праходзілі цікава, змястоўна. Настаўнік расказваў пра 
творчасць рускіх і замежных кампазітараў. З вялікім замілаваннем апавядаў 
пра Іагана Штрауса-сына, словы дапаўняў выкананнем твора “Казкі венскага 
лесу”. У рэпертуары хору былі рэвалюцыйныя і народныя беларускія, рускія, 
украінскія песні.

Вялікую ўвагу Мікалай Іларыёнавіч аддаваў тым вучням, якія мелі добрыя 
вакальныя здольнасці. Былі салісты, дуэты, квартэты. I кожная група вылу-
чалася адметным рэпертуарам.

Вучаніца Бася Каждан мела прыемнага тэмбру сапрана і вельмі добра вы-
конвала беларускія народныя песні “Зязюленька”, “Чачотачка”. Заўсёды на 
выступленнях дуэта ў складзе Ганны Маргайлік і Басі Каждан песні ішлі “на 
біс”. Гэта “Пісар гусі ганяе”, “Вецер ходзіць паміж гор”, “У цёмным лесе”, 
“Каля рэчкі, каля моста”, рамансы на вершы А. С. Пушкіна.
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Асаблівы поспех на канцэртах выпадаў на долю Федзі Андруковіча, які з 
першага да апошняга класа лічыўся галоўным салістам школы і запявалам у 
хоры. Ён не проста спяваў песні, а сцэнічна праўдзіва выконваў ролю таго, 
пра каго спяваў. Песню “А ў месяцы верасні выпала пароша” ён выконваў 
настолькі ўдала, што яна ўспрымалася публікай як спектакль-мініяцюра.

Мікалай Іларыёнавіч займаўся з Федзем дадаткова, і, магчыма, гэта ў значнай 
меры дапамагло хлопцу паспяхова скончыць Мінскі музычны тэхнікум па класе 
выдатнага педагога Антона Баначыча, а потым атрымаць вышэйшую музычную 
адукацыю ў Маскве і стаць салістам Ленінградскага Малога тэатра оперы і балета.

З 1934 да 1964 г. Фёдар Андруковіч выканаў больш за трыццаць адказных 
оперных партый. Быў на гастролях у Мінску, на сцэне Беларускага тэатра 
оперы і балета выдатна выступіў у ролях Ленскага (опера П. І. Чайкоўскага 
“Яўгеній Анегін”) і Альфрэда (опера Дж. Вердзі “Травіята”).

Беларускія спецыялісты-музыказнаўцы і крытыкі высока ацанілі творчую 
работу саліста-земляка. 

Плённа працаваў у школе драматычны гурток. Зноў жа хочацца ўспомніць 
Федзю. Хлопец не толькі быў першай зоркай на спеўным небасхіле, але і добра 
вучыўся, актыўна ўдзельнічаў у драматычным гуртку, выконваў галоўныя ролі 
ў многіх пастаноўках.

У трыццатыя гады вельмі папулярнымі былі творы Міхася Чарота. На 
школьнай сцэне ставіліся дзве яго п’есы, у канцэртах заўсёды гучалі ўрыўкі з 
паэм “Ленін”, “Босыя на вогнішчы”, “Беларусь лапцюжная”, вершы. Кіравала 
драматычным гуртком настаўніца Зінаіда Кірылаўна Грынёва, адна з нямногіх 
членаў першага складу настаўнікаў – аматараў сцэны.

П’еса “Пастушкі” М. Чарота спадабалася гурткоўцам тым, што ў ёй трэба 
было іграць аднагодкаў. Дзейнымі асобамі і выканаўцамі былі: Грышка – Флор 
Рудзік, Лявонка – Федзя Андруковіч, Вацік – Толя Зяневіч, Ядзя – Соня Голь-
дберг, Янка – Антон Ладзінскі, Марыся – Насця Бабеня. Гэтая п’еса мела вялікі 
поспех, яе паказвалі і дзецям, і дарослым. Бацькі юных артыстаў былі вельмі 
задаволены іх акцёрскімі захапленнямі. Ставіліся і многія іншыя творы. Але 
асаблівым поспехам карысталася прасякнутая добразычлівым народным гумарам 
камедыя М. Чарота “Мікітаў лапаць”. Удзельніца гэтай п’есы Ганна Маргайлік 
з вялікай асалодай успамінае: «З якім азартам, захапленнем мы рыхтавалі свой 
“Лапаць”! Лавілі кожнае слова Зінаіды Кірылаўны, яно было для нас законам. 
Яна любіла тэатр, аддавала нам свой вольны ад работы час і з вялікім цярпеннем 
вучыла нас спасцігаць законы акцёрскага майстэрства». У п’есе ўдзельнічалі 
найлепшыя гурткоўцы: Мікіта – Федзя Андруковіч, Саўка – Флор Рудзік, 
Дар’я – Насця Бабеня, Грыпіна – Ганна Маргайлік, Яўмен – Антон Ладзінскі, 
Зоська – Ганна Раманоўская (сястра Кузьмы Чорнага).

Спектакль пачынаецца сваркай. Суседзі Грыпіна і Дар’я не памірыліся з-за 
курэй. Гэтая сцэна пададзена так праўдзіва і да дробязей натуральна, як бывае 
і на самай справе ў жыцці. Суседкі хоць і сварацца, але хутка мірацца. I так 
шчыра Грыпіна кажа Дар’і: “Каб я каму калі што якое, а то ж нікому ніколі 
нічога ніякага! А каб я каму што й якое, дык што там такое!”. Калі ж на сцэну 
выходзіў Мікіта і заводзіў сваё: “Вынесі, Зоська, блінцоў яшчэ болей, у садку 
цябе Саўка чака-а-е...”, гром апладысментаў не даваў магчымасці весці дзеянне 
далей, і на сцэне ўзнікала вымушаная паўза.
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“Мікітаў лапаць” паказвалі не толькі ў сваім сельсавеце, але і ў суседніх 
вёсках: Браткаве, Комсічах, Савічах і інш. Настасся Бабеня-Кірбуць сёння 
ўспамінае, як некалі ў Браткаве пасля выступлення жанчыны частавалі іх 
каўбасой і рознымі ласункамі.

Безумоўна, такіх поспехаў не было б, каб у школе настаўнікі абыякава 
ставіліся да выхавання ў вучняў мастацкага густу і любові да тэатральнага 
мастацтва. Па-рознаму склаўся лёс школьных акцёраў. Федзя Андруковіч 
стаў салістам тэатра оперы і балета ў Ленінградзе. Флор Паўлавіч Рудзік пас-
ля вайны прыехаў дадому і стаў артыстам Цімкавіцкага народнага тэатра Ён 
выканаў шэраг цікавых роляў у школьных спектаклях. На заключным аглядзе 
аматарскіх драматычных калектываў у Мінску ў 1967 г. за спектакль “Ганка” 
па п’есе Уладзіслава Галубка калектыву было прысвоена званне народнага, а 
Флору Паўлавічу Рудзіку ўручылі Дыплом першай ступені за самае лепшае 
выкананне мужчынскай ролі.

Трэба сказаць, што ў станаўленні вучнёўскай тэатральнай самадзейнасці 
вялікую ролю адыгралі настаўнікі беларускай і рускай літаратуры. Асабліва 
ў гэтым плане вызначыўся Аляксандр Іванавіч Наржымскі. Гэта быў пад-
цягнуты, стройны мужчына з лагоднай усмешкай на прыгожым твары. Усе 
творы пісьменнікаў, якія вывучаліся па праграме, ён чытаў на памяць. Ды як 
чытаў – заслухаешся! 

Вельмі цікава праходзілі ўрокі, на якіх вывучаліся драматычныя творы. 
Аляксандр Іванавіч размяркоўваў зараней ролі. Памятаю, калі мы вывучалі 
“Жаніцьбу” М. Гогаля, Наржымскі прапанаваў мне быць Агаф’яй Ціханаўнай 
(нявестай). Я вельмі саромелася, бо вучні трохі пасмейваліся.

Прычына для майго хвалявання была. У класе неяк ставілі п’есу пра 
тое, як белагвардзейскі генерал перайшоў на бок чырвоных. Аўтара я не 
памятаю, а называлася яна “Генерал у чырвоным жупане”. Ролю генерала 
выконваў вучань Юзік Скароцкі. А што было потым? Калі хто разгневаецца 
на яго, дык абавязкова ўпікне: “Эх ты, генерал у чырвоным жупане”. Так і 
мяне чакала мянушка не з прыемных для таго ўзросту: “Эй ты, нявеста”. Але 
Аляксандр Іванавіч тактоўна пераканаў мяне ў беспадстаўнасці хваляванняў, 
падбадзёрыў, і я смела ўзялася асвойваць новую цікавую ролю. Для драмгуртка 
Наржымскі рабіў інсцэніроўкі празаічных твораў. Вельмі запомнілася ўсім нам 
інсцэнізаванае апавяданне пра Жана-Поля Марата, дзеяча французскай буржу-
азнай рэвалюцыі XVIII ст., які ўвайшоў у гісторыю як выдатны барацьбіт за 
дэмакратыю, сацыяльны прагрэс. Ролю Жана-Поля Марата выконваў Федзя 
Андруковіч, жаночую ролю – настаўніца малодшых класаў Дубоўская.

Чытанне па ролях праводзілася на высокім мастацкім узроўні, арганізавана 
і вельмі цікава, а галоўнае – усё можна было зразумець і запомніць. Асваенне 
вучэбнага матэрыялу ў форме інсцэніровак давала магчымасць добра раза-
брацца ў творах, а таксама папаўняць рэпертуар самадзейнага драматычнага 
калектыву. 

Праз некаторы час нам давялося развітацца са сваім любімым настаўнікам, 
бо Аляксандр Іванавіч пераехаў у Маскву. Яго сын стаў лётчыкам, а сам 
Наржымскі выкладаў рускую мову і літаратуру ў вышэйшай партыйнай школе.

Сустрэча наша адбылася не хутка і нечакана, але была вельмі радаснай. 
Аднойчы, калі я ўжо працавала дырэктарам Цімкавіцкай СШ, у настаўніцкую 
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зайшоў чалавек з белай шавялюрай. Гэта быў Аляксандр Іванавіч, такі ж 
стройны, падцягнуты. Праз многія гады ў роднай школе сустрэліся настаўнік і 
вучаніца. Ён паказаў мне загад аб прызначэнні яго настаўнікам нашай школы. 

Можна сказаць упэўнена, што нашы настаўнікі не ставілі сваёй мэтай 
зрабіць выхаванцаў артыстамі. Яны проста хацелі, каб, скончыўшы школу, 
мы назаўсёды збераглі ў сваіх сэрцах любоў да мастацтва, якое ў школе дапа-
магае жыць і вучыцца, а ў дарослым жыцці – сумленна і аддана працаваць на 
карысць народа, сваёй Радзімы. Усё, што створана чалавечай працай, павінна 
быць не толькі карысным, але і прыгожым. Прыгажосць – грамадскі здабытак 
народа, ствараць і берагчы яго – абавязак кожнага чалавека.

1988 г.

Зінаіда Раманенка
“HE ЗАВЯЎ ДЛЯ МЯНЕ ТОЙ КЛЯНОВЫ ЛІСТОК”

Іосіф Паўлавіч Фянюк нарадзіўся ў Цімкавічах. Жылі Фенюкі блізка ад 
Раманоўскіх у канцы Капыльскай вуліцы. З самага дзяцінства паміж Мікалаем 
і Іосіфам усталявалася моцная дружба. I хаты, і надзелы былі поруч, хлопцы ра-
зам хадзілі ў мясцовую школу. Цяга да ведаў, дапытлівасць прымушалі іх многа 
чытаць, што вельмі пашырала светапогляд. У абодвух былі здольнасці да маля-
вання. Сястра Кузьмы Чорнага – Марыя Карлаўна Раманоўская – успамінала: 
“Пасля вучобы ў Цімкавічах Іосіф Фянюк падаўся на вучобу ў Раманаўскае на-
роднае вучылішча (цяпер Ленінская сярэдняя школа Слуцкага раёна). Туды ж 
накіравалася і я з суседкай, Вольгай Кахановіч. На зіму бацькі нам на траіх 
наймалі кватэру. Іосіф быў дысцыплінаваны, чытаў шмат кніг і вельмі любіў ма-
ляваць. Адным махам ён рабіў партрэтныя накіды. А пейзажныя, графічныя ра-
боты вызначаліся яркасцю, дакладнасцю, даступнасцю. Гаспадыня хаты вельмі 
здзівілася, калі ўбачыла на паперы накід, як яна ўвіхаецца ля печы. А калі 
тая печ пачала дымець, Іосіф, як добры майстар, тут жа адрамантаваў комін”.

Потым была служба ў Чырвонай арміі. Але дзе б ні быў, што б ні рабіў 
дапытлівы юнак, ён ніколі не расставаўся з маляваннем. У 1927 г. Іосіф Фя-
нюк паступіў у Віцебскі мастацкі тэхнікум. У час вучобы ў тэхнікуме разам 
з Іосіфам спасцігала выяўленчае мастацтва і Марыя Бярковіч. Маладыя людзі 
пасябравалі. У 1932 г. яны разам паступілі ў Маскоўскі інстытут выяўленчага 
мастацтва, дырэктарам якога быў вядомы савецкі жывапісец і мастацтвазнаўца 
Ігар Эмануілавіч Грабар.

Іосіф і Марыя ў 1939 г. закончылі інстытут, пабраліся шлюбам і працавалі 
мастакамі ў Мінску. Але нечакана светлыя мары і надзеі разбурыла вайна. 
Яна навечна загубіла ў руінах і на папялішчах літаграфіі, гравюры, малюнкі, 
эстампы, жывапісныя карціны, што так прыгожа ўпісваліся ў афармленне но-
вай кватэры, старанна рыхтаваліся да друку, для перадачы ў музеі рэспублікі.

Іосіф Фянюк замест эцюдніка ўзяў у рукі вінтоўку і пайшоў на фронт, а 
Марыя эвакуіравалася ў далёкі Казахстан і там працавала настаўніцай ма-
лявання. У франтавых лістах Іосіф Паўлавіч дасылаў малюнкі, у адным з 
допісаў ён прыслаў метадычнае тлумачэнне сваёй думкі адносна методыкі мас-
тацтва з укладзеным між старонак вучнёўскага сшытка кляновым лістком. 
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“Не завяў для мяне той кляновы лісток”, – успамінае Марыя Веніямінаўна, 
якая ўсё жыццё свята захоўвала тую дарагую рэліквію вернага дарадчыка і 
спадарожніка жыцця. І. Фянюк загінуў смерцю героя 25 жніўня 1943 г. каля 
вёскі Аляксееўка Белгарадскай вобласці. 

1985 г.

Павел Сямёнаў
СПЯВАК ФЁДАР АНДРУКОВІЧ

Сярод слаўных імён, якімі ганарыцца Капыльшчына, мы па праву на-
зываем Фёдара Аляксандравіча Андруковіча – вядомага опернага спевака, 
стваральніка незабыўных вобразаў у творах рускіх, заходнееўрапейскіх і 
савецкіх кампазітараў. Больш за трыццаць гадоў гучаў яго голас на оперных 
сцэнах Масквы, Ленінграда і іншых гарадоў краіны.

Нарадзіўся Фёдар Андруковіч у 1909 г. у мястэчку Цімкавічы. Выдатныя 
здольнасці будучага спевака ярка раскрыліся яшчэ ў юнацкія гады. Фёдар 
быў адным з самых актыўных удзельнікаў мастацкай самадзейнасці, амаль 
з першых выступленняў праявіліся вялікая музыкальнасць, цудоўны голас, 
сцэнічнае майстэрства. Паспяхова выступаў у п’есах беларускіх і рускіх аўтараў.

У 1925 г. Андруковіч закончыў Цімкавіцкую школу і вырашыў прысвяціць 
сябе педагагічнай дзейнасці. Пасля педагагічнага тэхнікума некаторы час працаваў 
настаўнікам матэматыкі і спеваў у Дукоры. Але юнака не пакідала мара аб 
прафесійнай сцэне. Ён паступіў у Мінскі музычны тэхнікум у клас прафесара Антона 
Баначыча – выдатнага спевака і педагога, вучнямі якога былі Л. Александроўская, 
І. Балоцін і іншыя вядомыя спевакі. Потым працягваў вучобу ў Маскве, спяваў 
там на сцэне аднаго з музычных тэатраў. У 1935 г. пераехаў у Ленінград і стаў 
салістам акадэмічнага Малога опернага тэатра. У час вайны тэатр быў эвакуіраваны 
ў Арэнбург. Там калектыў паставіў некалькі савецкіх опер. Дзве з іх – “Калінка” 
М. Чаромухіна і С. Аксюка і “Надзея Святлова” I. Дзяржынскага – былі творамі, 
якія расказвалі пра гераічную барацьбу савецкага народа супраць гітлераўскіх 
захопнікаў. У гэтых спектаклях з поспехам выступіў Фёдар Андруковіч. 

Падзеяй у мастацкім жыцці краіны стала пастаноўка ў Малым тэатры 
оперы С. Пракоф’ева “Вайна і мір”. Прэм’ера адбылася 12 чэрвеня 1946 г. 
Пастаноўку ажыццявілі выдатныя дзеячы савецкага опернага тэатра – рэжы-
сёр Б. Пакроўскі і дырыжор С. Самасуд. У спектаклі ўдзельнічалі найлепшыя 
артысты. Андруковічу пастаноўшчыкі даручылі партыю Анатоля Курагіна. 
З вялікай адказнасцю працаваў спявак над вобразам, які добра памятаў па 
геніяльным творы Льва Талстога. Вядомы музычны крытык, заслужаны дзеяч 
мастацтваў Б. Загурскі, маючы на ўвазе Ф. Андруковіча і іншых удзельнікаў 
спектакля, пісаў, што выканаўцы “далі ўзоры сцэнічнага ўвасаблення гэтых 
роляў. У іх потым вучыліся выканаўцы іншых оперных тэатраў, на сцэнах 
якіх “Вайна і мір” прайшла многа пазней».

 Партыю Анатоля Курагіна Ф. Андруковіч выконваў з нязменным по-
спехам. Прыгожы голас, добрая знешнасць, сцэнічны тэмперамент – усё ад-
павядала стварэнню рэалістычнага вобраза. І калі праз восем гадоў тэатр 
зноў звярнуўся да пастаноўкі гэтага твора ў другой рэдакцыі пры значным 
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змяненні выканаўчага складу, партыю Курагіна зноў даручылі Андруковічу. 
Гэты сцэнічны вобраз займае асаблівае месца ў творчай характарыстыцы спе-
вака. Ён першы выканаўца гэтай ролі на опернай сцэне. 

У 1940 – 1950 гг. Фёдар Андруковіч стварыў яшчэ тры вобразы ў оперных 
спектаклях. У оперы В. Мурадэлі “Вялікая дружба” спявак выступіў у партыі 
Муртазы, а ў сатырычнай оперы А. Нашчанкі “Вяселле Крачынскага” – у 
партыі Нелькіна. Партыяй Фаркова ў оперы Я. Фрэнкеля “Угрум-рака” спявак 
завяршыў галерэю вобразаў у операх савецкіх кампазітараў.

Значнае месца ў творчай біяграфіі Андруковіча займае заходнееўрапейскі 
рэпертуар. Найбольш вобразаў спявак стварыў у операх Дж. Вердзі. Яшчэ ў 
даваенны час ён праспяваў у некалькіх спектаклях “Фальстаф”, дзе выканаў 
ролю Фентона. Спектакль ставіў рэжысёр і спявак Э. Каплан, высокаадука-
ваны мастак, які ў свой час спяваў з Ф. Шаляпіным. Усе партыі былі тонка 
адшліфаваны рэжысёрам, дырыжорам і спевакамі. Э. Каплан удумліва працаваў 
з кожным са спевакоў, і Фентон-Андруковіч заслужыў сімпатыі гледачоў. 

Часта выступаў Ф. Андруковіч у спектаклях “Рыгалета” і “Травіята” 
(партыі Герцага і Альфрэда). У рэпертуары спевака – партыі Фаўста ў ад-
найменнай оперы Ш. Гуно, графа Альмавівы ў камічнай оперы Дж. Расіні 
“Севільскі цырульнік”. З поспехам выканаў ён галоўную партыю Каміла ў 
аперэце Ш. Лекока “Таямніца канарскай спадчыны”.

Запамінальныя вобразы створаны Ф. Андруковічам у рускіх класічных 
операх. Ён спяваў у операх М. Рымскага-Корсакава – “Снягурачка”, “Майская 
ноч”, “Царская нявеста”, “Залаты пеўнік” (Берандзей, Леўка, Лыкаў, Звяздар). 
У операх П. Чайкоўскага “Іаланта” і “Ваявода” выступіў у партыях Бадэмо-
на і Баструкова. З асаблівым поспехам выконваў партыю Ленскага (“Яўгеній 
Анегін”), і яна захоўвалася ў рэпертуары спевака дзясяткі гадоў. 

Плённа працаваў Ф. Андруковіч над стварэннем вобразаў у операх М. Му-
саргскага. У музычнай драме “Барыс Гадуноў” выканаў партыю Юродзівага, 
у спектаклі “Сарачынскі кірмаш”, які ставіў выдатны савецкі рэжысёр народ-
ны артыст СССР М. Смеліч, спявак выступіў у партыі Грыцко. Са Смолічам 
нашага земляка звязала творчае і асабістае сяброўства. Яны супрацоўнічалі 
ў шэрагу пастановак, у тым ліку ў оперы “Русалка” А. Даргамыжскага, дзе 
Андруковіч стварыў вобраз Князя.

Поспех спевака на сцэнах оперных тэатраў абумовілі не толькі прырод-
ныя задаткi і напружаная праца, але і творчае супрацоўніцтва з выдатнымі 
рэжысёрамі, спевакамі, дырыжорамі. Ён выступаў з дырыжорамі Б. Хайкіным, 
К. Кандрашыным, С. Самасудам, Э. Грыкуравым. Партнёрамі Андруковіча 
былі вядомыя савецкія спевакі П. Жураўленка, А. Ступальская, Н. Вельтар, 
Т. Лаўрова, С. Шапашнікаў, В. Галавіна і інш. Спявак не траціў творчых 
сувязей з Беларуссю, у якасці гастралёра спяваў на сцэне Беларускага тэатра 
оперы і балета ў спектаклях “Яўгенiй Анегін” і “Травіята”. 

Творчы шлях Фёдара Андруковіча закончыўся рана. Ён памёр ва ўзросце 
пяцідзесяці пяці гадоў у росквіце сіл. У гісторыю савецкай музычнай культуры 
ён увайшоў як стваральнік яркіх, рэалістычных вобразаў, пакінуўшы значны 
след у мастацтве. І мы ганарымся тым, што шлях Фёдара Андруковіча на 
вялікую сцэну пачаўся на Капыльшчыне. 

1977 г.



73

Павел Сямёнаў
ВЕРНАСЦЬ ПРЫЗВАННЮ

Больш за сорак гадоў з афіш многіх музычна-драматычных і драматыч-
ных тэатраў нашай краіны не сыходзіла імя актрысы Алены Быстровай – 
выканаўцы разнапланавага рэпертуару. Сапраўднае прозвішча актрысы – Але-
на Кахановіч. Дзіцячыя і юнацкія гады Алены прайшлі на Капыльшчыне. Яна 
нарадзілася ў Цімкавічах, вучылася ў мясцовай школе, дзе была актыўнай 
удзельніцай мастацкай самадзейнасці, з вялікім поспехам спявала беларускія 
і рускія народныя песні, марыла аб працы ў прафесійным тэатры.

Пасля заканчэння школы паступіла ў музычны тэхнікум і ў 1929 г. стала 
актрысай тэатра аперэты. З трупай тэатра гастралявала ў Віцебску, Оршы, 
Полацку, Смаленску, Вінніцы, а ў 1931 г. была запрошана ў Далёкаўсходнюю 
краявую аперэту (г. Хабараўск), працавала ў Новасібірску, Барнауле, Красна-
ярску.

У 1935 г. Алена Быстрова перайшла на працу ў драматычны тэатр. У канцы 
трыццатых працавала на Украіне, у Камянец-Падольскім абласным тэатры, а 
ў час Вялікай Айчыннай вайны – у Балашоўскім гарадскім тэатры. Як памяць 
пра тыя цяжкія і суровыя гады захоўваецца ў архіве артысткі пасведчанне і 
медаль “За сумленную працу ў Вялікай Айчыннай вайне 1941 – 1945 гг.”.

Пасля вайны актрыса працавала ў Ніжнім Тагіле, тут выканала адну з 
найбольш любімых сваіх роляў – Любы Шаўцовай у спектаклі “Маладая 
гвардыя” па аднайменным рамане А. Фадзеева. Спектакль быў пастаўлены ў 
1947 г. У артыкуле “Работа над вобразам Шаўцовай” актрыса пісала: “Мяне 
вельмі ўсхваляваў і зацікавіў вобраз Шаўцовай, таму што нагадаў мне маю 
родную малодшую сястру, якая знаходзілася ў Беларусі ў час Вялікай Айчын-
най вайны. Як толькі гэтая мясцовасць была акупіравана, мая сястра пайшла 
ў партызанскі атрад. Ёй часта даводзілася хадзіць у разведку. Пазней сястра 
многа расказвала пра сваё партызанскае жыццё, пра небяспеку і перанесеныя 
цяжкасці. Прыступаючы да работы над роляй Любы Шаўцовай, я да дробязей 
выкарыстала ўспаміны сястры”. Гэтая роля была этапнай у творчым жыцці 
актрысы. Любу Шаўцову ў выкананні А. Быстровай цёпла сустрэлі гледачы і 
адзначыла тэатральная грамадскасць. Сама актрыса ўспамінала: “Мне давяло-
ся сыграць вельмі многа разнастайных роляў. Але ні адна з іх так моцна не 
хвалявала і не была такой любімай, як роля Любы Шаўцовай”. 

Імя актрысы стала шырока вядомым у мастацкіх колах, і яе запрасілі на 
працу ў Латвійскі рэспубліканскі тэатр. Там да актрысы прыйшла творчая 
сталасць і прызнанне гледачоў.

Апошнія гады творчай дзейнасці Алены Быстровай звязаны з працай на 
Урале ў Сяроўскім дзяржаўным драматычным тэатры імя А. П. Чэхава, ку-
ды актрыса пераехала разам з мужам, мастаком П. М. Кібаравым. У новым 
калектыве актрыса стварыла шэраг запамінальных роляў. Адна з найбольш 
цікавых – беларуская сялянка Алімпія ў драме А. Дзялендзіка “Грэшнае 
каханне”. Крытык С. Маркаў пісаў: “З пахвалой хацелася б адгукнуцца на 
вельмі дакладнае, жыццёва праўдзівае выкананне артысткай А. Быстровай ролі 
Алімпіі. Вось, бадай, адна з тых рэдкіх творчых знаходак, калі прыпамінаеш, а 
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дзе ты ў жыцці бачыў такую цётухну з яе бурчаннем, з яе вельмі пранікнёным, 
мудрым поглядам на свет”.

Апошнія тэатральныя сезоны адзначаны цікавымі акцёрскімі работамі, 
ролямі, якія прынеслі актрысе творчае задавальненне, былі адзначаны гле-
дачом. “З задавальненнем іграла я ролю Настассі, – піша актрыса, – простай 
сялянскай жанчыны-маці, старалася перадаць яе супрацьлеглыя пачуцці да 
дзяцей, да студэнтаў, якія прыехалі ў калгас, і старалася зрабіць так, каб 
маю гераіню палюбіў глядач” (Ю. Чапурын. “Маё сэрца з табою”).

Часам работы актрысы былі супрацьлеглыя па змесце: напрыклад, роля 
цёткі Полі з камедыі “Тры салаўі, 17” і роля старэйшай сястры Аргановай з 
п’есы А. Фрэдра “Дамы і гусары”. Гэтую салонную ролю актрыса таксама вы-
канала з вялікім поспехам.

У спектаклі “Феерверк” па п’есе Г. Мамліна, які быў пастаўлены для 
школьнікаў, А. Быстрова іграла цётухну Варвару. Крытык Ю. Гарбуноў пісаў: 
“Пакарылі юных гледачоў І. Ф. Пермякоў (Бярданкін) і А. I. Быстрова (цё-
тухна Варвара). Гэтыя акцёры зрабілі ўсё, што ад іх патрабаваў аўтар п’есы і 
рэжысёр спектакля А. Д. Гольман, дадаўшы нястрымны задор і натхненне”.

Рэалістычным увасабленнем адзначаны і іншыя ролі актрысы: Макеіха 
(“Вірынея” Л. Сейфулінай і В. Праўдухіна), бабка Анісся (“Абухаўцы патрэбны 
дзівакі” А. Бархоменкі), цёця Каця (“Жанаты жаніх” А. Кузняцова і Г. Штай-
на), Жабрачка (“Сляпы” Э. Альта), а таксама ролі ў п’есах А. Астроўскага, 
К. Гальдоні і іншых аўтараў.

Безліч роляў выканала актрыса за шматгадовую творчую дзейнасць, 
аддаўшы кожнай з іх часцінку свайго сэрца. I ўсё яе творчае жыццё было 
адзначана любоўю гледача, дзеля якога актрыса выходзіла на сцэну. Цяпер 
Алена Быстрова на заслужаным адпачынку. З задавальненнем адгукнулася 
яна на просьбу раённага савета таварыства аховы помнікаў гісторыі і культу-
ры падзяліцца ўспамінамі і дакументамі свайго архіва. Яе імя займае годнае 
месца сярод дзеячаў культуры, якія нарадзіліся і пачыналі свой творчы шлях 
на Капыльшчыне.

1977 г.

Іван Ігнатчык
ТВОРЧАСЦЬ, НЕПАДУЛАДНАЯ ЧАСУ

З творамі выдатнага беларускага пісьменніка Кузьмы Чорнага я пазнаёміўся 
ў дзіцячым узросце, калі наведваў Цімкавіцкую сельскую бібліятэку. Яна тады 
месцілася паблізу ад так званай грэблі, і загадвала ёю Вольга Маеўская. Менавіта 
яна прыцягнула ўвагу маю і маіх равеснікаў Віктара Паржына, Уладзіміра Ма-
рына, Віктара Мароза да творчай спадчыны земляка. Кніг пісьменніка было 
сапраўды багата – у розных пераплётах і вельмі зачытаных. Было некалькі 
шматтомных збораў, але бібліятэкар дазваляла асобнымі тамамі карыстацца 
толькі ў чытальнай зале. У бібліятэку тады часта заходзіў вядомы цяпер края-
знавец Фёдар Абрамчык. Ён, калі прыязджаў у адпачынак, не абмінаў кніжнай 
скарбніцы. З кнігамі Чорнага Абрамчык пасябраваў да вайны, калі вучыўся ў 
Цімкавіцкай дзесяцігодцы. Яму пашчасціла аднойчы пабачыць самога класіка. 
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Як потым успамінаў Фёдар Канстанцінавіч, яму здавалася, што пісьменнік, які 
так цікава апісвае жыццё ў сваіх аповесцях і раманах, падобны да Льва Талсто-
га – такі ж стары і барадаты, а тут у школу зайшоў прыгожы малады чалавек, 
які цікава, з гумарам змог расказаць вучням пра персанажаў сваіх твораў.

Хоць і нарадзіўся Мікалай Карлавіч у маёнтку Боркі каля Жабчава, але на 
ўсё жыццё застаўся цімкавіцкім местачкоўцам. Ды і многія прататыпы яго кніг 
жылі ў Цімкавічах. Дарэчы, псеўданім Чорны – вулічная мянушка яго дзеда 
Міхаіла Парыбка. Па бацьку ён Раманоўскі, і калі зазірнуць у інвентары, то 
ўбачым, што продкі яго жылі ў засценку Волькі каля Руднага і былі зямянамі, 
а гэта значыць, што ў жылах славутага цімкаўца цякла шляхецкая кроў. І таму 
калі пра пісьменніка пішуць даследчыкі, што бацькі яго сяляне, – гэта не ад-
павядае рэчаіснасці. Хоць бацька і пакаштаваў сялянскай працы ў Лапацічах, 
усё роўна застаўся местачкоўцам. Як ён сам успамінаў, яго “продкі па маці 
Парыбкі, а па бацьку Раманоўскія, як і ўсе мяшчане, займаліся рамяством, і 
для іх падтрымкай было земляробства, але тым не менш сялянамі не былі”.

Мікалай паспяхова закончыў гарадское вучылішча і паступіў у Нясвіжскую 
настаўніцкую семінарыю. Яна месцілася ў цэнтры горада. Тут ён пасябраваў 
з Мікалаем Мікулічам з Пацеек, Канстанцінам Шкуцькам з Комсіч і Васілём 
Сенюком з Гулевіч. Хлопцы жылі разам на прыватнай кватэры. Мікола часта 
смяшыў сяброў, артыстычна, з мімікай перадаваў розныя гісторыі і прыгоды 
з жыцця цімкаўцаў. Таму невыпадкова Кузьма Чорны быў адным з першых 
стваральнікаў народнага тэатра ў 1918 г. Разам з сынамі цімкавіцкага свята-
ра Жалезняковіча Мікалай удзельнічаў у падрыхтоўцы пастановак па п’есах 
вядомых беларускіх пісьменнікаў К. Каганца і Я. Купалы.

Белапольская акупацыя Нясвіжа не дала магчымасці Мікалаю Рама-
ноўскаму закончыць семінарыю. Хлопец перажываў, а тут яшчэ маці Гліцэрыя 
Міхайлаўна цяжка захварэла. Не дапамаглі і лекі, якія ёй з цяжкасцю даставаў 
сын. У 1921 г., перад Тройцай, яна памерла.

У той час Мікола працаваў у Цімкавіцкім валасным рэўкаме, пазней давя-
лося быць настаўнікам у местачковай сямігодцы. На тую пару прыпадае пача-
так яго літаратурнай дзейнасці. Спачатку пісаў вершы, але зразумеў, што лепш 
атрымліваюцца сюжэты ў прозе. У маі 1923 г. адно з першых апавяданняў 
“На граніцы” з’явілася ў газеце “Савецкая Беларусь”. Пра Міколавы поспехі 
расказалі яго бацьку суседскія дзяўчаты Дамені. Каролек спачатку не паверыў, 
а потым, калі ўзяў газету ў рукі, узрадаваўся і абняў сына.

Гэта падштурхнула настаўніка Раманоўскага схадзіць у Мінск і падаць 
дакументы на літаратурна-лінгвістычнае аддзяленне Беларускага дзяржаўнага 
ўніверсітэта, дзе ён добра вучыўся ў 1923 – 1925 гг. А з-пад яго пяра выходзіла 
шмат апавяданняў, якія змяшчаліся ў перыядычным друку. Літаратурны за-
робак так-сяк падтрымліваў цімкаўца, бо стыпендыі ён не меў. Даводзілася 
ноччу са студэнтамі нават разгружаць вагоны. А за кватэру плаціў пуд мукі, 
які з балаголамі перадаваў бацька. Калі ж улетку Мікола прыязджаў дадому на 
канікулы, то прывозіў шмат рукапісаў, якія хацеў давесці да толку, бо лічыў, 
што некаторыя творы павінны вылежацца і выспець. Усё складваў у куфэрак, 
але ў 1933 г. на Капыльскай вуліцы мястэчка здарыўся пажар, які знішчыў 
шмат хат. Згарэлі і літаратурныя схованкі пісьменніка.

У апавяданнях і аповесцях Чорнага пазнаюцца постаці землякоў. На-
прыклад, дзядзька Язэп у творы “Хвоі гавораць” – гэта сваяк пісьменніка 
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Адамовіч. Дарэчы, унукі гэтага Адамовіча па прозвішчы Бука жывуць сёння 
ў Цімкавічах і ганарацца тым, што яны – сваякі беларускага класіка.

Суседзі пісьменніка Касікоўскія, Кастэцкія, Яроцкія сталі прататыпамі 
герояў многіх апавяданняў. Кузьма Чорны любіў Цімкавічы, любіў пахадзіць 
па ваколіцах і пагаварыць з местачкоўцамі. Летам 1937 г. ён прыехаў у любыя 
і дарагія родныя мясціны. Хату бацька ўжо адбудаваў на новым месцы ў так 
званых прысадах. Настрой у Кузьмы Чорнага палепшыўся, але калі ён вярнуўся 
ў Мінск, у душы пасялілася трывога. Над літаратарамі завіс махавік рэпрэсій, а 
Чорны працаваў загадчыкам кабінета маладога аўтара пры Саюзе пісьменнікаў 
Беларусі. Нездаровілася жонцы, нездаровілася самому. Пайшоў Кузьма Чорны 
па лекі ў аптэку 14 кастрычніка 1938 г., а вярнуўся дадому 8 чэрвеня 1939 г. 
На ўсё жыццё, як страшны сон, запомніліся яму турэмныя пакуты.

Заспакаенне прыносілі сустрэчы ў Доме пісьменніка, дзе наладжваліся роз-
ныя выставы і выступленні пісьменнікаў. Прыемна было сустракацца з Янкам 
Купалам, з якім ён пасябраваў у 1925 г. Пясняр паважаў і любіў Кузьму Чор-
нага, часта бываў у доме нашага славутага земляка. Дачка пісьменніка Рагнеда 
Мікалаеўна ўспамінала: “Дом наш быў хоць і не багаты, але гасцінны, вакол 
бацькі заўсёды раіліся людзі… Наведваліся да нас Купала, Броўка, Глебка, 
Кучар, Зарэцкі, Хадыка…”

Кузьма Чорны працаваў вельмі плённа, з-пад яго пяра выходзіла шмат 
раманаў і аповесцей, але вайна парушыла планы, у яе полымі загінула шмат 
рукапісаў: раманы “Вялікае выгнанне”, “Простыя людзі”, “Судны дзень”. 
Сям’я пісьменніка жыла тады каля вакзала. Бомба фашысцкага самалёта 
абваліла першы пад’езд пяціпавярховага дома, чацвёрты не закранула – так 
лёс пашкадаваў Раманоўскіх.

Потым будзе Масква. Чорны ўдзельнічаў у выданні газеты-плаката 
“Раздавім фашысцкую гадзіну!”. У гады вайны ён стварыў славутыя раманы 
“Пошукі будучыні”, “Млечны шлях”, аповесць “Скіп’ёўскі лес” і інш.

У 1944 г. пасля вызвалення Беларусі Кузьма Чорны вярнуўся з сям’ёй у 
Мінск, а восенню яго сэрца спынілася. Шмат задум засталіся няздзейсненымі.

А як ён марыў пабываць у родных мясцінах і пабачыць Цімкавічы! 
Дзякуючы намаганням тагачаснага дырэктара Цімкавіцкай СШ Зінаіды 

Іосіфаўны Раманенкі ў 1950 г. школьнай установе было прысвоена імя беларус-
кага класіка. 24 чэрвеня 1964 г. пры школе быў адкрыты мемарыяльны музей 
Кузьмы Чорнага. Карэспандэнт райгазеты “Слава працы” Усевалад Гурыновіч 
пра гэтую важную падзею даў свой рэпартаж. На ўрачыстасць прыехалі народ-
ны мастак БССР Заір Азгур, беларускія пісьменнікі Анатоль Астрэйка, Сцяпан 
Александровіч, Іван Кудраўцаў, а таксама сёстры класіка Марыя Карлаўна і 
Ганна Карлаўна Раманоўскія і яго дачка Рагнеда Мікалаеўна.

Дапамаглі сабраць матэрыялы сёстры пісьменніка, жонка Рэвека Ізраілеўна 
Раманоўская, дачка Адама Бабарэкі Алеся, сябар пісьменніка Уладзімір 
Дубоўка і многія ўстановы.

Святкаванні юбілеяў знакамiтага земляка праходзілі ў музеі. З 1994 г. яго 
ўзначальвае Людміла Іосіфаўна Ніжэвіч (Камінская), якая шмат робіць па 
прапагандзе творчасці беларускага класіка.

Цімкаўцы шануюць і зберагаюць памяць пра свайго слыннага земляка.
2010 г.
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Георгій Шыманскi
МАЛАЙЦЫ, “МАЛАДЗІЦЫ!”

Сюжэт новага спектакля Цімкавіцкага сельскага народнага тэатра “Ясонаўскія 
маладзіцы” просты і не новы, кавалачак жыцця, паказаны ў ім, так ці інакш 
паўтараўся ў савецкай літаратуры (у Міхаіла Шолахава, напрыклад).

I ўсё ж некалькі слоў пра сюжэт, бо без гэтага нельга гаварыць пра ролі 
і выканаўцаў. У вёсцы Ясонаўка ў бядзе жыве цэлая група жанчын рознага 
ўзросту. Бяда гэтая – іх мужыкі, якія штодня не прасыхаюць ад гарэлкі, пад 
рознымі прычынамі знаходзяць магчымасць сустрэцца разам і... Жанчыны 
пішуць пісьмо ў рэдакцыю газеты, скардзяцца на сваё гора. Прыязджае ка-
рэспандэнт Данілюк (артыст народнага тэатра Станіслаў Іосіфавіч Чарняўскі) 
і дае параду зрабіць байкот мужчынам, не пускаць п’яных у хату, не жыць з 
імі, пакуль не перастануць піць.

Так і зрабілі. Душой згуртаванага жаночага калектыву стала Васіліса 
(артыстка народнага тэатра Святлана Флораўна Шанчук). Камічнасць дзеі 
ўзмацняецца тым, што мужчыны, ведаючы цвёрды характар Васілісы і жа-
даючы схіліць яе на свой бок, а потым і “замачыць” новае прызначэнне, 
падтрымліваюць кандыдатуру Васілісы на пасаду брыгадзіра паляводчай бры-
гады. Вось тады і насталі чорныя дні для п’янчуг. 

Прывольна жывецца мужчынам у першых дзеях спектакля: у абдымку, з 
песнямі, гумарам, народжаным гарэлачным перагарам. Іх філасофія – п’ём за 
сваё, пасля работы, па законных прычынах (а мы ўсе ведаем, што лягчэй за ўсё 
знайсці прычыну для выпіўкі). Думаю, што гледачы вёсак Кудзілавічы, Лешня 
і іншых населеных пунктаў раёна запомнілі вобраз Цімоха, мужа Васілісы, 
створаны Рыгорам Барысавым. Вылучаецца ў гэтай кампаніі і завадзіла Хары-
тон (артыст народнага тэатра Аляксандр Канстанцінавіч Лазоўскі).

Сціскаецца кола адчужэння вакол п’яніц. І вось яны ўпершыню ў разгубленасці, 
у роздуме. Нямала трывог і ў жанчын – шкада ім гэтых “палоннікаў Бахуса”, 
якія ўжо некалькі тыдняў жывуць без гарачай стравы, начуюць, дзе папала, 
калі п’яныя. Да таго ж, кабетам крыху страшнавата за мужыкоў – у вёсцы жыве 
адзінокая Глікера (артыстка народнага тэатра Ніна Канстанцінаўна Нікалаеня), 
прыгожая жанчына, якая нібыта можа прыняць да сябе любога.

I вось не вытрымлівае Антаніда (артыстка народнага тэатра Алена 
Паўлаўна Стасевіч), прымае на веру пакаянне свайго мужа Дзяміда (Аркадзь 
Аляксандравіч Дземідовіч). Сагрэты жаночай ласкай, Дзямід назаўтра ж за-
бываецца на свае словы пакаяння і зноў напіваецца. Нямала яшчэ вось такіх 
і ім падобных выпадкаў перажывуць героі ва ўсіх дзесяці карцінах спектакля, 
перш чым мужчыны зразумеюць – ім не па дарозе з гарэлкай, іх шчасце – у 
працы, у добрым сямейным жыцці.

Жыхары нашага раёна добра і даўно ведаюць калектыў Цімкавіцкага сель-
скага народнага тэатра. Новая сустрэча з ім, здаецца, пакінула прыкметны след 
у сэрцах гледачоў. Многае што імпануе ў гэтым спектаклі па п’есе Аляксандра 
Підцухі: блізкі да народнага жыцця сюжэт; прадуманасць кожнай сцэны, кож-
нага руху артыстаў (гэта ўжо заслуга і артыстаў, і рэжысёра тэатра Зінаіды 
Іосіфаўны Раманенкі); яркае выкананне роляў артыстамі тэатра.
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А вось Валянціна Мікалаеўна Мяняева, Аляксандр Аляксандравіч 
Федаровіч, Валянціна Міхайлаўна Шустоўская і Валерый Іосіфавіч Чарняўскі, 
якія стварылі ў спектаклі вобразы Ксені, Зіновія, Ліды і Барыса (адпаведна), 
толькі-толькі пачынаюць свой шлях на сцэне. Не ўсё ім удаецца, але падкуп-
ляе іх жаданне выканаць свае ролі як найлепш.

Верыцца, што пры жаданні ўсе пачаткоўцы змогуць вырасці ў сапраўдных 
артыстаў. Не забываецца вобраз строгай і рашучай, разам з тым па-жаночаму 
абаяльнай Васілісы, крыху знешне легкадумнай, какетлівай Глікеры, якая, 
адчуваецца, прагне звычайнага шчасця – мець мужа, а не прыблуду. Глядач 
прымае як сваю вясковую жанчыну Антаніду – трошкі праставатую, часам на-
ват грубаватую, пазнае рысы сваіх аднавяскоўцаў у Харытоне, Цімоху.

Вобраз Данілюка, карэспандэнта, не такі просты, як здаецца, і 
С. І. Чарняўскі яшчэ многае можа ў ім адкрыць.

З пачаткоўцаў хочацца адзначыць В. I. Чарняўскага – брата артыста на-
роднага тэатра С. I. Чарняўскага. Вобраз Барыса, створаны ім, выглядае на-
туральна, жыццёва.

Знарок не спыняўся на вобразе Фядоры, жонкі Харытона – яго стварыла 
артыстка народнага тэатра, рэжысёр Зінаіда Іосіфаўна Раманенка, якая, дарэ-
чы, і зрабіла пераклад п’есы на беларускую мову. Можна толькі здзіўляцца 
энергіі і таленту гэтай жанчыны, якая аддае народнаму тэатру багацце сваёй 
шчодрай душы.

Набліжаецца 60-годдзе Вялікага Кастрычніка. У розных населеных пунктах 
раёна з’яўляюцца святочныя афішы аб спектаклях Цімкавіцкага народнага тэа-
тра. I сярод іх – “Ясонаўскія маладзіцы” А. Підцухі. Ці варта ісці на яго – спы-
тайцеся ў жыхароў вёскі Лешня, якія апошнія дзве дзеі спектакля глядзелі пры 
святле кішэнных ліхтарыкаў (нечакана патухла электрычнае святло). З залы 
не выйшаў ніхто аж да самай фінальнай сцэны! А потым – воплескі ўдзячнасці 
самадзейным артыстам за іx творчае гарэнне, за самаадданасць тэатру.

1977 г.

Алесь Бельскi
ДРУГОЕ НАРАДЖЭННЕ СПЕКТАКЛЯ

За дзесяць хвілін да пачатку спектакля рэжысёр Цімкавіцкага народнага 
тэатра заслужаная настаўніца БССР Зінаіда Іосіфаўна Раманенка ў гутарцы са 
мною зазначыла:

– Назваць нашу работу новай будзе, мабыць, крышку няправільна. Справа 
ў тым, што спектакль па п’есе Алеся Іванавіча Махнача “Гаўрошы Брэсц-
кай крэпасці” ўжо быў пастаўлены на нашай сцэне каля дзесяці гадоў таму. 
З сённяшнімі студыйцамi вырашылі ажыццявіць пастаноўку зноў. І гэта не вы-
падкова. У нашы дні, калі ў свеце вельмі неспакойна, галасы гаўрошаў Брэсц-
кай крэпасці гучаць надзвычай усхвалявана. Уступіўшы разам з дарослымі 
ў няроўны бой з фашызмам у першыя дні вайны, яны паказвалі сапраўдныя 
прыклады адвагі і мужнасці. Але разам з тым заставаліся дзецьмі…

У фінале п’есы гіне Нюра Кіжаватава, яе бацькі. Іх смерць – гэта напамінак 
пра тое, што несла страшная спусташальная вайна. Вядучы прамовіць словы-
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заклік, якія ўскалыхваюць і сёння сэрцы людзей: “Людзі! Беражыце мір! Па-
мятайце, як было заваявана шчасце!..»

…На сцэне чырванее цэгла муроў крэпасці ад пралітай крыві яе мужных 
абаронцаў. Цэгла абпалена і знявечана разрывамі бомбаў ворага. На гэтым 
фоне разгортваецца адна з самых яркіх і запамінальных сцэн спектакля. 
Гітлераўскага парламенцёра вядуць у падвал крэпасці. Ён ідзе з прапановай 
свайго камандавання спыніць бессэнсоўную барацьбу і заклікае здацца ўсіх у 
палон. Тут ён сустракае дзяцей – юных абаронцаў крэпасці. З іх вуснаў чуецца 
запытанне на адрас варожага афіцэра: “Што мы вам зрабілі, што вы забіваеце 
нас?!» Гітлераўцу цяжка зразумець, чаму нават дзеці змагаюцца з імі… На 
высокай патрыятычнай ноце гучыць патрабаванне лейтэнанта Кіжаватава ад 
імя савецкага народа спыніць вайну. Адказ абаронцаў крэпасці ворагу адзін: 
“Будзем змагацца да апошняй кроплі крыві!..»

Ролі Нюры Кіжаватавай і Пеці Клыпы ў выкананні Надзеі Камінскай і 
Віктара Хрысцініча – бясспрэчная ўдача юных артыстаў. Настаўнік Станіслаў 
Іосіфавіч Чарняўскі сыграў ролю Андрэя Кіжаватава – бацькi Нюры, а 
дзесяцікласнік Аляксандр Сцефановіч – палкавога камісара. Папраўдзе кажу-
чы, я адразу крышку непакоіўся, што Аляксандр будзе адчуваць скаванасць, 
калі побач настаўнік, чалавек старэйшы ўзростам і багацейшы нашмат як 
сцэнічным, так і жыццёвым вопытам.

Але дарма. І настаўнік, і вучань паказалі выдатную ігру. Даволі прыемнае 
ўражанне пакідаюць ролі, увасобленыя Алегам Коласам, Сяргеем Лазоўскім, 
Сяргеем Жукам, Ігарам Байрашэўскім. Калектыў студыі папрацаваў над п’есай 
удумліва і творча. Студыйцы старанна падрыхтавалі касцюмы, добра вывучылі 
прадметы і атмасферу перадваеннага і ваеннага часу.

З апошнім, здаецца, ім было нялёгка. Але ў многім дапамаглі матэрыялы 
школьнага музея 17-га Цімкавіцкага Чырванасцяжнага пагранатрада, у якім 
пачынаў службу будучы Герой Савецкага Саюза А. М. Кіжаватаў. У мясцовай 
школе вучылася гераіня п’есы Нюра Кіжаватава. Дарэчы, з ёй у школьныя га-
ды сябравала мая маці – Яўгенія Ларывонаўна. І не дзіўна, што яна з задаваль-
неннем прыйшла на спектакль, каб зноў убачыць юную прыгожую Нюрачку.

Як і дзесяць гадоў таму, пастаноўка прынесла поспех. Чуліся несціханыя 
воплескі гледачоў. Сярод іх і апладысменты былых студыйцаў, бацькоў 
юных артыстаў. Трэба адзначыць, што сёння ў студыю ўваходзяць не толькі 
школьнікі, але і тыя, хто ўжо скончыў школу.

Спектакль пачаў новае жыццё. Сваю творчую работу самадзейныя артысты 
прысвячаюць 40-годдзю з дня вызвалення Беларусі ад нямецка-фашысцкіх 
захопнікаў.

1984 г.
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Алена Острыкава
ЦІМКАВІЦКАМУ НАРОДНАМУ – 45

24 мая 2012 г. у глядзельнай зале Цімкавіцкага сельскага Дома культу-
ры сабраліся аматары тэатральнага мастацтва. Менавіта ў гэты дзень 
45 гадоў назад Цімкавіцкаму тэатру было прысвоена званне народнага за 
спектакль У. Галубка “Ганка” ў выкананні калектыву Цімкавіцкай сярэдняй 
школы.

Чарговы раз мясцовыя артысты выйшлі на сцэну ў дзень святкавання 
юбілею народнага тэатра. Адзін за другім былі паказаны ўрыўкі з пастановак. 
З удзелам вучняў УА “Цімкавіцкая ДАСШ”, удзельнікаў інтэрактыўнага тэатра 
была паказана сцэнка “Што значу я?”. Работнікі мясцовай бібліятэкі Надзея 
Рудэнка, Зінаіда Станкевіч сумесна з выпускніком школы Леанідам Галуш-
кам дэманстравалі сцэнку “Ах, цешча мая”. У выкананні артыстаў народнага 
тэатра паказаны ўрывак са спектакля “Не пакідай мяне” А. Дударава. Удала 
весялілі прысутных у зале і “рускія бабкі”, у ролі якіх выступілі самадзейныя 
артысты з хлебапрыёмнага і буракапрыёмнага пунктаў, чыгуначнай станцыі – 
Марына Баўтрук, Валянціна Логан і Валерый Булат. Вядучымі свята выступілі 
Валянцін Верамей, Святлана Лазоўская, Ала Дайнэка і Дзмітрый Татур. Свята 
атрымалася, абыякавых у зале не было. А гэта значыць, тэатр жыве.

Сваю дзейнасць тэатр пачаў у снежні 1917 г. Першы спектакль тагачас-
ны драматычны гурток паставіў па п’есе “Жаніцьба” М. Гогаля. У першым 
складзе гуртка працаваў усім вядомы пісьменнік Кузьма Чорны. З 1939 г. 
арганізатарам і кіраўніком калектыву была заслужаная настаўніца БССР 
Зінаіда Іосіфаўна Раманенка. Пад яе кіраўніцтвам калектыву было прысвоена 
званне народнага.

Тэатр – лаўрэат 1-га Усесаюзнага фестывалю самадзейнай мастацкай 
творчасці (1975 – 1977), дыпламант рэспубліканскага агляду аматарскага 
тэатральнага мастацтва (1982). У рэпертуары – п’есы беларускіх, рускіх і 
ўкраінскіх драматургаў: “Ірынка” К. Чорнага, “Партызаны” К. Крапівы, 
“Прымакі” Я. Купалы, “Ляцяць гусі” А. Сафонава, “Адалень-трава” Ю. Томіна, 
“Назар Стадоля” Т. Шаўчэнкі. Пры тэатры створана дзіцячая студыя. Вялікім 
поспехам у гледачоў карыстаўся спектакль “Дзеці аднаго дома” па п’есе Івана 
Шамякіна, на якой прысутнічаў сам аўтар.

У снежні 2002 г. пасля амаль 20-гадовага перапынку тэатр узнавіў пра-
цу камедыяй “Грэшнікі” па матывах п’есы С. Лабазёрава “Сямейны партрэт 
з грашовымі знакамі” і пацвердзіў званне народнага. За гэтую пастаноўку 
калектыў узнагароджаны дыпломам 4-га абласнога фестывалю народных 
тэатраў “Бярэзінская рампа”. Чарговае пацвярджэнне звання народнага адбы-
лося ў лістападзе 2011 г. Калектыў тэатра паказаў п’есу “Не пакідай мяне” 
Аляксея Дударава.

2012 г.
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Іван Ігнатчык
ЦІМКАВІЦКІЯ МУЗЕІ

У цэнтры прывольнай Капыльшчыны на рацэ Мажа прытуліліся 
Цімкавічы. У гістарычных дакументах першае ўпамінанне пра іх як пра 
ўладанне князёў Алелькавічаў сустракаецца ў 1499 г. Потым былі іншыя 
гаспадары – Хадкевічы, Палубінскія, Радзівілы. Былі Цімкавічы мястэчкам, 
цэнтрам воласці, а з XVII ст. па волі Мікалая Радзівіла сталі цэнтрам граф-
ства. З Цімкавічамі звязаны лёс многіх знакамітых людзей, чые імёны, быц-
цам каштоўныя пацеркі, аздабляюць ланцужок гісторыі гэтага старажытнага 
беларускага кутка.

Сёння адзін з найбольш вядомых выхадцаў з Цімкавічаў – пісьменнік, 
класік беларускай літаратуры Кузьма Чорны (Мікалай Карлавіч Раманоўскі, 
1900 – 1944). Тут, паблізу Цімкавічаў, ён нарадзіўся, вучыўся ў народным 
вучылішчы, а пасля ўсталявання савецкай улады настаўнічаў. Яго родзічы па 
бацькоўскай лініі – Раманоўскія, па лініі маці – Парыбкі. Яны былі цудоўнымі 
ткачамі, а іх продкі, таксама ткачы, жылі ў гэтых мясцінах здаўна. Ад іх, ма-
быць, і перадаліся Мікалаю Карлавічу артыстычныя і пісьменніцкія здольнасці.

Імя Кузьмы Чорнага Цімкавіцкай школе прысвоілі ў 1950 г., а пры пад-
трымцы настаўніцкага калектыву пры ёй быў створаны і музей пісьменніка. 
Далося гэта нялёгка. Вучні і настаўнікі зараблялі грошы на чыгуначнай 
станцыі, дзе грузілі цэглу, а на атрыманыя сродкі купілі фінскі домік. Збіралі 
яго таксама ўсе разам – настаўнікі, вучні і іх бацькі. Аднак, калі ўсё было га-
това да адкрыцця экспазіцыі, ад высокага мінскага начальства прыйшоў загад 
забараніць музей “ворага народа”.

Усё ж такі адкрыццё культурнай установы адбылося – у 1964 г. 
На ўрачыстасць прыехалі сёстры пісьменніка, сваякі, беларускія літаратары. 
Вядомы беларускі скульптар Заір Азгур падарыў музею бюст Кузьмы Чорнага.

Пад музейным дахам, можна сказаць, існавалі аж тры ўстановы культу-
ры, тры экспазіцыі. Першая прысвячалася творчасці і лёсу пісьменніка, дру-
гая – Цімкавіцкай школе, якая вядзе свой радавод ад народных вучылішчаў, 
створаных у 1815 і 1863 гг. Трэцяя расказвала пра станаўленне і творчасць 
Цімкавіцкага народнага тэатра.

Крыху пазней быў створаны яшчэ адзін музей – 17-га Чырванасцяжна-
га пагранічнага атрада, які ў 1923 – 1940-я гг. размяшчаўся ў мястэчку. 
Пагранічнікі ў свой час бралі актыўны ўдзел у самадзейнасці. У 1936 г., 
напрыклад, аб’яднаны калектыў местачкоўцаў і пагранічнікаў з поспехам 
выступаў на крамлёўскай сцэне ў Маскве. Тады самадзейных артыстаў да 
Усесаюзнага фестывалю рыхтавалі вядомыя беларускія дзеячы культуры – 
кампазітар Ісак Любан і артыстка Ларыса Александроўская.

Самы актыўны ўдзел у стварэнні згаданых музеяў прымала Зінаіда Іосіфаўна 
Раманенка, якая з 1945 г. была дырэктарам Цімкавіцкай сярэдняй школы. На 
Капыльшчыне пра гэтую жанчыну гаварылі і цяпер гавораць з павагай. Дзяку-
ючы яе энергіі не толькі былі арганізаваны музеі, але і рабілася шмат іншых 
цікавых, карысных спраў. Аднак пра гэтыя справы і пра гэтую жанчыну ёсць 
неабходнасць пагаварыць асобна.
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З 1993 г. загадам Міністэрства культуры музей Кузьмы Чорнага набыў 
статус літаратурнага музея, стаў філіялам Дзяржаўнага музея гісторыі белару-
скай літаратуры. 24 кастрычніка 1994 г. адбылося адкрыццё новай экспазіцыі. 
Установу з гэтага часу ўзначальвае Людміла Ніжэвіч.

2005 г.

Людміла Нiжэвiч
ЛІТАРАТУРНЫ МУЗЕЙ КУЗЬМЫ ЧОРНАГА:

УЧОРА І СЁННЯ

Падчас экскурсіі ў наведвальнікаў Літаратурнага музея Кузьмы Чорна-
га з’яўляюцца такія пытанні: “Дзе знаходзілася хата, у якой жыў Мікола 
Раманоўскі, і вучылішча, дзе ён вучыўся?”, “З якімі беларускімі пісьменнікамі 
Кузьма Чорны падтрымліваў сувязь?”, “Адкуль чэрпаў ён матэрыял для сваіх 
твораў?”. Адказы на іх можна атрымаць на музейна-педагагічных занятках 
“Сцяжынкамі пісьменніка”, якія падрыхтаваны для вучняў сярэдніх і старшых 
класаў.

У музеі шасцікласнікі змогуць атрымаць кароткія біяграфічныя звесткі 
пра пісьменніка і паглядзець відэазапіс інсцэніраванай аповесці Кузьмы Чор-
нага “Насцечка” ў выкананні ўдзельнікаў тэатральнай студыі “Іскрынка”, што 
працуе пры музеі.

Для тых, хто вывучае раман Кузьмы Чорнага “Пошукі будучыні”, прапа-
нуецца экскурсія пра жыццё і літаратурную дзейнасць беларускага празаіка, 
раманіста.

Гонар за свайго земляка Мікалая Карлавіча Раманоўскага, які жыў, 
вучыўся і некаторы час працаваў у Цімкавічах, натхніў дырэктара школы, 
заслужаную настаўніцу БССР Зінаіду Іосіфаўну Раманенку на стварэнне музея 
Кузьмы Чорнага.

Пад яе кіраўніцтвам настаўнікі і вучні Цімкавіцкай школы паставілі для 
музея спецыяльны будынак і сабралі матэрыял для экспазіцыі.

24 чэрвеня 1964 г. у Цімкавічах быў адкрыты мемарыяльны музей Кузь-
мы Чорнага. Капыльская раённая газета “Слава працы” ад 30 чэрвеня 1964 г. 
змясціла рэпартаж У. Гурыновіча пра гэтую падзею, дзе былі такія радкі: 
“…На ўрачыстае адкрыццё музея прыехалі народны мастак БССР, вядомы 
скульптар Заір Азгур, беларускія пісьменнікі Анатоль Астрэйка, Сцяпан 
Александровіч, Іван Кудраўцаў. Сярод ганаровых гасцей сёстры К. Чорнага 
Марыя Карлаўна і Ганна Карлаўна Раманоўскія, яго дачка Ірына Мікалаеўна 
Раманоўская… Першы на Капыльшчыне музей гасцінна расчыніў свае дзверы 
перад наведвальнікамі. Плённа папрацавалі настаўнікі і вучні, каб пабудаваць 
і абсталяваць музей…” За апошнімі радкамі гэтай газетнай публікацыі – 
вялікая шматгадовая праца настаўнікаў і вучняў мясцовай школы, якой 
у 1950 годзе было прысвоена імя Кузьмы Чорнага. Ідэя збіраць і выву-
чаць творчую спадчыну свайго земляка ўзнікла яшчэ напрыканцы 1940-х 
гадоў. Ініцыятарам і стваральнікам музея была дырэктар школы, заслужаная 
настаўніца БССР З. І. Раманенка. Яе энтузіязм і жаданне, запал і энергія, 
нібы ланцужковая рэакцыя, перадаліся настаўнікам і вучням, якія актыўна 
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ўключыліся ў працу. Збор экспанатаў, узвядзенне ўласнымі сіламі будынка 
для музея, выраб у школьнай майстэрні вітрын, афармленне экспазіцыі – усё 
гэта прыносіла задавальненне і выконвалася з разуменнем і адказнасцю.

Вялікую дапамогу ў зборы матэрыялаў аказалі жонка пісьменніка – Рэве-
ка Ізраілеўна Раманоўская, сёстры – Марыя і Ганна, дачка Адама Бабарэкі 
Алеся, якая добра ведала Кузьму Чорнага, сябар і паплечнік пісьменніка 
Уладзімір Дубоўка, а таксама супрацоўнікі Літаратурнага музея Янкі Ку-
палы і Літаратурна-мемарыяльнага музея Якуба Коласа, Саюз пісьменнікаў 
БССР.

Сярод экспанатаў, што расказваюць пра жыццё і творчасць Кузьмы Чорна-
га, – фотаздымкі, прыжыццёвыя выданні кніг пісьменніка, фотакопіі рукапісаў 
ваенных гадоў, асабістыя рэчы, найбольш каштоўныя з якіх – паліто, самавар, 
а таксама абрус, вытканы маці Гліцэрай Міхайлаўнай Раманоўскай.

Музей плённа працаваў, папаўняўся экспанатамі. Савет музея, у які 
ўваходзілі настаўнікі і вучні, вёў актыўную працу па прапагандзе твор-
чай спадчыны свайго знакамітага земляка. Адказнай за збор матэрыялаў і 
правядзенне экскурсій была заслужаная настаўніца БССР Вольга Ільінічна 
Марціновіч. У сценах музея праходзілі сустрэчы і вечарыны, традыцыйнымі 
былі святкаванні дня нараджэння пісьменніка.

У розныя гады прыязджалі аддаць даніну памяці выдатнаму майстру сло-
ва, яго зямлі і цімкаўцам Я. Скрыган, В. Вітка, С. Грахоўскі, І. Грамовіч, 
А. Асіпенка, І. Чыгрынаў, М Лобан, М. Хведаровіч, А. Вярцінскі, М. Аўрамчык, 
В. Адамчык, У. Юрэвіч, П. Кавалёў, Я. Брыль, А. Васілевіч, А. Адамовіч, 
М. Гамолка, А. Русак, М. Тычына, Я. Янішчыц, А. Рагуля, В. Супрунчук, 
А. Жук. Сузор’е такіх людзей на цімкавіцкай зямлі – гэта бясспрэчная паша-
на і высокае прызнанне як самога пісьменніка, так і яго ўдзячных землякоў.

Заўсёды на юбілейных мерапрыемствах былі і родныя Кузьмы Чорнага – 
сёстры Марыя і Ганна, дачка Рагнеда, унук Мікола, пляменніцы Святлана і 
Галіна. З гонарам і хваляваннем згадвалі яны свайго брата і бацьку, родна-
га чалавека, словы іх вялікай удзячнасці гучалі на адрас землякоў, сяброў 
пісьменніка і прыхільнікаў яго таленту.

Сёння немагчыма пералічыць усіх гасцей, што пабывалі ў музеі, і назваць 
мясціны, адкуль яны прыехалі, але асобныя пункты на карце свету абазна-
чыць проста неабходна. Студэнты з краін афрыканскага кантынента, госці з 
Кубы, дэлегацыі з Расійскай Федэрацыі, Украіны, Літвы, Канады, Узбекістана, 
Латвіі, Германіі, Іспаніі, Францыі…

Прыведзеныя звесткі – гэта сціплае падсумаванне і ўдзячнасць за творчую 
дзейнасць усім тым людзям, хто меў непасрэднае дачыненне як да арганізацыі 
музея, так і да яго шматгадовай штодзённай працы.

Канец 1980-х і пачатак 1990-х гг. у жыцці музея, на жаль, не быў плён-
ным. На заслужаным адпачынку ўжо пэўны час знаходзілася З. І. Раманен-
ка, патрабаваў рамонту будынак, ды і сітуацыя ў грамадстве давала новыя 
магчымасці для асвятлення жыццёвага і творчага шляху Кузьмы Чорнага.

Новы этап у гісторыі музея пачаўся 15 студзеня 1993 г., калі яму быў на-
дадзены статус дзяржаўнага і ён стаў філіялам Дзяржаўнага музея гісторыі 
беларускай літаратуры. 24 кастрычніка 1994 г. адбылося ўрачыстае адкрыццё 
новай экспазіцыі музея.



84

Для аўтара навуковай канцэпцыі Л. Макарэвіч і мастака Г. Чыстага было 
важным паказаць Кузьму Чорнага не толькі як творцу, але і як чалавека з 
чулай і адкрытай душой, чалавека складанага і драматычнага лёсу. Невыпад-
кова выкарыстаны цытаты з аўтабіяграфіі і з дзённіка пісьменніка. Тактоўна 
ўведзеныя мастаком у кантэкст кожнай тэмы, яны арганічна спалучаюцца з 
тымі або іншымі экспанатамі і з’яўляюцца неабходным дадаткам да пэўнага 
экспазіцыйнага комплексу. Уведзена ў экспазіцыю і шмат іншых сімвалаў 
і знакаў, якія дазваляюць глыбей зразумець унутраны свет пісьменніка. 
Наведвальнікі павінны думаць, адчуваць, суперажываць.

Асновай мастацкага рашэння сталі малюнкі Кузьмы Чорнага. Увасоб-
леныя ў павялічаныя аплікацыі, яны выступаюць неад’емнай часткай 
экспазіцыі, эмацыянальна дапаўняюць яе і робяць цэласным успрыманне 
асобы пісьменніка.

Сёння Літаратурны музей Кузьмы Чорнага – гэта своеасаблівы культурны 
і асветніцкі цэнтр. Дарослыя і дзеці, вучні мясцовай школы, наведвальнікі з 
розных куткоў Беларусі і госці з краін блізкага і далёкага замежжа знаходзяць 
тут для сябе штосьці важнае і неабходнае.

Літаратурны музей Кузьмы Чорнага найперш зберагае і даносіць да 
насельніцтва звесткі пра жыццё і творчасць беларускага класіка Кузьмы Чор-
нага. Вядзецца актыўная праца па прапагандзе творчасці вядомага земляка. 
Шмат складзена музейна-педагагічных заняткаў у рамках праграмы “Ганарыся 
сваім земляком і ведай пра яго”.

Асаблівае месца займае праца са школьнікамі. Згодна з патрабаваннямі ча-
су ў практыку музея шырока ўведзены музейна-педагагічныя заняткі, якія да-
юць выдатны плён. Распрацаваны праграмы “Музей і дзеці”, “Наша спадчына”. 
Яны прадугледжваюць самыя розныя мерапрыемствы – віктарыны, конкурсы, 
ранішнікі, святы, чытанні апавяданняў Кузьмы Чорнага.

Паколькі ў Цімкавічах з 1917 г. ужо існаваў драматычны гурток і Кузьма 
Чорны ўдзельнічаў у пастаноўках, музей працягвае тэатральныя традыцыі. 
А яшчэ, каб папулярызаваць творы Кузьмы Чорнага і знаёміць насельніцтва 
і вучняў школ з імі, пры музеі з 1997 г. створана студыя аматараў тэатра 
“Іскрынка”. Удзельнікамі студыі былі пастаўлены апавяданні Кузьмы Чор-
нага “Маё дзела цялячае”, “Родныя мясціны”, аповесць “Насцечка”, артыкул 
“У роднай глушы”, п’еса “Базылевіча сям’я”.

Для выхаванцаў дзіцячага садка і малодшых школьнікаў з 2003 г. працуе тэ-
атр фланелеграфіі “Скарбонка прыгажосці”, удзельнікамі якога ставяцца казкі.

З мэтай выхавання моладзі і школьнікаў на аснове беларускага фаль-
клору, далучэння дзяцей да багатай гісторыі, культуры, традыцый роднага 
краю распрацаваны музейна-педагагічныя заняткі ў рамках праграмы “Наша 
спадчына”. Міністэрства культуры ўхваліла і выдала музейны сшытак “Наша 
спадчына” ў 2003 г.

Вядзецца праца са старажыламі Цімкавіч. Запісваюцца іх аповеды і 
ўспаміны. З кожным годам старых людзей становіцца менш і менш. Мы, 
нашчадкі, павінны хвалявацца і клапаціцца, каб захаваць цікавыя звесткі пра 
цімкавіцкае мінулае.

2011, 2014 гг.
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Міхась Тычына
ЁСЦЬ У ЦІМКАВІЧАХ МУЗЕЙ

Тры гады назад у адным з пакояў Цімкавіцкай школы быў адкрыты 
музей, прысвечаны 17-му Чырванасцяжнаму цімкавіцкаму пагранатраду, 
які дыслацыраваўся тут з 1922 да 1939 г. Ствараўся музей пад непасрэд-
ным кіраўніцтвам былога дырэктара школы, заслужанай настаўніцы БССР 
З. I. Раманенкі. Дзясяткі фатаграфій байцоў-пагранічнікаў, іх асабістыя рэ-
чы, копіі дакументаў тых далёкіх гадоў – усё цікава, усё дыхае рамантыкай 
прыгранічных суровых будняў.

Вось карта, на якой тлустай лініяй адзначаны 154-кіламетровы ўчастак мя-
жы, якую ахоўваў 17-ы атрад. Знаёмыя назвы вёсак ля самай рысы: Кукавічы, 
Філіпавічы, Раёўка... Там знаходзіліся заставы. Звычайныя сялянскія хаты, 
калодзежныя жураўлі глядзяць на нас з пажаўцелых фотаздымкаў. А людзі там 
неслі службу пільна, былі гатовыя ў любую часіну стаць на абарону Радзімы. 
Вось фотакопія Указа Прэзідыума Вярхоўнага Савета СССР аб узнагароджанні 
пагранічніка I. П. Лоцманава ордэнам Чырвонага Сцяга, а чатырох яго баявых 
сяброў – ордэнамi Чырвонай Зоркі. Сярод іх быў і Рыгор Кафанаў. Ён загінуў 
у баі 17 верасня 1939 г. пры пераходзе Чырвонай арміяй граніцы для вы-
звалення Заходняй Беларусі. Імя Кафанава носіць адна з застаў на заходняй 
мяжы.

Маім гідам пагадзілася быць настаўніца Валянціна Міхайлаўна Шустоўская – 
мовавед і літаратар. Гісторыю 17-га пагранатрада ведае на памяць. Падыходзім 
да стэнда, дзе запісана, што з 1922 да 1937 г. воінамі пагранатрада было за-
трымана 933 шпіёны, 103 дыверсанты і больш за 4000 парушальнікаў граніцы. 
Па колькасці затрыманняў атрад не меў роўных у рэспубліцы. Тут праходзіў 
гартаванне Андрэй Кіжаватаў, былы начальнік заставы ў Кукавічах. У 1941 г., 
калі пачалася вайна, ён стаў адным з самых актыўных арганізатараў абароны 
Брэсцкай крэпасці. Пасмяротна яму прысвоена званне Героя Савецкага Саюза.

Серыя фатаграфій адлюстроўвае будні воінаў-пагранічнікаў той даваеннай 
пары. Яны не толькі неслі службу ў сакрэтах і дазорах, але і гулялі ў фут-
бол, дапамагалі мясцовым хлебаробам збіраць ураджай, выступалі ў складзе 
калектываў мастацкай самадзейнасці.

Нядаўна на адрас музея паступіла бандэроль ад былога пагранічніка 
Уладзіміра Дзмітрыевіча Гожава, які служыў тут, у Цімкавічах, з 1923 да 
1928 г. У пакеце былі яго ўспаміны пра тыя далёкія дні, фотаздымкі баявых 
сяброў, яго ўласныя. Жыве Гожаў у Куйбышаве, яму ўжо за восемдзесят. 
Піша, што ў Цімкавіцкім атрадзе служыў ад’ютантам начальніка заставы, по-
тым афіцэрам па аператыўнай рабоце.

Ён даведаўся пра музей ад родзіча з Бабруйска (той быў у Цімкавічах і, 
напэўна, паведаміў пра музей у пісьме).

Рэдкая рэліквія – пагранічны герб СССР, зняты ў 1939 г. са слупа вучнямі 
Кукавіцкай школы пасля таго, як старая мяжа перамясцілася далёка на захад. 
Дзеці перадалі знак маці З. I. Раманенкі, і тая, пасля прыходу ў Цімкавічы 
фашысцкіх акупантаў, закапала рэліквію ў агародзе. I вось цяпер знак – на 
відным месцы ў музеі. На ім два словы: СССР і БССР.



86

Пра папулярнасць музея сведчаць запісы ў Кнізе водгукаў, зробленыя 
шматлікімі гасцямі цімкаўцаў, былымі пагранічнікамі, якія кожны год пры-
язджаюць сюды ў дзень 28 мая – гадавіну стварэння пагранвойск СССР. Вось 
і сёлета ў гэты дзень яны збяруцца разам, пройдуць міма стэндаў музея, 
успомняць баявых сяброў, сваю баявую маладосць, выкажуць словы ўдзячнасці 
настаўнікам і вучням за іх любоў да гістарычнага мінулага свайго краю.

1983 г.

АСВЕТНІЦА З ЦІМКАВІЧ
Зінаіда Раманенка – дырэктар Цімкавіцкай сярэдняй школы імя К. Чорна-

га – больш вядома як рэжысёр першага ў Беларусі сельскага народнага тэатра.

– Памятаеце тую жанчыну, з якой мы так ажыўлена размаўлялі ля Палаца 
культуры? Так, у Мінску, калі ішла абласная дэкада тэатральнай творчасці. 
Гэта ж была мая колішняя аднакласніца. Яна цяпер у Мінску жыве. Глядзела 
яна спектакль “Ясонаўскія маладзіцы”, потым дзялілася ўражаннямі. “Гля-
джу, кажа, нешта ж баба Фядора надта знаёмая. Ці не Зіна гэта? Так і ёсць. 
І якога гапака вы з дзедам пад канец урэзалі!” А я смяюся. Мне прыемна ад яе 
радасці. I таму, што яна ведае мой узрост і не раіць кідаць даўняе захапленне, 
і таму, што наш тэатр яе цікавіць.

Усё маё жыццё звязана з Цімкавічамі і самадзейнасцю. У галодны год 
вярнуўся з Украіны на Капыльшчыну мой бацька, Іосіф Чараховіч. Прывёз у 
родныя мясціны жонку-ўкраінку і двое дзяцей. Вось у Цімкавічах я і расла, 
вучылася, іграла ў школьным драмгуртку. Не памятаю добра сваю першую 
ролю, але праз год мне даручылі Паўлінку. Для мяне гэта было сапраўдным 
шчасцем. Вам цяжка ўявіць той час.

Калі я скончыла школу, ішоў восьмы год савецкай улады. Я сама праз 
туман гадоў бачу толькі асобныя рысы той летуценнай і даверлівай вясковай 
дзяўчынкі, што прагна імкнулася да дабра і прыгажосці. А жылі мы бедна. 
Ехаць вучыцца некуды далёка не было як. Ды і патрэбы такой быццам не было 
ні ў мяне, ні ў бацькоў. Падалася я ў Слуцкае педвучылішча. Тут нават пешкі 
штотыдзень можна было схадзіць да бацькоў па харчы. Інстытут скончыла многа 
пазней, завочна.

Гады тры назад прыязджала ў Цімкавічы Лізавета Каленчыц. Нам з ёй у 
адзін год давялося выбіраць жыццёвы шлях. Я пайшла вучыцца на настаўніцу. 
А ёй “добрыя людзі” арганізавалі выклік у Амерыку, да жаніха. I паехала яна 
за акіян, ні разу не бачыўшы свайго нарачонага. Быў ён разы ў два старэйшы 
за яе. Нялёгка ёй было, шмат давялося перажыць, цяжка працаваць, але душа 
не зачарсцвела, мы былі рады сустрэчы і ўспамінам юнацтва. Toe, што я дырэк-
тар школы, уразіла яе. А я ж з першага пасляваеннага года на гэтай пасадзе.

I самадзейнасць ніколі не кідала. Можа, перадалася апантанасць ад маіх 
цімкавіцкіх настаўнікаў, можа, паўплывала сустрэча з Уладзіславам Галуб-
ком, але тэатр стаў для мяне першай жыццёвай патрэбай. Я не баюся ў гэ-
тым выпадку гучных слоў. Іх справядлівасць падмацавана дзясяткамі гадоў 
бескарыслівай працы.

На свой самадзейны тэатр я гляджу як на працяг настаўніцтва. Гэ-
та асветніцтва па сутнасці. Кожны свой новы спектакль мы паказваем у 
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Цімкавічах, Быстрыцы, Лешні, Раёўцы, Прусах і многіх іншых вёсках раёна. 
Нас нярэдка запрашаюць у суседнія раёны, двойчы выступалі на Украіне – там 
ёсць такія ж энтузіясты. Вядома, бываем мы на аглядах, удзельнічаем у кон-
курсах. Да 50 пастановак вытрымлівае спектакль. А штогод мы рыхтуем новы. 
Прыкіньце, як часта даводзіцца выступаць. А гэта ж самадзейнасць. Людзі 
аддаюць ёй толькі вольны ад работы час.

Па традыцыі ў калектыве пераважна настаўнікі нашай школы. Праўда, 
ёсць яшчэ дзіцячая студыя, якая таксама штогод рыхтуе новы спектакль. Калі 
мы паставілі п’есу “Дзеці аднаго дома” І. Шамякіна, Іван Пятровіч прыехаў 
на прэм’еру. Ведаеце, што ён сказаў? “У вашым выкананні спектакль гля-
дзець больш цікава, чым у прафесійных тэатрах юнага гледача. Там дарослыя 
паказваюць дзяцей, а ў вас школьнікі цудоўна іграюць сваіх равеснікаў – не-
пасрэдна, свежа”.

Часам пытаюцца, ці не памяншае тэлебачанне колькасць гледачоў на на-
шых выступленнях. Жартам я заўсёды адказваю, што калі нас паказваюць 
па беларускім тэлебачанні, дык глядзіць уся рэспубліка. А ў сельскіх клубах 
часам здараюцца такія кур’ёзы. Прыязджаем мы ў вёску. Нас ветліва сустра-
кае старшыня калгаса і просіць крыху адпачыць з дарогі. У зале – ні душы. 
“Не хвалюйцеся, – супакойвае старшыня. – Як толькі скончыцца тэлеперадача 
(тады ішоў папулярны фільм), усе збяруцца імгненна. Так яно і атрымалася.

А ў другой вёсцы ў час прадстаўлення раптам патухла святло. Праўда, па 
ходу дзеі на сцэне была ноч, гутарылі начны стораж і прахожы. Але ж яны 
нібы кінутыя на волю лёсу. Hi рэжысёр, ні суфлёр дапамагчы ім не могуць. 
А тыя не разгубіліся. Быццам так і трэба – абменьваюцца рэплікамі ў цемры. 
Гледачы не зварухнуцца. Толькі паціху ўключаюць кішэнныя ліхтарыкі. Так 
і скончыўся спектакль. Люстры ўспыхнулі, калі артысты выйшлі кланяцца. 
Я так і не ведаю, што там здарылася з электрычнасцю. Але воплескаў нам 
выпала ў той вечар як ніколі.

Вяскоўцам падабаюцца спектаклі, у якіх яны... ну, як бы гэта сказаць – 
бачаць сваё жыццё збоку. Яны перажываюць тады за герояў, нібы за родных 
ці блізкіх, згадваюць і абмяркоўваюць сітуацыі нават праз нейкі час пасля 
спектакля. Бывае, што нас пазнаюць у аўтобусе ці на вуліцы (не ў Цімкавічах, 
вядома, тут настаўнікаў усе ведаюць) і раяцца, просяць парады. Грамадская 
думка робіць такім чынам самадзейнага акцёра настаўнікам, захавальнікам 
маральных нормаў.

Таму я імкнуся падбіраць п’есы актуальныя, надзённыя, каб гаварыць 
з людзьмі менавіта пра тое, што іх хвалюе. Чытаю амаль усё, што пішуць 
беларускія, рускія і ўкраінскія драматургі. Пераклады з рускай і ўкраінскай 
мовы раблю сама. Па адукацыі ж я філолаг. Задумваючы новы спектакль, я 
кожны раз перажываю ўзрушэнне. Уяўляю будучыя мізансцэны, прадумваю 
сюжэтныя лініі, прызначаю выканаўцаў. Далёка за поўнач буду сядзець за 
машынкай, друкуючы тэксты роляў. Сама я амаль не іграю цяпер. Хіба што 
часам сваіх равесніц, бо маладыя настаўніцы саромеюцца грыміравацца пад 
бабуль. А ў мяне летась пятая ўнучка нарадзілася. Я і без грыму ў вобразе.

З таго часу, як мы атрымалі званне народнага – у 1967 годзе, пасля 
пастаноўкі “Ганкі” У. Галубка, – тэатр займеў свой аўтобус. Калектыў стаў 
больш лёгкі на пад’ём.
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Дэвізам майго жыцця можна лічыць словы пра тое, што калі іншых вучыш, 
дык і сам павінен рабіць правільна. I на сцэне, і ў паўсядзённасці. Мне падаба-
юцца людзі актыўныя, дзейныя, якія не баяцца браць на сябе адказнасць, цэ-
няць калектыў. Таму з прыемнасцю прымаю на работу колішніх сваіх вучняў, 
якія пасля інстытутаў вяртаюцца ў родную вёску. А заўважыўшы здольнасці – 
запрашаю ў тэатр. Цімкаўскія традыцыі асветніцтва павінны жыць.

Маналог слухала і запісала Валянціна Трыгубовiч.
1978 г.

Іван Ігнатчык
ЯЕ ЖЫЦЦЁ – ТВОРЧАЕ ГАРЭННЕ

Не верыцца, што ўжо больш за дзесяць гадоў няма сярод нас таленавітага 
педагога, рэжысёра, кіраўніка аднаго з лепшых у Беларусі народных тэатраў 
Зінаіды Іосіфаўны Раманенкі, якой сёлета 25 мая споўнілася б 95 гадоў.

Родавыя карані гэтай славутай жанчыны – у Цімкавічах, але нарадзілася 
яна на Украіне ў г. Смела Чаркаскай вобласці. Неўзабаве бацькі пераехалі 
ў родныя мясціны, і лёс яе да самых апошніх дзён быў звязаны з мястэч-
кам. Тут, у Цімкавічах, з 1925 г. яна актыўна ўдзельнічала ў мастацкай 
самадзейнасці. Зразумела, не без уплыву слыннага земляка, класіка белару-
скай літаратуры Кузьмы Чорнага і вядомага тэатральнага дзеяча Уладзіслава 
Галубка, які гастраляваў па Капыльшчыне, і Зінаідзе Іосіфаўне пашчасціла 
сустрэцца з ім. Галубок тады ставіў сваю п’есу “Ганка”, якая так спадабалася 
юнай цімкаўлянцы, што яна загарэлася ажыццявіць гэтую пастаноўку са сваімі 
самадзейнымі артыстамі. Задача была цяжкай, але не для Раманенкі. Яшчэ 
да вайны яна стварыла дзіцячую тэатральную студыю, самадзейны тэатр і 
агітбрыгаду. Цімкаўскія самадзейныя артысты паспяхова выступалі ў мястэчку 
і навакольных вёсках, але для вясковай настаўніцы быў не той маштаб. І нават 
перад самай вайной, калі яна стала завучам Цімкавіцкай дзесяцігодкі, ніхто 
матэрыяльна не падтрымліваў тэатр і ёй даводзілася апошнюю капейку траціць 
на дэкарацыі і касцюмы.

Але цяжэй было пасля вызвалення ў 1944 г. Амаль усе Цімкавічы згарэлі, 
і ад школ нічога не засталося (іх было дзве). Вучні займаліся па хатах у дзве-
тры змены. Якраз тады дырэктарам навучальнай установы стала Раманенка. 
У такіх умовах нельга было і думаць пра тэатр, самадзейнасць, музей. Але, 
як на дзіва, гэты час быў самы цікавы. Вялася пошукавая работа па спадчыне 
Кузьмы Чорнага. Дом, дзе нарадзіўся пісьменнік, згарэў, ад рэчаў нічога не 
засталося. Папоўніць экспанаты дaпамаглі цімкаўцы, якія захоўвалі рэліквіі 
пісьменніка. Зноў запрацавалі дзіцячая студыя, харавыя гурткі. Школь-
ны калектыў актыўна ўдзельнічаў у хоры мясцовага калгаса “Рэвалюцыя”, 
мастацкім кіраўніком якога стала Зінаіда Іосіфаўна. У 1950 г. школе, у якой 
вучыўся і настаўнічаў Кузьма Чорны, прысвоілі яго імя. Вялікая заслуга ў 
гэтым была дырэктара дзесяцігодкі. Потым пры падтрымцы школьнага ка-
лектыву Раманенка вырашыла стварыць музей пісьменніка пры школе. Пасля 
будаўніцтва ў 1960 г. школы гаспадарчым спосабам непадалёк з’явiўся дамок пад 
музей. Настаўнікі, вучні і іх бацькі хадзілі на чыгуначную станцыю разгружаць 
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вагоны. На заробленыя грошы купілі двухпакаёвы фінскі дамок, уласнымі 
сіламі сабралі яго і размясцілі экспазіцыю. Былі спробы сталічных чыноўнікаў 
забараніць музей “ворага народа”. Раманенка ўсё-такі адваявала права адкрыць 
музей пісьменніка, а ў 1980 г. яму было прысвоена званне народнага.

Зінаіда Іосіфаўна ўмела арганізаваць работу, і кожны дзень быў распісаны 
па хвілінах. Яна штодзённа збірала музейныя матэрыялы, дзякуючы чаму быў 
створаны яшчэ адзін музей – 17-га Чырванасцяжнага пагранічнага атрада. 
Кіравала тэатрам, хорам, вяла ўрокі дамаводства, кройкі і шыцця. А колькі сіл 
і энергіі адымалі гаспадарчыя справы, літаратурная дзейнасць – шмат пісала 
нарысаў пра славутых землякоў у газеты і часопісы.

Школа пад яе кіраўніцтвам стала caпраўдным асяродкам духоўнага і куль-
турнага жыцця Цімкавіч. Гэта засведчыла брашура пра работу настаўніцкага 
калектыву Цімкавіцкай СШ з бацькамі і вучнямі, напісаная З. Раманен-
кай і выпушчаная абласным Інстытутам удасканалення настаўнікаў. Наву-
чальная ўстанова, якой кіравала каля сарака гадоў Зінаіда Іосіфаўна, дала 
пуцёўку ў жыццё больш як 30 вучоным і акадэмікам, артыстам, журналістам, 
літаратарам, не злічыць таленавітых кіраўнікоў устаноў і прадпрыемстваў, а 
таксама шэрагу іншых прафесій.

Вопытны педагог і рэжысёр, яна ў кожным класе і сярод настаўнікаў ад-
шуквала таленавітых выканаўцаў сцэнічных роляў. Да прыкладу, Раманенка 
заўважыла, як настаўніца замежнай мовы Рэйнгольд умее перадаць міміку і 
мову сваіх калег або з гумарам расказаць пачутую рэпліку, і гэта навяло на 
думку, а ці не запрасіць яе іграць на сцэне. Але педагог адмовілася, маты-
вуючы: “Не стану я ў 35 гадоў артысткай, бо ніколі не марыла пра сцэну”. 
Аднак Зінаіда Іосіфаўна была цудоўным псіхолагам, угаварыла настаўніцу і 
не памылілася. Марыя Давыдаўна цудоўна выканала ролю маці ў сатырычнай 
сцэнцы Ласкіна “Пытанне пра выхаванне”. Мамы вучняў, пабачыўшы сябе 
быццам у люстэрку, памянялі стыль выхавання сваіх сыноў і дачок. Спектакль 
быў паказаны 14 разоў. Гэтая п’еса мела выхаваўчае ўздзеянне на бацькоў і ў 
раёне, і на абласным аглядзе.

Вопыт работы настаўнікаў школы ў арганізацыі мастацкай самадзейнасці 
прапагандаваўся ў райгазеце і рэспубліканскім друку.

У школе працавалі танцавальны і харавы калектывы, тэатр, духавы і 
струнны аркестры. У 1967 г. цімкаўцы выступалі на абласным фестывалі 
са спектаклем “Ганка”. Поспех быў ашаламляльны. Журы адразу прысвоіла 
тэатральнаму калектыву настаўнікаў і вучняў Цімкавіцкай СШ званне народ-
нага. Мара Зінаіды Іосіфаўны ажыццявілася, і слынны Галубок, каб тады быў 
жывы, вельмі б дзякаваў рэжысёру і пастаноўшчыку яго твора. Яшчэ і сёння 
ніводзін тэатральны калектыў рэспублікі не змог лепш за цімкаўцаў перадаць 
вобразы гэтай п’есы. Славу прынеслі артысты Флор Рудзік, Іван Александроў, 
Луіза Вайтовіч, Наталля Вайткоўская (выканаўцы галоўных роляў), Надзея 
Нікановіч, Аляксандр і Марыя Семяновічы, Мікалай Жогла, Анатоль Жук, 
Ніна Аніфер і інш. Зінаіда Іосіфаўна была ўзнагароджана Ганаровай граматай 
Вярхоўнага Савета БССР.

Цімкаўскія вакалісты, музыкі, артысты народнага тэатра, гумарысты, 
чытальнікі выязджалі на гастролі па раёне, у сталіцу і за межы рэспублікі і 
станавіліся дыпламантамі розных конкурсаў.
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Аднойчы Іван Шамякін пабываў у Цімкавічах і з асалодай паглядзеў 
пастаноўку сваёй п’есы “Дзеці аднаго дома” ў выкананні школьнікаў. Узру-
шаны, ён сказаў: “Нічога падобнага я не бачыў, вашы выхаванцы іграюць 
лепш за прафесіяналаў, менавіта такой я і ўяўляў пастаноўку”. Такая ацэнка 
майстэрства цімкаўцаў народным пісьменнікам Беларусі была вышэй за ўсякую 
ўзнагароду. Частымі гасцямі былі вядомыя пісьменнікі і дзяржаўныя дзеячы. 
Зінаіда Іосіфаўна не толькі рэжысіравала і ставіла спектаклі, але і спявала ў 
хоры, разам з мужам Віктарам Сяргеевічам выконвала многія ролі.

Памяць пра гэтую таленавітую жанчыну жыве ў сэрцы кожнага цімкаўца, 
капылян, сына Вальдэмара, дачок Кларысы, Вольгі, унукаў і праўнукаў.

2006 г.

ВУЧЫЛА, ВЫХОЎВАЛА, ХВАЛЯВАЛАСЯ...

Гэтымі днямі адзначаецца 90-годдзе з дня нараджэння слыннай дачкі 
Капыльшчыны, грамадскага і культурнага дзеяча рэспублікі – заслужанай 
настаўніцы БССР Зінаіды Іосіфаўны Раманенкі. З нагоды юбілею выказваюцца 
тыя, хто ў свой час працаваў разам з Зінаідай Іосіфаўнай і добра ведаў гэтага 
таленавітага педагога і цудоўную жанчыну.

Былая старшая піянерважатая Антаніна Паўлаўна ЖУК:
– Той далёкі час – самы цікавы ў маім жыцці. Гэта былі гады духоўнага 

пад’ёму настаўніцкага і вучнёўскага калектываў. У школе працавалі духавы і 
струнны аркестры, танцавальны і харавы калектывы, а таксама Цімкавіцкі на-
родны тэатр. Са спектаклямі мы выступалі ў многіх кутках Беларусі, шмат ку-
ды ездзілі і на экскурсіі. Праводзілася вялікая пошукавая работа па стварэнні 
музея 17-га Чырванасцяжнага пагранічнага атрада і літаратурнага музея 
Кузьмы Чорнага. Я вельмі ўдзячна лёсу, што ён звёў мяне з такім цікавым 
чалавекам, як Зінаіда Іосіфаўна. Яна навучыла мяне жыць і працаваць. Сама 
прысвяціла ўсё сваё жыццё школе і давала зарад у рабоце ўсяму калектыву.

Бібліятэкар школы Ніна Канстанцінаўна НІКАЛАЙЧЫК:
– Заўсёды з пачуццём радасці ўспамінаю пастаноўкі ў Цімкавіцкім на-

родным тэатры. Зінаіда Іосіфаўна была вельмі тонкім псіхолагам. Яна добра 
разумела людзей і магла кожнаму падабраць ролю па яго характары і здольнас-
цях. Усе мы з задавальненнем удзельнічалі ў Цімкавіцкім народным тэатры.

Былы бухгалтар школы Браніслава Іванаўна ТРАУЛЬКА:
– Мяне заўжды здзіўляла і захапляла яе працавітасць. Зінаіда Іосіфаўна ўсё паспя-

вала: кіравала тэатрам і хорам, вяла ўрокі кройкі і шыцця, дамаводства. Як бухгалтар 
адзначу, што грошы, атрыманыя за ўрокі, дырэктар аддавала на развіццё мастацт-
ва ў школе. Зінаідзе Іосіфаўне ўдалося стварыць калектыў высокакваліфікаваных 
педагогаў, менавіта таму школа лічылася паказальнай у рэспубліцы.

Дырэктар Цімкавіцкай СШ імя Кузьмы Чорнага Ганна Васільеўна ША-
РАВАР:

– Зінаіда Іосіфаўна была і застаецца для ўсіх нас прыкладам сапраўднага 
кіраўніка. Я пастаралася пераняць яе арганізатарскія здольнасці, няўрымслівасць, 
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працавітасць і энтузіязм, а таксама ўменне знайсці падыход да кожнага 
настаўніка. У рабоце прытрымліваюся тых кірункаў, якім былы дырэктар адда-
вала перавагу: эстэтычнаму і патрыятычнаму выхаванню школьнікаў. Чалавек, 
які ў свой час не вучыўся, пазней пры жаданні навучыцца. Больш важна вы-
хаваць сапраўднага чалавека.

Суседка і сваячка Валянціна Іванаўна КАТКОВА:
– Я Зінаіду Іосіфаўну памятаю яшчэ з 1941 г., калі яна працавала ў рус-

кай школе завучам. Выкладала рускую мову і літаратуру. Урокі былі захап-
ляльныя, вельмі цікавыя. Увогуле ў яе быў цяжкі характар, але калі Зінаіда 
Іосіфаўна задумвала што-небудзь зрабіць, то абавязкова дабівалася свайго, 
чаго б ёй гэта нi каштавала. Вось такія людзі мне падабаюцца. Аднойчы пры-
ходжу да іх, а Зіна сядзіць і плача. “Што такое?” – пытаюся. А яе муж Віктар 
Сяргеевіч адказвае: “Плача дырэктар, бо не атрымліваецца тое, што задумала 
зрабіць”. Вось такі яна была няўрымслівы чалавек.

Гутарыла Людміла Ніжэвіч.
2001 г.

Іван Ігнатчык
І РОЗУМ, І ТАЛЕНТ, І ПРЫГАЖОСЦЬ

24 мая спаўняецца 100 гадоў з дня нараджэння слаўнай дачкі Капыльшчы-
ны, грамадскага і культурнага дзеяча рэспублікі – заслужанай настаўніцы 
БССР Зінаіды Іосіфаўны РАМАНЕНКІ.

Здаецца, яшчэ нядаўна я сустракаўся з ёю ў яе доме ў Цімкавічах па 
вуліцы Нясвіжскай. Зінаіда Іосіфаўна Раманенка шмат цікавага расказала пра 
мястэчка (давялося, зразумела, ёй адкласці вязанне ўзорыстых пакрывалаў, 
якія б упрыгожылі не адну выставу), пра незвычайных, адораных цімкаўцаў. 
Паведаміла яна і пра свой радавод, які вядзецца з далёкіх глыбінь стагоддзяў. 
Прозвішча яе па бацьку Чараховіч. А вось дзесьці чатыры стагоддзі назад у ме-
стачковых метрыках пісаліся Цераховіч. Працавітыя Чараховічы-Цераховічы 
жылі нябедна, і на так званай грэблі-пасёлку была іх зямля да самай рэчкі 
Мажы. Яны ўмелі не толькі добра абрабляць зямлю, але і ткаць сурвэткі, маглі 
выкаваць у кузні сельскагаспадарчы рыштунак.

Даследуючы генеалогію сваіх продкаў, Зінаіда Іосіфаўна добра вывучы-
ла гісторыю роднага мястэчка. Хто ведаў, як склаўся б лёс нашай слыннай 
зямлячкі, калі б яна прысвяціла сябе не педагагічнай і сцэнічнай дзейнасці, 
а, напрыклад, стала маляваць карціны ці даследаваць гісторыю Беларусі і 
роднага краю. Напэўна, з яе атрымаўся б выдатны мастак ці вучоны-гісторык. 
Тым не менш, умеючы ўсё, яна свае набыткі прымяняла пры пастаноўцы 
спектакляў: не горш за прафесійнага мастака афармляла дэкарацыі, якія 
раскрывалі пастаноўку сцэнічнага твора. На фоне афармлення вуліцы, саду, 
пакояў ці рэчкі цімкаўскія артысты даносілі да гледачоў рэаліі жыцця.

У свой час кандыдат мастацтвазнаўства Сяргей Пятровіч, прагледзеўшы 
многія пастаноўкі Зінаіды Іосіфаўны, сказаў: “Для многіх цімкаўцаў і капылян 
такія пастаноўкі, як “Паўлінка” Янкі Купалы ці “Ганка” Уладзіслава Галуб-
ка, былі прыемнымі ўспамінамі маладосці». Таму невыпадкова ў многіх сваіх 
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кнігах пра тэатральную дзейнасць у Беларусі вучоны з Капыля шмат месца на 
старонках выдання аддае творчасці Зінаіды Іосіфаўны Раманенкі, адзначаючы, 
што менавіта Цімкавічы раскрылі крылы яе таленту.

Тут яна набіралася моцы, вучылася і іграла ў школьным драматычным 
гуртку і стала сапраўды шчаслівай, калі выконвала ролю Паўлінкі. Можа, з 
таго часу апантана палюбіла сцэнічную творчасць.

Ды як можна было не палюбіць, калі мастацкім выхаваннем у тыя 
далёкія часы пасля Кастрычніцкай рэвалюцыі займалі вучняў настаўнікі 
Мікалай Іларыёнавіч Раманоўскі, Зінаіда Кірылаўна Грынёва, бацька бу-
дучага Героя Савецкага Саюза Аляксандр Іванавіч Наржымскі. У школь-
ных пастаноўках тады ўдзельнічалі яе равеснікі. Фёдар Андруковіч, буду-
чы саліст Ленінградскага Малога тэатра оперы і балета, Алена Быстрова 
(Кахановіч) – артыстка, Флор Рудзік, Насця Бабеня, Ганна Маргайлік і 
многія іншыя. Ад свайго любімага настаўніка Наржымскага Раманенка на-
вучылася рабіць інсцэніроўкі празаічных твораў. Добры школьны падмурак 
дапамог нашай слыннай зямлячцы асвоіць амаль усе прафесіі. Яна вельмі 
добра валодала пяром і не горш за любога журналіста пісала нарысы, ар-
тыкулы пра знакамітых цімкаўцаў, была выдатным педагогам, рэжысёрам 
тэатра і дырэктарам Цімкавіцкай СШ.

Ужо калі ў 1926 г. вучылася ў Слуцкім педвучылішчы (педінстытут яна 
скончыла пазней), штотыдзень пешшу наведвала бацькоў. Менавіта ў час 
такога візіту са сваім вандроўным тэатрам завітаў у Цімкавічы Уладзіслаў 
Галубок. Расклееныя афішы заклікалі местачкоўцаў паглядзець спектакль 
“Ганка”. На ўсё жыццё многім запомнілася пастаноўка сталічных артыстаў. 
А на маладзенькую Зіну Раманенку яна зрабіла вялікае ўражанне, можа, таму 
праз 40 гадоў яна ажыццявіла пастаноўку незабыўнай п’есы. Яна першай у 
рэспубліцы вярнула яе з небыцця. Пастаноўка атрымала высокую ацэнку як 
сталічных гледачоў, так і дзеячаў беларускай культуры.

Цікавыя ўспаміны цімкавіцкай асветніцы пра самадзейнасць пагранічнікаў 
і моладзі мясцовага калгаса “Рэвалюцыя”. Асабліва славіўся пагранічны хор 
і быў добра вядомы ў Беларускай ваеннай акрузе. У 1936 г. аб’яднаны хор 
местачкоўцаў і пагранічнікаў даваў канцэрт у Маскве, спачатку ў Крамлі, а 
потым на заводах і фабрыках сталіцы. Масквічам спадабаліся нашы беларускія 
песні. Зінаіда Іосіфаўна Раманенка з вядомай беларускай спявачкай Ларысай 
Александроўскай выконвала дуэтам песню “А ў полі вярба”. I нашай славутай 
цімкаўлянцы разам са спеўнай зоркай пад гарачыя апладысменты масквічоў 
даводзілася па некалькі разоў спяваць паўторна.

Працуючы настаўніцай Цімкавіцкай дзесяцігодкі, у вольны час 
удзельнічала ў школьнай самадзейнасці, а з 1939 г. стала нязменным 
мастацкім кіраўніком калектыву. А дырэктарам сярэдняй школы стала 
ў 1946 годзе, змяніўшы Івана Міхайлавіча Вялічку. Пад яе кіраўніцтвам 
драматычны калектыў ажыццявіў пастаноўку больш як 60 п’ес. Сярод іх 
“Паўлінка” Янкі Купалы, “Ірынка” Кузьмы Чорнага і шмат іншых. Раманен-
ка не толькі ставіла спектаклі, але і спявала ў хоры. Разам з мужам Віктарам 
Сяргеевічам выконвала многія ролі.

У выніку намаганняў Зінаіды Іосіфаўны школе прысвоілі імя знакамітага 
земляка – пісьменніка Кузьмы Чорнага. Пазней пастаралася, каб у Цімкавічах 
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пабудавалі трохпавярховую дзесяцігодку, а з дапамогай бацькоў вучняў і 
настаўнікаў узвялі музей пісьменніка.

Раманенка была мастацкім кіраўніком раённага хору, танцавальных 
калектываў. У першую чаргу дзякуючы ёй мясцовая самадзейнасць стала адной 
з лепшых на Міншчыне. У 1948 г. хор з Цімкавіч прымаў удзел ва Усесаюзнай 
дэкадзе мастацкай самадзейнасці ў Маскве. Трыумфальна выступіў цімкавіцкі 
дзявочы танцавальны карагод разам з “Капыльскімі дударамі” ў 1962 г. на 
фестывалі ў Мінску. Іх песня “А я ў печы не паліла” не толькі прынесла асало-
ду слухачам, але і па прапанове журы была прынята для музычнай апрацоўкі 
і рэкамендавана ў рэпертуар самадзейных калектываў рэспублікі.

Юныя цімкаўцы выступалі на занальным аглядзе школьнай самадзейнасці 
ў Слуцку. Асабліва славіўся тэатр, які ўдзельнічаў у шматлікіх фестывалях, 
выязджаў на гастролі за межы рэспублікі. Яму першаму сярод вясковых 
тэатраў рэспублікі ў 1967 г. было прысвоена званне народнага. Зінаіда Рама-
ненка стала мастацкім кіраўніком народнага тэатра, а дванаццаць настаўнікаў 
атрымалі званне артыстаў народнага тэатра. Тады, у дні раённага агляду, пры-
свечанага 50-годдзю савецкай улады, выступалі цімкаўцы са спектаклем “Ган-
ка” па п’есе Уладзіслава Галубка, дзе галоўную ролю выконвала вучаніца 10-га 
класа Наталля Вайткоўская. Усе вобразы ўдала ўвасобілі Анатоль Жук, Іван 
Александроў, Луіза Вайтовіч, Надзея Нікановіч, Адам і Марыя Семяновічы, 
Флор Рудзік, Мікола Жогла, Ніна Аніфер, дашкольніца Люда Гальмак. Для 
пастаноўкі браліся таксама творы і іншых беларускіх аўтараў. На радзіму Та-
раса Шаўчэнкі (Украіна) ездзілі са спектаклем “Назар Стадоля”.

Пад патранатам Раманенкі пры тэатры дзейнічала дзіцячая студыя. 
Сапраўдны поспех для яе прыйшоў на прэм’еры спектакля па п’есе Івана 
Шамякіна “Дзеці аднаго дома”. Іван Пятровіч, які прыехаў на прэм’еру, 
адзначыў, што ў выкананні цімкавіцкіх дзяцей спектакль глядзіцца нават 
больш цікава, чым у прафесійным Тэатры юнага гледача.

Зінаіда Раманенка, ставячы спектаклі, сама перажывала кожную ролю, 
уяўляла будучыя мізансцэны, бачыла, якіх трэба выбіраць артыстаў. Яна не 
баялася браць на сябе адказнасць, цаніла таленты. Аднак сама не заўсёды 
знаходзіла падтрымку ад колішніх куратараў культуры. З гэтай нагоды трэ-
ба ўспомніць добрае стаўленне да яе Аляксандра Семяновіча, які на пачатку 
1980-х узначальваў раённы аддзел культуры. Менавіта тады народны тэатр 
сапраўды набыў другое дыханне. Удалай была пастаноўка ў 1981 г. спектакля 
“Пунсовая кветачка” па казцы С. Аксакава. Апошняй для Зінаіды Іосіфаўны 
стала пастаўленая ў 1989 г. на сцэне Цімкавіцкага СДК п’еса пра жыццё 
пагранічнікаў “На заставе”. Спектакль “Гаўрошы Брэсцкай крэпасці” – апошні, 
з якім абаранілі званне народнага ў 1984 г.

Зінаіды Іосіфаўны не стала. Паехала ў сталіцу ў госці да дзяцей, дзе і па-
мерла.

Памяць аб чалавеку-легендзе жыве ў сэрцах сына Вальдэмара – доктара 
медыцынскіх навук, дачок Кларысы, навукоўца-тэкстолага, Вольгі – урача, 
унукаў і праўнукаў і ўсіх, хто меў шчасце быць знаёмым з гэтым цудоўным 
чалавекам, яе творчасцю. Святло яе нязгаснай душы і сёння саграе нас.

2011 г.
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Людміла Нiжэвiч
НЕАРДЫНАРНАЯ АСОБА Ў НАШАЙ ПАМЯЦІ

Мне пашчасціла вучыцца ў Цімкавіцкай школе, калі Зінаіда Іосіфаўна Ра-
маненка была дырэктарам. Пад яе кіраўніцтвам зладжана і творча працаваў 
увесь настаўніцкі калектыў. Кожны настаўнік стараўся правесці свой урок 
на высокім узроўні, цікава. Працягам змястоўных урокаў была разнастайная 
пазакласная работа: турыстычныя паходы, лыжныя прабегі, конкурсы “А ну, 
дзяўчынкі!”, “КВЗ”, “На лепшага чытальніка”, “На лепшую самадзейнасць 
класа”, спартыўныя спаборніцтвы паміж класамі, заняткі ў філіяле музычнай 
школы. Дзякуючы гэтаму дзеці з цікавасцю ішлі ў школу. Вучні старшых 
класаў займаліся ў дзіцячай студыі пры народным тэатры. Былі пастаўлены 
спектаклі “Пунсовая кветачка” С. Аксакава, “Адалень-трава” В. Любімавай, 
“Гаўрошы Брэсцкай крэпасці” А. Махнача. Зінаіда Іосіфаўна iмкнулася праз 
тэатр выхаваць грамадзяніна і сапраўднага чалавека. Каб зблізіць калектыў, 
яна віншавала кожнага са святамі. Многія ўдзельнікі дзіцячай студыі засталіся 
сябрамі на ўсё жыццё.

У мяне захавалася паштоўка Зінаіды Іосіфаўны з такім тэкстам: “Дорогая 
Людочка! Сердечно поздравляю с Новым 1982 годом, желаю здоровья, успехов 
в учебе, бодрости, радости, счастья! Пусть искра творческого увлечения театром 
разгорится в твоей жизни пламенем немеркнущей любви к искусству”.

Менавіта так і атрымалася. Я палюбіла тэатр на ўсё жыццё. Ён дапамагае 
мне ў працы і цяпер. Для папулярызацыі твораў Кузьмы Чорнага ў 1998 г. пры 
Літаратурным музеі К. Чорнага стварыла студыю аматараў тэатра “Іскрынка”, 
удзельнікі якой ставяць творы нашага земляка. Пасля экскурсіі наведвальнікам 
музея прапануецца паглядзець адзін з інсцэніраваных твораў К. Чорнага 
ў відэазапісе. Толькі тады, калі я ўзялася за гэтую справу, зразумела, якая гэта 
тытанічная праца – паставіць спектакль і як складана было Зінаідзе Іосіфаўне. 
Трэба быць сцэнарыстам, рэжысёрам, музычным афарміцелем, касцюмерам, 
дэкаратарам, рэквізітарам, грымёрам і нават суфлёрам. Трэба быць добрым 
псіхолагам пры выбары людзей на ролі, каб яны змаглі поўнасцю раскрыць 
свае патэнцыяльныя творчыя здольнасці. А колькі трэба прыкласці намаганняў 
у час рэпетыцый, знайсці індывідуальны падыход да кожнага артыста, зрабіць, 
каб ён зразумеў і выканаў ролю так, як ты бачыш яе ў спектаклі. І ўвогуле, ча-
лавек, які прыйшоў і працуе, гэта ж не артыст-прафесіянал, які вучыўся колькі 
гадоў. Яму трэба паказаць і навучыць, як трэба трымаць сябе на сцэне, якой 
павінна быць сцэнічная мова, рухі, міміка – навучыць сцэнічнаму майстэрству. 
І ўсё гэта ў Зінаіды Іосіфаўны добра атрымлівалася.

Захапляльныя, цікавыя, запамінальныя ўрокі сцэнічнага майстэрства, якія 
нам выкладала Зінаіда Іосіфаўна на працягу некалькіх гадоў, спатрэбіліся мне 
ў працы. Я ёй вельмі ўдзячна за ўсё гэта і за тое, што яна мне дапамагла ад-
крыць адну з найцікавейшых старонак нашага жыцця – тэатр.

Нельга не сказаць яшчэ пра вялікі пласт работы Зінаіды Іосіфаўны па 
ўшанаванні памяці сваіх землякоў і стварэнні музеяў Кузьмы Чорнага і 17-га 
Чырванасцяжнага пагранічнага атрада. Энтузіязм і жаданне, запал і энергія 
Зінаіды Іосіфаўны, нібы ланцужковая рэакцыя, перадаліся настаўнікам і вучням, 
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якія актыўна ўключыліся ў работу. Збор экспанатаў, узвядзенне ўласнымі 
сіламі будынка для музея, выраб у школьнай майстэрні вітрын, афармленне 
экспазіцыі – усё гэта прыносіла задавальненне і выконвалася з разуменнем і 
старанна. Адказнай за збор матэрыялаў, стварэнне экспазіцыі, падрыхтоўку 
экскурсаводаў з ліку вучняў была настаўніца беларускай мовы і літаратуры, 
заслужаная настаўніца БССР Вольга Ільінічна Марціновіч. Сваю працу яна 
выканала на выдатна.

Зінаіда Іосіфаўна зрабіла многа для школы, Цімкавіч, людзей. Яна 
заслугоўвае, каб вуліца, на якой яна жыла, была названа яе іменем.

Дырэктар Літаратурнага музея Кузьмы Чорнага Людміла НІЖЭВІЧ су-
стрэлася з тымі, хто ў свой час працаваў з Зінаідай Іосіфаўнай Раманенкай, 
вучыўся, добра ведаў гэтага таленавітага педагога, арганізатара, неардынар-
ную асобу. І вось што яны ўзгадалі:

Выпускніца школы 1966 г. Зоя Канстанцінаўна ЛЯВАР:
– Зінаіда Іосіфаўна была валявой, разумнай жанчынай, выдатным 

настаўнікам, кіраўніком з вялікай літары. Яна не баялася ніякай працы. 
Сама шыла касцюмы для тэатра, танцавальнага калектыву, добра вышывала. 
Нават калі рамантавалі школу, сама падбірала колер і змешвала фарбы, не да-
вяраючы нікому. У яе быў адмысловы густ да ўсяго. Я не ведаю чалавека, ёй 
падобнага, у адносінах да працы, да людзей. У школе было шмат гурткоў. Пад 
кіраўніцтвам Кляменція Іванавіча Ляткевіча я іграла на домры ў аркестры на-
родных інструментаў. Той час пакінуў у мяне вялікія ўражанні на ўсё жыццё.

Выпускнік школы 1971 г., дырэктар ТАА “Будсэрвіс” г. Ноўгарада Аляк-
сандр Аляксандравіч ЗАРАНОК:

– Была яна інтэлігентнай, гаварыла на прыгожай, чыстай рускай мове. 
У яе быў заўсёды роўны, добры настрой, ніколі мы, вучні, не чулі ад яе па-
вышанага тону. Зінаіда Іосіфаўна была выдатным педагогам ад Бога. Яна 
зрабіла мясцовую школу культурным цэнтрам Цімкавіч і Капыльскага раёна. 
З якой радасцю вучні хадзілі на спектаклі народнага тэатра, на спартыўныя 
спаборніцтвы па гандболе, футболе, валейболе, ездзілі ў турыстычныя падарож-
жы, што арганізоўвалі ў школе. Зінаіда Іосіфаўна заслугоўвае, каб у яе гонар 
была адкрыта мемарыяльная дошка на Цімкавіцкай школе.

Былы настаўнік англійскай мовы Васіль Паўлавіч ЛОБАН:
– У маёй памяці засталася першая сустрэча з Зінаідай Іосіфаўнай. Іду я з 

накіраваннем на работу ў Цімкавіцкую школу, а насустрач – інтэлігентная, 
з густам апранутая жанчына. Я запытаўся: “Дзе можна ўбачыць дырэктара 
школы?” Адказ быў такі: “Гэта я”. Дарэчы, Зінаіда Іосіфаўна аддавала вялікую 
ўвагу свайму знешняму выгляду. На ёй заўсёды быў апрануты модны касцюм. 
Кожны год удзельнікі настаўніцкай канферэнцыі меркавалі, якім новым касцю-
мам, пашытым ёю спецыяльна ў апошнюю ноч, Зінаіда Іосіфаўна здзівіць іх, і 
з нецярпеннем чакалі яе выступлення з трыбуны, паколькі яна была выдатным 
прамоўцам. Усе члены нашага настаўніцкага калектыву раўняліся на яе.

Мне падабалася ўдзельнічаць у Цімкавіцкім народным тэатры, якім 
кіравала Зінаіда Іосіфаўна. Мабыць, таму, што яна часта хваліла мяне за 
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добрае выкананне роляў. Як цяпер памятаю сваё першае выступленне ў 1969 г. 
у Мінску. Дзякуючы ёй я палюбіў тэатр, сцэну.

Выпускнік школы 1966 г., былы настаўнік фізкультуры Станіслаў Іосіфавіч 
ЧАРНЯЎСКІ:

– Я Зінаіду Іосіфаўну памятаю з 1956 г., калі пайшоў у першы клас. Яна 
любіла мастацтва, заўважала здольных вучняў і запрашала іх удзельнічаць 
у гуртках: танцавальным, харавым, народным тэатры, аркестрах – духавым, 
дудароў і народных інструментаў.

Будучы яшчэ вучнем, а потым працуючы настаўнікам, я ўдзельнічаў амаль 
ва ўсіх гуртках. З канцэртамі і настаўнікамі мы аб’ездзілі ўсе школы раёна, 
часта выступалі на дэкадах народнай творчасці ў Мінску, ездзілі і ў Расію, ва 
Украіну. Той час майго жыцця запомніўся як самы цікавы.

Выпускнік школы 1958 г. Эдуард Абрамавіч ПОДЧАРКАЎ:
– Калі я вучыўся, школа размяшчалася ў пяці хатах на розных вуліцах. 

Гэта было нязручна і для настаўнікаў, і для вучняў. Зінаіда Іосіфаўна па-
старалася, каб у Цімкавічах пабудавалі новую трохпавярховую школу. 
Будаўніцтва пачалося ў 1958 г., а ў 1960 г. ужо стаяла прыгожая цагляная 
школа. На будаўніцтве працавалі рабочыя горада Слуцка, майстрам быў Міхаіл 
Аляксандравіч Андруковіч, практыкант будаўнічага тэхнікума, не засталіся 
ў баку і былыя выпускнікі школы, якіх таксама прымалі на работу. Я сам 
паўгода працаваў на будаўніцтве школы. Зінаіда Іосіфаўна кантралявала 
будаўніцтва. Сіламі настаўніцкага калектыву і вучняў-старшакласнікаў былі 
пабудаваны інтэрнат, майстэрні, гаражы, музей К. Чорнага, цір.

Была ў школе свая грузавая машына – спачатку ГАЗ-51, потым ГАЗ-53 і 
аўтобус. Пасля арміі я некаторы час працаваў на машыне ў школе. Памятаю, 
прывозіў з Мінска, Стоўбцаў новыя парты, іншае неабходнае абсталяванне для 
новай школы.

Зінаіда Іосіфаўна была няўрымслівым чалавекам. Калі яна задумвала што-
небудзь зрабіць, то абавязкова дабівалася свайго.

Былая настаўніца біялогіі Марыя Рыгораўна ПОДЧАРКАВА:
– Зінаіда Іосіфаўна была вельмі адказным чалавекам. Трэба было высту-

паць, але адзін з удзельнікаў канцэрта адчуваў сябе не зусім добра. Яна ска-
зала: “Падымайся, паедзем выступаць, бо мы не маем права зрываць канцэрт”. 
Разам з тым была і добрая. Часта дарыла сваім знаёмым, блізкім рэчы, якія 
сама шыла, вязала. Вось у мяне і сёння ляжаць яе дзве сурвэткі.

З Латвіі прыехала аднакласніца сына Вальдэмара Тамара Жук і зайшла да 
Зінаіды Іосіфаўны ў госці. Даведаўшыся, што тая заўтра ад’язджае дамоў, Зінаіда 
Іосіфаўна захацела зрабіць ёй што-небудзь добрае. За ноч звязала шапачку і шалік.

Валянціна Герасімаўна ЛАЗОЎСКАЯ:
– Зінаіда Іосіфаўна была таленавітым, энергічным, дасведчаным ва ўсіх 

пытаннях чалавекам. Яна старалася несці дабро людзям, прывіваць любоў да 
літаратуры, мастацтва праз самадзейнасць, тэатр. Яна любіла Цімкавічы і рабіла 
ўсё для таго, каб пра іх ведалі не толькі ў раёне, але і ва ўсёй Беларусі. У школе 
вучні атрымлівалі добрыя веды, і многія з іх сталі вядомымі людзьмі не толькі 
ў Беларусі, але і за яе межамі. Усё сваё жыццё яна аддавала рабоце і людзям.
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Выпускніца 1973 года, былая настаўніца гісторыі і геаграфіі Таццяна 
Рыгораўна ХАЎРЭНКАВА (РАСТАРГУЕВА):

– З вялікім задавальненнем і захапленнем я ўдзельнічала ў гуртках, 
грамадскім жыцці школы. Найбольш мне падабалася танцаваць. З першага 
класа займалася ў танцавальным гуртку. У старшых класах гуртком кіраваў 
малады настаўнік фізкультуры Станіслаў Іосіфавіч Чарняўскі. У нашым рэ-
пертуары былі беларускія, украінскія, рускія, малдаўскія, венгерскія танцы. 
Асабліва мы бераглі новыя беларускія касцюмы, якія з’явіліся ў нас дзякуючы 
Зінаідзе Іосіфаўне Раманенцы. Кожны касцюм каштаваў 60 рублёў (заробак 
маёй мамы, медыцынскай сястры, тады складаў 75 рублёў), а іх было дзесяць, 
па колькасці ўдзельнікаў ансамбля.

Брала я ўдзел і ў дзіцячай студыі пры Цімкавіцкім народным тэатры, 
якой кіравала Зінаіда Іосіфаўна. Выступаць на сцэне ў якасці юнай артысткі 
для мяне было вельмі складана. Рэжысёр са мной шмат працавала над роляй 
Нюры Кіжаватавай. Зінаіда Іосіфаўна цярпліва паказвала мне, як правільна 
трымацца на сцэне, прамаўляць рэплікі, рухацца, жэстыкуляваць.

З 7 па 9 класы я была старшынёй піянерскай дружыны. Тагачасныя вучні 
актыўна ўдзельнічалі ў ваенна-спартыўнай гульні “Зарніца”. Наша школа 
аднаго году стала лепшай у раёне, і наш атрад прадстаўляў Капыльскі ра-
ён на абласной “Зарніцы”. Калі я вучылася ў 8 класе, наш піянерскі атрад 
стаў лепшым у школе і атрымаў ганаровае права займацца ў класе-пакоі імя 
У. І. Леніна. На той час мы былі вельмі адказныя, сумленныя, патрыёты сваёй 
школы, вёскі, Радзімы. Я жыла школай, любіла яе, мне хацелася хадзіць у 
школу, і найперш таму, што ў яе сценах панавала цёплая таварыская і творчая 
атмасфера. Безумоўна, у гэтым была вялікая заслуга дырэктара школы Зінаіды 
Іосіфаўны Раманенкі.

Выпускніца 1983 г., старшыня Капыльскага раённага Савета дэпутатаў 
Ірына Мікалаеўна КІСЛЯК (ЖОГЛА):

– Я вельмі добра памятаю рэпетыцыі ў дзіцячай студыі пры Цімкавіцкім 
народным тэатры. Зінаіда Іосіфаўна была добразычлівай, але і вельмі патра-
бавальнай. Яна змагла знайсці падыход да кожнага з нас, вучыла акцёрскаму 
майстэрству. Нам было цікава ўваходзіць у вобраз, выступаць на сцэне перад 
гледачамі. Гэтыя веды, уменні нам спатрэбіліся і прыдаліся ў жыцці. Зінаіда 
Іосіфаўна была чалавекам, глыбока адданым тэатральнай справе.

Выпускнік школы 1964 г., доктар тэхнічных навук, прафесар Маскоўскага 
авіяцыйнага інстытута Уладзімір Віктаравіч РОДЧАНКА:

– Калі было прынята рашэнне пабудаваць музей Кузьмы Чорнага, я разам 
з вучнямі свайго класа збіраў і вазіў на кані каменне на падмурак будынка, 
мы расчышчалі тэрыторыю, саджалі дрэвы і кусты.

Зінаіда Іосіфаўна праявіла сябе як выдатны арганізатар, уважлівы 
настаўнік, улюбёны ў сваю справу чалавек. Яна была цэнтрам культурнага 
жыцця мястэчка. На мой погляд, яна адна з самых яскравых асоб, якія жылі і 
працавалі ў Цімкавічах. Землякі знаходзяцца ў неаплатным даўгу перад ёй, і, 
безумоўна, трэба было б назваць вуліцу яе іменем і ўсталяваць мемарыяльную 
дошку на доме, дзе яна жыла.

2011, 2015 г.
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ІІІ

Іван Ігнатчык
З СЯМ’І ПАТРЫЁТАЎ

Ігнат КазлоўсКІ

Лёс нe песціў нашага земляка з Вялікіх Прус, Героя Савецкага Саюза 
Ігната Ігнатавіча Казлоўскага. Ён быў старэйшым у сям’і і зведаў цяжкасці ў 
жыцці. Калі вучыўся ў восьмым класе Цімкавіцкай дзесяцігодкі, яго матулю 
Антаніну Міхайлаўну зваліў радыкуліт і на тры гады прыкаваў да ложка. 
Давялося ўсю хатнюю справу весці Ігнату ды яшчэ выхоўваць малодшых ся-
стру Марыю і брата Мікалая. Жыццёвыя цяжкасці і выпрабаванні загартавалі 
хлопца і прывучылі спадзявацца на самога сябе.

У 1936 г. Ігнат Казлоўскі паступіў у Ваенна-марское вучылішча, але 
зразумеў, што мора – не яго стыхія, і таму забраў дакументы і па камсамольскім 
наборы паступіў у Сталінградскае авіявучылішча. Хлопец лятаў на знакамітых 
У-2, Р-5, СБ, ПЕ-2, потым на ІЛ-2, штурмавіку, якога ў вайну немцы ахрысцілі 
“чорнай смерцю”.

Восенню 1941 г. вырашаўся лёс Радзімы. Гітлераўскія танкавыя армады 
рухаліся на Маскву. У гэтай бітве гераічна ваявалі тысячы сыноў Беларусі. 
Сярод іх доблесна змагаўся з фашыстамі старшы лейтэнант Ігнат Казлоўскі.

Кожную ноч Казлоўскі ў складзе 687-га авіяцыйнага палка вылятаў бамбіць 
танкі, пяхоту і эшалоны з варожай сілай і тэхнікай. Дзякуючы такім смелым 
патрыётам, як Казлоўскі, адбыўся пералом у вайне: 5–6 снежня савецкія 
войскі пагналі ворага ад Macквы, але немцы ўпарта супраціўляліся. Каля 
Вязьмы 33-я стралковая дывізія вырвалася далёка наперад і трапіла ў акру-
жэнне ворага. Але байцы не здаваліся, вялі кровапралітныя баі. У складаных 
метэаўмовах Ігнат дастаўляў ім харчаванне, боепрыпасы, а зваротным рэйсам 
вывозіў параненых пад прыцэльным агнём варожых зенітак і авіяцыі.

У сакавіку 1942 г. капітан Казлоўскі быў прызначаны намеснікам 
камандзіра 565-га штурмавога авіяпалка, а ў 1944 г. – камандзірам 
эскадрыллі. Амаль кожны дзень лятаў па некалькі разоў на заданні. Адной-
чы яму са стралком-радыстам Мікалаем Суханавым камандаванне фронту 
даручыла разведаць і сфатаграфаваць вялікую колькасць танкаў і пяхоты 
пад Нарафамінскам. Зверху, з кабіны была добра відаць узрытая варонкамі 
ад бомбаў родная зямля. Але вораг замаскіраваўся. Толькі падляцеў самалёт 
да чыгуначнай станцыі, як загрукаталі зеніткі. Нарэшце здымкі зробле-
ны, і ён рэзка ўзлятае ўверх, але насустрач – тры “месершміты”. Стралок 
доўгімі чэргамі збівае “месера”, але два ўцалелыя напорыста атакуюць ІЛ-2. 
Кулі сцярвятнікаў прабіваюць плоскасць каля фюзеляжа, і адтуль выцякае 
бензін.

“Дацягнуць бы да аэрадрома”, – падумаў Казлоўскі і загадаў Суханаву 
трымаць на прыцэле гітлераўцаў і не даваць ім наблізіцца.
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Бензін закончыўся, і самалёт рэзка спланіраваў у вялікую гурбу снегу. Гэта 
выратавала лётчыкаў. Выйшлі да лесу, сустрэчны селянін дапамог дабрацца да 
штаба вайсковай часці. Фотакасета з разведданымі, якую яны даставілі ў штаб, 
дапамагла хутчэй зламіць абарону ворага.

Як толькі вызвалілі родную Капыльшчыну, Ігнат Ігнатавіч даслаў пісьмо 
родным. Маці на той час ужо не было, яе спалілі разам са сваякамі і суседзямі 
гітлераўцы. Пра гэта Івану паведаміла ў лісце сястра Марыя. Яна расказа-
ла, што ёй разам з Валяй Сківіцкай цудам удалося выратавацца, што брат 
Мікалай, бацька Ігнат Сцяпанавіч і яна змагаліся ў партызанскім атрадзе імя 
Чкалава (бацька І. Казлоўскага памёр ад тыфу ў канцы 1945 г.).

Ігнат Казлоўскі біў ворага пад Масквой, Варонежам, Харкавам, на Курскай 
дузе і на тэрыторыі немцаў. Асабіста зрабіў 140 вылетаў, знішчыў 20 кро-
пак зенітнай артылерыі, 15 танкаў, 80 аўтамашын, 30 чыгуначных саставаў, 
700 гітлераўскіх салдат і афіцэраў. За мужнасць у баях з фашыстамі 18 жніўня 
1945 г. яму было прысвоена званне Героя Савецкага Саюза.

Пасля вайны паступіў у ваенную акадэмію ў Маскве, забраў да сябе 
непаўнагадовую сястру Марыю і клапаціўся пра яе, як бацька. Але яна за-
хацела вярнуцца ў родную вёску, прыехала і знайшла прытулак у дваюрад-
най цёткі Вольгі Антонаўны Холад. Брат не забываў яе і часта прыязджаў у 
Вялікія Прусы.

Звольніўся ў запас у званні палкоўніка. Пераехаў у Мінск з жонкай 
Валянцінай Гаўрылаўнай. Працаваў на аўтабазе. Жыў блізка ад родных 
мясцін, таму часта наведваў сваякоў. Не раз сустракаўся са старшынёй калга-
са “Шлях камуны” Міхаілам Міхайлавічам Касінскім. Пра сустрэчы з героем 
у Касінскага самыя цёплыя ўспаміны.

Восьмага чэрвеня 1962 г., надламаны стратай блізкіх, Іван Ігнатавіч памёр 
ад сардэчнага прыступу.

Землякі не забылі героя. Дзякуючы намаганням Касінскага каля мема-
рыяльнага комплексу ў вёсцы Вялікія Прусы ўсталяваны бюст героя. На 
яго ўрачыстым адкрыцці ў 1967 г. прысутнічала жонка. Пакланіцца бацьку 
прыязджалі дочкі Таццяна і Наталля.

У адной з залаў Беларускага дзяржаўнага музея гісторыі Вялікай Айчыннай 
вайны экспануюцца асабістыя рэчы І. Казлоўскага: Залатая Зорка Героя Савец-
кага Саюза, ордэн Леніна, чатыры ордэны Чырвонага Сцяга, ордэн Аляксандра 
Неўскага і шматлікія баявыя медалі. Цімкавіцкая СШ свята ўшаноўвае свайго 
выдатнага вучня. Яму прысвечаны альбом, дзе расказваецца пра яго школь-
ныя гады і баявы шлях, а фотаздымак героя размешчаны на відным месцы ў 
фае школы. Цімкавіцкія піянеры падрыхтавалі літаратурную кампазіцыю пра 
знакамітых выхаванцаў школьнай установы, дзе распавядаецца пра подзвігі 
Ігната Казлоўскага, Уладзіміра Наржымскага і Арсена Нячаева.

2005 г.
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Сяргей Квiткевiч
ГЕРОЙ – НА АЛЕІ ГЕРОЯЎ

УладзІмІр наржымсКІ

Першы раз імёны землякоў – Герояў Савецкага Саюза – я пачуў на ўроках 
гісторыі ў чацвёртым класе, калі праходзілі тэму “Вялікая Айчынная вайна”. 
Памятаю гэтыя імёны і цяпер: Адам Браніслававіч Ляшчынскі, Арсен Аляксеевіч 
Нячаеў, Мікалай Васільевіч Рамашка, Іосіф Маркавіч Максіменя, Вікенцій 
Іосіфавіч Драздовіч, Аляксандр Іванавіч Радкевіч, Ігнат Ігнатавіч Казлоўскі, 
Яўген Іванавіч Красуцкі, Аляксандр Рыгоравіч Таўпека, Уладзімір Аляксандравіч 
Наржымскі. Памятаю свой дзіцячы гонар за тое, што вось такія людзі жылі 
дзесьці побач, хадзілі па вуліцах Капыля, глядзелі ў такое ж блакітнае неба. 
І была мара сустрэцца хоць з адным з іх. Для мяне гэта чамусьці было важна.

...Аўтобус фыркнуў апошні раз і спыніўся. На пляцоўку высыпалі стомле-
ныя і нецярплівыя пасажыры. Вось нейкая цётка з клункамі, вось дзядзька з 
дзяўчынкай на руках, а вось старэнькі дзядок у мундзіры палкоўніка з Зоркай 
Героя на кіцелі. Дарэчы, яго мы і чакалі – Уладзіміра Аляксандравіча Нар-
жымскага.

Мы сядзім за сталом у райкаме камсамола. У мяне на каленях блакнот.
– Уладзімір Аляксандравіч, мы ведаем, што Вы нарадзіліся на Капыль-

шчыне ў вёсцы Цімкавічы ў 1915 г., што закончылі Ульянаўскую лётную 
школу, што ў 1942 г. у адным з паветраных баёў збілі адразу тры фашысцкія 
самалёты, а да канца вайны – 18. Але што прымусіла Вас стаць менавіта 
марскім лётчыкам?

– Так, нарадзіўся я ў Цімкавічах. Дарэчы, там яшчэ і цяпер жывуць мае 
цёткі і дзядзькі. У Цімкавічах скончыў і сямігодку. Пасля яе падаўся ў Маскву 
вучыцца далей.

Там закончыў ФЗВ. Працаваў на заводзе. А калі стукнула 18 гадоў, паступіў 
ва Ульянаўскую лётную школу. Але як часта бывае ў арміі? Ёсць загад – і яго 
абавязкова трэба выканаць. Boсь і мяне загадам пасля Ульянаўска паслалі 
перавучвацца ў Ейск на лётчыка марской авіяцыі. Перавучыўся і служыў на 
Чорным моры ў палку знішчальнікаў авіяцыйнай мінна-тарпеднай дывізіі. Да 
слова, аднаму з маіх сяброў па дывізіі потым, у першыя дні вайны, давялося 
лятаць бамбіць Берлін.

– А дзе Вы сустрэлі вайну?
– Там жа, на Чорным моры. Памятаю, адрэзалі фашысты Крым ад астатняй 

тэрыторыі Радзімы. Змагаліся, пакуль ворaг не папёр так, што паўстала пытанне: 
ці ляцець у Турцыю здавацца, ці паспрабаваць дацягнуць да нашых. Дацягнулі. 
У тыя ж дні лётчыкі майго звяна збілі 30 нямецкіх самалётаў. Перабазіраваліся 
ў Геленджык. Небяспечна было. Горад абстрэльваўся цяжкай артылерыяй 
фашыстаў. Даставалася і аэрадрому, які прыляпіўся на вузкай прыбярэжнай па-
ласе. Потым рабілі баявыя вылеты на Малую Зямлю, суправаджалі нашы караблі.

– Уладзімір Аляксандравіч, успомніце яшчэ некалькі эпізодаў вашай ва-
еннай біяграфіі.

– Вайна – гэта не гульня. На ёй забівалі. Гінулі добрыя хлопцы ў небе над 
Анапай, Новарасійскам. На маіх вачах адзін з маіх таварышаў накіраваў свой 
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падбіты самалёт на карабель ворага. Памятаю, лётчык майго звяна Трафімаў 
быў збіты над морам, але паспеў выкінуцца з парашутам і ўпаў у ваду. Доўгі 
час яму, параненаму, давялося трымацца на паверхні, пакуль нашы караблі, 
якія ноччу ішлі ў Геленджык, не падабралі яго. Прывезлі Трафімава ў шпіталь, 
а ён пабыў там два дні ды да нас збег.

А яшчэ служыў са мной Захар Сарокін. Перавялі яго на Паўночны флот. 
У адным з баёў збіў Захар двухмесны нямецкі самалёт. Але і сам атрымаў 
пашкоджанні, таму і прызямліўся непадалёку ад немцаў. У перастрэлцы на 
зямлі забіў з пісталета нямецкіх лётчыкаў, ды сабака, які быў з імі, пакусаў 
яго трохі. Пяць дзён дабіраўся Захар да сваёй базы, памарозіў ногі так, што 
калі яго знайшлі і даставілі ў медсанбат, то ўжо нічога не заставалася, як ад-
няць лётчыку ступні. Ды толькі не такі быў Сарокін, каб здавацца на міласць 
лёсу. Навучыўся хадзіць на пратэзах і пачаў зноў прасіцца лятаць. Але камісія 
не дазваляла. Тады Захар пайшоў да маршала. І яму дазволілі. Потым Сарокін 
збіў яшчэ чатыры варожыя самалёты.

А мне ў складзе нашай часці давялося вызваляць Адэсу, Севастопаль, 
Румынію, Балгарыю. 

– А за што Вы атрымалі Залатую Зорку Героя Савецкага Саюза? 
– За тыя ж васямнаццаць збітых нямецкіх самалётаў у канцы вайны мяне 

і ўзнагародзілі.
– Уладзімір Аляксандравіч, як склаўся Ваш лёс пасля Перамогі?
– Пасля вайны накіравалі мяне на Далёкі Усход. Потым была Акадэмія. 

Атрымаў загад застацца ў ёй выкладчыкам. Прыходжу я да генерала – 
начальніка Акадэміі – і кажу: “Не хачу быць педагогам”. А ён мне так па-
бацькоўску: “Не ўпарціся, ідзі здавай залік ды будзеш працаваць. Нам тут 
разумныя хлопцы патрэбны”. Так і застаўся. Цяпер загадваю кафедрай у Вы-
шэйшай камсамольскай школе.

– Скажыце, ці намнога змяніліся Капыль, Цімкавічы з таго часу, як Вы 
тут былі апошні раз?

– Складанае пытанне. Пасля таго як паехаў у Маскву, то дома быў толькі 
два разы, ды так даўно, што не прыпомню, калі дакладна. Увесь час даводзілася 
матацца па гарнізонах, а пра дом думалася: можа, у наступным годзе з’езджу. 
А ў наступным годзе таксама не ўдавалася. Але мы абавязкова прыедзем сюды 
з жонкай, дзецьмі і ўнукамі.

– Мне хацелася б задаць Вам апошняе пытанне: што Вы думаеце пра су-
часную моладзь, як Вы яе ацэньваеце?

– У сваёй большасці гэта людзі выдатныя. Адно кепска. Мы часта выхоўваем 
з іx беларучак, якія не могуць зрабіць простыя рэчы. І яшчэ. Мы часам слаба 
рыхтуем іх да службы ў арміі.

У Капылі ёсць Алея Герояў, засаджаная кветкамі і гаманлівымі дрэвамі. 
На алеі размешчаны партрэты землякоў. Вось Ляшчынскі, Нячаеў, Рамаш-
ка, Максіменя, Драздовіч, Радкевіч, Казлоўскі, Красуцкі, Таўпека. Уладзімір 
Аляксандравіч спыняецца ля свайго фота, доўга задуменна глядзіць. Пра што 
ўспамінае ветэран? Можа, пра жорсткія паветраныя баі над Чорным морам, у 
якіх прайшла яго маладосць? Можа, пра магілы сяброў, на якіх нават камень 
паставіць немагчыма... (Што паставіш на хвалях...) А можа, думае пра такіх, 
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як ён, людзей, што выратавалі Радзіму ад навалы фашызму, далі магчымасць 
нам жыць шчасліва, далі магчымасць збывацца нашым марам.

1987 г.

Іван Ігнатчык
ГЕРОЙ-АРТЫЛЕРЫСТ

арсен нячаеў

Грамадскі і камсамольскі дзеяч Капыльшчыны Віктар Паўлавіч Сергіеня, 
а таксама аграном Сцяпан Паўлавіч Сергіеня ганарыліся сваім стрыечным 
братам – Героем Савецкага Саюза Арсенам Аляксеевічам Нячаевым – і шмат 
цікавага маглі расказаць пра свайго знакамітага земляка.

Нарадзіўся будучы герой 10 снежня 1910 г. у вёсцы Блеўчыцы. У метры-
ках хлопчык запісаны як Арсенцій Нячай. Бацька яго быў добрым цесляром, 
навучыў Арсена гэтай справе, а таксама навучыў сеяць хлеб і даглядаць пчол.

Вучыўся А. Нячаеў у Цімкавіцкай сямігодцы разам з вядомай асветніцай 
Зінаідай Іосіфаўнай Раманенкай. З цеплынёй успамінаў ён дырэктара школы 
Шахлевіча, які для многіх вучняў стаў другім бацькам. Пасля заканчэння 
сямігодкі Нячаеў працаваў на будаўніцтве сталічнага завода “Энергія”. Тут 
даведаўся, што яго блізкіх рэпрэсіравалі і, як ворагаў народа, выслалі ў Ка-
захстан. Ён вельмі перажываў, што так званыя добразычліўцы дабяруцца і да 
яго, але прызыў на вайсковую службу ў 1932 г. выратаваў ад арышту. Нячаеў 
закончыў ваеннае артылерыйскае вучылішча.

Афіцэр-артылерыст сустрэў вайну пад Ціхвінам. У баях гінулі тысячы 
нашых салдат. Фашысты з самалётаў скідвалі бомбы на батарэю Нячаева. 
Уцалела адна гармата і некалькі артылерыстаў, якія трымаліся па-геройску. 
Подступы да вышыні былі ўсеяны трупамі гітлераўцаў. Абарвалася тэлефон-
ная сувязь з палком, але сувязісты змаглі наладзіць яе. У тэлефоннай трубцы 
Нячаеў пачуў загад: “Знішчыць гармату і адысці да сваіх”. Сціснулася сэрца ў 
лейтэнанта, бо шкада гаўбіцу. Яна ж падбіла пяць танкаў, а колькі варожых 
салдат знішчыла! “З артылерыстам Пятроўскім будзем стаяць насмерць, а 
астатнім – падабраць параненых і адысці ў лес”, – скамандаваў Нячаеў.

Гармата падбіла аднаго “тыгра” з чорнымі крыжамі, потым другога. 
Заканчваліся снарады, фрыцы крычалі: “Рус, здавайся!”. Раптам пачулася друж-
нае “ўра!”. Дапамога прыйшла своечасова. Радаваўся наш зямляк, калі пагналі 
гітлераўцаў з Ціхвіна. Потым ён удзельнічаў у прарыве блакады Ленінграда. 
Вызваляў Тарту, Рыгу, Данцыг, фарсіраваў Одэр, чатыры разы быў паранены.

Дайшоў да Берліна. Там адбылося амаль тое, што і пад Ціхвінам. У час 
масіраваных атак гітлераўцы фаўст-патронамі пашкодзілі гарматы. За ўцалелай 
гаўбіцай засталося два байцы. Капітан Нячаеў з наводчыкам адбілі новую 
атаку, але вораг адкрыў агонь па смельчаках з усіх сваіх гармат. Разарваўся 
побач снарад – і Нячаева цяжка кантузіла, адкінула ўбок. З цяжкасцю наш 
зямляк змог падняцца і зарадзіць гармату, ля якой ляжаў забіты наводчык. 
Немцы ўжо баяліся ісці ў атаку, а таму з гарышча дома пачалі страляць з 
кулямёта. Капітан трапна паслаў снарад, які разнёс дах з кулямётам. І раптам 
Арсен Аляксеевіч страціў прытомнасць – у яго трапіў фаўст-патрон. Ачомаўся ў 
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шпіталі толькі ў дзень перамогі. На вуліцах крычалі “ўра!”, грымелі салютныя 
выстралы.

Аднойчы, калі працаваў у Лысьве Пермскай вобласці загадчыкам аддзела 
райвыканкама, заўважыў на стале газету “Красная звезда”. На першай старон-
цы сярод прозвішчаў Герояў Савецкага Саюза знайшоў і сваё. А праз некалькі 
дзён яго выклікалі ў Маскву і ўручылі Залатую Зорку Героя і ордэн Леніна.

Да выхаду на пенсію Арсен Аляксеевіч працаваў сакратаром гаркама партыі 
і намеснікам старшыні гарвыканкама. Як успамінаў Сцяпан Паўлавіч Сергіеня, 
герой-зямляк не забываўся на родныя Блеўчыцы. У час прыезду ў яго доме, а 
таксама ў хаце стрыечнай сястры Любові Варвашэні збіраліся аднавяскоўцы, 
любілі пагаварыць з ім, успомніць сяброў юнацтва. Не забываўся герой і 
на Мінск – горад свайго юнацтва, адтуль яго прызвалі ў Чырвоную армію. 
Заўсёды прыходзіў на плошчу Перамогі і спыняўся каля Вечнага агню. А ця-
пер наша моладзь і ветэраны прыходзяць на алею герояў у Капылі і кланяюц-
ца тым, хто прынёс нам Перамогу. Пачэснае месца ў галерэі займае партрэт 
Арсена Аляксеевіча Нячаева.

2011 г.

Іван Ігнатчык
АКРЫЛЕНЫ РЭВАЛЮЦЫЯЙ

дзмІтрый Кот

Наш зямляк з Малых Прус Дзмітрый Якаўлевіч Кот з’явіўся на свет у бур-
ны час, калі ў царскай Расіі разгаралася рэвалюцыйнае полымя. Можа, таму 
лёс наканаваў яму быць самым актыўным рэвалюцыянерам Капыльшчыны.

Нарадзіўся будучы змагар за народнае шчасце 7 лістапада 1897 г. у звы-
чайнай сялянскай сям’і. Бацькі хацелі, каб сын быў адукаваным, і ўсе свае 
грашовыя зберажэнні аддавалі на яго вучобу. Дзмітрый паспяхова закончыў 
Цімкавіцкае народнае вучылішча, потым – Слуцкую гімназію, паступіў у 
Маскоўскі ўніверсітэт. Будучы студэнтам прэстыжнай навучальнай установы, 
ён, каб пракарміцца, быў вымушаны падпрацоўваць. Ва ўніверсітэце ўступіў у 
сацыял-дэмакратычную партыю і старанна выконваў усе даручэнні падпольнай 
арганізацыі. Але за ім сачыла царская ахранка, і за крамольныя справы Ката 
выключылі з альма-матэр.

Давялося вярнуцца ў родную вёску, дзе неўзабаве даведаўся, што адбылася 
Кастрычніцкая рэвалюцыя. Юнак праводзіў палітработу сярод салдат, якія, 
пакінуўшы фронт, ішлі дадому. Арганізаваў прафсаюз батракоў, а калі немцы 
акупіравалі Капыльшчыну, стварыў партызанскі атрад. Партызаны Ката разам 
з Чырвонай гвардыяй выгналі акупантаў, і над будынкам цімкавіцкага маёнт-
ка, дзе размясціўся рэўкам, залунаў чырвоны сцяг.

Беларускі паэт Мікола Хведаровіч, які вучыўся ў Цімкавіцкім гарадскім 
вучылішчы, успамінаў: “Рэўкам заклікаў уступаць добраахвотна ў Чырвоную 
гвардыю. І вось з сябрамі мы пайшлі да камісара Ката. Прыняў ён нас ветліва. 
Малюжыча і Зайчыка запісаў, а мне сказаў падрасці. Але, заўважыўшы маю 
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крыўду, абняў мяне і сказаў, каб разгортваў работу”. Вось такі ён быў: хоць і 
строгі, але добразычлівы. Пазней Кот запісаў Міколу ў камуністычны атрад, 
створаны пры рэўкаме.

1919 год быў неспакойны, контррэвалюцыя ўзнімала галаву, наладжвала 
мяцяжы. А ў суседнім Нясвіжы быў па-зверску забіты старшыня рэўкама, таму 
ў Капылі ваенкам Кот арганізаваў дадатковыя пасты аховы. На адзін з іх каля 
казённага лесу паставіў Хведаровіча з Марцулянчыкам. Хлопцы сутыкнуліся 
з бандытамі і не прапусцілі іх у горад, за што атрымалі падзяку ад Дзмітрыя 
Якаўлевіча.

Улетку згусціліся хмары над Капылём, наступалі палякі. У Чырвоную 
армію пайшлі служыць Дзмітрый Кот, Барыс Парных, Іван Бахта і іншыя 
капыляне. Камісар ваеннай часці рэкамендаваў Ката ў штаб палка.

– Не хачу быць штабістам, маё месца на перадавой радавым чырвонаармей-
цам, – папрасіўся ён.

Так Дзмітрый стаў салдатам 9-й роты 145-га палка 17-й стралковай дывізіі. 
Удзельнічаў у многіх баях, быў паранены. Загартаваны жыццём, наш зямляк 
быў прызначаны на больш адказную пасаду – камісара зводнай роты. Байцы 
сустрэлі яго спачатку насцярожана: шчуплы, амаль юнак, у стаптаных ботах. 
Але хутка Кот стаў для чырвонаармейцаў сваім, бо змог умела падысці да 
кожнага. Знік халодны недаверлівы позірк і ў камандзіра роты, былога афіцэра 
царскай арміі.

Толькі адаптаваўся ў роце, як загадам яго перавялі на пасаду камісара ба-
тальёна, дзе раней ваяваў радавым. А ў ліпені Д. Ката прызначылi памочнікам 
камісара брыгады. Удзельнічаў у кровапралітных баях пад Мазыром, Вілейкай, 
Полацкам.

Закончылася грамадзянская вайна, але мірнае жыццё краіны парушалі 
антысавецкія банды. Асабліва вызначыліся байцы Ката каля Капаткевічаў і 
разграмілі няўлоўную групу бандытаў, за што Дзмітрый Кот быў узнагаро-
джаны ордэнам Чырвонага Сцяга.

Давялося ўраджэнцу Капыльшчыны ваяваць пад кіраўніцтвам камандуюча-
га фронтам Тухачэўскага, а потым змагацца супраць японскіх інтэрвентаў на 
Далёкім Усходзе, дзе камандаваў праслаўлены Убарэвіч.

Дзмітрый Кот паступіў у Ваенную акадэмію імя Фрунзе і пасля яе закан-
чэння працаваў у Вышэйшым Савеце народнай гаспадаркі СССР. Дзелавыя 
якасці, прынцыповасць, патрабавальнасць да сябе і падначаленых стварылі 
яму высокі аўтарытэт. Нашаму земляку пашчасціла працаваць побач з нар-
камам цяжкай прамысловасці Сярго Арджанікідзе. Ён дапамагаў маладому 
гаспадарніку вопытам і маральнай падтрымкай.

У 1932-м Дзмітрый Кот стаў начальнікам Усесаюзнага парахавога трэста, а 
ў 1937 г. заняў пасаду намесніка начальніка Галоўнага ўпраўлення Наркамата 
абароннай прамысловасці СССР.

Дзмітрыя Якаўлевіча Ката, як і многіх адданых барацьбітоў за савецкую 
ўладу, рэпрэсіравалі і расстралялі ў жніўні 1937 г. У 1955 г. сын капыльскай 
зямлі быў цалкам рэабілітаваны. 

2007 г.
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Іван Ігнатчык
СЫН НАРОДА

Павел жалезняКовІч

Капыльшчына дала шмат барацьбітоў, якія змагаліся за лепшую долю свай-
го народа. Адзін з яе слынных сыноў, дзеячаў рэвалюцыйнага руху ў Заходняй 
Беларусі, – Павел Арсенавіч Жалезняковіч, стагоддзе з дня нараджэння якога 
адзначаецца сёлета.

Нарадзіўся наш слаўны зямляк 10 кастрычніка 1906 г. у вёсцы Лешня 
Блеўчыцкага сельсавета. Яго бацька быў святаром Георгіеўскай царквы. Калі 
Паўлу споўнілася тры гады, сямейства Жалезняковічаў пераехала ў мястэч-
ка Цімкавічы. Тут дзейнічалі 3- і 4-класныя гарадскія вучылішчы, у якіх 
вучыліся старэйшыя браты Паўла – Арсень і Васіль.

Дарэчы, яны сябравалі з будучым класікам беларускай літаратуры Кузьмой 
Чорным. Чорны часта бываў у доме цімкавіцкага святара і там навучыўся 
іграць на фісгармоніі. На гэтай музычнай штуковіне добра іграў і Павел. Азы 
граматы ён засвоіў ад хатняга настаўніка, а потым паступіў у Цімкавіцкае вы-
шэйшае пачатковае вучылішча.

У 1920 г. Павел закончыў вучылішча і паехаў да брата Арсеня ў мястэч-
ка Ярэмічы. У хуткім часе Заходняя Беларусь адышла да Польшчы, і Павел 
застаўся на другім баку ад новаўтворанай мяжы.

Там Павел жыў пры братавай сям’і. У Ярэмічах жыццё віравала: былі два 
клубы ў цэнтры, царква і карчма над Нёманам. Мястэчка апынулася ў За-
ходняй Беларусі і не скарылася акупацыі. Актыўна дзейнічала камуністычнае 
падполле. Будучы герой Савецкага Саюза Уладзімір Царук трымаў невялічкую 
краму “Сполэм” і не толькі зарабляў нейкую капейку для сям’і, але і позна 
ноччу праводзіў тут сходы падпольнага райкама партыі. Баявым паплечнікам 
Валодзі быў сябра, Павел Жалезняковіч, які працаваў паштальёнам.

Толькі блізкія людзі ведалі, што хлопец дастаўляе і распаўсюджвае 
камуністычную літаратуру, арганізоўвае ў навакольных вёсках партячэйкі. 
А “Сполэм” служыла месцам сувязі паміж вяскоўцамі і падпольным цэнтрам.

Паны называлі гэты край “морам узбунтаванага хамства” і ўчынялі cупpaць 
актывістаў жудасныя рэпрэсіі. У 1926 г. паштальён Жалезняковіч быў запа-
дозраны і трапіў у рукі ворагаў. Яго катавалі, але ён нікога не выдаў. Толькі 
ўзмужнеў і стаў верыць у самога сябе, а ў вачах таварышаў павысіў свой 
аўтарытэт. Калі вярнуўся з пастарунка, сябры і любая дзяўчына сустракалі 
яго як героя. 

Усё-такі знайшоўся здраднік, які выдаў усіх падпольшчыкаў. Гэта быў адзін 
з былых партызан грамадзянскай вайны. Спачатку панскага паслугача было 
цяжка западозрыць. Той актыўна вербаваў новых падпольшчыкаў, а потым на 
іх даносіў. Рэвалюцыйная пільнасць Жалезняковіча не падвяла, ён разгадаў 
хітрыкі ворага. У гумне аднаго хутара, дзе заначавалі актывісты разам з пра-
вакатарам, яму вынеслі хуткі прысуд. Труп з прывязаным грузам кінулі ў Нё-
ман, але ў празрыстай вадзе яго ўгледзелі рыбакі. Вечарам, калі Жалезняковіч 
вярнуўся дадому, яго ўжо чакалі паліцэйскія. Забралі ўсіх членаў райкама. 
Допыт вёў пан Лабяк. Хлопцы зразумелі, што правакатар аказваў панам 
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вялікія паслугі. Усім прысудзілі пажыццёвае зняволенне. У навагрудскай 
турме сядзелі з забойцамі, канакрадамі, рэцыдывістамі. Потым Паўла і яго 
паплечнікаў перавялі ў Равічы. Тут зняволенымі апекаваліся савецкія наву-
чэнцы па лініі МОПРа і прысылалі кнігі ў турэмную бібліятэку. Павел шмат 
чытаў, займаўся самаадукацыяй. Але мяняліся норавы турэмшчыкаў, яны ўжо 
не хацелі гуляць у дэмакратыю. Тады вязні абвяшчалі галадоўку, не выходзілі 
на працу, і шматлікі голас пратэсту прымушаў стражнікаў ісці на перагаво-
ры, у якіх ад вязняў удзельнічаў Жалезняковіч. Патрабаванні выконваліся. 
Катаржнікаў пачыналі лепш карміць, пускалі ў бібліятэку. У турме Павел 
атрымаў во стры рэўматызм і падарваў здароўе. Там ён пасябраваў з членамі 
ЦК польскай кампартыі Марыянам Бучэкам, Янам Узыдарчыкам, Альфрэдам 
Лямпэ.

У 1939 г. пачалося доўгачаканае вызваленне: у Заходнюю Беларусь прый-
шла Чырвоная армія.

Ярэміцкі клуб сустрэў Жалезняковіча песняй, а той не верыў, што вярнуўся 
сюды. Павел радасна спяваў разам з усімі. Хацелася працаваць. I хоць 
Жалезняковіч не зусім акрыяў, стаў загадваць паравым млынам у вёсцы Ту-
рэц, а потым узначаліў Турэцкі сельскі Савет. У 1940 г., калі арганізоўваўся 
Мірскі раён, сеў за сакратарскі стол райвыканкама.

Вайна. З-за хваробы Жалезняковіча не прызвалі ў армію, але ён не здаўся: 
у горадзе Орску ў 40-градусны мароз будаваў абарончы завод і пісаў у ЦК КПБ, 
каб яму дапамаглі стаць салдатам. У маі 1942 г. яго пачулі і запрасілі ў Маскву. 
Спецгрупа ад Вялікіх Лук праз Віцебшчыну прабіралася ў Налібоцкую пушчу. 
Пад цяжарам зброі і амуніцыі Павел ішоў разам з усімі. Падрыўнікі паспяхова 
прайшлі патаемнымі сцежкамі і ўліліся ў партызанскую брыгаду “Камсамолец” 
Баранавіцкай вобласці. У Наднямонні фашысты не ведамі спакою ад партызан. 
Гітлераўскія эшалоны часта ляцелі пад адхон, даводзілася паўзці да рэек па 
халоднай зямлі і Жалезняковічу. Ён захварэў і ледзь выратаваўся. Таварышы 
па зброі больш не пускалі яго на падрыў цягнікоў. Выбралі камісарам “1-га 
Камсамольскага” атрада. Яго сябра У. Царук стаў камандзірам Стаўбцоўскага 
міжрайцэнтра, які аб’ядноўваў пяць партызанскіх брыгад.

“1-ы Камсамольскі” ў летапіс партызанскай барацьбы ўпісаў начныя штур-
мы гарнізонаў, паспяховыя баі з гітлераўцамі. Было ўзарвана шмат эшалонаў 
пад уме лым кіраўніцтвам Паўла Арсенавіча Жалезняковіча.

У мірны час Жалезняковіч праявіў сябе ўмелым гаспадарнікам. Ён добра 
спраўляўся на пасадзе першага сакратара Любанскага, Мірскага і Карэліцкага 
раёнаў, а таксама старшыні Мірскага райсавета. Пасля вызвалення ўсё ляжала 
ў руінах, Жалезняковіч будаваў дамы для калгаснікаў, фермы, школы, клу-
бы. Не было цэглы, і ён упершыню прапанаваў узводзіць аб’екты з саману, 
а потым пабудавалі і цагляныя заводы. Міршчына хутка аднавілася і папры-
гажэла. З розных раёнаў вобласці па вопыт ехалі дэлегацыі. Калгасы сталі 
мільянерамі.

Жалезняковіч быў чалавекам вялікай душы, клапаціўся пра людзей і 
асабліва пра дзяцей, нашу будучыню. Яму, як першаму сакратару, далі 
дом, дзе жыў яго папярэднік. Той дом быў значна большы за будынак 
дзіцячага садка. І Павел Арсенавіч аддаў большы дом дзецям, а сам пайшоў 
у меншы.
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Простае чалавечае шчасце прыйшло да яго на пятым дзясятку. Лёс падарыў 
яму сапраўднага сябра – жонку Сусану, а потым і сына Валодзю. У яго было шмат 
сяброў-пісьменнікаў, якія дарылі яму кнігі з аўтографамі. Асабліва даражыў ён 
сяброўствам з Янкам Брылём і з польскім паэтам Уладзіславам Бранеўскім.

Яго цанілі ў рэспубліцы. Вылучаўся членам рэвізійнай камісіі ЦК КПБ, 
дэпутатам Вярхоўнага Савета БССР у 1947 – 1951 гг. Яго імем названы вуліца 
ў Карэлічах і калгас паблізу Міра. Павел Арсенавіч Жалезняковіч узнагаро-
джаны баявымі ордэнамі і медалямі, а таксама ордэнам Леніна за стваральную 
працу.

2006 г.

Фёдар Абрамчык
ВОЕНАЧАЛЬНІК

Іван ПІнчУК

У ліку знаных землякоў, што праявілі сябе ў гады Вялікай Айчыннай вай-
ны праслаўленымі военачальнікамі, – Іван Дзмітрыевіч Пінчук. Нарадзіўся ён 
у 1898 г. у сям’і батрака маёнтка Цімкавічы. Працоўны шлях пачаў з 11-гадо-
вага ўзросту. Спачатку хадзіў з пугаю за панскім статкам, працаваў чорнара-
бочым. У студзені 1917 г. быў прызваны ў царскую армію і ў складзе радавога 
5-га інжынернага палка 3-га Сібірскага корпуса трапіў на Заходні фронт.

Потым адбылася Вялікая Кастрычніцкая рэвалюцыя, якая прынесла вялікія 
змены, напоўніла жыццё сына батрака новым зместам. У 1919 г. з Цімкавіч ён 
добраахвотна пайшоў у Чырвоную армію, а неўзабаве стаў членам ленінскай 
партыі камуністаў. Так пачаўся для будучага военачальніка шлях барацьбы 
за ўладу Саветаў.

У 1920 – 1921 гг. ён у якасці чырвонаармейца, а потым палітрука эска-
дрона змагаўся з белапалякамі паблізу Гродна, Вільнюса, Глыбокага, ішоў у 
шаблевыя атакі на махноўцаў і ўрангелеўцаў. У складзе 66-га кавалерыйскага 
палка 11-й кавалерыйскай дывізіі ўдзельнічаў у легендарных баях пад Хер-
сонам, Кахоўкай, штурмаваў непрыступны Перакоп, ваяваў супраць бандаў 
Булак-Балаховіча ў раёне Гомеля, Мазыра, Жыткавіч.

Закончылася грамадзянская вайна, але не закончылася вайсковая служба 
Івана Дзмітрыевіча. Чырвоная армія стала для яго вялікай школай, родным 
домам, у якім жылі дружнай сям’ёю камандзіры і чырвонаармейцы ўсіх на-
цыянальнасцей.

У 1931 г. Iван Пінчук скончыў Ваенна-палітычную акадэмію і пасля гэ-
тага працягваў воінскую службу на розных партыйна-палітычных пасадах, 
удзельнічаў у вызваленні Заходняй Украіны і Заходняй Беларусі, а ў 1940 го-
дзе быў вылучаны на пасаду начальніка палітупраўлення Паўночна-Каўказскай 
ваеннай акругі.

Чорнай навалай нахлынула на нашу краіну Вялікая Айчынная вайна. З гэ-
тага часу наш зямляк займаў высокія пасады ў воінскіх злучэннях, якія на-
вечна праславілі сябе ў баях за свабоду і незалежнасць роднай Бацькаўшчыны. 
У 1942 г. ён быў камісарам 16-га кавалерыйскага армейскага корпуса, членам 
Савета праслаўленай 3-й арміі.
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Летам 1943 г. гэтая армія ў складзе войск Бранскага фронту ўдзельнічала 
ў баях на славутай Курскай дузе. Асабліва памятным для байцоў і камандзіраў 
арміі быў дзень 12 ліпеня, калі а 4-й гадзіне раніцы на ворага абрушылася 
ўся сіла нашай артылерыі і авіяцыі. Вораг спрабаваў упарта супраціўляцца, 
але пад націскам магутнай сілы вымушаны быў адступаць. Чацвёртага жніўня 
воіны трэцяй арміі вызвалілі Арол. Першага кастрычніка 1943 г. яны выйшлі 
да берагоў ракі Сож – пачалося вызваленне роднай Беларусі. Першым вызва-
леным беларускім горадам сталі Касцюковічы.

У наступальных пераможных дзеяннях нашай арміі немалаважную ролю 
адыгрываў маральны фактар. Салдаты бачылі, з якою радасцю сустракаюць 
іх людзі, вызваленыя з фашысцкага прыгнёту. I кожны воін імкнуўся хутчэй 
ісці наперад, каб вызваліць ад ворагаў родную зямлю.

Вялікая роля ў пераможных справах арміі, узняцці баявога духу савецкіх 
салдат належала палітработнікам. У сваіх мемуарах камандуючы 3-й арміі ге-
нерал А. В. Гарбатаў успамінае, што яго баявы сябар і памочнік, член Ваеннага 
Савета I. Д. Пінчук пастаянна знаходзіўся сярод байцоў і афіцэраў, рыхтуючы 
іх да новых баёў за вызваленне любімай Айчыны.

У звароце, з якім у тыя дні звярнуўся Ваенны Савет арміі да асабовага 
саставу, былі такія словы: “Слаўныя пехацінцы, артылерысты, танкісты, 
сапёры і сувязісты! Сёння ў нас памятны дзень. Войскі нашай арміі ступілі 
на беларускую зямлю. Больш за два гады гітлераўскія гады катавалі шмат-
пакутную Беларусь. Два гады крывавымі слязьмі плачуць беларускія гарады 
і вёскі. Сумуюць бацькі і маці, жонкі і дзеці, увесь беларускі народ, чака-
ючы перамаганосную Чырвоную армію, сваю вызваліцельніцу ад нямецкага 
прыгнёту.

Мы адчыняем вароты ў Беларусь, зрываючы ўсе запоры і замкі, якія ўзвялі 
фашысты, каб затрымаць нас. Няма такой сілы, каб спыніць рух Савецкай 
арміі”.

Наступальны парыў у нашых войсках быў такі моцны, што ні адна дывізія 
арміі не захацела заставацца ў рэзерве, ні адзін полк не заставаўся ў другім 
эшалоне сваёй дывізіі. Усім хацелася ісці наперад.

З восені 1943 г. 3-я армія ўваходзіла ўжо ў склад Першага Беларускага 
фронту. У лютым 1944 г. яна авалодала Рагачовам і перайшла да абароны, 
пачалася падрыхтоўка да летніх баёў.

Разам з камандаваннем арміі напружаную шматбаковую падрыхтоўчую 
работу праводзіў і член Ваеннага Савета арміі Іван Дзмітрыевіч Пінчук. Перад 
наступленнем, як звычайна, для салдат было вылучана два дні адпачынку. 
У гэты час ім быў зачытаны зварот Ваеннага Савета арміі: “Надышоў і наш 
час граміць фашысцкае звяр’ё. Гітлераўцы дрыжаць, чакаючы нашага ўдару... 
Ваенны Савет арміі заклікае вас памножыць славу савецкай зброі. Ачысцім 
нашу зямлю ад нямецкіх захопнікаў – даб’ём параненага звера ў яго бярлозе. 
Уперад да славы і перамогі!”.

Летам 1944 г. разам з іншымі злучэннямі 3-я армія вызваліла Бабруйск, 
Чэрвень, Мінск, Стоўбцы, Дзятлава, Навагрудак, Карэлічы. Ад Бабруйска да 
Нарэва армія прайшла з баямі больш за 600 км. На заключным этапе вайны 
яна ўдзельнічала ў баях ва Усходняй Прусіі, у штурме Берліна. У гэтым логаве 
фашысцкай Германіі і скончыў свае вайсковыя справы генерал-маёр Пінчук.
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Радзіма высока ацаніла баявыя подзвігі патрыёта. Ён узнагароджаны двума 
ордэнамі Леніна, двума ордэнамі Чырвонага Сцяга, ордэнам Айчыннай вайны 
І ступені і Чырвонай Зоркі, многімі баявымі медалямі. Пасля выхаду на пенсію 
Іван Дзмітрыевіч жыў у Маскве, праводзіў вялікую патрыятычную работу 
сярод моладзі, расказваючы маладому пакаленню пра бессмяротны подзвіг 
савецкіх воінаў у барацьбе за свабоду і незалежнасць Бацькаўшчыны.

1973 г.

Іван Ігнатчык
ЯГО ЖЫЦЦЁ – ПОДЗВІГ

Іван варвашэня

У вёсцы Быстрыцы і яе ваколіцах нарадзілася цэлая плеяда герояў 
і дзяржаўных дзеячаў. Большасць з іх вучылася ў цімкавіцкіх гарадскіх 
вучылішчах ці школах. Менавіта тут у гарадскіх навучальных установах і 
фарміраваўся іх характар, абуджаўся талент. Іван Дзянісавіч Варвашэня – 
адзін са слынных сыноў Капыльшчыны і Беларусі, які нарадзіўся ў вёсцы 
Быстрыца ў снежні 1904 г.

Бацькі яго былі дбайныя працаўнікі, таму мелі хлеб і да хлеба. Вучылі 
і сына араць ды касіць. Але перш за ўсё бацькам хацелася, каб быў ён аду-
каваным. Таму пасля Быстрыцкай школы-пачаткоўкі яго аддалі ў прэстыж-
нае Цімкавіцкае гарадское вучылішча. Іван вучыўся добра. Кватараваў ён 
у сваякоў паблізу ад вучэльні.

Яму выпаў гонар вучыцца ў выдатнага настаўніка Аляксандра Дзям’янавіча 
Ляхоўскага, які раней вучыў Міколу Раманоўскага (будучага пісьменніка 
Кузьму Чорнага). Мікола, старэйшы за быстрыцкага хлопца на чатыры гады, 
быў вельмі кампанейскі і пасябраваў з Іванам, тым больш што з ім вучыліся 
Міколавы сёстры Маня і Ганна. Ведаў Іван і малодшага брата Раманоўскага – 
Міхаіла, які пазней будзе працаваць настаўнікам у Быстрыцы. Цімкавічы 
ў той час вызначаліся бурлівым жыццём, былі культурным асяродкам. Тон 
ва ўсім задавалі гарадскія настаўнікі і былыя выпускнікі вучылішча. Вялікі 
ўнёсак у самадзейнае мастацтва зрабіў студэнт Нясвіжскай семінарыі Мікалай 
Раманоўскі. Разам з настаўнікамі Надзеяй Іванаўнай Даменяй, Мікалаем 
Іларыёнавічам Раманоўскім, Зінаідай Кірылаўнай Грынёвай ён далучаў 
студэнтаў (так іх называлі цімкаўцы) да пастаноўкі спектакляў, спеваў і 
танцаў. Іван Варвашэня разам з самадзейнымі артыстамі выступаў перад 
местачкоўцамі ў хоры і спектаклях. У Міколы Раманоўскага ён вучыўся 
перадаваць тыя ці іншыя вобразы з п’ес Янкі Купалы, Каруся Каганца. 
Праўда, семінарыст Раманоўскі ўмеў больш выразна і каларытна перадаваць 
вобразы герояў драматычных твораў, бліскуча валодаў сцэнічным словам, 
мімікай і жэстамі. Пазней у Цімкавічы прыйдзе вучыцца будучы прафесар 
Іван Мікалаевіч Лушчыцкі з Агароднікаў і таксама далучыцца да сцэнічнага 
мастацтва. Аднагодкі Варвашэні – цімкавец Павел Жалезняковіч, будучы 
дзяржаўны дзеяч, капылянін Мікола Хведаровіч, будучы паэт, вылучаліся 
сваімі выдатнымі ведамі, і ён імкнуўся вучыцца не горш, быў працавітым і 
старанным навучэнцам.
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Дарэчы, тут, у Цімкавічах, працавала першая Іванава настаўніца Кацярына 
Паўлаўна Лаўрэцкая. Менавіта яна параіла здольнаму быстрыцкаму хлопцу 
пасля пачатковай школы набываць веды ў цімкавіцкіх педагогаў. Яна пасля 
доўгіх гадоў настаўніцтва ў Быстрыцы перавялася на працу ў роднае мястэч-
ка. Іван Варвашэня адчуваў падтрымку сваёй любімай настаўніцы. Разам з ёй 
удзельнічаў у мастацкай самадзейнасці. Як згадваў Мікола Хведаровіч, дырэк-
тар Аляксандр Міхайлавіч Пархомчык строга сачыў, каб усе студэнты гарад-
скога вучылішча своечасова плацілі за навучанне. Па тым часе сума аплаты 
за навучанне – 10 рублёў – была вялікай. Напрыклад, Пархомчык выклікаў 
Міколу Хведаровіча, запытаў, чаму той не ўнёс грошы, і папярэдзіў, што 
калі не зробіць гэтага, то будзе выключаны. Капылянін разгубіўся і не ведаў, 
што сказаць. Але яго выручылі добрыя настаўнікі. Настаўніца геаграфіі Нона 
Мікалаеўна паабяцала ўнесці аплату за беднага студэнта. Вось такія добрыя 
людзі працавалі ў вучылішчы. Бацькі Івана Варвашэні былі больш заможныя, 
таму праблем з аплатай не ўзнікала.

Падзеі Кастрычніцкай рэвалюцыі ўскалыхнулі Цімкавічы. Салдаты пакідалі 
фронт пад Баранавічамі і вялікімі групамі вярталіся дадому праз мястэчка. 
У ваколіцах абгрызалі кусты кінутыя імі табуны коней. Хутка ў цімкавіцкім 
маёнтку (там, дзе цяпер аўтабаза) арганізаваўся рэўкам, які ўзяў уладу ў свае 
рукі, але ненадоўга, бо нямецкія захопнікі акупіравалі Случчыну. Гарадскія 
вучылішчы распусцілі хлопцаў і дзяўчат па сваіх хатах. А калі выгналі 
захопнікаў, навучальныя ўстановы запрацавалі зноў. Іван і яго равеснікі зноў 
селі за парты. Аднавіў дзейнасць валасны рэўкам, яго старшынёй быў абраны 
Д. Я. Кот.

Настаўнікі з навучэнцамі пачалі наладжваць самадзейнасць. Неяк вечарам 
Варвашэня разам з Міколам Хведаровічам і Іванам Малюжычам пайшлі разам 
на спеўку, якая два разы на тыдзень праводзілася ў вучылішчы. Іван Малюжыч 
пахваліўся, што ён ідзе служыць у Чырвоную армію і таму пакідае вучылішча. 
І вось назаўтра Варвашэня і Хведаровіч пайшлі ў рэўкам, каб таксама запісацца, 
як і Малюжыч, у чырвонаармейцы. Ваенны камісар Кот прыняў дакументы ад 
Малюжыча, а Івану і Міколу сказаў падрасці. “Будзем мець вас на ўвазе”, – 
абнадзеіў ён. Але доўга хлопцы не павучыліся. Воласць акупіравалі белапалякі, 
яны, у адрозненне ад немцаў, далі дазвол на дзейнасць вучылішчаў. Хведаровіч 
застаўся ў Капылі, а Іван Варвашэня прадоўжыў вучобу ў гарадскім вучылішчы, 
Павел Жалезняковіч – у Вышэйшым пачатковым вучылішчы. Дарэчы, вышэйшае 
пачатковае вучылішча давала сярэднюю адукацыю і прафесію загадчыка пошты 
ці бухгалтара. Пасля выгнання белапалякаў у Цімкавічах адкрылася працоўная 
школа другой ступені, у ёй і прадоўжыў вучобу Іван Варвашэня. Некаторы час там 
яго вучыў Кузьма Чорны. У той час камсамольскай ячэйкай у мястэчку кіраваў 
Гілеба, які сагітаваў двух Іванаў – Варвашэню і Лушчыцкага – уступіць у камса-
мол. Хлопцы актыўна ўдзельнічалі ў прапагандысцкай працы сярод насельніцтва 
навакольных вёсак, у ліквідацыі непісьменнасці сярод вяскоўцаў.

Пасля заканчэння працоўнай школы Іван Варвашэня, атрымаўшы сярэд-
нюю адукацыю, дапамагаў бацькам. Умеў добра араць, сеяць, касіць траву. 
Бацькі раілі яму вучыцца на агранома і прысвяціць сябе сельскай гаспадарцы. 
Але яго, камсамольскага актывіста, накіравалі вучыцца на курсы піянерскіх 
работнікаў пры ЦК ЛКСМ Беларусі. Некаторы час ён быў старшынёй бюро 
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юных піянераў Чырвонаслабодскага раёна, потым працаваў на камсамольскай 
рабоце. У 1928 г. паступіў у Мінскі політэхнікум. Мне, як былому студэнту 
гэтай навучальнай установы, прыемна было даведацца, што там помняць Івана 
Дзянісавіча Варвашэню. Слыннаму сыну Капыльшчыны прысвечаны стэнд, пра 
яго дзейнасць сабрана шмат матэрыялаў.

Наш зямляк выдатна вучыўся ў Маскоўскім інстытуце інжынераў чыгу-
начнага транспарту, пасля яго заканчэння працаваў намеснікам начальніка 
ўпраўлення Заходняй чыгункі. З 1939 г. – на партыйнай рабоце. Перад 
вайной І. Варвашэню выбралі сакратаром па транспарце Мінскага абкама 
партыі. Яго кар’ерны рост – не выпадковасць. Кампетэнтнасць, дасведчанасць, 
арганізатарскія здольнасці не маглі быць не заўважанымі начальствам.

Вайна з фашыстамі яшчэ больш загартавала яго волю. Яшчэ больш раскрыўся 
арганізатарскі талент Івана Дзянісавіча. Ён стаў актыўным арганізатарам пар-
тызанскага руху Міншчыны. З 21 ліпеня 1941 г. да мая 1943 г. быў сакратаром 
Мінскага падпольнага абкама партыі і адначасова камісарам партызанскага злу-
чэння Слуцкай зоны. Пад яго кіраўніцтвам разрозненыя партызанскія групы, 
атрады і брыгады (многія з іх дзейнічалі на Капыльшчыне) аб’ядналіся ў моц-
нае партызанскае злучэнне. Неаднойчы ён трапляў да партызан-землякоў, дапа-
магаючы шырэй разгарнуць барацьбу з гітлераўскімі акупантамі. У пік разгорт-
вання партызанскага руху Іван Дзянісавіч Варвашэня запрасіў да сябе адказ-
нага за выпуск падпольнай райгазеты “Калгаснік Капыльшчыны” Канстанціна 
Мікалаевіча Клюйку. Дастаў са сваёй сумкі невялічкі мяшэчак з друкарскім 
шрыфтам і сказаў, што падпольны міжрайкам даручае яму, актыўнаму пра-
пагандысту, выпускаць лістоўкі. Праўдзівыя зводкі Саўінфармбюро ўздымалі 
патрыятычны дух капылян, умацоўвалі ўпэўненасць у перамозе над ворагам.

Давялося Івану Дзянісавічу браць удзел у Старыцкім баі. Ён, як сакратар 
абкама, павінен быў правесці мітынг з нагоды свята Кастрычніцкай рэвалюцыі 
ў брыгадзе імя Чапаева. Але не паспеў ён павіншаваць лясных салдат са святам 
і падняць іх баявы дух, як прыбег паставы Рыгор Айрапетаў і выгукнуў: “Нем-
цы! Танкі!”. Усе партызаны без мітусні занялі абарону на ўзгорку. Фашысты 
абрушылі на народных мсціўцаў шквал агню артылерыйскіх гармат. Пасля 
ашаламляльных залпаў пусцілі танкі, за якімі наступалі немцы. Але парты-
заны не разгубіліся, стрэліла адна гармата, потым другая пад кіраўніцтвам 
Шульгі, а Івану Дзянісавічу давялося сесці за кулямёт, бо забіла кулямёт-
чыка. Варвашэня касіў гітлераўцаў, якіх засланяў бранявы танкавы шчыт. 
Загарэўся адзін танк, потым гарматны разлік Пятра Шульгі падбіў другі. 
З карнікамі змагаліся атрады імя Чапаева, Жукава, Шчорса. Але сілы былі 
няроўныя, на капыльскіх мсціўцаў кінулі некалькі танкавых рот, 14-ы нямецкі 
паліцэйскі полк, два ахоўныя батальёны, дывізіёны і спецпадраздзяленні. 
У баі загінуў Тараховіч-Дунаеў, камандзір атрада імя Чапаева, разарвала сна-
радам камандзіра дыверсійнай групы Міхаіла Дурасава. Партызаны адышлі 
ў Вялешынскі лес, дзе знаходзіўся другі іх умацаваны лагер. Іван Дзянісавіч, 
падвяргаючы сябе небяспецы, праходзіў праз кардоны акупантаў да партызан 
Случчыны, Капыльшчыны, Любаншчыны, Чырвонаслабодчыны. Распрацоўваў 
з імі планы баявых аперацый і дапамагаў іх ажыццяўляць. Гэта і Лаўскі бой, 
і рэйкавая вайна, і разгром гарнізонаў у вёсках Сейлавічы і Кіявічы, а раней 
у Цімкавічах. Яго вялікія арганізатарскія здольнасці і палітычная дзейнасць 
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сярод насельніцтва поўдня Міншчыны спрыяла пашырэнню партызанскага 
руху, разгортванню барацьбы з гітлераўскімі акупантамі.

Радзіма высока ацаніла яго подзвіг. Былы цімкавіцкі вучань быў узна-
гароджаны ордэнам Чырвонага Сцяга і двума ордэнамі Леніна. Напрыканцы 
1943 г. Іван Дзянісавіч Варвашэня ўжо працаваў у апараце ЦК Камуністычнай 
партыі Беларусі. А пасля вызвалення радзімы ад акупантаў стаў сакратаром 
Мінскага абкама партыі, з 1950 г. – першым сакратаром Мінскага гаркама 
КПБ. Выбіраўся членам ЦК КПБ і дэпутатам Вярхоўнага Савета БССР.

Дзякуючы такім людзям, як наш зямляк, беларускія вёскі і гарады 
паўставалі з руін. Пры Варвашэню хутка аднаўляліся разбураныя вайною 
прадпрыемствы сталіцы. Пражыў ён усяго 53 гады, але зрабіў шмат карыснага 
для радзімы. Нездарма яго прозвішча носіць адна з вуліц Мінска. Піянерская 
дружына Быстрыцкай школы ўганаравана імем земляка.

2014 г.

Фёдар Абрамчык
БРАТЫ ЧАРНЫХ

УрываК з КнІгІ “Памяць”

Чарных Барыс Васільевіч. Нарадзіўся ў 1902 г. у вёсцы Савічыкі 
Браткаўскага сельсавета. У 1919 г. уступіў у Чырвоную армію. Прымаў 
актыўны ўдзел у разгроме інтэрвентаў і контррэвалюцыі. З 1919 да 1920 г. 
служыў на браняпоездзе “Чырвоная Зорка”. Пад горадам Лунінцам Брэсцкай 
вобласці, прыкрываючы адыход нашых часцей, узарваў чыгуначны мост – 
важны стратэгічны аб’ект, які імкнуўся захапіць праціўнік. За гэты подзвіг 
быў узнагароджаны ордэнам Чырвонага Сцяга. У першыя га ды савецкай улады 
працягваў служыць у Чырвонай арміі. Прымаў удзел у аднаўленні разбуранай 
народнай гаспадаркі. Вучыўся ў ваенным вучылішчы, служыў на Далёкім Ус-
ходзе ў пагранічных войсках.

Перад Вялікай Айчыннай вайной Б. В. Чарных перавялі служыць у 
Маскоўскую ваенную акругу. З першых дзён вайны – на фронце. Змагаўся з 
фашыстамі на Заходнім фронце, абараняў Беларусь, пазней – Маскву. У 1943 г. 
яго перавялі ў разведорганы. У маі 1943 г. камандаванне Бранскага фронту 
накіравала Б. В. Чарных у тыл ворага. Яго разведгрупу высадзілі на пара-
шутах у раёне Старадуб – Унеча. Былі сабраны важныя звесткі і захоплены 
ў палон 18 салдат і афіцэраў. У канцы вайны Б. В. Чарных быў начальнікам 
аператыўнага аддзела кор пуса 3-га Беларускага фронту. Прымаў удзел у 
вызваленні Беларусі, Польшчы, у штурме Берліна.

Узнагароджаны ордэнам Леніна, ордэнам Чырвонага Сцяга, ордэнам Чырво-
най Зоркі і многімі іншымі ўзнагародамі.

Чарных Глеб Васільевіч. Нарадзіўся ў 1907 г. у вёсцы Савічыкі Браткаўскага 
сельсавета. Вучыўся ў Цімкавіцкай сямігодцы. У 1924 г. паступіў у ваен-
на-кавалерыйскую школу, пасля яе заканчэння быў накіраваны служыць на 
далёкаўсходнюю граніцу. Дванаццатага снежня 1935 г. японскія самураі ў паласе 
пагранзоны “20” перайшлі нашу мяжу. Начальнік заставы зоны Г. В. Чарных 
арганізаваў разгром ворага. За гэта быў узнагаро джаны ордэнам Чырвонага Сцяга.
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У гады Вялікай Айчыннай вайны Г. В. Чарных мужна змагаўся на роз ных 
франтах. У 1941 г. ваяваў пад Масквой, потым на Украіне, пад Варонежам, 
на іншых участках. З 1943 г. палкоўнік Чарных удзельнічаў у вызваленні 
Украіны, Беларусі, нішчыў ворага ў раёнах Рэчыцы, Жыткавіч, Лунінца. 
У 1944 г. быў накіраваны ў паветрана-дэсантную дывізію. Разам са сваімі 
бясстрашнымі воінамі-дэсантнікамі неаднаразова высаджваўся ў тыл ворага 
для выканання розных баявых заданняў. Удзельнічаў у вызваленні Польшчы. 
Быў некалькі разоў паранены.

Уганараваны двума ордэнамі Чырвонага Сцяга, ордэнам Багдана 
Хмяльніцкага, двума ордэнамі Чырвонай Зоркі і іншымі баявымі ўзнагародамі. 
Пасля Вялікай Айчыннай вайны палкоўнік Чарных працягваў служыць у Са-
вецкай арміі.

Чарных Георгій Васільевіч. Нарадзіўся ў 1914 г. у вёсцы Савічыкі 
Браткаўскага сельсавета. Скончыў Цімкавіцкую сямігодку. Працаваў у кал-
гасе “Авангард”. Узначальваў камсамольскую арганізацыю калгаса. У 1935 г. 
Г. В. Чарных пайшоў служыць добраахвотнікам на пагранзаставу, якой 
камандаваў яго брат Глеб. Радавым пагранічнікам ахоўваў далёкаўсходнія 
рубяжы Радзімы, удзельнічаў у затрыманні многіх парушальнікаў граніцы. 
Пасля заканчэння тэрміновай службы працаваў у камсамоле.

Вялікая Айчынная вайна застала Г. В. Чарных у горадзе Баранавічы, дзе 
ён быў другім сакратаром абкама камсамола. З першых дзён вайны ў Чырво-
най арміі. Абараняў Беларусь, удзельнічаў у абароне Масквы. У 1942 г. быў 
закінуты ў Брэсцкую вобласць для арганізацыі партызанскага руху, аб’яднання 
партызанскіх груп у атрады, брыгады, злучэнні. Удзельнічаў у разгроме многіх 
гарнізонаў ворага. У адной з буйных аперацый быў цяжка паранены, яго 
эвакуіравалі на Вялікую зямлю. Пасля выздараўлення зноў быў на фронце. 
Прымаў удзел у разгроме ворага на Курскай дузе, у вызваленні Беларусі, Поль-
шчы. Быў неаднойчы паранены.

Узнагароджаны многімі баявымі ордэнамі і медалямі. Пасля Вялікай Ай-
чыннай вайны маёр Чарных працягваў служыць у Савецкай арміі. У 1947 г. 
паступіў вучыцца ў ваенную акадэмію. У 1949 г. трагічна загінуў.

2001 г.

Анатоль Бельскi
“З УСІМІ ПРАВАМІ І ПЕРАВАГАМІ…”

Фама БельсКІ

Ён марыў вярнуцца на радзіму, прайсці па вуліцы свайго маленства, па-
быць ля вечнага прыстанішча бацькоў на цімкавіцкіх могілках. Шчымлівыя і 
трывожныя думкі-згадкі пра роднае мястэчка, пра бацькоў і братоў не пакідалі 
яго сэрца ўсё жыццё. Так, менавіта трывожная памяць жыла ў ім, бо Фама 
Антонавіч Бельскі нарадзіўся ў сям’і заможнага селяніна, але ў гады зацяжной 
сталінскай “зімы” ён быў змушаны не гаварыць пра свае карані, пра прына-
лежнасць да шляхетнага роду. Страх сталіншчыны, тагачасная рэальнасць 
даносаў, беспадстаўных абвінавачванняў і рэпрэсій прымусілі прафесара Бель-
скага жыць неспакойна-балючай думкай пра сустрэчу з радзімай.
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Да нядаўняга часу наша айчынная гісторыя прыніжала лёсавызначальную 
ролю інтэлігенцыі ў жыцці народа. Прыналежнасць да дваранскага саслоўя, 
да сялянскай эліты лічылася найвялікшай заганай біяграфіі чалавека. Згада-
ем хаця б, як няславіліся гістарычныя творы пісьменніка У. Караткевіча, які 
ўпершыню ў беларускай літаратуры паказаў адукаваных прадстаўнікоў народа 
як найлепшых людзей і патрыётаў роднага краю. Прафесар Бельскі менавіта 
з той інтэлігенцыі, якая ўсведамляла сваю крэўную знітаванасць з народам і 
аддала яму ўсе свае духоўныя сілы, творчую энергію, розум.

Нарадзіўся ён у 1890 г., быў першынцам у сям’і. Маці хлапчука памер-
ла ў маладым узросце, а бацька Антон Сямёнавіч праз колькі часу ажаніўся 
з другой. Фама быў вялікім аўтарытэтам у вачах сваіх малодшых сясцёр 
і братоў: начытаны, кемлівы, па-даросламу разважлівы і мудры. Баць-
ка бачыў здольнасці сына да вучобы і таму ствараў умовы для духоўнага 
развіцця, дапамагаў яму матэрыяльна. Сын навучаўся ў Цімкавіцкім народ-
ным вучылішчы (1898 – 1901), паспяхова скончыў Слуцкую гімназію (1909), 
а потым паступіў на гісторыка-філалагічны факультэт Кіеўскага ўніверсітэта 
(тады называўся Імператарскі ўніверсітэт святога Уладзіміра). Вышэйшую 
навучальную ўстанову ён скончыў у 1913 г. з выдатнымі ведамі, пра што 
сведчаць адзнакі ў яго дыпломе. У гэтым дакуменце, у прыватнасці, адзна-
чаецца што выпускнік Бельскі “ўдастоены дыплома ПЕРШАЙ ступені з усімі 
правамі і перавагамі...”. Паглядзім, як экзаменаваўся студэнт у тыя гады. Вось 
пералік галоўных іспытаў Фамы Бельскага ў гісторыка-філалагічнай камісіі, 
якія ён вытрымаў з выключнай паспяховасцю: першы пісьмовы іспыт, другі 
пісьмовы іспыт, па стараславянскай мове разам палеаграфіяй, па рускай мове з 
дыялекталогіяй, па рускай славеснасці, па адной з паўднёвых і заходніх моў – 
з гісторыяй славянскіх літаратур.

Фама Бельскі атрымаў грунтоўную філалагічную адукацыю. Пасля за-
канчэння ўніверсітэта пачалася яго праца на ніве народнай асветы. Сем гадоў 
выкладання ва ўкраінскіх гімназіях сталі часам выспявання педагагічнага май-
стэрства, перыядам выпрацоўкі творчых падыходаў да вырашэння метадычных 
і выхаваўчых задач у навучанні. У 1917 г. з’явілася яго першая друкаваная 
работа “Аб вывучэнні крытыкі”, змешчаная ў “Працах усерасійскага з’езда 
выкладчыкаў рускай мовы” (Масква).

Пачынаючы з 1921 г. на працягу 30 гадоў Фама Антонавіч працаваў у вы-
шэйшай школе. Званне прафесара прысвоена вучонаму ў 1925 г. У розных 
ВНУ краіны яму даводзілася ўзначальваць кафедры педагогікі ці працаваць 
на прафесарскай пасадзе. Прафесар Бельскі выкладаў у Данецкім, Херсонскім, 
Краснадарскім, Чарнігаўскім, Бухарскім, Какандскім, Ленінградскім і іншых 
інстытутах. Прычынай яго частых пераездаў былі і неўладкаванасць побыту, 
і боязь немінучай рэпрэсіі, і падзеі Вялікай Айчыннай... I ўсё ж, нягледзя-
чы на неспрыяльныя часіны ў жыцці, Ф. А. Бельскі паспеў напісаць шэраг 
грунтоўных работ: “Педагогіка як навука”, “Арганізацыя навуковай работы”, 
“Выяўленне арганізатараў у групе і вызначэнне арганізаванасці груп”, “Вялікі 
рускі педагог К. Д. Ушынскі” і інш.

Прафесар Бельскі мог бы зрабіць значна больш, але тое, што ён не 
рэалізаваў сябе да канца, што яго талент марнаваўся ў бясконцых цяж-
касцях, пад ідэалагічным прэсінгам сталінскай машыны – трагедыя і боль 
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вучонага. Але нават у такіх умовах ён рупіўся як сапраўдны сейбіт. Пра 
гэта згадвае У. Д. Зянько – адзін са студэнтаў прафесара Бельскага, які 
працяглы час працаваў дырэктарам Вялікараёўскай сярэдняй школы наша-
га раёна: “Лекцыі Фамы Антонавіча карысталіся поспехам, бо чытаў ён іх 
натхнёна, міжволі захапляў усіх студэнтаў, імкнучыся абудзіць у нас сама-
стойныя думкі, развагі”. Такім Ф. А. Бельскі запомніўся і іншым студэнтам 
Магілёўскага педінстытута ў 1935 – 1936 гг. 1937 год пачынаўся для прафесара 
ў Ферганскім педінстытуце. Няцяжка здагадацца – чаму, бо словы чорны во-
ран і хапун ужо не сыходзілі з вуснаў многіх людзей. Яму ўдалося пазбегнуць 
арышту і зняволення, але ўнутраная дысгармонія, маральная надломленасць 
таксама прынеслі цяжкія і балючыя пакуты. “Ці ходзіць цягнік да Цімкавіч? 
Прыеду, абавязкова прыеду”, – пісаў ён на радзіму незадоўга да сваёй смерці.

Не спыняўся ён у грунтоўным вывучэнні славянскіх і іншых замежных 
моў, ведаў царкоўнаславянскую, грэчаскую, лацінскую, украінскую, француз-
скую, нямецкую... І, безумоўна, сваю родную, беларускую. Заставаўся вялікім 
кніжнікам, меў добрую бібліятэку. I, вядома, пісаў навуковыя артыкулы. Думкі, 
выказаныя ў яго працах, і сёння часам надзвычай актуальныя, гучаць па-
сучаснаму свежа. Сведчанне гэтаму – хаця б артыкул “Выяўленне арганізатараў 
у групе і вызначэнне арганізаванасці груп” (1928). Ён адзначаў: “Школьнае 
самакіраванне абудзіла ініцыятыву вучняў, спрыяе іх уласнай разумовай пра-
цы, удзелу ў сумесна-грамадскай дзейнасці...”. Ф. А. Бельскі добра разумеў не-
абходнасць і перспектыву стварэння шматлікіх устаноў для таленавітых дзяцей. 
Цікавыя погляды ім выказаны ў артыкулах “Арганізацыя школ для адораных 
дзяцей”, “Арганізацыя школ для звышадораных навучэнцаў”. Сёння мы ўжо 
бачым бясплённасць абавязковага, ледзь не прымусовага дзесяцігадовага наву-
чання і той тэндэнцыі, якая вяла ледзь не да ўсеагульнай вышэйшай адукацыі. 
Вучоны-педагог Бельскі настойліва клапаціўся пра арганізацыю школьных 
устаноў новага тыпу, выяўленне таленавітых і здольных вучняў, імкнуўся ад-
шукаць крытэрыі ацэнкі іхняй дзейнасці.

Фама Антонавіч Бельскі ўздымаў шэраг праблем выкладання і выхавання 
ў вышэйшай педагагічнай школе. Ад актыўнай, мэтанакіраванай дзейнасці 
настаўніка ў многім залежаць станоўчыя якасці чалавечай асобы, яе мараль-
ныя асновы, сумленне і, у канчатковым выніку, непераможнасць духу. Такая 
ідэя рухала Ф. А. Бельскім у 1943 г. пры напісанні артыкула “Фронту куль-
туры і асветы патрэбны высокакваліфікаваныя кадры настаўнікаў”. Вучоны 
быў узнагароджаны медалём “За доблесную працу ў Вялікай Айчыннай вайне”.

...Ён марыў убачыць сваё мястэчка, якое перажыло акупацыю фашыстаў. 
Але пасля невылечнай хваробы Ф. А. Бельскі памёр. Ішоў 1952 год. Яшчэ 
жыў і красаваўся ў зеніце славы “бацька народаў”. Наперадзе быў XX з’езд 
партыі, а Фама Антонавіч ужо знайшоў вечны прытулак удалечыні ад роднай 
зямлі...

1991 г.
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Алесь Бельскi
“ПРАЗ Плынь лядовае шУгІ...”

мІКола ХведаровІч

Паэтычная зорка Міколы Хведаровіча засвяцілася ў беларускім прыгожым 
пісьменстве ў другой палове 1920-х гг. Але сёння мы ведаем, з якой жорсткас-
цю сталінізм неўзабаве расправіўся з творчай інтэлігенцыяй.

Ахвярамі рэпрэсій, фізічных і маральных, сталі паэты Уладзімір Дубоўка, 
Міхась Чарот, Уладзімір Хадыка, Язэп Пушча, Тодар Кляшторны, Валерый 
Маракоў, Анатоль Вольны, Юрка Лявонны, Сяргей Дарожны, Юлій Таўбін, 
Алесь Звонак, Станіслаў Шушкевіч, Андрэй Александровіч, Міхась Багун, Сяр-
гей Грахоўскі і інш. Не абмінуў суровы лёс і Міколу Хведаровіча, які больш 
чым на пятнаццаць гадоў быў гвалтам адарваны ад літаратурнай творчасці. 
Перажытыя драмы і беды М. Хведаровіч перадаў у паэзіі, нягледзячы на тое, 
што не дачакаўся “пары сапраўднай праўды” (С. Грахоўскі). З цягам часу яго-
ная паэтычная зорка, абпаленая і не аблашчаная вялікай увагай, не згасла, 
яна працягвае зіхотка праменіць.

Народзіны Міколы Хведаровіча (сапраўднае прозвішча – Мікалай Фёдаравіч 
Чарнушэвіч) прыпалі на дзень перад самым Дабравешчаннем (Звеставаннем) і 
святам Вялікадня – 6 краса віка 1904 г. Ягоныя бацькі – звычайныя беларускія 
сяляне. На чатыры гады раней нарадзіўся брат Міколы, будучы беларускі 
паэт Нічыпар Чарнушэвіч. М. Хведаровіч заўсёды з гонарам гаварыў пра 
роднае мястэчка, зямлю бацькоў: «Але куды б ні закідаў мяне лёс, дзе б я 
ні быў... калі... пыталіся: “Адкуль вы родам? З якіх мясцін?” – я з гонарам 
адказваў, што па нацыянальнасці я беларус, нарадзіўся на Случчыне, у мястэч-
ку Капыль. Гэта – мая радзіма. З глыбокім хваляваннем я заўсёды ўспамінаю 
сваё маленства, сваю маладосць, першае знаёмства са слаўнымі землякамі – 
цяпер шырока вядомымі пісьменнікамі – Цішкам Гартным, Алесем Гурло, 
Кузьмой Чорным і іншымі». У вершах М. Хведаровіч неаднойчы з вялікай 
замілаванасцю апяваў родны Капыль, свой песенна-паэтычны край:

Мы, капыляне, – ўсе паэты,
Такая наша ўжо зямля.
I паважаюць нас за гэта – 
Шчаслівы той, хто з Капыля.
	 	 “Пад	 Новы	 год”.

I сёння многія з землякоў паэта, падыходзячы ці пад’язджаючы да свайго 
раённага гарадка, міжволі згадваюць прачулыя, натхнёныя радкі:

Стаіць на пагорках.
На ста сямі горках
Мой родны,
Мой слаўны Капыль.
	 	 “Капыль”.

Мікола Хведаровіч – шчыры пясняр роднай зямлі. Пра любыя капыльскія 
сады і пагоркі, капыльскае Панямонне лірычна-самазабыўныя песні спявалі 
таксама Цішка Гартны, Адам Русак, Анатоль Астрэйка. Сапраўды, “кожны 
паэт спявае аб зямлі, якая яго нарадзіла...” (I. Навуменка).
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Яшчэ ў дзяцінстве будучы паэт зведаў балючую ростань з радзімай. Гнаны 
першай імперыялістычнай вайной, ён у 1915 г. апынуўся ў г. Калузе. Там 
хлапчук жыў у прытулку для дзяцей бежанцаў і вучыўся ў школе, у якой на 
той час выкладаў фізіку Канстанцін Эдуардавіч Цыялкоўскі. Потым паступіў 
у тамтэйшае гарадское вучылішча. Але доўга ў ім не правучыўся, бо знайшліся 
бацькі, якія, як думалася, загінулі ў бежанстве. З вялікімі пакутамі, згаладалы 
і хворы, восенню 1918 г. ён дабраўся да роднай хаты. Калі ачуняў ад хваробы, 
паступіў вучыцца ў Цімкавіцкае гарадское вучылішча. Тут, у Цімкавічах, ён 
пазнаёміўся з Кузьмой Чорным, тады проста Міколам Раманоўскім. Пра іхняе 
тагачаснае сяброўства і пазнейшыя сустрэчы з ужо вядомым пісьменнікам 
М. Хведаровіч цікава расказаў у нарысе “Вялікі майстар прозы”.

Навучанне перапынілі ваенныя падзеі. Давялося зарабляць на хлеб. 
Вярнуўся да вучобы толькі тады, калі з Беларусі выгналі немцаў, а за імі 
і белапалякаў. Далей хлопец вучыўся ў Капыльскай працоўнай школе. Яго 
біяграфія ў 1919 – 1925 гг. – даволі тыповы жыццяпіс тагачаснага маладога 
пакалення: уступленне ў камсамол, падпольная дзейнасць, змаганне ў шэрагах 
ЧАНа (часці асобага назначэння) з атрадамі Булак-Балаховіча, праца сакра-
таром валасной камсамольскай ячэйкі, а потым – камісарам дапрызыўнага 
пункта Слуцкага ваенкамата.

Увосень 1925 г. Мікола Чарнушэвіч прыехаў у Мінск. Вучыўся на рабфаку, 
а ў 1928 г. паступіў на літаратурна-лінгвістычнае аддзяленне педагагічнага 
факультэта БДУ, якое скончыў у 1931 г. Ягонымі аднакурснікамі былі Ян 
Скрыган, Алесь Пальчэўскі, Пятрусь Броўка, Сымон Баранавых, Васіль Ка-
валь і іншыя пісьменнікі. Тыя гады ён згадваў як незабыўную пару творчага 
гарэння, бурных літаратурных спрэчак і шчырага сяброўства. Займаючыся ва 
ўніверсітэце, юнак адначасова працаваў у газеце “Чырвоная змена”, пазней – у 
рэдакцыях часопісаў “Партыйны работнік” і “Бальшавік Беларусі”. Атрымаўшы 
ўніверсітэцкі дыплом, ён стаў рэдактарам часопіса “Чырвоная Беларусь”.

Самымі першымі творамі М. Хведаровіча былі дзве невялікія п’ескі, адна 
з якіх называлася “Каін”. Аднак неўзабаве ягонай галоўнай натхняльніцай 
стала муза паэзіі. У 1925 г. ён надрукаваў першы верш, а праз колькі часу 
выйшаў і яго першы зборнік “Настроі” (1929). У канцы 20-х – на пачат-
ку 30-х гг. адна за адной убачылі свет і іншыя кнігі паэта: “Баявыя песні” 
(1930), “Рытмы” (1930), “Тэмпы-кантрасты” (1931), “Вайна за мір” (1932). 
Літаратурныя пародыі склалі зборнік “Ха” (1932). З 1934 да 1937 гг. Мікола 
Хведаровіч – супрацоўнік часопіса “Полымя рэвалюцыі” (назва часопіса “По-
лымя” ў 1931 – 1941 гг.). Ён актыўна ўдзельнічаў у тагачасным літаратурным 
жыцці. У складзе творчых дэлегацый наведваў Сярэднюю Азію, Грузію. Пад 
уражаннем паездак напісаў нізкі так званых падарожных вершаў. Пэўны час 
паэт загадваў кабінетам маладога аўтара пры Саюзе пісьменнікаў Беларусі, 
шчыра турбаваўся пра літаратурную моладзь.

Конавым у жыцці М. Хведаровіча стаў 1938 год. Яго арыштавалі ў Доме 
творчасці ў Пухавічах, куды ён прыехаў на лета з жонкай і маленькім сынам. 
Забралі ад пісьмовага стала. У аўтабіяграфіі, напісанай у 1962 г., паэт гаварыў: 
«У 1937 г. выйшла ў свет мая кніжка вершаў “Усім сэрцам”. Я працаваў сакра-
таром часопіса “Полымя рэвалюцыі”. Але па хлуслівых даносах прыспешнікаў 
культу Сталіна мяне арыштавалі і абвінавацілі ў цяжкіх злачынствах перад 
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партыяй і народам. Праз гэта надоўга быў адарваны ад творчай дзейнасці. 
Некалькі год прабыў на Кольскім паўвостраве, удзельнічаў у будаўніцтве Ман-
чагорска». Той жахлівы дзень згадвае і жонка пісьменніка Сара Чарнушэвіч: 
“А мой Мікола з нейкай горкай, сумнай усмешкай, нібы жартам, вымавіў:

– Ну, хлопчыкі, трымайцеся, чыя будзе зараз чарга?
Усе замоўклі. Потым Змітрок Бядуля ўстаў са свайго месца, паглядзеў 

пільна на ўсіх прысутных і ціхім пранікнёным голасам, амаль шэптам сказаў:
– Божухна, што гэта робіцца, гэта ж ціхая вайна!..
Гэта здарылася 8 жніўня...” (ЛіМ, 1989, 22 снеж.).
Паэта пасадзілі ў турму, інкрымінаваўшы яму ўдзел у контррэвалюцый-

най дзейнасці нацыяналістычнай фашысцкай арганізацыі, да якой нібыта 
належалі В. Шаранговіч, вядомы партыйны і грамадскі дзеяч, а такса-
ма М. Чарот, Ц. Гартны, А. Вольны, А. Звонак і інш. Ад М. Хведаровіча 
патрабавалі лжывых паказанняў на П. Броўку і М. Лынькова. Паэт вытрымаў 
катаванні і, пратэстуючы, на дванаццаць сутак аб’явіў галадоўку. На судзе 
сцвярджалася, што ён знаходзіўся пад уплывам “кулацкай” паэзіі С. Ясеніна, 
чуліся іншыя надуманыя абвінавачванні. Паэт быў асуджаны на восем гадоў. 
Далей – гулагаўскія этапы, катаржная праца на лесапавале. «Вайна абарва-
ла надоўга нашу сувязь, – працягвае ўспаміны С. Чарнушэвіч. – I толькі ў 
жніўні сорак шостага мы сустрэліся далёка ад свайго дома. Узбекскі гара-
док Каршы стаў для мяне і майго сына прытулкам у час эвакуацыі. Крыху 
больш як два гады праляцела неўзаметку... І зноў арышт, і ўсё па тым жа 
пяцьдзясят восьмым артыкуле. Рашэннем “особого совещания” Мікола вы-
сланы ў Краснаярскі край». Да самай рэабілітацыі (1955) ён з сям’ёй жыў у 
г. Енісейску.

Вярнуўшыся ў Беларусь, паэт знайшоў у сабе душэўную моц, каб наладзіць 
жыццё і зноў узяцца за пяро. Ён шмат працаваў у самых розных літаратурных 
жанрах. Выдаў кнігі паэзіі “Залаты лістапад” (1957), “Перазвон бароў” (1961), 
“Зоркі на камені” (1968). Дзецям ён адрасаваў кніжкі “Сонечны зайчык” 
(1961), “Лясныя званочкі” (1968), “Крылы” (1973). Займаўся таксама мастацкім 
перакладам. Разам з А. Звонакам пераклаў славуты твор “Віцязь у тыгравай 
шкуры” Ш. Руставелі (1966), а ў 1971 г. у ягоным перакладзе выйшаў зборнік 
вершаў “Ліра і меч” класіка венгерскай паэзіі Шандара Пецёфі. Перакладаў 
так сама паэзію з рускай, літоўскай, украінскай, узбекскай моў. З паэтычнымі і 
перакладчыцкімі набыткамі М. Хведаровіча можна пазнаёміцца ў двухтомніку 
“Выбраныя творы” (1974), у кнізе “Любістак” (1984), якая выйшла ў свет ужо 
пасля смерці пісьменніка (памёр ён у жніўні 1981 г.).

Адметную і цікавую старонку ў нашай літаратуры склала ягоная кніга 
нарысаў-успамінаў пра беларускіх пісьменнікаў “Памятныя сустрэчы” (1960). 
Адрасаваная пераважна настаўнікам, яна атрымала прыкметны рэзананс, 
двойчы перавыдавалася (1963; 1977). У аналагічным жанры напісана і кніга 
“Незабыўнае” (1976). Пісьменнік з незвычайнай захопленасцю, жывасцю і ня-
змушанасцю апавядае пра шматлікія эпізоды з жыцця Я. Купалы, Я. Коласа, 
Ц. Гартнага, З. Бядулі, К. Чорнага, П. Труса, М. Чарота, А. Гурло і інш. 

Найлепшае са створанага паэтам у 1920 – 1930-я гг., на якія прыпадае 
першы этап ягонай творчасці, – гэта інтымна-спавядальная і пейзажная 
лірыка. Сцішана-журботна гучыць верш “Цемната, хоць вочы выкалі...”. 
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Тут адчуваюцца прачулая інструментоўка радка, уменне перадаваць унутра-
ныя пачуцці праз вобразы прыроды. Паэт дасягае яркай маляўнічасці слова:

Загараюцца неба чалешнікі,
Палымнее усход – гарыць.
Чырванее цела алешніку 
Без кары.

Западае ў душу і лірычна-вобразны лад вершаў “Вечар. Вeцер лісце кру-
жыць...”, “Асенні дождж, асенні дождж...”, “Зіма” і інш. М. Хведаровіч за-
сяроджваецца на выяўленні самых таемных душэўных зрухаў, імкнецца да 
эмацыйна-псіхалагічнай напоўненасці верша:

Лісце халоднымі пальцамі
Ліпне к пажоўклай траве.
Далі прыгожыя сняцца мне,
Родны іх вобраз жыве.

Дзесьці гамоняць ці звоняць,
Песні якіясь пяюць...
Ветры – нястрымныя коні – 
Жальбу памчалі маю.

 “Лісце	 халоднае”.

Паэт хораша выказвае пачуцці, якія перажывае сам-насам з прыродай, 
ён любіць вобразную яснасць, стан роздуму, светлай тугі, самоты. Адчуваец-
ца, што яму блізкі сардэчным лірызмам С. Ясенін. У вершах М. Хведаровіча 
струменіць музыка, поўная мілагучнасці і кранальнасці. Адзін з выдатных 
пейзажных твораў паэта 20-х гг. – “Асенняя песня”. Уражвае індывідуальна-
яркая вобразнасць, жывапіснасць радка:

Сонца – жоўтай ружаю, хмаркі – пух гусіны.
Мне здаецца лугам далягляд той сіні.
Не гадаў, не думаў – белы снег мяце,
Думаў, ліпа белая пад акном цвіце.

Сузірае паэт прыроду з адухоўленай непасрэднасцю, абвостранасцю зрока-
вага ўспрымання. Ягоны лірычны жывапіс – гэта мяккая размеранасць рытму, 
эмацыйная выверанасць фарбаў:

I ляцяць сняжынкі, падаюць угрунь,
Засцілаюць вечна маладую рунь.

Хай жа наваколле дрэмле ў ціхім сне,
Марачы аб сонцы, кветках і вясне.

Як на крыллях вецер прынясе ім гром...
А сняжынкі падаюць чыстым серабром.

   “Асенняя	 песня”.

Голас паэта найчасцей элегічны, роздумна-рэфлексійны.
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Аднак у творчасці М. Хведаровіча 1920 – 1930-х гг., ды і пазнейшага 
часу, сустракаем нямала “гучнай” паэзіі, ці, інакш кажучы, грамадзянска-
публіцыстычнай. Шматлікія вершы перапаўняюць красамоўная патэтыка, 
узнёслая дэкларацыйнасць, рытарызм. “На парозе светлае вясны” паэт быў 
поўны веры ў будучыню:

Я маладосць аддам,
Аддам юнацтва сілу.
Аддам сваё жыццё
Прыгожай яве дзён,
Каб ліхалецце нас
Дачасна не скасіла.
Нам светлы шлях
Наперадзе відзён.
     “Песня	 маладосці”.

У 30-я гг. прамоўніцкія рэгістры голасу паэта яшчэ больш узмацняюцца: 
ён выгуквае кідкія лозунгі-заклікі, не шкадуе агітацыйнага імпэту.

Другі перыяд творчасці М. Хведаровіча, які пачаўся пасля шматгадо-
вага маўчання, з сярэдзіны 1950-х гг., сведчыць, што паэт збярог у сабе 
гуманістычныя пачуцці, а яго радок у найлепшых творах не страціў жывой 
лірычнай узрушанасці, сапраўднай моцы духоўнага выпраменьвання. Ягонае 
светаадчуванне несла водсветы смутку, унутранага драматызму. У вер шах 
“Усё, аб чым нам марыцца...”, “Родны горад”, “На прыстані”, “Ты не зва-
жай, што ў нас з паўдня...”, “Шуга”, “То плачуць вятры, то рагочуць...”, 
“Ганю плыты” і іншых знайшлі адбітак цяжкія, горкія перажыванні, скла-
даныя перыпетыі лёсу, які прымусіў перанесці “дзевяцібальны шквал”. 
“Бурлівае, шалёнае / Паспрабаваў тады / Той самае салёнае / Жыццёвае 
вады...” – прызнаецца паэт. Вяртанне ў мінулае балюча трывожыць памяць, 
вярэдзіць душу. Ён асэнсоўвае каштоўнасць жыцця на сцежках тых суровых 
выпрабаванняў:

Што наперадзе – думаць не трэба,
А загінеш – дык толькі бяды.
Не паднімуць анёлы на неба.
Не дастануць з марское вады.

  “Кандалакша”.

Таму паэт просіць: “Буду помніць цябе, Кандалакша, / Толькі ты не трывож 
мяне ў снах”. Але зноў і зноў у ягонай памяці ажываюць тыя хвіліны, калі 
сіберны, злы вецер і холад выстуджвалі душу, раскрыжоўвалі яе ў гнятлівасці, 
знямозе:

Шуга пайшла, шугу хто спыніць?
Скрозь узбярэжны лёд трашчыць.
Хіба ж змагу я супроць плыні,
Супроць шугі лядовай плыць?

Мой хісткі човен не праб’ецца
Праз плынь лядовае шугі,
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I сэрца, сэрца разарвецца
Ад невымоўнае тугі.

   “Шуга”.

Пра свой жа лёс М. Хведаровіч кажа: “Хоць конік мой падбіты ў кроў – / 
Намацаў ён дарогу...”. Паэт, як той “знясілены вятрак” у адным з ягоных 
вершаў, узняў крылы “вятрам наперакор”. Ён “на дзверы не павесіў пудовы 
замок”, застаўся шчырым жыццялюбам і чалавекалюбам:

Вясною прамяністаю
Праз доўгія гады
Прыйшоў з душою чыстаю
Такім, як быў заўжды.
I старасць не падладзіла
Рахункі падвясці.
Па галаве не гладзіла
Вясна мяне ў жыцці.
	 “Усё,	 аб	 чым	 нам	 марыцца...”.

Паэт услаўляў адданае сяброўства і вернасць, са шчырай любоўю пісаў пра 
землякоў, паэтызаваў непаўторнасць родных краявідаў, кожную драбніцу род-
нага свету. Вершы “Студзеньскі малюнак”, “Любістак”, “Прадвесне” і іншыя 
вабяць “жывою моваю радкоў”, пяшчотным лірызмам, у іх адчуваецца хара-
ство, паэзія жыцця. Паэт, несумненна, валодаў глыбокай вобразна-выяўленчай 
культурай слова.

Мікола Хведаровіч быў надзвычай сціплы, увасабляў душэўную шчодрасць, 
нейкі мудры спакой. Пра гэта згадваў у 1984 г. на юбілейнай вечарыне паэта 
ў Доме літаратара ягоны зямляк і сябар, вядомы беларускі літаратуразнавец 
Сцяпан Александровіч. Ён слушна казаў і пра тое, што М. Хведаровіч – па-
эт недаацэнены. Думаецца, нам сапраўды трэба часцей звяртацца да ягонай 
творчасці, бо яна пазначана мастацкасцю слова і дае немалы духоўны спа-
жытак.

Душа М. Хведаровіча змяшчала светлыя і драматычныя пачаткі. “Праз 
плынь лядовае шугі” прабілася ягоная паэтычная зорка “з надзеяй светлай, 
чыстым сэрцам”. Паэта ратавала любоў да родных людзей і маці-Беларусі. 
А закончыць нататкі хочацца радкамі з верша “Прыцягненне” найлепшага 
паэтавага сябра Алеся Звонака, таксама вялікага пакутніка. Твор прысвечаны 
Міколу Хведаровічу:

Вось так і ты з падраненым крылом,
Праз бездарожжа даляў здратаваных,
Праз тундры муць, таежны буралом,

Праз частакол зямных мерыдыянаў
Да родных гоней рушыў напралом,
Высокай песні да канца адданы!

1993 г.
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Іван Ігнатчык
ДОКТАР ФІЛАСОФІІ

Іван Лушчыцкі

Продкі вядомага беларускага вучонага Івана Мікалаевіча Лушчыцкага 
400 гадоў таму пражывалі ў цэнтры мястэчка Цімкавічы. Пра гэта паведамля-
юць інвентары магнацкіх валоданняў. У канцы XIX ст. род пасяліўся ў вёсцы 
Агароднікi. Менавіта тут 20 студзеня 1907 г. нарадзіўся наш слынны зямляк, 
стагоддзе якога адзначыла грамадскасць рэспублікі.

Пра нялёгкае і баявое юнацтва дзядзькі расказалі яго пляменнікі Леанід 
і Тамара Маргалікі. Ішла грамадзянская вайна. Бацька Івана і ўсе сваякі 
змагаліся з белагвардзейцамі. I ў 13 гадоў Іван быў за старэйшага ў хаце. Ён 
і касіў, і араў, і ўбіраў ураджай з небагатага сялянскага палетка. У свабод-
ную хвіліну разам з вясковымі хлапчукамі выбягаў на дарогу і з зайздрасцю 
праводзіў у далячынь атрады чырвонаармейцаў. Гарэзам хацелася асядлаць 
гарачых коней і ісці ў бой супраць ворага. Хутка юным барацьбітам за 
cавецкую ўладу давялося трымаць вінтоўкі і страляць не горш за дарослых. 
Але вайна скончылася, і юныя камісары селі за парты Цімкавіцкай школы. 
На ўроках па складах чыталі, а пасля заняткаў ішлі на сустрэчу з сакратаром 
камсамольскай ячэйкі Андрэем Гілебам. Ён расказваў моладзі пра камсамол, 
які быў актыўным памочнікам Саветаў, пра сацыялістычныя пераўтварэнні 
на вёсцы.

Пасля заканчэння школы Іван Мікалаевіч працаваў сакратаром, а потым 
старшынёй Цімкавіцкага сельсавета. “Гэта была нялёгкая ноша”, – успамінаў 
у час наведвання сваякоў вучоны. У асобных вёсках у той час пачалася 
калектывізацыя, супраць якой выступалі некаторыя аднаасобнікі. Разам з 
актывістамі Лушчыцкі хадзіў па вёсках і расказваў пра перавагі калектыўнага 
гаспадарання. Не абміналі камсамольскіх агітатараў і бандыцкія кулі. Старшыні 
сельвыканкама даводзілася ў складзе ЧОНа дапамагаць ахоўваць прыгранічныя 
рубяжы (мяжа тады праходзіла за дзесяць кіламетраў ад Цімкавіч).

Юнак актыўна працаваў і адначасова рыхтаваўся да паступлення ва 
ўніверсітэт. У 1927 г. мара Лушчыцкага ажыццявілася. Пасля пяці гадоў ву-
чобы ён закончыў найлепшую навучальную ўстанову рэспублікі – Беларускі 
дзяржаўны ўніверсітэт, а пазней – аспірантуру Акадэміі навук БССР. Ён 
адзін з першых даследчыкаў, які прааналізаваў погляды К. Каліноўскага, 
Ф. Багушэвіча, М. Багдановіча і іншых.

Вайна часова прыпыніла яго навуковую дзейнасць, са зброяй у руках ён 
чатыры гады змагаўся з фашыстамі.

Перамогу сустрэў у Берліне.
Яго подзвігі на франтах адзначаны двума ордэнамі Айчыннай вайны I і 

II ступеняў, ордэнам Чырвонай Зоркі і многімі медалямі, а ў далейшым за 
навуковую дзейнасць ён узнагароджаны ордэнамі Леніна, “Знак Пашаны”, 
граматамі Вярхоўнага Савета БССР.

У 1952 г. наш зямляк падрыхтаваў і абараніў доктарскую дысертацыю, 
пасля якой быў прызначаны загадчыкам кафедры гісторыі, філасофіі і логікі 
БДУ. Атрымаўшы званне доктара філасофіі, Іван Мікалаевіч працаваў яшчэ 
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з большым запалам. Адна за другой выходзілі навуковыя працы. Навуко-
вую дзейнасць ён паспяхова сумяшчаў з педагагічнай. Пад яго кіраўніцтвам 
сотні студэнтаў сталі гісторыкамі, філосафамі, а некалькі – кандыдатамі і 
дактарамі навук. Іван Мікалаевіч у складзе рэдакцыйнага савета актыўна 
працаваў над выпускам Беларускай энцыклапедыі. За ўнёсак у развіццё бе-
ларускай навукі яму прысвоена ганаровае званне “Заслужаны дзеяч навукі 
БССР”, а ў 1969 г. ён аднагалосна быў выбраны членам-карэспандэнтам 
Акадэміі навук БССР.

У Цімкавіцкай сярэдняй школе помняць славутага вучня, там ёсць куток, 
прысвечаны вучонаму. I ў Агародніках стаіць хата пад нумарам 5, дзе жылі 
яго бацькі. Цяпер там жывуць жонка і сын пляменніка Рыгора. Расказвае 
гаспадыня родавага гнязда Лушчыцкіх Вольга Ігнатаўна: “Вучоны, калі жыў, 
часта наведваў родную хату. Любіў Іван Мікалаевіч пахадзіць па ваколіцах і 
пасядзець на беразе рэчкі Мажы”.

Вяскоўцы запомнілі былога суседа як добразычлівага і простага ў адносінах 
чалавека. Яны ганарацца земляком, як і ўсе капыляне.

2007 г.

Іван Ігнатчык
ДАСЛЕДЧЫК АРКТЫКІ І АНТАРКТЫКІ

ІсаК далгІн

Шмат таленавітых людзей падаравала нашай Радзіме Капыльшчына. Па-
чэснае месца займае і цімкавец Ісак Маркавіч Далгін, які ўнёс вялікі ўклад у 
вывучэнне Арктыкі і Антарктыкі.

Нарадзіўся Ісак Маркавіч Далгін у мястэчку Цімкавічы 15 снежня 1910 г. 
у сям’і настаўніка. У яго была старэйшая сястра Малка, якая закончыла 
ў 1920 г. вышэйшае пачатковае вучылішча. Разам з ёю вучыўся легендарны 
рэвалюцыянер Павел Жалезняковіч. Гісторыю студэнтам вучылішча выкладаў 
Мікалай Іларыёнавіч Раманоўскі, а законы фізікі і матэматыкі – Мікалай 
Міхайлавіч Карповіч. Менавіта гэтыя настаўнікі будуць вучыць Ісака, толькі 
ўжо ў сямігадовай школе. Хлопчык палюбіў фізіку, якая шмат у чым рас-
тлумачвала з’явы прыроды, а праз гісторыю ён даведаўся пра даследчыкаў, 
якія асвойвалі невядомыя землі. Цікавай яму была і літаратура, якую 
выкладаў бацька будучага героя Аляксандр Іванавіч Наржымскі. П’есы Гога-
ля, Астроўскага, Чарота, Каганца, Купалы Зінаіда Кірылаўна Грынёва ставіла 
на школьнай сцэне. Калі ў Ісака памёр бацька, то стала не да артыстычнай 
дзейнасці, даводзілася падпрацоўваць у шматлікіх гандляроў: разгружаць і 
падносіць тавары ў крамы. Ён, можна сказаць, стаў апорай сям’і, бо малодшы 
брат Моталь быў дашкольнікам.

Ісак Маркавіч закончыў сямігодку на “выдатна”, дырэктар Шахлевіч 
пажадаў яму прадоўжыць вучобу ва ўніверсітэце, але не так проста сіраце 
было дабрацца да вяршынь навукі. Па рэкамендацыі школьнай камсамоль-
скай арганізацыі ён працаваў інструктарам райспажыўтаварыства, а ў 1930 г. 
стаў распаўсюджваць кінафікацыю на Капыльшчыне. Але цімкаўскага хлоп-
ца клікаў да сябе Ленінград, дзе магла ажыццявіцца яго мара. Паступіў на 
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рабфак пры Ленінградскім універсітэце, а пасля яго заканчэння стаў студэн-
там фізічнага факультэта. Тут хлопец уцягнуўся ў вір даследчай работы, і 
дзякуючы гэтаму прыйшло ўменне аналізаваць розныя фізічныя з’явы, што 
падштурхоўвала хутчэй разабрацца ў загадкавых таямніцах прыроды.

Пачалася вайна, і ён стаў абаронцам Айчыны. Абараняў Маскву і не 
ведаў, што яго маці і сястрычку фашысты знішчылі ў цімкавіцкім гета, а 
брат паблізу ад сталіцы мужна змагаецца з ворагам. Вайну Ісак закончыў 
памочнікам начальніка аператыўнага аддзела штаба артылерыйскай дывізіі. 
Узнагароджаны ордэнам Чырвонай Зоркі, ордэнам Айчыннай вайны і многімі 
медалямі.

Пасля арміі працаваў у Арктычным інстытуце, дзе стаў вучоным сакрата-
ром. У 1948 г. узначаліў метэаралагічную экспедыцыю на лёдарэзе “Літке”, а 
ў 1952 – 60 гг. – лётную метэаралагічную абсерваторыю. Як успамінаў вядомы 
вучоны-палярнік Ігар Ільіч Цыгельніцкі, экспедыцыя насіла рамантычную 
назву “Разведка надвор’я”: «Мой кіраўнік аддзела метэаралогіі Ісак Маркавіч 
Далгін прапанаваў мне прыняць удзел у лётнай абсерваторыі, яе базай стаў са-
малёт “ІЛ-14”. Мы з борта самалёта забяспечвалі метэазводкамі бюро надвор’я, 
а таксама транспартныя і прамысловыя караблі. Папярэджвалі іх пра моцныя 
вятры і штормы. Самалёт быў абсталяваны спецапаратурай, якая таксама 
дазваляла даследаваць арктычныя франты атмасферы. Ляталі ў Арктыцы і 
ноччу, і днём». Ужо летам Ісак Маркавіч узяў у склад абсерваторыі дзвюх 
жанчын – Галіну Усманаўну Карымаву і Ларысу Аляксандраўну Гаўрылаву. 
Яны з абавязкамі метэаролагаў спраўляліся не горш за мужчын, ды і наш 
вучоны-зямляк падбадзёрваў іх.

Дзякуючы такім няўрымслівым вучоным, як Далгін, Арктыка хутка 
асвойвалася. Яму даручылі будаўніцтва новых станцый у цяжкіх арктычных 
умовах: ракетнай базы на востраве Хейса, а потым на астравах Урангеля, Дык-
сана. На гэтых станцыях ажыццяўлялася тэмпературна-ветравое зандзіраванне 
з дапамогай ракет.

Лёс закінуў Ісака Маркавіча ў 1966 – 1967 гг. у Антарктыду, якую 
даследчыкі называюць ледзяной пустыняй. Тут на станцыі “Мірны” наш 
цімкавец вёў метэаралагічныя даследаванні. Сёння касмічныя спадарожнікі 
даюць інфармацыю, але яны не могуць яшчэ замяніць наземныя станцыі.

Метэаролагі не толькі давалі прагнозы надвор’я для сіноптыкаў, але і 
на месцы ведалі, якія сюрпрызы чакаюць іх. Здаецца, дзень пачынаўся, 
як звычайна, а калі сталі запускаць зонды ў паветра, іх кідала ва ўсе бакі. 
“Эх, вечарам нам не паздаровіцца”, – сказаў Цыгельніцкi. І сапраўды, 
яго прадказанні збываліся, і надвор’е тут жа мянялася. Вывучэнне 
атмасферных працэсаў ішло насуперак усім перашкодам. Тут акрамя 
савецкіх даследчыкаў працавалі спецыялісты з розных краін свету. Такое 
ўзаемадзеянне было карысным. Антарктычнае лета радавала яркім сон-
цам. Вакол – жыццё. Да людзей цягнуліся ланцужкі пінгвінаў. Грэліся ў 
сонечных промнях цюлені, кружыліся буравеснікі. І Далгіну ўспомніўся 
жывёльны свет Паўночнага ледавітага акіяна. І там ішло жыццё. Каля 
самага полюса блукалі па льдах белыя мядзведзі, на льдзінах ён сустракаў 
палярных пясцоў, дабіралася да полюса нерпа, а вось морж любіў шу-
каць ежу ў прыбярэжных водах. А якія шумныя, быццам цімкавіцкія 
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кірмашы, птушыныя базары на Курыльскіх астравах або на Новай зямлі і 
Шпіцбергене! У розных вандроўках ён адчуў прыгажосць нашай планеты 
і бурлівасць жыцця на ёй.

Доктар геаграфічных навук прафесар Ісак Маркавіч Далгін, працуючы ў 
Ленінградскім арктычным і антарктычным навукова-даследчым інстытуце АН 
СССР, апублікаваў больш за сто навуковых прац па метэаралогіі, якія дапама-
гаюць сіноптыкам больш дакладна прагназаваць надвор’е, што, у сваю чаргу, 
дае магчымасць зберагаць ураджаі сельгаскультур, а мараходам, авіятарам і 
спецыялістам многіх службаў папаўняць вытворчыя рэсурсы.

Ён даў пуцёўку ў навуку многім вучоным, яго аўтарытэт і прызнанне вя-
домы вучоным свету. Нездарма Ісак Маркавіч адзначаны ордэнам Працоўнага 
Чырвонага Сцяга.

Шмат сваіх прац, а таксама ўнікальныя здымкі з лёдавых полюсаў свету 
наш вучоны-зямляк даслаў у Капыльскі краязнаўчы музей. Як добра, што 
такія людзі, як Далгін, пракладаючы шляхі ў невядомае, давалі нам магчы-
масць пазнаць свет. Ён ніколі не забываў сваю малую радзіму і радаваўся по-
спехам землякоў, праз райгазету “Слава працы” жадаў шчасця і поспехаў у 
працы капылянам.

2011 г.

Віктар Іўчанкаў
СЛУЖЭННЕ СЛОВУ

арКадзь нарКевІч

Лад жыцця, звычкі чалавека даволі часта фарміруюцца прафесійным за-
няткам. І гэта натуральна, бо даводзіцца прапускаць праз свае сэрца і душу 
тое, што робіш, чаму аддаеш свае сілы і розум. Асабліва гэта датычыць тых 
людзей, якія прысвяцілі сябе навуцы, педагогіцы і служэнню Слову. Да такіх 
асоб, без сумненняў, трэба аднесці вядомага беларускага моваведа, доктара 
філалагічных навук, прафесара, выдатніка адукацыі Рэспублікі Беларусь Ар-
кадзя Іосіфавіча Наркевіча.

Аркадзь Іосіфавіч вылучаўся вельмі патрэбнай для нашага часу асаблівасцю: 
калі ён уваходзіў у аўдыторыю, кабінет, рэдакцыю, то фізічная прасто-
ра напаўнялася беларускасцю. Усё ў ім спалучала лепшыя рысы з народу: 
душэўная цеплыня, спагадлівасць, мудрасць, мяккая інтэлігентнасць, тале-
рантнасць, прыхаваная ва ўсмешцы рахманасць і бязмежная дабрыня. Хаця 
апошняя рыса не перашкаджала яму быць справядлівым і прынцыпова катэ-
гарычным у справах, якія тычыліся інтарэсаў кафедры або канкрэтных асоб. 
Мусіш прызнаць, што такіх вучоных, фізічная прысутнасць якіх фарміравала 
маўленчыя густы і вызначала грамадзянскія прыярытэты, засталося няшмат. 
І сёння іх так не стае…

Нарадзіўся Аркадзь Іосіфавіч Наркевіч 10 сакавіка 1929 г. у вёсцы 
Варонаўшчына Капыльскага раёна Мінскай вобласці. Шчодра надзелены та-
лентам, выкрышталізаваным з сялянскай дапытлівасці і цікаўнасці, Аркадзь 
Іосіфавіч стаў дбайным рупліўцам у вывучэнні роднай мовы. Просты і шчыры 
ў адносінах, цалкам аддадзены навуковай справе беларус, хто прысвяціў сваё 
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жыццё роднай Бацькаўшчыне, прафесар Наркевіч пакінуў добрую памяць пра 
сябе і пра свае справы. 

Жыццёвыя пуцявіны моцна пераплялі лёс Аркадзя Іосіфавіча Наркевіча са 
словам і з навукай аб мове. Менавіта гэтым дзвюм зоркам найбольш аддаваўся 
вучоны і зрабіў гэты занятак любімым: адказна, шчыра і з вялікай аберагаль-
най сілай ставіўся ён да слова, асабліва друкаванага. У прафесара быў свой 
стыль – строгі і акадэмічны. Хоць яго тэзаўрус уключаў мноства слоў, якія ён 
браў і з вясковых каранёў, і з паэзіі, і з беларускай песні. Асабліва адчувалася 
гэта, калі ён звяртаўся да сваіх каляжанак – філалагінь і журналістак.

Навуковыя інтарэсы доктара філалагічных навук прафесара Аркадзя 
Іосіфавіча Наркевіча асноўным чынам былі звязаны з крыніцай беларуска-
га мовазнаўства – марфалогіяй і сінтаксісам роднай мовы. Яго кандыдац-
кая дысертацыя “Спосабы выражэння азначэнняў у сучаснай беларускай мо-
ве”, абароненая ў 1956 г., прысвечана вызначэнню асаблівасцей дапасавання 
азначэнняў да азначальных слоў у сучаснай беларускай мове, характарыстыцы 
прыназоўнікава-іменных канструкцый з атрыбутыўнай сінтаксічнай функцы-
яй, што дазволіла ў будучым выйсці на дысертацыйнае даследаванне “Сістэма 
словазлучэнняў у сучаснай беларускай мове”, у якім былі вылучаны структур-
на-семантычныя тыпы словазлучэнняў. На матэрыяле мастацкай літаратуры, 
публіцыстыкі, навуковых, навукова-папулярных і перыядычных выданняў 
прааналізаваны беспрыназоўнікавыя і прыназоўнікавыя канструкцыі грама-
тычнай сістэмы, апісаны сінанімічныя і стылістычныя асаблівасці, паказана 
прадуктыўнасць і тыповасць іх для пэўных разнавіднасцей літаратурнай мо-
вы. Аналіз праводзіўся не толькі ў плане вызначэння нарматыўнасці тых ці 
іншых канструкцый, але і з мэтай паказу тэндэнцый развіцця самой сістэмы 
словазлучэнняў. Манаграфія па тэме дысертацыі адкрыла навуковыя даля-
гляды для далейшага вывучэння словазлучэння як моўнай адзінкі і ў цэлым 
сінтаксічнай навукі на Беларусі. 

Фундаментальная праца А. І. Наркевіча “Назоўнік. Граматычныя катэгорыі 
і формы” з’явілася працягам навуковых разважанняў вучонага пра сістэмнае 
ўладкаванне роднай мовы, прыярытэтам якіх стала вылучэнне назоўніка ў 
якасці выключна прадуктыўнага і разнастайнага ў семантычных і струк-
турных адносінах лексіка-граматычнага разраду знамянальных слоў. Пад 
лінгвістычным мікраскопам вучонага апынулася шматстайнасць праяў 
назоўніка, ярка выражаная адметнасць уласцівых яму агульных катэгарыяль-
ных і семантычных прымет, граматычных значэнняў і сінтаксічных функцый 
у сказе. Можна меркаваць, што пільная ўвага прафесара Наркевіча да гэтай 
часціны мовы была выклікана нарастаннем функцыянальнай актыўнасці 
назоўніка, асабліва ў публіцыстычным маўленні. 

Семантычны аб’ём назоўніка на працягу ХХ ст. эвалюцыянуе, а ён сам 
набывае поліфункцыянальнасць, актыўную распаўсюджанасць. Праведзены 
разгляд катэгорый і форм назоўнікаў з усёй сукупнасцю ўласцівых ім дыфе-
рэнцыяльных адзнак і своеасаблівасцей паказаў, што назоўнік як граматычны 
клас знамянальных слоў з прадметным значэннем належыць да ліку най-
больш багатых і разнастайных па сваёй змястоўнай структуры і форме часцін 
мовы, якая, паводле вызначэння акадэміка В. Вінаградава, займае ў агуль-
най сістэме граматычных і лексіка-семантычных разрадаў слоў “цэнтральнае 
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становішча”. А. І. Наркевіч паказаў здольнасць беларускага назоўніка вы-
ступаць у якасці своеасаблівага моўнага сродку апрадмечвання разнастайных 
паняццяў і ўяўленняў рэчаіснасці. “У назоўніку, – гаварыў вучоны, – як у фо-
кусе, сыходзяцца, аб’ядноўваюцца, цесна пераплятаюцца і ўзаемадзейнічаюць 
шматлікія катэгорыі ўласна-марфалагічнага, лексіка-семантычнага і функцы-
янальнага планаў”. Менавіта з гэтым і звязвалася ідэя вучонага пра цэнтрыч-
насць назоўніка ў беларускім публіцыстычным маўленні.

Амаль сорак гадоў аддаў Беларускаму дзяржаўнаму ўніверсітэту прафесар 
Наркевіч. Дзесяцігадовая навуковая дзейнасць у Інстытуце мовазнаўства НАН 
Беларусі, дзе ён выступіў суаўтарам акадэмічных прац, стала добрай глебай 
для вызначэння спецыфікі мовы і стылю сродкаў масавай інфармацыі. Грама-
тыст, ён не мог не адчуваць патрэбы ў даследаванні слова ў функцыянальным 
дзеянні. Гэта, дарэчы, і стала прычынай пераходу Аркадзя Іосіфавіча на фа-
культэт журналістыкі БДУ. Яму хацелася дасягнуць, можа, і недасягальнага – 
сфарміраваць адмысловы моўны густ ва ўсіх сваіх выпястоўцаў, спалучыць у 
кожным журналісце моўную інтуіцыю з творчай задумай, кампазіцыяй твора. 
Ён заўсёды падкрэсліваў асаблівасць журналісцкай працы – аператыўнасць, 
пры якой павінна захавацца тонкае адчуванне слова, яго ўплывовая сіла. 
Аберагаў журналісцкае слова, пеставаў у ім асобу, таго, хто тварыў, жыў сваёй 
прафесіяй. Бо лічыў журналіста чалавекам, адораным ад прыроды. Таму і не 
асабліва любіў крытыканства ў бок журналістаў. А калі ўшчуваў сам, то рабіў 
гэта з добрай усмешкай і вясёлай задорынкай у вачах – маўляў, паглядзіце, 
да чаго дапісаліся.

Прафесар Наркевіч, працуючы на пасадзе загадчыка кафедры стылістыкі 
і літаратурнага рэдагавання, адчуваў і актыўна падтрымліваў новыя паве-
вы ў лінгвістыцы, філалогіі: у вучэбны план факультэта журналістыкі былі 
ўключаны курсы “Слова ў кантэксце часу”, “Лінгвістыка публіцыстычнага 
тэксту”, “Рыторыка”, “Моўная норма: сістэмнасць і асістэмнасць” і інш. Гэта 
адкрывала прастору для навуковай дзейнасці маладым вучоным, было трыва-
лым падмуркам пашырэння кола лінгвістычных інтарэсаў выкладчыкаў кафе-
дры, высокапрафесійнай падрыхтоўкі журналісцкіх кадраў. 

Для студэнтаў дзённага і завочнага аддзяленняў А. І. Наркевіч выдаў 
арыгінальны вучэбны дапаможнік для самастойнай работы студэнтаў “Прак-
тычны курс сучаснай беларускай мовы”. Яго стварэнне было выклікана 
неабходнасцю ўдасканальваць і развіваць нетрадыцыйныя формы і метады 
аўдыторнай і пазааўдыторнай работы пад непасрэдным кіраўніцтвам вы-
кладчыка, паглыбляць і замацоўваць атрыманыя падчас заняткаў па мове 
неабходныя тэарэтычныя веды, выпрацоўваць у студэнтаў уменне самастойна 
асэнсоўваць і вывучаць розныя фанетычныя, граматычныя і лексічныя з’явы, 
прывіваць навыкі ўдумлівай і карпатлівай працы над мовай. Асаблівасць 
гэтага дапаможніка ў тым, што ён пабудаваны ў форме разгорнутых тэ-
матычных пытанняў з заданнямі па ўсіх праграмных раздзелах сучаснай 
беларускай мовы. Яны фармулююцца такім чынам, што кожнае наступнае 
пытанне як бы развівае, удакладняе ці раскрывае сэнс і значэнне папярэд-
няга і наводзіць на пэўную думку яго зместу і ролі. У гэтым і была сутнасць 
навучальнай методыкі А. Наркевіча. Ён клапаціўся пра студэнта, запрашаў 
яго да роздуму, разваг, дынамічнай працы над выбарам слова ў маўленні… 
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Навуковая спадчына прафесара Наркевіча сімвалічна акрэслівае набыткі 
беларускага мовазнаўства, методыкі выкладання ў вышэйшай школе. Рупліва 
назапашанае ў Наркевічавай скарбонцы перакідае масток да наступных 
пакаленняў, да спасціжэння таямніц маўлення, адкрывае шлях да новых мето-
дык, тэорый і практык. Шмат журналістаў прайшло праз яго добразычлівасць, 
чуласць, розум і сабраную, здаецца, з крыніц роднай Капыльшчыны прафесар-
скую інтэлігентнасць і мудрасць. 

Справа Аркадзя Іосіфавіча працягваецца ў курсавых і дыпломных, 
магістарскіх і дысертацыйных даследаваннях, у сімпозіумах, навуковых тра-
дыцыях. Сведчаннем гэтага сталі юбілейныя навуковыя канферэнцыі “Слова 
ў кантэксце часу”, якія ладзіць Беларускі дзяржаўны ўніверсітэт раз на пяць 
гадоў. Маштабы навуковых форумаў з кожным разам пашыраюцца, бо разрас-
таецца кола ўдзельнікаў. Значыць, спраўджваюцца запаветы вучонага…

2014 г.

Іван Ігнатчык
АДЗІН З ЯГО ПСЕЎДАНІМАЎ – ЦІМКАВЕЦ

рыгор родчанКа

Рыгор Родчанка, статны марскі афіцэр, як правіла, улетку прыязджаў 
на сваю малую радзіму – у Цімкавічы. І мы, хлапчукі, седзячы на беразе 
паўнаводнай Мажы, з зайздрасцю пазіралі на гэтага марака, які віртуозна 
рассякаў хвалі, узнятыя коламі млына. Ён не задзіраў носа і любіў пагаварыць 
з цімкавіцкімі падлеткамі. Р. Родчанка стаў вядомым краязнаўцам, паэтам і 
літаратуразнаўцам.

Многім капылянам пашчасціла сустракацца з вядомым цімкаўцам, у 
1990-я гг. ён часта прыязджаў у рэдакцыю газеты “Слава працы” і шмат 
цікавага расказаў пра сваю творчасць і даследчую працу. З ім сябравалі Віктар 
Семянкевіч, Іван Пракарына, Усевалад Гурыновіч, і аўтару гэтых радкоў было 
таксама прыемна сустракацца з Родчанкам.

Бацька Рыгора Родчанкі Віктар Дзмітрыевіч – украінец, у свой час 
праходзіў вайсковую службу ў 17-м Цімкавіцкім пагранатрадзе. Пазнаёміўся з 
мясцовай прыгажуняй Вольгай. Маладыя пажаніліся. Як былога пагранічніка 
яго ставілі на розныя адказныя работы. Пабываў на пасадах старшыні сель-
савета, старшыні калгаса і сакратара партарганізацыі Цімкавіцкай МТС. На-
шчадак запарожскіх казакоў, яго сын хутка асвоіў мясцовую мову і палюбіў 
капыльскія песні, жарты, прымаўкі. Да вайны ён паспеў закончыць толькі 
шэсць класаў Цімкавіцкай дзесяцігодкі.

Ужо на пяты дзень пасля нападу гітлераўцы прыйшлі ў мястэчка. Яны 
разрабавалі рускую і беларускую школы і прадпрыемствы. У школе ў канцы 
вуліцы Капыльскай праз выдраныя вокны вецер раскідваў паперы. Рыгор 
пакорпаўся і знайшоў метрыкі аднакласнікаў, а вось уласных не адшукаў і 
таму доўгі час не ведаў дату свайго нараджэння.

Рыгор быў дапытлівы. Ад сябрука, бацька якога быў паліцаем, даведаўся, 
што іх сям’ю расстраляюць. Змог дабегчы раней за паліцэйскіх і папярэдзіць 
родных. Рыгор з бацькамі пайшоў у партызаны, а маці з двума дзецьмі хавалася 
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ў сваякоў. Але потым ёй давялося хавацца разам з партызанамі ў палескіх 
балотах.

Рыгору было крыху больш за 12 гадоў, калі ён, рослы падлетак, нёс 
партызанскія нягоды нароўнi з дарослымі. Як сам успамінаў, бацька стварыў 
партызанскі атрад імя Ракасоўскага і стаў яго камісарам. Разам з бацькам 
падлетак удзельнічаў у баях з захопнікамі. У час перадышкі пад уздзеяннем 
убачанага пісаў вершы, адзін з іх расказвае яго партызанскую біяграфію:

Нарадзіўся я ў 29-м,
А хрысціўся ў гады вайны.
Кулямётным агнём і гарматным
Не без страху, але без маны,
Ў адпаведнасці з цяжкім часам
(То другі быў ваенны год)
Стаў маім сёмым класам
Баявы партызанскі ўзвод.

У канцы 1942 г. у адным з баёў сын Рыгор і бацька Віктар згубілі адзін 
аднаго да вясны 1943-га. Рыгор партызаніў на Палессі з каўпакаўцамі. Тут 
яны сустракалі самалёты з Масквы. А калі вярнуўся ў родны атрад, яго 
часта пасылалі на разведку ў Слуцк. Аднойчы, калі ён нёс важны ліст да 
падпольшчыкаў, яго захапілі паліцаі і доўга катавалі.

Ён нічога не сказаў здраднікам і нават змог утаіць шыфраграму, а інакш 
не паздаровілася б слуцкім патрыётам. Удалося збіць з ног аднаго паліцая і 
ўцячы. Але пакуты ад допытаў і шматлікія раны пазней адбiліся на здароўі.

У 1946 г. Рыгор закончыў скарочаны курс цеплатэхнікума. Працаваў на 
аднаўленні заводаў і жывёлагадоўчых комплексаў. Пасля службы на Чырвана-
сцяжным Балтыйскім флоце юнак вучыўся ў ваенным фінансавым вучылішчы 
і пасля яго заканчэння на пасадзе начфіна служыў у Балтыйскай артылерый-
скай брыгадзе. Тут ён завочна закончыў філфак БДУ.

Баявыя раны ўвесь час напаміналі пра сябе, і таму ў 1959 г. Рыгор 
звольніўся ў запас, жыў і працаваў у Слуцку, які стаў для яго родным. Тут 
ён выкладаў беларускую мову і літаратуру ў найстарэйшай школе Беларусі. 
Шмат даведаўся пра яе. Яна і натхніла на даследчую дзейнасць. Менавіта 
першая кніга “Старэйшая школа Беларусі” прынесла Р. Родчанку вядомасць 
і стала бібліяграфічнай рэдкасцю. Дарэчы, у гэтай школе вучылася шмат 
капылян, пра якіх ён успамінаў у выданні. Адзін з іх – Петрусевіч, першы 
дэлегат РСДРП. А якая велічная постаць Красоўскага – прафесара медыцыны, 
заснавальніка акушэрства і гінекалогіі Расіі... А таксама першага рэктара Пе-
цярбургскай ваенна-медыцынскай акадэміі... А тыя ж Сташэўскі і Рэйнгольд – 
наркамы беларускага ўрада...

Пры падтрымцы вядомага беларускага вучонага Адама Мальдзіса Рыгор 
Віктаравіч даследаваў жыццёвы і творчы шлях выдатнага дзеяча беларуска-
га адраджэння і байкапісца Альгерда Абуховіча-Бандынэлі. Як успамінаў 
Родчанка, звестак пра цікавага пісьменніка амаль не было. У некага ж 
маглі захавацца рукапісы ці фотаздымкі. Але хто шукае, той знаходзіць. 
Бібліяграфічных прац па слуцкім краі не было (а гэта па гістарычных мер-
каваннях Старадарожчына, Капыльшчына і нават Салігоршчына). Шукаў 
усюды. Шмат дапамаглі старажылы Слуцка, ды яшчэ неяк выйшаў на след 
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пісьменніка Язэпа Дылы, былога наркама ў часовым урадзе Гартнага, які 
жыў у Саратаве. Той даў правільны кірунак для пошуку, і Рыгор Віктаравіч 
за свой кошт ездзіў у ленінградскія архівы і адначасова шукаў гістарычныя 
пласты пра Слуцк. У выніку плённай працы выйшлі кнігі “Альгерд Абуховіч-
Бандынелі” (1984), “Альгерд Абуховіч. Творы” (1991), “Слуцкая старасвет-
чына” (1991).

Рыгор Родчанка на слуцкіх гарадскіх могілках знайшоў і аднавіў магілу 
Абуховіча. I кніга “Творы” Язэпа Дылы ўбачыла свет дзякуючы старанням 
гэтага шчырага працаўніка. Старажылы-случчане гаварылі, што ў 80-я гады 
мінулага стагоддзя Рыгор Родчанка быў сумленнем мясцовай інтэлігенцыі.

Ён шмат прайшоў па дарогах Случчыны, Капыльшчыны і сабраў некалькі 
дзясяткаў тысяч фальклорных тэкстаў, а выдаў толькі адзін зборнік фалькло-
ру, які запісаў з вуснаў роднай маці. Большая частка сабранага не выдадзе-
на і знаходзіцца ў яго сына Вадзіма Рыгоравіча, супрацоўніка Гродзенскага 
ўніверсітэта.

Рыгор Віктаравіч быў добрым арганізатарам і зацікаўленым чалаве-
кам. Стварыў і ўзначаліў Усесаюзнае таварыства юных удзельнікаў вайны і 
пісьменніцкую арганізацыю, якая дала многім таленавітым случакам пуцёўку 
ў літаратуру.

На працягу 35 гадоў Р. Родчанка друкаваў вершы ў розных выданнях. Яго 
творы перакладаліся на рускую, украінскую, чэшскую, латышскую і іншыя мо-
вы. У яго былі цікавыя псеўданімы: Цімкавец, Грыгор’еў, Грыгаровіч, Лінкор. 
У свой час ім нават зацікавіўся Максім Танк і выклікаў Лінкора на паэтычную 
дуэль. Той прыняў выклік і напісаў такі ж жартоўны верш у адказ.

Вечны супакой Рыгор Родчанка знайшоў у Цімкавічах побач з магіламі 
родных людзей. Памяць пра яго застанецца надоўга. Бо нараджаюцца ўнукі, і 
адзін з іх названы ў гонар дзеда Рыгорам.

2009 г.

Наталля Уладзiмiрава
“ПА ЖЫЦЦІ Я НЕ ПРАЙШЛА, А ПРАЛЯЦЕЛА!”

марыя КарПенКа

Наша размова доўжылася каля пяці гадзін, хоць першапачаткова я 
разлічвала на дзве. Але аказалася, што яе жыццё немагчыма ўціснуць у 
такі кароткі адрэзак часу. Марыя Карпенка, вядомы журналіст, грамадскі 
дзеяч, заслужаны работнік культуры Беларусі, не мае патрэбы ў асаблівым 
прадстаўленні. Гаварыць з ёю лёгка – яна даходліва i трапна фармулюе думкі, 
да якіх не заўсёды дойдзеш уласным розумам. I адначасова складана – як 
прафесіянал, якому скарыліся нябачныя працэсы жыцця i “механізмы” чалаве-
чых стасункаў, яна можа дазволіць сабе раскошу не прыхарошваць рэчаіснасць 
i называць рэчы сваімі імёнамі. Марыя Іосіфаўна – з пароды зорак. Не тых ад-
надзёнак, якія сёння запальваюцца, а назаўтра знікаюць, i ніхто не ўспомніць 
ix імя. Яе зорнасць – гэта ўнутраныя глыбіня i гармонія, памножаныя на не-
жаночы розум, пачуццё ўласнай годнасці i... няўтольную прагу адкрыццяў. 
Напэўна, таму па жыцці яна не прайшла, а праляцела...
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– Сёлета Беларускі саюз жанчын намерваўся вылучыць Вас на конкурс 
“Жанчына года” ў намінацыі “Жанчына-легенда”. Але не вылучыў... Вы, 
напэўна, пакрыўдзіліся?

– Шчыра – не. Я ўвогуле не падыходжу ні пад адну з намінацый “Жанчыны 
года”. Таму што лічу сябе... жанчынай XX стагоддзя. (Загадкава ўсміхаецца. – 
Аўт.). А яно, на жаль, ужо адышло.

– Давайце вернемся ў Ваша стагоддзе… Вы нарадзіліся на Капыльшчыне 
ў даваенны час. Тады газеты можна было пералічыць па пальцах, а пра тэ-
лебачанне і гаворкі не ішло… Адкуль у вясковай дзяўчынкі гэтае жаданне – 
пайсці ў журналістыку?

– Па-першае, спачатку я збіралася ісці “ў артысткі”, бо была прымай 
Цімкавіцкай школы імя Кузьмы Чорнага, ні адзін школьны спектакль ці 
канцэрт не праходзіў без майго ўдзелу. А па-другое, нашы Цімкавічы былі 
не вёскай, а старадаўнім радзівілаўскім мястэчкам – са сваёй культурай, 
традыцыямі, школай, бальніцай, царквой, вядомымі на ўсю акругу кірмашамі…

Мне падабалася выступаць на сцэне, але разам з тым падабалася пісаць 
сачыненні. Мы ўсе ганарыліся славутым земляком пісьменнікам Кузьмой 
Чорным. Я думала тады: калі ён мог пісаць, дык чаму я не змагу? (Смяец-
ца. – Аўт.)

– Значыць, Вы ішлі “ў пісьменнікі”?
– Не, я проста хацела пісаць. Самалюбства падагравалася яшчэ і тым, што 

мае сачыненні настаўнікі заўсёды зачытвалі перад класам... А першая мая 
публікацыя, якая з’явілася ў раённай газеце, датычылася выбараў у Вярхоўны 
Савет БССР. У той год я, школьніца, галасавала ўпершыню. Дырэктар шко-
лы папрасіла напісаць пра ўражанні ў раённую газету. I калі я ўбачыла сваё 
прозвішча, набранае друкаванымі літарамі, – быццам вырасла ва ўласных 
вачах! Тады друкаванае слова было ісцінай у апошняй інстанцыі, яму верылі 
безагаворачна. I я ў выніку выбрала журналістыку.

– А якім вам узгадваецца журфак “узору” 1950-х?
– Гэта было аддзяленне журналістыкі філалагічнага факультэта 

Белдзяржуніверсітэта. Але мы ўсё роўна казалі “журфак”. У нас нават гімн 
існаваў:

Журфак, вперёд!
Декан зовёт!
Нас районная газета ждёт...

У параўнанні з іншымі факультэтамі, мы адчувалі сябе прывілеяваным кла-
сам, былі ўпэўнены, што на многія рэчы глядзім шырэй, бачым і ведаем больш 
за іншых – журналісты ж! З нашага факультэта “ўзору 50-х” выйшла цэлая 
плеяда славутасцей. Са мной вучыліся Ігар Дабралюбаў, Адам Мальдзіс, Ніл 
Гілевіч, Анатоль Вярцінскі, Барыс Стральцоў, Анатоль Чаркасаў... Асабліва 
вылучаўся, безумоўна, Гілевіч – ужо прызнаны паэт... Пазней прыйшлі Васіль 
Зуёнак, Генадзь Бураўкін, Рыгор Барадулін... Увогуле, свае “зоркі” былі на 
кожным курсе, імі ганарыліся, на іх імкнуліся раўняцца.

– Цяжка давалася ўніверсітэцкая навука?
– Я скончыла школу з залатым медалём, таму працэс навучання, новыя 

прадметы мяне не палохалі, наадварот – захоплівалі. Цяжкасці былі іншага 
кшталту. Грошай у калгасе, дзе працавалі мае бацькі, тады не плацілі. Нашу 
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сям’ю карміла – у літаральным сэнсе слова – карова... Скараць сталіцу я пры-
ехала практычна ні з чым, з адзення – стары шавіётавы касцюмчык і “падлет-
кавыя” чаравікі. Стыпендыя была 290 рублёў, з яе 100 трэба было аддаваць за 
кватэру. Таго, што заставалася, ледзьве хапала на ежу... На нашым курсе ву-
чылася шмат дзяўчат, чые бацькі-ваенныя пасля вайны папрывозілі з Германіі 
такія рэчы, якія мне маглі хіба што прысніцца. Я ж бегала на заняткі ў сваім 
нязменным касцюмчыку, стараючыся пра гэта не думаць. Але прыйшла восень, 
з ёю халады, і “не думаць” стала немагчыма... Аднойчы вечарам выйшла з 
Ленінскай бібліятэкі – усё наўкол замецена снегам, людзі хутаюцца ў футры і 
паліто... Іду ў сваім паношаным, мокрым “шавіёце” і плачу наўзрыд – ад хола-
ду і безвыходнасці. Усё, думаю, не магу так больш, трэба забіраць дакументы...

Заходжу ў сенцы дома, дзе мы з дзяўчатамі “кватаравалі”, і раптам... чую 
за дзвярыма мамін голас. Яна прыехала на спадарожнай машыне і прывезла 
сапраўдны скарб: карычневае дэмісезоннае паліто з лісіным каўняром, гумовыя 
боцікі і капялюшык... Я стаяла як аслупянелая: адкуль усё гэта? “Дачушка, – 
сказала мама, – мы прадалі карову”... Да гэтага часу, узгадваючы тыя маміны 
словы, не магу стрымаць слёзы. Як мае бацькі і малодшая сястра выжылі, 
аднаму Богу вядома. Так што ў людзі мяне вывела карова.

– Пасля ўніверсітэта Вы маглі застацца працаваць у сталіцы, але на 
размеркаванні чамусьці выбралі Магілёў...

– Усё вельмі проста. Застацца ў сталіцы мне не дазволіла камсамольскае 
сумленне. А з Магілёва можна было даехаць да маіх Цімкавічаў без пера-
садак. Так я апынулася ў абласной газеце “Магілёўская праўда”. Вось там 
і прайшла сапраўдную школу журналістыкі. Адразу з галавой акунулася 
ў работу – мяне прызначылі спачатку карэспандэнтам, потым і загадчы-
кам аддзела савецкага будаўніцтва. Аб’ездзіла і абхадзіла ўдоўж і ўпоперак 
усю Магілёўскую вобласць. Транспарту не хапала, таму да герояў будучых 
артыкулаў даводзілася дабірацца і на папутках, і на вазах, і на веласіпедзе, 
і на сваіх нагах... Калектыў тагачаснай рэдакцыі складаўся з добрых людзей, 
але ж палова з іх у прафесійным плане былі слабаватыя. Вось мне, новенькай, 
і давялося бегаць, каб усё паспяваць. Пра мяне ў рэдакцыі так і казалі: “Маша 
бяжыць...” Фраза прыляпілася, як другое імя.

Я была зусім дзяўчынкай, калі калегі выбралі мяне дэлегатам на 1-ы з’езд 
Саюза журналістаў СССР, які адбыўся ў 1959 г. Ад Беларусі там прысутнічала 
27 дэлегатаў. Сёння нікога з іх ужо не засталося ў жывых. Акрамя мяне, зра-
зумела.

– А што за гісторыя была ў Вас з Пастарнакам?
– Калі ў 1958 г. Барысу Пастарнаку далі Нобелеўскую прэмію, на яго абры-

нулася ўся савецкая прэса... Выклікае мяне галоўны рэдактар “Магілёўскай 
праўды” Іван Паўлавіч Крыскавец і кажа: “Вось усе даюць артыкулы пра 
Пастарнака, трэба і нам яго закляйміць... Давай, напішы што-небудзь!” Ад-
казала, што не буду пісаць пра тое, чаго не ведаю – тады я сапраўды яшчэ 
не была знаёмая з творчасцю Пастарнака (“адкрыла” яго нашмат пазней). 
А перапісваць чужыя думкі з іншых газет не магла – палічыла гэта ніжэй за 
сваю прафесійную і чалавечую годнасць.

Мне мой “дэмарш” не забылі. Пачалі пазбаўляць прэмій, перасталі вылу-
чаць мае артыкулы як лепшыя, нават калі яны мелі вялікі рэзананс... I так 
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працягвалася, пакуль у “Магілёўскую праўду” не прыйшоў новы рэдактар 
Васіль Яфімавіч Цітавец. Пачалося іншае жыццё. Але ад свайго прынцыпу – 
не пісаць пра тое, чаго не ведаю – я не адступала ніколі.

– У 31 год Вы сталі намеснікам галоўнага рэдактара абласной газеты, 
у 39 – галоўным рэдактарам адзінага ў рэспубліцы часопіса для жанчын 
“Работніца і сялянка”... Сталіца прыняла “правінцыялку” насцярожана?

– О-о-о! Не тое слова! На месца галоўнага рэдактара жаночага часопіса 
прэтэндаваў ледзь не тузін пісьменніц... У рэдакцыі тады працавала Еўдакія 
Лось, таленавітая паэтка, якая вельмі хацела, каб прызначылі яе... Але мы 
з калектывам хутка знайшлі агульную мову. Усяго два разы, пакуль ішла 
прыцірка, супрацоўнікі спрабавалі навязаць мне свае “правілы гульні”. Але 
я спакойна, каб нікога не пакрыўдзіць, дала зразумець, хто ў хаце гаспадар.

– Калі маладая жанчына робіць імклівую кар’еру, гэта заўсёды нагода 
для чутак...

– Мне прыпісвалі розных высокапастаўленых “апекуноў” – ад уласнага 
карэспандэнта газеты “Правда” ў Беларусі да першага сакратара ЦК партыі 
Пятра Міронавіча Машэрава.

– А Вам даводзілася сустракацца з Машэравым асабіста? 
– Усяго некалькі разоў. Першы раз яму мяне “паказвалі” перад зацвяр-

джэннем на пасаду галоўнага рэдактара часопіса “Работніца і сялянка”. 
Я знаходзілася ў яго кабінеце гадзіну і сорак хвілін. Мне вельмі ціснулі новыя 
туфлі, але ж даводзілася цярпець... Сядзелі, размаўлялі. Там жа прысутнічаў 
загадчык аддзела прапаганды ЦК партыі Савелій Паўлаў. Машэраў толькі 
што вярнуўся з Польшчы, расказваў пра паездку, звяртаўся то да Паўлава, 
то да мяне, пра нешта пытаўся, слухаў, назіраў – вывучаў. Гэта была такая 
тактыка... А на наступны дзень на бюро ЦК мяне ўжо зацвердзілі галоўным 
рэдактарам.

У другі раз да Машэрава выклікалі пасля таго, як наш часопіс змясціў 
крытычны артыкул пра становішча салдацкіх удоў. На той момант дзяржава 
дапамагала ў асноўным ветэранам вайны, а жанчыны, у якіх ліхалецце за-
брала мужоў, патрэбнай дапамогі не атрымлівалі. На свой страх і рызыку я 
падпісала артыкул у друк... Праз некалькі дзён пасля выхаду часопіса раздаўся 
званок з ЦК: “Машэраў запрашае вас на гутарку”. Ішла туды на драўляных 
нагах, развітаўшыся ў думках з пасадай... Пётр Міронавіч запрасіў сесці і... 
падзякаваў за своечасовы артыкул. Сказаў, што на ўзнятую намі праблему 
дзяржава зверне самую пільную ўвагу. А на развітанне паціснуў руку... У рэ-
дакцыю, дзе мяне чакалі ўсе супрацоўнікі, ляцела як на крылах.

– Вашай сям’і – мужу і дзецям – давялося пераехаць з Магілёва ў Мінск 
услед за Вамі. Вы разумелі, што гэта ўдар па мужчынскім самалюбстве?

– Безумоўна, разумела. Тым больш, што муж таксама быў у Магілёве 
не апошнім чалавекам – загадваў аддзелам культуры гарвыканкама. А тут 
у сталіцу запрасілі не яго, а мяне... Быў канфлікт, і даволі сур’ёзны. Муж 
заўпарціўся: не хачу ў Мінск! I я паехала спачатку адна. I яшчэ з паўгода 
кожныя выхадныя маталася з Мінска ў Магілёў, таму што дачка вучылася ў 
7-м класе, а сын – у 1-м, і ім, безумоўна, без мяне было цяжка... Урэшце муж 
зразумеў, што я не перадумаю, і скарыўся абставінам.

– А калі б ён паставіў умову: або я, або твая праца?
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– Выбрала б працу. Бо муж усё роўна нікуды не падзеўся б. (Смяецца. – Аўт.)
– Пад Вашым кіраўніцтвам тыраж часопіса, які разыходзіўся не толькі 

па Беларусі, але і па ўсім СССР, павялічыўся з 230 тысяч экзэмпляраў да 
амаль што 1,5 мільёна. Лічба, нават для савецкага часу, уражальная... Пра 
што пісалі?

– У той час газеты занадта многа месца аддавалі афіцыёзу і значна менш – 
артыкулам пра надзённыя клопаты, праблемы і трывогі звычайных людзей. 
А часопіс якраз мог дазволіць сабе такую раскошу. Па-другое, у нас у кожным 
нумары выходзіў спецыяльны дадатак, які меў практычны кірунак: у ім мож-
на было знайсці і выкрайку моднай сукенкі (што пры тагачасным дэфіцыце не 
магло не радаваць жанчын), і кулінарныя рэцэпты, і парады па гаспадарцы... 
Да таго ж мы былі манапалістамі ў жаночай тэматыцы. Гэта цяпер кіёскі 
запоўнены пад завязку “Лізамі”, “Дар’ямі”, “Прыгажунямі” і іншым гламурам, 
нацэленым на ілюстраванне ўдачы і поспеху. А тады была толькі “Работніца 
і сялянка” (якую пазней па шматлікіх просьбах чытачоў мы перайменавалі ў 
“Алесю”), і яна пісала пра звычайнае жыццё звычайных жанчын, не абмінаючы 
і вострыя моманты. Я не зацвярджала план нумара, калі там не было праблем-
нага артыкула. I радавалася, калі нехта з супрацоўнікаў “выстрэльваў” злаба-
дзённай тэмай. А “выстрэльваць” было каму – у часопісе працавалі не проста 
моцныя журналісты, але і найлепшыя “пёры” рэспублікі: Алена Васілевіч, 
Галіна Васілеўская, Алена Уладзімірава, Аркадзь Бржазоўскі, Валянціна Кара-
лёва, Аляксандра Захарэнка, Людміла Куслівая, Уладзімір Правасуд...

– У Вас як у галоўнага рэдактара адзінага жаночага выдання былі 
прывілеі – дзяржаўная дача, службовая машына, прадуктовыя заказы, спец-
атэлье?

– З усяго гэтага была толькі службовая машына, якой маглі карыстацца і 
іншыя супрацоўнікі рэдакцыі. Я мела “прывілеі” іншага кшталту. Пасля таго як 
стала рэдактарам, мяне адразу выбралі сакратаром беларускага рэспубліканскага 
Савета жанчын, членам Камітэта савецкіх жанчын, а потым і членам прэзідыума 
гэтага камітэта. Паралельна была яшчэ і намеснікам старшыні беларускага 
Камітэта міру, а таксама членам праўлення беларускага Таварыства дружбы 
і культурных сувязяў з замежнымі краінамі. Па маіх камандзіроўках можна, 
напэўна, геаграфію вывучаць. Але гэта былі менавіта камандзіроўкі, а не ту-
рыстычныя паездкі. Даводзілася шмат і напружана працаваць, несці на плячах 
цяжар адказнасці не толькі за сябе, але і за сваю краіну. А потым расказ-
ваць пра вандроўкі чытачам на старонках разнастайных выданняў... Двойчы я 
прадстаўляла Беларускую Савецкую Сацыялістычную Рэспубліку на сесіях Ге-
неральнай асамблеі Арганізацыі Аб’яднаных Нацый у Нью-Ёрку, працавала там 
у камітэце па сацыяльных пытаннях. А паралельна пісала артыкулы пра работу 
ААН і перадавала іх у Мінск праз Тэлеграфнае агенцтва (ТАСС). Іх друкавалі 
ў “Звяздзе” – на той час галоўнай беларускай газеце. Мае матэрыялы так і 
падпісвалі: “Марыя Карпенка. Нью-Ёрк”... Падчас першай паездкі ў Амерыку, 
якая доўжылася тры месяцы, пахудзела на 12 кілаграмаў.

– Якой Вам падалася Амерыка?
– Нью-Ёрк мяне ашаламіў!.. Яшчэ больш уразіла сама Арганізацыя 

Аб’яднаных Нацый. Вось, напрыклад, ідзе пасяджэнне, раптам паднімаецца 
адзін з дэлегатаў і ўносіць прапанову спыніць работу сесіі, таму што ён 
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угледзеў нейкае парушэнне ў працэдуры яе правядзення. I работу спыняюць. 
Або яшчэ: за трыбунай нехта выступае, у гэты ж час іншыя ўстаюць з месцаў, 
размаўляюць, выходзяць з залы... Для мяне гэта было дзіўным, я прывыкла 
да іншага: калі ты прыйшоў на пленум ЦК партыі, дык сядзі, пакуль не ад-
пусцяць, гадзін пяць-шэсць.

А Нью-Ёрк... Своеасаблівы горад, не падобны ні на якія іншыя. Спрэс 
шматпавярховы... Там адчуваеш сябе вельмі маленькім. Мне, ва ўсякім разе, 
не хацелася б там жыць.

– Кнігу нарысаў пра Амерыку Вы назвалі “Бярозка на Манхэтэне” – мелі 
на ўвазе сябе?

– У гэтай кнізе і яшчэ ў адной – “Горкі вецер з Гудзона” – я паказала Аме-
рыку такой, якой убачыла, з усімі адрозненнямі ад нашага жыцця. Прынамсі, 
многія з тых адрозненняў прыйшлі потым, пасля “перабудовы”, і да нас: і 
навязлівая тэлерэклама, і бязглуздыя серыялы, і іншае... А бярозка – гэта не 
толькі літаратурны вобраз. Яна сапраўды расла на Манхэтэне, і я, бываючы 
непадалёк па справах, кожны раз падыходзіла да яе і віталася.

– Хто вылучыў Вас у народныя дэпутаты СССР?
– Усесаюзны Камітэт міру разам з Асацыяцыяй садзейнічання Арганізацыі 

Аб’яднаных Нацый СССР. Па гэтай лініі вылучалася, акрамя мяне, яшчэ каля 
трыццаці кандыдатаў. А дэпутацкіх мандатаў, за якія змагаліся кандыдаты, 
было ўсяго пяць. На іх прэтэндавалі, прынамсі, такія вядомыя жанчыны, як 
Вія Артманэ і Ірына Радніна... А ў выніку прайшла я, вытрымаўшы на “вы-
датна” складаны перадвыбарны экзамен у выглядзе пытанняў па міжнароднай 
тэматыцы, што адбываўся ў канферэнц-зале гасцініцы “Расія” ў Маскве... 
Павіншавалі мяне – ужо народнага дэпутата – усе прэтэндэнты, акрамя Віі 
Артманэ. Яна прайшла міма, дэманстратыўна адвярнуўшыся ў іншы бок.

– Але тэрмін Вашага дэпутацтва перарваўся ў сувязі з распадам краіны 
над назвай СССР...

– Шкада, безумоўна, што так атрымалася. Але ўсё ж я паспела зрабіць 
адну вялікую справу. Калі стала ўжо народным дэпутатам, мяне абралі чле-
нам Камітэта па справах жанчын, ахове сям’і, мацярынства і дзяцінства 
Вярхоўнага Савета СССР. На працягу двух з паловай гадоў я вельмі шмат 
працавала, літаральна не вылазіла з Масквы. Камітэт узначальвала Валянціна 
Мацвіенка – тая самая, якая цяпер кіруе Верхняй палатай расійскага парла-
мента, вялікая разумніца, эрудыт. I я выступіла на пасяджэнні камітэта з пра-
пановай: у першую чаргу разгледзець пытанне пра павелічэнне да трох гадоў 
дэкрэтнага адпачынку. Я, маці дваіх дзяцей, па сваім вопыце ведала, як гэта 
важна для жанчыны – мець здаровае дзіця... Вярхоўны Савет складаўся тады 
ў асноўным з мужчын, яны ўспрынялі прапанову нашага камітэта ледзь ці не 
ў штыкі: “Ды вы што! А хто на вытворчасці застанецца, калі жанчын на тры 
гады адпускаць?!” Але мы не адступалі, бясконца вялі з дэпутатамі-мужчынамі 
тлумачальныя гутаркі, працавалі з міністэрствамі, з дзяржкамітэтамі... На-
рэшце адпаведнае рашэнне было прынята спачатку Вярхоўным Саветам СССР, 
а потым яго прадубліравалі саюзныя рэспублікі...

Далей – распалася вялікая дзяржава, перасталі існаваць З’езд народных 
дэпутатаў і Вярхоўны Савет, “нардэпы” раз’ехаліся па дамах... А закон, удаклад-
нены з улікам умоў нашай рэспублікі, дзейнічае і сёння, што мяне вельмі радуе.
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– Вас цікавіць тое, што адбываецца цяпер у журналістыцы?
– Мяне гэта вельмі хвалюе. I вельмі непакоіць, што прафесія журналіста 

дэвальвуецца. Сёння, на жаль, журналістамі зачастую называюць сябе людзі, 
якім няма пра што расказаць грамадству. I тады яны пачынаюць пісаць пра 
тое, хто з кім, даруйце, спіць, хто з кім ажаніўся, у каго якая бялізна... Крыўдна 
і агідна чытаць такія публікацыі, часам нават хочацца рукі памыць.

– Але ж прапанову нараджае попыт...
– У тым і справа! Які попыт, такая і прапанова. Што “заказваем”, тым 

і кормяць. Я ўвогуле падзяляю грамадства на дзве групы: на тых, хто кажа 
“класці”, і на тых, хто кажа “лажыць”. На жаль, апошніх больш. Вось яны і 
спажываюць сурагатную журналістыку, сурагатную літаратуру, кіно...

Журналістыку майго часу таксама можна шмат у чым абвінавачваць. 
Маўляў, навязвала камуністычныя стэрэатыпы, была носьбітам калектыўнай 
думкі... Так, нам нельга было крытыкаваць агульную “лінію партыі”. Але асоб-
ныя партыйныя арганізацыі – калі ласка! Нягледзячы на пэўныя абмежаванні, 
у СМІ было шмат праўды, у тым ліку і непрыемнай. А яшчэ існавала вялікая 
адказнасць за друкаванае слова.

– Чаго, на Ваш погляд, не хапае сучасным сродкам масавай інфармацыі?
– Яскравых аўтарскіх артыкулаў. Рэдакцыі амаль не прыцягваюць на свае 

старонкі разумных, удумлівых аўтараў. Сёння інфармацыя, якой “няма ні ў ка-
го”, цэніцца значна больш, чым узважаная, сур’ёзная аналітыка. На вялікі жаль.

– На працягу нашай размовы Вы ўвесь час зазіраеце ў чырвоны нататнік. 
Што ў ім, калі не сакрэт?

– У ім – асноўныя “вехі” майго жыцця. (Усміхаецца. – Аўт.) Нататкі пра 
самыя цікавыя, значныя і знакавыя падзеі, сустрэчы, людзей... З кім толькі не 
даводзілася сустракацца за гады працы!.. На тым жа 1-м Усесаюзным з’ездзе 
журналістаў усе чакалі Мікіту Хрушчова на прыёме ў Георгіеўскай зале Вялікага 
крамлёўскага палаца. Ён павінен быў увайсці праз ганаровы ўваход. Мяне, 
дзяўчынку з перыферыі, натуральна, адціснулі назад. Адвярнулася выпадкова – 
па лесвіцы паднімаецца са світай Мікіта Сяргеевіч! I ідзе літаральна на мяне! 
Падышоў, паціснуў руку... Усе аслупянелі, бо чакалі яго зусім з іншага боку.

А вось яшчэ запісы: “Сустрэча ў Зімовым садзе з М. С. Гарбачовым”, “Ноч 
у купэ з Яўгенам Догам”, “Сустрэча з Уладзімірам Высоцкім”, “Гіпнатычны се-
анс Вольфа Месінга”, “Як я праігнаравала першага мужа Святланы Алілуевай”, 
“Віншаванне Брэжнева”, “Забойства Джона Ленана”... У год смерці Ленана 
я якраз была ў Нью-Ёрку. Памятаю, сядзела ў нумары і глядзела тэлевізар. 
Раптам эфір перарвалі экстранным паведамленнем: “Забілі Ленана!” А я жыла 
зусім непадалёк ад яго дома. Папрасіла вадзіцеля, каб адвёз мяне туды – па-
глядзець. Але праехаць праз натоўп і паліцэйскі кардон мы ўжо не змаглі...

– Дык Ваш “чырвоны сшытак” дарагога каштуе. Пра тое, каб выдаць яго 
асобнай кніжкай, не думалі?

– Думала. Але, па-першае, на гэта патрэбны грошы, якіх у мяне няма. 
А па-другое... Узяцца за падрыхтоўку кнігі мне перашкаджае адзіны, але 
вельмі сур’ёзны вораг – гіпертанія. А мемуары – тое, што не напішаш, не 
перажыўшы зноў. I ўсё ж спадзяюся... Анастасія Цвятаева напісала свае 
“ўспаміны” на васьмідзясятым годзе жыцця. Дык, можа, і я змагу.

2012 г.
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Зінаіда Раманенка
РУЖОВАЕ ПОЛЫМЯ РУДЫ

васІль ПІнчУК

Даваенныя Цімкавічы ведалі дружную працавітую сям’ю Андрэя Пінчука. 
Старэйшы сын Міхась вучыўся ў школе, а Васіль толькі восенню 1941 г. 
павінен быў пайсці ў першы клас.

...Вогненны смерч вайны зруйнаваў вёску. Памятаю, што сярод вучняў-
пераросткаў у маім пасляваенным класе быў і Васілёк. Той нялёгкай часінай 
вучням трэба было не толькі вучыцца, але і працаваць, расчышчаць руіны 
пад фундамент новай школы. Браты Пінчукі заўсёды былі ў першых радах 
вучнёўскага калектыву.

Летам 1950 г. Пінчукі атрымалі пісьмо ад дзядзькі, шахцёра з Беламорска, 
з запрашэннем прыехаць да яго ў госці. Хлопцам так карцела “паглядзець 
свету”, пра шахты яны мала што ведалі. Бацька, больш рашучы, адразу даў 
сваю згоду на падарожжа, а маці баялася пускаць сыноў у далёкую дарогу. 
Але што зробіш? Уважлівая, клапатлівая маці паклала ў торбу сала, каўбас, 
сякую-такую вопратку. На развітанне заплакала, але бацька цыкнуў на яе: 
“Не псуй хлопцам настрою!”. I паехалі браты-беларусы ў далёкую Карэлію.

Радасна сустрэў хлопцаў дзядзька, распытаў пра навіны. А хлопцы толькі 
і думалі, каб хутчэй паглядзець тую славутую дзядзькаву шахту. А калі пасля 
першай экскурсіі дзядзька прапанаваў хлопцам паспрабаваць сябе ў справе 
шахцёра, юнакі з радасцю згадзіліся. Спачатку было цяжка, нязвыкла. Але 
хлопцы трапілі ў дружную сям’ю вопытных шахцёраў, якія добразычліва 
вучылі навічкоў. У 1951 г. Міхаіл і Васіль былі ў ліку першых маладых 
энтузіястаў, што адгукнуліся на заклік партыі прыняць удзел у будоўлях 
камунізму. Работа на медных рудніках у Свярдлоўскай вобласці – час суровай 
працоўнай рамантыкі і станаўлення мужнасці. Ужо праз год на ўвесь Урал 
прагрымеў рэкорд звяна Васіля Пінчука: 310 м выпрацоўкі за месяц – цэлую 
пяцігодку ніхто не змог перакрыць тое дасягненне.

У 1959 г. прыехалі Пінчукі на адпачынак да бацькоў. Васіль не адзін, а 
з жонкай, Любачкай-уралачкай, і маленькім сынам. У той час у Салігорску 
ішла падрыхтоўка да пуску Першага рудніка. Як жа не паехаць шахцёрам-
уральцам у Салігорск? Братоў ветліва сустрэлі, пазнаёмілі з вытворчасцю, 
а потым запрасілі да сябе на працу. У хуткім часе пачыналася здабыча 
калійнай солі.

З 1960 г. Васіль Пінчук працаваў спачатку скрэперыстам, потым – 
памочнікам машыніста камбайна, а з 1964 г. – брыгадзірам камбайнавай бры-
гады Першага рудаўпраўлення камбіната “Беларуськалій”. У жыцці Васіля 
Андрэевіча Пінчука адбылася вельмі важная падзея: у лютым 1964 г. яго 
прынялі ў рады КПСС. Няўрымслівае сэрца маладога камуніста не магло 
супакоіцца. Веснавым майскім днём таго ж года на Першым рудніку адзначалі 
новую перамогу: за месяц брыгада прайшла 820 пагонных метраў. Такога 
выніку не мела ні адна шахта ў Савецкім Саюзе.

Час імчаў з маланкавай хуткасцю. Няўмольны каляндар адлічваў гады. I вось 
новае дасягненне брыгады Пінчука: за 25 дзён пройдзена 1532 пагонныя метры, 
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выдана на-гара 23 тысячы тон сільвінітавай руды, на 80 % перакрыта месяч-
нае заданне. Гэта быў яшчэ адзін усесаюзны рэкорд. За высокія працоўныя 
паказчыкі В. А. Пінчук быў узнагароджаны ордэнам Леніна. У 1967 – 1971 гг. 
Васіль Андрэевіч Пінчук – дэпутат Вярхоўнага Савета СССР, член планава-
бюджэтнай камісіі. За паспяховае выкананне заданняў восьмай пяцігодкі ў 
1971 г. яму прысвоена званне Героя Сацыялістычнай Працы.

...35 гадоў працы ў нетрах зямлі. Доўгі, слаўны шлях адмераў сваімі 
справамі В. Пінчук. Праз усё жыццё пранёс ён незгасальную зачараванасць ру-
жовым полымем сільвінітавай руды. Незвычайная адданасць абранай прафесіі, 
клопаты пра зямлю-карміцельку ляжаць у аснове працоўнага подзвігу здабыт-
чыка мінеральных угнаенняў. Васіль Андрэевіч перадае свой багаты вопыт ма-
ладым. Цяпер ён на заслужаным адпачынку, але працягвае працаваць, толькі 
ўжо на паверхні зямлі.

1987 г.

Васіль Машко
НАВУКОВЕЦ САМАГА ВЫСОКАГА ЎЗРОЎНЮ

аляКсандр вайтовІч

Аляксандр Паўлавіч Вайтовіч нарадзіўся 5 студзеня 1938 года ў вёсцы 
Рачкевічы Капыльскага раёна Мінскай вобласці. У 1960 г. з адзнакай скончыў 
фізічны факультэт Беларускага дзяржаўнага ўніверсітэта і быў залічаны ў 
Інстытут фізікі АН БССР. 

З пачатку навуковай дзейнасці А. П. Вайтовіча захапіла фізіка газавых 
лазераў. Ім была вылучана ідэя лазера з нелінейнымі селектыўнымі стратамі, 
прапанавана і атрымана селекцыя частот генерацыі, заснаваная на адрозненні 
ў параметрах насычэння ўзмацняльнага і паглынальнага асяроддзяў. Падобныя 
метады селекцыі атрымалі развіццё ў шэрагу айчынных і замежных навуковых 
цэнтраў. Вынікі даследаванняў маладога вучонага леглі ў аснову кандыдацкай 
дысертацыі, абароненай у 1968 г.

У сярэдзіне 1960-х гг. А. П. Вайтовічам выкананы піянерскія працы па 
ўнутрырэзанатарнай лазернай спектраскапіі ў неселектыўным варыянце. Пас-
ля, у пачатку 1970-х гг., у Фізічным інстытуце імя П. Лебедзева АН СССР былі 
прапанаваны селектыўныя метады, якія прадугледжвалі прымяненне шырока-
палосных лазераў, і ўведзены сам тэрмін “унутрырэзанатарная спектраскапія”. 
А. П. Вайтовіч зрабіў, нароўні з іншымі вядомымі беларускімі фізікамі, вялікі 
ўклад у развіццё гэтага буйнога напрамку.

У далейшым А. П. Вайтовіч развіў даследаванні па магнітаоптыцы газа-
вых лазераў. Ім вырашана прынцыпова важная задача пра ўклады сапраўднай 
і ўяўнай частак паказніка пераламлення атамарнага газавага асяроддзя ў 
магнітным полі ў характарыстыкі генерацыі лазера з анізатропным рэзана-
тарам. Паказана, што пры пэўных умовах абедзве гэтыя часткі ўплываюць 
на энергетычныя, частотныя, палярызацыйныя і часавыя параметры лазер-
нага прамяня. Выяўлены шэраг якасна новых эфектаў, абумоўленых уплы-
вам магнітнага поля на інтэрферэнцыю атамных станаў і на двухфатонныя 
пераходы тыпу рэзананснага вымушанага камбінацыйнага рассейвання. 
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Выяўлены і даследаваны вузкія рэзанансы ў характарыстыках генераванага 
выпраменьвання. Гэтыя вынікі маюць прынцыповае значэнне для нелінейнай 
лазернай спектраскапіі высокага распазнавання. У 1978 г. яны былі абагуль-
нены ў доктарскай дысертацыі і склалі аснову манаграфіі “Магнітаоптыка 
газавых лазераў”, якая выйшла ў 1984 г. і неўзабаве была перавыдадзена ў 
ЗША.

Метады нелінейнай лазернай спектраскапіі высокага распазнавання выка-
рыстаны ў далейшым сумесна з вучнямі для вызначэння ізатапічных зрухаў, 
фактараў Ландэ, параметраў звыштонкай структуры атамных ліній. На іх ас-
нове супрацоўнікамі лабараторыі, якую ўзначальваў А. П. Вайтовіч, сумесна з 
Беларускім дзяржаўным інстытутам метралогіі распрацаваны і створаны Нацы-
янальны эталон адзінкі даўжыні – метра, што дазваляе забяспечыць адзінства 
вымярэнняў даўжынь і даўжынь хваляў у Рэспубліцы Беларусь.

Варта адзначыць таксама прапанаваны і рэалізаваны А. П. Вайтовічам 
магнітааптычны метад атамнага спектральнага аналізу, які дазваляе 
рэгістраваць памежна малыя канцэнтрацыі атамаў (да сотняў у кубічным сан-
тыметры).

Новым этапам даследаванняў стала распрацоўка рэзанансных фазава-па-
лярызацыйных метадаў кіравання частотнымі характарыстыкамі генерацыі, 
прынцыпы якіх сфармуляваны А. П. Вайтовічам у сярэдзіне 1970-х гг. 
Сумесна з вучнямі прапанаваны шэраг канкрэтных схем кіравання, пра-
дэманстравана іх эфектыўнасць. У шырокапалосных лазерах ажыццёўлена 
звужэнне спектру генерацыі з дзясяткаў нанаметраў да шырыні парадку 
10-5 нанаметра (г. зн. да адной падоўжнай моды) і яго прывязка да цэнтра 
або іншых участкаў контураў атамных ліній паглынання. Гэтыя метады 
прыдатныя ў лазерах з актыўнымі асяроддзямі ў любых агрэгатных станах 
і знайшлі ў свой час практычнае прымяненне пры вырашэнні важных пры-
кладных задач.

Яшчэ адной цікавай праблемай, узнятай А. П. Вайтовічам, з’яўляецца 
ўплыў хуткага змянення фазы светлавой хвалі ўнутры рэзанатара на 
характарыстыкі выпраменьвання лазера. На аснове выкананых па гэтай тэма-
тыцы даследаванняў прапанаваны фазавыя метады селекцыі частот у лазерах 
і перабудовы працоўнай вобласці інтэрферометраў.

Уласцівасці лазераў з лінейнымі і кольцавымі анізатропнымі рэзанатарамі 
абагульнены ў манаграфіі “Лазеры з анізатропнымі рэзанатарамі” (1988), 
напісанай сумесна з В. М. Северыковым. Важнасць гэтых даследаванняў вы-
значаецца тым, што практычна ўсе лазеры аптычна анізатропныя.

Аляксандр Вайтовіч зрабіў значны ўнёсак у нелінейную дынаміку лазераў: 
закладзены асновы новага навуковага напрамку – палярызацыйнай дынамікі 
такіх сістэм. Сумесна з вучнямі паказана, што палярызацыйныя параметры ге-
нераванага выпраменьвання характарызуюцца ўласнай канстантай згасання, у 
агульным выпадку комплекснай, якая можа адрознівацца ад канстант згасання 
іншых параметраў лазера. У гэтай сітуацыі палярызацыйныя характарыстыкі 
генерацыі з’яўляюцца дадатковымі незалежнымі ступенямі свабоды, што 
ўзбагачае разнастайнасць назіраных эфектаў.

Агульнасць матэматычнага апісання дазволіла выкарыстаць метады 
нелінейнай дынамікі для аналізу электраэнцэфалаграм і электракардыяграм 
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чалавека. Сумесна з вучнямі А. П. Вайтовічам у гэтым кірунку атрыманы 
вынікі, якія ўяўляюць цікавасць для мэтаў медыцынскай дыягностыкі.

Пад кіраўніцтвам А. П. Вайтовіча на працягу шэрагу гадоў вядуцца 
даследаванні дэфектаў структуры цвёрдага цела, прымесных і створаных 
іянізавальным выпраменьваннем. Створаны новыя актыўныя асяроддзі для 
лазераў, распрацавана методыка экспрэснага адбору нарыхтовак прамыслова 
сінтэзаваных крышталяў фторыстага кальцыю на падставе іх радыяцыйнай 
стойкасці, прапанаваныя новыя спосабы стварэння інтэгральных аптычных 
прылад, напрыклад, фоташаблонаў і інш.

Да гэтых прац цесна прымыкаюць даследаванні ў галіне фізікі нанапа-
мерных структур. Паказана, што паверхневыя з’явы моцна ўплываюць на 
фарміраванне адметных уласцівасцяў такіх структур, істотна павялічваючы 
эфектыўнасць стварэння радыяцыйных цэнтраў афарбоўкі ў нанакрышталях. 
Устаноўлена, што адлегласці паміж дэфектамі, якія ствараюцца электронамі 
ў крышталях, могуць дасягаць парадку адзінак нанаметраў, што паказвае на 
новыя перспектывы ў тэхналогіях запісу інфармацыі і стварэння інтэгральных 
аптычных прылад.

У апошні час А. П. Вайтовічам атрыманы вельмі цікавыя вынікі ў та-
кой, здавалася б, устаялай галіне, як люмінесцэнцыя. Тут ім вырашана важ-
ная праблема карэктнага вызначэння спектраў узбуджэння люмінесцэнцыі 
цэнтраў свячэння ў шматкампанентных асяроддзях і скажэнняў, якія 
ўносяцца паглынаннем альбо рассейваннем святла, у вымярэнні інтэнсіўнасцей 
люмінесцэнцыі. Прапанаваная методыка істотна пашырае магчымасці прымя-
нення люмінесцэнтных метадаў у даследчай і аналітычнай практыцы.

Аляксандр Вайтовіч – аўтар дзвюх манаграфій і каля 250 навуковых 
артыкулаў, 25 аўтарскіх пасведчанняў на вынаходніцтвы. Ім падрыхтавана 
16 кандыдатаў навук, трое яго вучняў абаранілі доктарскія дысертацыі.

Навуковыя дасягненні А. П. Вайтовіча атрымалі высокую ацэнку. 
У 1985 г. яму прысвоена вучонае званне прафесара, у 1986 г. ён абраны 
членам-карэспандэнтам, а ў 1996 г. – правадзейным членам Нацыянальнай 
акадэміі навук Беларусі. У 1996 г. ён уганараваны Дзяржаўнай прэміяй 
Рэспублікі Беларусь у галіне навукі за цыкл прац “З’явы анізатрапіі ў лазерах 
і прынцыпы палярызацыйна лазернай спектраскапіі”, у 1999 г. – Прэміяй імя 
акадэміка В. А. Капцюга (прысуджаецца сумесна НАН Беларусі і Сібірскім 
аддзяленнем РАН) за цыкл прац “Лазерная спектраскапія высокага распаз-
навання і яе фундаментальныя прыкладанні”. А. П. Вайтовіч узнагароджаны 
ордэнам “Знак Пашаны” (1981) і ордэнам Францыска Скарыны (1998).

Аляксандр Вайтовіч праявіў сябе не толькі як выбітны вучоны, але і як 
таленавіты арганізатар навукі. З 1993 да 1997 г. ён быў дырэктарам Інстытута 
малекулярнай і атамнай фізікі. У маі 1997 г. быў абраны прэзідэнтам Нацыя-
нальнай акадэміі навук Беларусі, працаваў на гэтай пасадзе да снежня 2000 г.

На пасадзе прэзідэнта Нацыянальнай акадэміі навук Беларусі 
А. П. Вайтовіч ініцыяваў распрацоўку і вытворчасць у краіне суперкамп’ютараў 
з паралельнай архітэктурай і праграмна-апаратных комплексаў на іх аснове 
і арганізаваў кааперацыю гэтых прац з расійскім бокам. У выніку выканан-
ня гэтай праграмы ў Беларусі выраблены шэраг суперкамп’ютараў з вельмі 
высокай прадукцыйнасцю і асвоены найноўшыя інфармацыйныя тэхналогіі. 
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З яго ініцыятывы ў Беларусі створаны Нацыянальны савет па космасе, ён 
арганізоўваў развіццё такіх работ у Беларусі і супрацоўніцтва ў гэтай галіне 
з Расіяй. Актыўна прапагандаваў ідэю інавацыйнага шляху развіцця для 
Беларусі. У 1998 г. прапанаваў стварыць на базе Акадэміі навук зону высокіх 
тэхналогій, прапанова паслужыла пазней адпраўным пунктам для арганізацыі 
Парка высокіх тэхналогій. Ініцыяваў распрацоўку “Плана мерапрыемстваў 
па павышэнні эфектыўнасці выкарыстання навуковага патэнцыялу Нацыя-
нальнай акадэміі навук Беларусі”, які стаў асновай шматгадовай дзейнасці 
акадэміі.

У 1998 – 2003 гг. А. П. Вайтовіч – сустаршыня Камітэта па Дзяржаўных 
прэміях Рэспублікі Беларусь, старшыня падкамітэта па Дзяржаўных прэміях 
Рэспублікі Беларусь у галіне навукі і тэхнікі, у 1997 – 2003 гг. – галоўны рэ-
дактар часопіса “Даклады Нацыянальнай акадэміі навук Беларусі”.

Са снежня 2000 да ліпеня 2003 г. А. П. Вайтовіч узначальваў Савет 
Рэспублікі Нацыянальнага сходу Рэспублікі Беларусь, у 2001 – 2002 гг. – 
Міжпарламенцкую асамблею ЕўрАзЭС.

У цяперашні час працуе загадчыкам створанай ім амаль 30 гадоў таму 
лабараторыі лазернай спектраскапіі Інстытута фізікі.

2009 г.

Іван Ігнатчык
ЯГО БАГАТАЕ ПОЛЕ

Іван КоПцІК

Вядомы вучоны-селекцыянер Іван Канстанцінавіч Копцік дае жыццё новым 
гатункам пшаніцы, і яны прарастаюць, каласяцца, каб зрабіць наш стол бага-
тым. Амаль палову пшанічнага поля Беларусі займаюць такія гатункі, як “ка-
пылянка”, “гармонія”, “каравай”, “Бярэзіна” і інш. Пры ўмелым прымяненні 
тэхналогіі (у такіх гаспадарках, як ААТ “Скабін”, “Піянер-Агра”, “Семежава” 
і інш.) ураджаі атрымліваюць нават да 80 цэнтнераў. І. К. Копцік – док-
тар сельскагаспадарчых навук, заслужаны работнік сельскай гаспадаркі 
Рэспублікі Беларусь.

Нарадзіўся Іван Канстанцінавіч Копцік 27 верасня 1936 г. у вёсцы 
Рачкевічы Цімкавіцкага сельсавета. Сям’я была вялікая (пяць хлопчыкаў і 
дзве дзяўчынкі). Але дзяцей напаткала бяда – заўчасна памерла маці. Іван стаў 
першым бацькавым памочнікам. Нягледзячы на сіроцкую долю, добра вучыўся 
ў Цімкавіцкай сярэдняй школе.

З удзячнасцю вучоны ўспамінае сваіх педагогаў, якія навучылі яго не баяцца 
цяжкасцей. Марыя Канстанцінаўна Андруковіч абудзіла цікавасць да селекцыі 
раслін, а Надзея Іванаўна Нікановіч навучыла рашаць задачы па геаметрыі і 
алгебры. Як маці для Івана была дырэктар установы Зінаіда Іосіфаўна Раманен-
ка. Клас, дзе вучыўся хлопчык, быў дружны і таленавіты. Пазней на жыццёвы 
прастор выйшла шмат настаўнікаў, інжынераў, асобныя сталі дактарамі навук. 
На доўгія гады Івана Канстанцінавіча звязала сяброўства з капыльскім урачом 
Іванам Якаўлевічам Пасюком. Многае расказаў пра свайго сябра дзяцінства Іван 
Якаўлевіч. Ён часта бываў у хаце Копцікаў. «Мы ладзілі розныя гульні. Іван 
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асабліва любіў гуляць у шахматы. За яго “хварэлі” брацікі і сястрычкі. I пры 
такой падтрымцы ён стараўся заўсёды перамагчы мяне», – згадваў ён. А як 
толькі дзеці падраслі, улетку дапамагалі калгасу абганяць бульбу, пасвіць жы-
вёлу і маглі выканаць любую сельскагаспадарчую працу не горш за дарослых. 

У дзяцінстве Іван Канстанцінавіч атрымаў добрую жыццёвую загартоўку. 
Удзячны ён быў сваёй маці, якая заўсёды гаварыла, каб добра вучыўся і 
шанаваў хлеб. Яе парады не прапалі марна. Іван і яго брат Сяргей прысвяцілі 
сябе вырошчванню хлеба. У 1963 г. Іван паспяхова скончыў Беларускую сель-
скагаспадарчую акадэмію, і яго як самага лепшага выпускніка накіравалі на 
працу ў Інстытут земляробства і селекцыі АН Беларусі. Тут яго заўважыў 
прафесар Мікалай Дзмітрыевіч Мухін і даручыў займацца селекцыяй азімай 
пшаніцы. З гэтага і пачаўся шлях у навуку. На той час самым лепшым гатун-
кам была “міронаўская-808”, якую стварыў акадэмік В. М. Рамясло. У доб-
рых гаспадароў яна давала больш за 100 цэнтнераў з гектара. Капыляне 
ўмелі вырошчваць “міронаўскую” і ў вобласці атрымоўвалі самыя высокія 
ўраджаі. Гэтая культура і стала для Копціка асновай для пошукаў сваіх 
перспектыўных гатункаў. Цікава, што “міронаўская-808” існавала больш за 
10 гадоў, але страціла свае ўраджайныя якасці. Вось таму такія селекцыяне-
ры, як Копцік, штогод ствараюць усё новыя і новыя гатункі важнай хлебнай 
культуры. “Гатункаў пшаніцы павінна быць у гаспадароў некалькі, – лічыць 
наш зямляк, – бо гады бываюць розныя: з раннімі замаразкамі, засушлівыя 
ці дажджлівыя. Пасадзіў некалькі гатункаў, глядзіш, нейкі з іх не падвядзе 
і акупіцца”.

Вучоны стварыў высакаякасныя гатункі азімай пшаніцы, у якой шмат 
клейкавіны, а значыць, хлеб з яе смачны. “Але калі вучоны пастараўся і стварыў 
добры гатунак, то вынік можа сапсаваць несумленны аграном. Не апрацуе як 
след поле, не дасць патрэбных угнаенняў для сельгаскультуры і пусціць на 
пасяўную ці ўборку неадладжаныя агрэгаты”, – гаворыць Іван Канстанцінавіч.

Штогод мяняецца прырода і, як лічаць сіноптыкі, мы праз гадоў 20 будзем 
жыць у кліматычным поясе Кіева, але і бураў, і ўраганаў стане больш. Таму 
Іван Канстанцінавіч стварае новыя гатункі і вучыць гэтаму сваіх вучняў. 
Цяжкая задача, лічыць наш зямляк, атрымаць буйны колас і дамагчыся, каб 
ён не палягаў пры моцным ветры. I таму вучоны праграмуе гатунак на ка-
роткае сцябло. Да прыкладу, гатунак “капылянка” прыдатны для сярэдняга 
ўзроўню ўрадлівасці глебы, у яго добрая якасць зерня, а вось “каравай” больш 
падыходзіць для паўночных раёнаў Беларусі. Вучоны Копцік і супрацоўнікі яго 
лабараторыі стварылі гатункі пшаніцы, якія даюць ураджай на розных гле-
бах і ў розных рэгіёнах: “Бярэзіна”, “гармонія”, “быліна”, “капылянка”, “на-
дзея”, “легенда”, “запавет”, “сузор’е”, “саната”, “каравай”, “Шчара”, “спектр”, 
“прэм’ера”, “узлёт”, “сюіта”, “фантазія”. У сучасны момант у дзяржаўны рэестр 
нашай краіны ўнесена 14 гатункаў азімай пшаніцы, выведзеных І. Копцікам 
і яго калегамі. Ён зрабіў, можна сказаць, прарыў у насенняводстве. Цяпер 
расійскія, польскія, нямецкія, балгарскія аграномы карыстаюцца напрацоўкамі 
нашага вучонага. Сорак гадоў аддаў Іван Канстанцінавіч Копцік павышэнню 
ўраджайнасці азімай пшаніцы – хлебнаму золату Беларусі.

Калісьці ў дзяцінстве Іван Канстанцінавіч марыў стаць настаўнікам або 
ўрачом, але лёс наканаваў, каб ён стаў бацькам новых перспектыўных гатункаў 
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азімай пшаніцы. Сапраўды, ён – бацька, бо называе іх сваімі дзецьмі і лічыць, 
што для селекцыянера кожны гатунак пшаніцы, які ён вывеў, яго крывінка, 
яго дзіця, якому ён дае імя. Так, назву “каравай” ён даў у гонар свайго сябра 
старшыні калгаса імя Ціміразева Васіля Іосіфавіча Каравая. Дарэчы, гэты 
старшыня апрабоўваў многія гатункі Копціка на землях сваёй гаспадаркі. Тут 
адчуў цяпло і ласку чалавечых рук і новы гатунак пшаніцы “капылянка”, 
створаны ў гонар малой радзімы Івана Канстанцінавіча.

Іван Копцік напісаў 170 навуковых прац, атрымаў 12 патэнтаў, 20 аўтарскіх 
пасведчанняў. Ён даў пуцёўку ў вучоны свет 20 кандыдатам і дактарам сель-
скагаспадарчых навук. З’яўляецца членам савета па абароне доктарскiх дысер-
тацый, удзельнічае як эксперт і апанент у розных вучоных саветах. Узнага-
роджаны Ганаровай граматай Прэзідыума Вярхоўнага Савета БССР, медалямі 
ВДНГ, знакам “Вынаходнік СССР”. У 1998 г. стаў лаўрэатам Дзяржаўнай 
прэміі Рэспублікі Беларусь у галіне навукі і тэхнікі.

Цяпер жыве ў Жодзіне. Жонка Зінаіда Аляксандраўна – па прафесіі 
эканаміст. Эканамістам стала і дачка Наталля. Сын Аляксандр працуе налад-
чыкам электроннай апаратуры.

2006, 2012 гг.

Іван Ігнатчык
ДОКТАР АД БОГА

вальдэмар раманенКа

Цімкавіцкая школа дала пуцёўку ў жыццё многім вучоным і спецыялістам 
розных галін народнай гаспадаркі. Не злічыць медыкаў, якія выратавалі і ра-
туюць ад хвароб тысячы людзей. Яркай зоркай на медыцынскім небасхіле ззяе 
імя доктара медыцынскіх навук Вальдэмара Віктаравіча Раманенкі.

Нарадзіўся Дзіма, як мы яго называлі ў дзяцінстве, 15 сакавіка 1937 г. у мя-
стэчку Цімкавічы. Ён быў другім дзіцем у сям’і настаўнікаў Віктара Сяргеевіча 
і Зінаіды Іосіфаўны Раманенкаў. Маці выкладала рускую мову і літаратуру, а 
бацька да пачатку вайны працаваў дырэктарам рускамоўнай школы.

У вайну было цяжка дзецям, ды цяжэй – іх бацькам. Многае давялося пе-
ражыць: гібель сяброў і знаёмых, бамбёжкі, але таксама і радасць вызвалення 
ў 1944-м. А вось Віктар Сяргеевіч працягваў ваяваць да пераможнага мая.

Як успамінала Зінаіда Іосіфаўна Раманенка, у верасні 1944 г. забурліла 
жыццё ва ўцалелых хатах, дзе пачаліся школьныя заняткі. Як Дзіма радаваўся, 
што пайшоў у першы клас! Ён ужо ўяўляў сябе дарослым і ва ўсім стараўся 
дапамагаць маці, бо ў той было шмат клопату: і вучыць дзяцей у тры зме-
ны, таму што настаўнікаў не хапала, і паралельна кіраваць драматычным 
калектывам. Ужо да канца года цімкаўцы паглядзелі спектакль “Харошая 
суседка”. Шквал авацый стаў “зялёным святлом” будучаму народнаму тэатру. 
Кларыса і Вальдэмар, а пасля і малодшая Вольга неслі таксама цяпло сваёй 
маме шчырымі апладысментамі. А ў яе знаходзіўся час для хору, струннага 
аркестра і аркестра народных інструментаў. Хлопчык сам актыўна ўдзельнічаў 
у мастацкай самадзейнасці, іграў у ансамблі. У такім асяродку ў Дзімы і яго 
аднакласнікаў выхоўваліся самыя лепшыя чалавечыя якасці. І вучыўся ён на 
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“выдатна”. Калі прыйшоў з фронту бацька, хлопчык адчуў сапраўднае шчасце. 
А як ганарыўся ён мамай, якая на дырэктарскай пасадзе вывела цімкавіцкую 
дзесяцігодку ў шэраг найлепшых на Міншчыне.

Вальдэмар Віктаравіч у 1954 г. закончыў на “выдатна” 10 класаў і па-
спяхова паступіў у Мінскі медыцынскі інстытут. Пасля атрымання дыплома 
яго накіравалі ў капыльскую раённую бальніцу, дзе ён спачатку працаваў 
тэрапеўтам.

“У тэрапеўтычным аддзяленні Вальдэмар Раманенка зарэкамендаваў сябе 
выдатным спецыялістам. Выпускніку медінстытута дапамаглі набрацца прак-
тычных ведаў і вопыту капыльскія ўрачы Аляксандр Сямёнавіч Грынюк, Вера 
Іванаўна Мрочак і Рыгор Самуілавіч Туроўскі”, – успамінала былы ўрач раён-
най бальніцы Святлана Мікалаеўна Тамашэўская.

Здольнага маладога ўрача прыкмеціў і галоўны ўрач райбальніцы Яўген 
Антонавіч Брыкальскі, які неўзабаве прызначыў яго сваім намеснікам. Але 
Вальдэмар Віктаравіч вырашыў прысвяціць сябе навуцы. І вось у 1964 г. па-
спяхова здаў экзамен у Беларускі інстытут удасканалення ўрачоў і паступіў 
у аспірантуру на кафедру тэрапіі. У 1968 г. паспяхова абараніў кандыдац-
кую дысертацыю. Давялося яму папрацаваць выкладчыкам у Гродзенскім 
медінстытуце і ў Мінскім педінстытуце на кафедры грамадзянскай абароны, 
намеснікам дырэктара па навуцы і навуковым кіраўніком тэрапеўтычнага ад-
дзялення Беларускага навукова-даследчага інстытута экспертызы і арганізацыі 
працы інвалідаў. У 1981 г. яго запрасілі на працу ў Беларускі інстытут удаска-
налення ўрачоў, а праз некаторы час выбралі загадчыкам кафедры. У 1990 г. 
Вальдэмар Раманенка паспяхова абараніў доктарскую дысертацыю, а ў 1991-м – 
стаў прафесарам. Ім напісана каля 200 навуковых работ, якімі карыстаюцца 
ўрачы-кардыёлагі і тэрапеўты, ён падрыхтаваў пяць кандыдатаў навук.

Акрамя выкладчыцкай і навуковай працы Вальдэмар Віктаравіч займа-
ецца лячэннем людзей. Ён лічыцца адным з найлепшых урачоў Міншчыны 
і з’яўляецца кансультантам кардыялагічнага аддзялення Мінскай абласной 
клінічнай бальніцы. Прафесар паспяхова ўкараняе ў працу медустановы сучас-
ныя метады дыягностыкі і лячэння хворых. Шмат урачоў-тэрапеўтаў краіны 
павысілі кваліфікацыю, набраліся вопыту ў вучонага з Цімкавіч. Вальдэмар 
Віктаравіч – член вучонага савета па абароне кандыдацкіх і доктарскіх ды-
сертацый пры Беларускай медыцынскай акадэміі паслядыпломнай адукацыі.

Але дзе ні працаваў бы Вальдэмар Раманенка, ён не забывае родную школу. 
Яму было прыемна ў свой час сустрэцца з выпускніком 1918 г. пісьменнікам 
Міколам Хведаровічам, было аб чым пагаварыць з заслужаным урачом БССР 
Мікалаем Марозам, з вядомым журналістам-публіцыстам Марыяй Варчэняй-
Карпенкай, з іншымі слыннымі выхаванцамі навучальнай установы. Любіць ён 
родную Капыльшчыну і стараецца прыехаць на юбілеі і святы нашага гарадка 
або Цімкавіч.

2012 г.
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Алесь Бельскi
ТУТ ІХ КАРАНІ І ВЫТОКІ

УрыўКІ з КнІгІ

Пачуццё радзімы бярэ выток у сэрцы чалавека, не згасае ў нашай душы і 
памяці праз усё жыццё.

“Родныя мае мясціны. Як мая душа рвецца туды!..” – так у гады вайны 
са шчымлівасцю, нясцерпнай тугою напісаў Кузьма Чорны далёка ад сваіх 
Цімкавіч і Беларусі. Пэўна, гэтыя настальгічныя пачуцці-парыванні былі зна-
ёмыя многім маім землякам, хто апынуўся за межамі Беларусі і жыў думкамі-
згадкамі пра бацькоўскі край.

Капыльшчына (частка яе тэрыторыі – былая гістарычная Случчына) – 
радзіма шматлікіх дзеячаў навукі, культуры і мастацтва, якія праславіліся ў 
часы СССР, па тых ці іншых прычынах эмігравалі, жылі ці жывуць у суседніх 
краінах і ў далёкім замежжы. Капыль, Цімкавічы і іншыя мястэчкі ды вёскі 
падаравалі свету таленавітых людзей у розных сферах чалавечай дзейнасці. 
Нашы землякі дасягнулі вышыняў прызнання і славы, але заўсёды памяталі 
пра свае вытокі і карані, сцяжынкі дзяцінства, сяброў і суседзяў, дарагі сэрцу 
родны асяродак, дзе гадаваліся, сталелі, марылі…

У ХХ ст. кола вядомых людзей з Капыльшчыны істотна пашырылася, 
можна казаць пра цэлае сузор’е талентаў, вялікае багацце імёнаў. На жаль, 
сёння не пра ўсіх беларусаў замежжа (народжаных у Беларусі або ў эміграцыі) 
ведаюць на радзіме. У артыкуле “Імя на скрыжалях памяці” (Краязнаўчая 
газета, 2013 г., май, № 20, с. 4) напрыканцы я згадаў некалькі вядомых 
вучоных-землякоў, пра якіх, на жаль, на Капыльшчыне нічога не пісалася і не 
гаварылася. Гэта Рыгор Айзенберг, Навум Гурвіч, Валерый Калацкі, Уладзімір 
Родчанка.

Сярод тых, каго дала свету наша зямля, Яфрэм Шкляр, адзін з 
пачынальнікаў яўрэйскай прафесійнай песні і музыкі. Разам з Міхаілам 
Гнесіным, Лазарам Самінскім ён быў вучнем М. А. Рымскага-Корсакава. 
У 1895 г. Я. Шкляр паступіў у Пецярбургскую кансерваторыю і навучаўся 
ў класе кампазіцыі знакамітага расійскага кампазітара. Калі Яфрэм паказаў 
Рымскаму-Корсакаву напісаны ўласны музычны твор, то Мікалай Андрэевіч 
сказаў: “Я вельмі рады бачыць, што Вы пішаце сачыненні ў яўрэйскім родзе. 
Як ні дзіўна, але вучні мае – яўрэі – так мала займаюцца сваёй роднай му-
зыкай. Яўрэйская музыка існуе; гэта – выдатная музыка, і яна чакае свайго 
Глінку” (Л. Самінскі, 1913).

У сферы медыцыны сярод выдатных савецкіх і расійскіх вучоных ХХ ст. 
ёсць людзі з нашай Капыльшчыны. Гэта найперш лаўрэат Дзяржаўнай 
прэміі СССР доктар медыцынскіх навук Навум Гурвіч і галоўны хірург Ва-
енна-марскога флоту СССР (1969 – 1973) прафесар Міхаіл Лушчыцкі. Пра-
фесар Н. Гурвіч грунтоўна распрацаваў тэорыю дэфібрыляцыі сэрца і ме-
тад электраімпульснай тэрапіі сардэчных арытмій, ён зрабіў вялікі ўклад у 
развіццё сучаснай кардыялогіі і рэаніматалогіі.

Памятаюць і глыбока паважаюць прафесара М. Лушчыцкага ў Ваенна-ме-
дыцынскай акадэміі імя С. М. Кірава ў Санкт-Пецярбургу. Да 90-годдзя з дня 
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нараджэння гэтага выдатнага ваеннага медыка тут была праведзена ўсерасійская 
навукова-практычная канферэнцыя “Актуальныя пытанні ваенна-марской і 
клінічнай хірургіі” (2009). У яго гонар выдадзены навуковыя зборнікі, надрука-
ваны артыкулы, сабраны біяграфічныя матэрыялы ў музеі на кафедры ваенна-
марской і шпітальнай хірургіі, загадчыкам якой ён быў доўгі час.

З бацькам Міхаіла Аляксеевіча працавала на пошце ў мястэчку Цімкавічы 
мая мама Яўгенія. Неаднойчы яна разам з іншымі паштавічкамі наведвалася 
ў госці да свайго начальніка ў Калоўку, казала пра яго як пра чалавека вельмі 
добрага і чулага, надзвычай гасціннага і шчодрага. Там цімкавіцкія жанчыны 
бачылі яго сына Міхаіла, які дасягнуў высокага афіцэрскага звання і стаў 
выдатным медыкам. Бацька ганарыўся ім, радаваўся яго поспехам. Мой брат 
Анатоль з жонкаю таксама сустракаліся з Міхаілам Аляксеевічам, звярталіся 
да яго па кансультацыі і парады, калі захварэў іх адзіны сын. А хадакоў і 
хворых людзей да доктара Лушчыцкага, як толькі той прыязджаў на радзіму, 
было шмат, не злічыць, і нікому ён не адмовіў.

Мае вядомыя і знакамітыя землякі не згубіліся ў прасторы. Яны душой 
і сэрцам былі знітаваны з родным краем, вярталіся сюды: хто прыязджаў 
да бацькоў, сваякоў ці сяброў дзяцінства, хто на крылах памяці ляцеў, 
пераносіўся да родных мясцін, зноў перажываў радасныя хвіліны маленства, 
сумаваў па былым, маркоціўся, прымаючы блізка горыч страт.

Радзіма кліча да сябе ў час одуму і ў снах, яна нібы нябачны магніт, які 
прыцягвае да сябе. У родныя Цімкавічы штолета вяртаецца расійскі вучоны 
ў галіне ракетнай тэхнікі Уладзімір Родчанка. Тут на могілках спачываюць 
яго бацькі, старэйшы брат Рыгор, вядомы беларускі краязнавец. Жыць паста-
янна далёка ад радзімы не змог ні ён, ні яго жонка, якая, дарэчы, таксама 
нарадзілася ў Цімкавічах, таму і набылі на вуліцы Капыльскай сабе хату, што, 
надараецца, збірае ўсіх Родчанкаў.

Мае славутыя землякі – гэта, здаецца, высокія, недасяжныя зоркі на жыц-
цёвым небасхіле, але разам з тым яны і звычайныя зямныя людзі, якія, аднак, 
вылучаюцца духоўнымі і чалавечымі якасцямі. Яны таленавітыя, адукаваныя 
і інтэлігентныя. Мне думаецца, новым пакаленням дзяцей можна без ваганняў 
браць іх самаадданае жыццё за станоўчы прыклад, культурны арыенцір. Іх 
дарогі прымушаюць задумацца пра сапраўднае і самае каштоўнае. Галоўнае – 
няма чалавека без Бацькаўшчыны, роднай зямлі. Бо куды ні закідваў бы цябе 
лёс, кім ты ні быў бы на гэтым свеце, галоўнае памятаць, адкуль ты і дзе твае 
вытокі, кім былі і як жылі твае бацькі, дзяды і продкі, не забываць імёнаў 
сяброў, суседзяў, настаўнікаў. Нават далёка ад роднага падворка трэба любіць 
і шанаваць Радзіму так, каб яна не была на цябе ў крыўдзе.

Публікацыя біяграфічных нататак пра нашых славутых землякоў і іх 
дасягненні яшчэ раз пераконвае ў тым, што мы – “нацыя донараў”.

Імёны і асобы

АЙЗЕНБЕРГ Рыгор Захаравіч (17.12.1904, м. Цімкавічы Слуцкага павета 
Мінскай губерні, цяпер Капыльскі р-н Мінскай вобл. – 31.03.1994, Масква), 
расійскі вучоны ў галіне электрадынамікі і сувязі. Доктар тэхнічных навук 
(1945), прафесар (1946), лаўрэат Ленінскай (1957) і Сталінскай (1947) прэмій, 
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Дзяржаўнай прэміі СССР (1980), заслужаны дзеяч навукі і тэхнікі РСФСР (1965).
Рыгор Айзенберг скончыў у 1930 г. Адэскі політэхнічны інстытут. У час 

акупацыі Беларусі гітлераўцамі загінулі яго маці, брат і сястра. Працаваў 
у Навукова-даследчым інстытуце радыё Міністэрства сувязі СССР: напачат-
ку ўзначальваў лабараторыю (з 1930 г.), а потым больш чым 30 гадоў быў 
начальнікам антэннага аддзела (да 1966 г.). З 1936 г. выкладаў у Маскоўскім 
электратэхнічным інстытуце сувязі: перш на пасадзе дацэнта, пазней прафеса-
ра, з 1956 да 1987 гг. загадваў кафедрай тэхнічнай электрадынамікі і антэн.

Зрабіў буйны ўклад у развіццё тэорыі і тэхнікі антэнных прылад. На 
аснове яго навуковых ідэй, пад яго кіраўніцтвам і пры непасрэдным удзеле 
створаны арыгінальныя антэны практычна для ўсіх дыяпазонаў частот. Гэтыя 
антэны шырока ўкаранёныя на радыёцэнтрах СССР і Расійскай Федэрацыі, 
выкарыстоўваюцца для забеспячэння дзейнасці спадарожнікавых сістэм 
радыёсувязі і вяшчання, калектыўнага прыёму тэлевізійных праграм і інш.

Надрукаваў больш за 60 навуковых прац. Аўтар і суаўтар манаграфій 
(усе на рускай мове): “Антэны для магістральных радыёсувязей” (1948), 
“Антэны ультракароткіх хваляў” (1957), “Караткахвалевыя антэны” (1962, 
1985), “Пасіўныя рэтранслятары для радыёрэлейных ліній” (1973, разам з 
У. Ямпольскім), “Антэны УКХ” (1977, у 2 ч., разам з У. Ямпольскім, А. Цярэ-
шыным). Кніга “Антэны для магістральных радыёсувязей” была перавыдадзена 
ў Германіі і Кітаі. Вучоны атрымаў больш за 50 аўтарскіх пасведчанняў.

Рыгор Айзенберг выхаваў цэлую кагорту спецыялістаў у галіне радыёсувязі: 
падрыхтаваў больш як 50 дактароў і кандыдатаў навук.

Уваходзіў у склад рэдкалегіі часопіса “Радыётэхніка” і зборніка “Антэны”, 
быў членам прэзідыума Усесаюзнага каардынацыйнага савета па антэннай 
тэхніцы, старшынёй секцыі Навукова-тэхнічнага савета па праблемах антэнна-
фідарнай тэхнікі і распаўсюджвання радыёхваляў Міністэрства сувязі СССР, 
членам камітэта па прысуджэнні Ленінскіх і Дзяржаўных прэмій СССР і інш. 
За плённую навуковую, педагагічную і грамадскую дзейнасць узнагароджаны 
ордэнамі і медалямі СССР.

ГУРВІЧ Навум Лазаравіч (15.04.1905, м. Цімкавічы Слуцкага павета 
Мінскай губерні, цяпер Капыльскі р-н Мінскай вобл. – 25.02.1981, Масква), 
расійскі вучоны-фізіёлаг і рэаніматолаг. Доктар медыцынскіх навук (1956), 
лаўрэат Дзяржаўнай прэміі СССР (1970).

Нарадзіўся ў сям’і настаўніка. Бацька памёр у 1934 г., маці і брат загінулі 
ў гады гітлераўскай акупацыі. У 1923 г. Н. Гурвіч паступіў у Крымскі 
дзяржаўны ўніверсітэт на медыцынскі факультэт, праз год, у сувязі з за-
крыццём універсітэта, быў пераведзены ў Саратаўскі медыцынскі інстытут, 
які скончыў у 1928 г. Чатыры гады працаваў участковым лекарам. З 1932 
да 1935 г. навучаўся ў аспірантуры Інстытута фізіялогіі Наркамасветы. 
Працаваў асістэнтам на кафедрах фізіялогіі Маскоўскага зааветінстытута і 2-га 
Маскоўскага медыцынскага інстытута імя М. І. Пірагова, а з 1937 г. – навуко-
вым супрацоўнікам Інстытута фізіялогіі. У 1948 г. у сувязі з закрыццём гэтай 
установы перайшоў на працу ў лабараторыю эксперыментальнай фізіялогіі 
па ажыўленні арганізма АМН СССР (цяпер НДІ агульнай рэаніматалогіі імя 
У. А. Нягоўскага Расійскай акадэміі медыцынскіх навук).
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Навум Гурвіч – заснавальнік практычнай імпульснай дэфібрыляцыі сэрца. 
На працягу многіх гадоў даследаваў электрафізіялагічныя аспекты памірання 
і ажыўлення сэрца. У 1952 г. у СССР была распачата вытворчасць першага 
ў свеце камерцыйнага імпульснага дэфібрылятара канструкцыі Н. Гурвіча. 
Буйны спецыяліст у галіне электрабяспекі. Ініцыятар і стваральнік першага 
Дзяржаўнага стандарту па электрабяспецы. Аўтар манаграфій “Фібрыляцыя 
і дэфібрыляцыя сэрца” (1957), “Асноўныя прынцыпы дэфібрыляцыі сэрца” 
(1975), “Электратраўма” (1963; 2-е выд. – 1966), больш як 150 навуковых 
артыкулаў.

Зрабіў значны ўклад у падрыхтоўку навуковых кадраў. Пад яго кіраўніцтвам 
выканана тры доктарскія і дзевяць кандыдацкіх дысертацый. Сярод яго вучняў 
М. Багушэвіч, В. Макарычаў, В. Табак, І. Венін, А. Чарныш, В. Вострыкаў і 
інш.

КАЛАЦКІ Валерый Іванавіч (17.09.1944, в. Садавічы Капыльскага р-на 
Мінскай вобл. – 19.11.1996, Масква), расійскі вучоны ў галіне акіяналогіі, 
прыкладной гідрафізікі і аховы навакольнага асяроддзя. Доктар фізіка-
матэматычных навук (1988), прафесар (1990), заслужаны дзеяч навукі і тэхнікі 
Расійскай Федэрацыі (1995).

У 1962 г. В. Калацкі скончыў 11 класаў Цімкавіцкай сярэдняй шко-
лы. Потым паступіў у Маскоўскі фізіка-тэхнічны інстытут па спецыяльнасці 
“аэрадынаміка і тэрмадынаміка”, які скончыў у 1968 г. з прысваеннем 
кваліфікацыі “інжынер-фізік”.

Пачаў працаваць у сістэме гідраметслужбы з 1968 г. У 1968 – 1980 гг. 
малодшы, старшы навуковы супрацоўнік Гідраметэаралагічнага цэнтра СССР 
(быў размеркаваны на працу ў аддзел даследаванняў па марскіх прагнозах). З 
1980 да 1992 г. загадчык аддзела дынамікі мора Дзяржаўнага акіянаграфічнага 
інстытута. У 1992 – 1993 гг. намеснік старшыні Камітэта па гідраметэаралогіі 
і маніторынгу навакольнага асяроддзя Міністэрства экалогіі і прыродных 
рэсурсаў Расійскай Федэрацыі. З 1993 да 1996 г. першы намеснік кіраўніка 
Федэральнай службы Расіі па гідраметэаралогіі і маніторынгу навакольнага 
асяроддзя (Расгідрамета).

Валерый Калацкі зрабіў значны ўклад у развіццё матэматычнага ма-
дэлявання, разліку і прагнозу стану верхняга пласта акіяна, даследаван-
не дынамічных працэсаў у шэльфавай частцы адкрытай часткі ўскраінных 
мораў. Быў намеснікам старшыні Нацыянальнага акіянаграфічнага камітэта 
Расійскай Федэрацыі, намеснікам старшыні Нацыянальнай акіянаграфічнай 
камісіі, навуковым кіраўніком праектна-пошукавых работ пад будаўніцтва 
нафтагазаздабыўных платформаў у Чорным, Каспійскім, Баранцавым, Карскім 
і Балтыйскім морах, на шэльфе вострава Сахалін, а таксама, у адпаведнасці з 
міжурадавымі пагадненнямі, на шэльфах Кубы, В’етнама, Балгарыі, адказваў 
за арганізацыю нацыянальных даследаванняў у Арктыцы, вывучэння Сусвет-
нага акіяна, уваходзіў у склад розных урадавых і міжведамасных камісій па 
праблемах шэрагу буйных водных аб’ектаў і гідрасістэм.

Аўтар манаграфіі “Мадэляванне вертыкальнай тэрмічнай структуры дзейна-
га пласта акіяна” (1978), больш як 60 навуковых прац, якія набылі вядомасць 
у Расіі і за яе межамі.
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У 1976 г. за цыкл даследаванняў па разліку і прагнозу тэрмічных ха-
рактарыстык дзейнасці пласта акіяна В. Калацкаму прысуджана прэмія імя 
Ю. М. Шакальскага Дзяржкамгідрамета СССР.

ЛУШЧЫЦКІ Міхаіл Аляксеевіч (10.02.1919, п. Калоўка Слуцкага па-
вета Мінскай губерні, цяпер в. Калоўка Капыльскага р-на Мінскай вобл. – 
10.03.1999, г. Санкт-Пецярбург), савецкі і расійскі вучоны ў галіне ваенна-
марской і шпітальнай хірургіі, арганізатар ваенна-марской медыцынскай 
адукацыі, педагог. Доктар медыцынскіх навук (1961), прафесар (1969). Гене-
рал-маёр медыцынскай службы (1972), галоўны хірург Ваенна-марскога флоту 
СССР (1969 – 1973).

Закончыў 10 класаў Цімкавіцкай сярэдняй школы ў 1936 г. Паступіў у 
1-ы Ленінградскі медыцынскі інстытут імя І. П. Паўлава, у 1940 г. быў пера-
ведзены ў наваствораную Ваенна-марскую медыцынскую акадэмію. Пасля яе 
сканчэння (1941) атрымаў прызначэнне на Далёкі Усход, Ціхаакіянскі флот. 
З верасня 1941 г. начальнік санітарнай службы 79-га асобнага артдывізіёна Су-
ганскага сектара берагавой аховы, потым ардынатар ваенна-марскога шпіталя. 
У 1942 г. быў слухачом курсаў удасканалення медсаставу Ціхаакіянскага 
флоту. Працягваў службу ў якасці ардынатара лячэбнага аддзялення 16-га ва-
енна-марскога шпіталя Суганскага сектара берагавой аховы. Удзельнік савецка-
японскай вайны ў 1945 г. З 1946 г. – начальнік лячэбнага аддзялення, пасля, 
з 1948 г., начальнік хірургічнага аддзялення 16-га ваенна-марскога шпіталя. 
У 1949 – 1951 гг. слухач лячэбна-прафілактычнага факультэта Ваенна-марской 
медыцынскай акадэміі. Са жніўня 1951 г. начальнік хірургічнага аддзялення 
35-га ваенна-марскога шпіталя Кранштацкай ваенна-марской крэпасці.

У 1957 – 1961 гг. М. Лушчыцкі быў ад’юнктам Ваенна-медыцынскай 
акадэміі імя С. М. Кірава пры кафедры ваенна-марской хірургіі. Выканаў кан-
дыдацкую дысертацыю пад кіраўніцтвам прафесараў А. Бачарова і А. Смірнова. 
Улічваючы вялікую навуковую каштоўнасць дысертацыі і яе ўклад у фун-
даментальную распрацоўку праблемы холадавай траўмы, яму па выніках 
абароны была прысуджана ступень доктара медыцынскіх навук. З 1961 г. у 
распараджэнні акадэміі: перш выкладчык, потым старшы выкладчык, а ў 
1968 г. – намеснік начальніка кафедры ваенна-марской і шпітальнай хірургіі. 
З 1969 г. служыў на пасадзе галоўнага хірурга ВМФ СССР. Наступныя некалькі 
гадоў правёў у камандзіроўках на флатах, на вучэннях, у акіянскіх паходах. 
У 1973 г. прызначаны начальнікам кафедры ваенна-марской і шпітальнай 
хірургіі, якой кіраваў да выхаду ў адстаўку ў 1986 г.

Міхаіл Лушчыцкі – адзін з арганізатараў і кіраўнікоў Гарадскога цэнтра 
гепатахірургіі ў бальніцы № 26 г. Ленінграда. Пры яго непасрэдным удзеле 
быў адкрыты вучэбны пункт у бальніцы № 14 (цэнтр гнойнай хірургіі горада), 
дзейнічалі вучэбныя базы кафедры ваенна-марской хірургіі ў бальніцы № 17 
“У памяць 25 кастрычніка” і 1-м Ваенна-марскім клінічным шпіталі.

Зрабіў вялікі ўклад у тэорыю і практыку ваеннай медыцынскай навукі, 
развіццё ваенна-марской і неадкладнай хірургіі.

Аўтар больш як 100 навуковых і вучэбна-метадычных прац, сярод 
якіх асобныя выданні створаны ў суаўтарстве: “Ваенна-марская хірургія” 
(1966), “Падручнік ваенна-марской хірургіі” (1977), “Вучэбны дапаможнік                       
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да практычных заняткаў па хірургіі” (1978), “Дыягностыка і лячэнне вострых 
хірургічных захворванняў органаў брушной поласці на караблях у моры з 
прымяненнем ЭВМ” (1987) і інш.

Узнагароджаны двума ордэнамі Чырвонай Зоркі, медалямі.

ОРДЗІН Вілор Мікалаевіч (12.12.1939, м. Цімкавічы Капыльскага р-на 
Мінскай вобл.), прамысловец, вучоны ў галіне эканомікі, грамадскі і палітычны 
дзеяч. Ганаровы грамадзянін г. Ціраспаля (2008), заслужаны работнік 
Прыднястроўскай Малдаўскай Рэспублікі (2003), кандыдат эканамічных на-
вук (2003).

Вілор Ордзін пасля сканчэння сярэдняй школы (1959) пачаў працоўную 
дзейнасць рабочым (машыніст помпавых установак). У 1960 г. быў залічаны 
на працу на Барнаульскі меланжавы камбінат у якасці вучня электраманцёра. 
З 1961 г. навучаўся ў Новасібірскім электратэхнічным інстытуце, які скончыў 
у 1966 г. па спецыяльнасці “электрапрыводы і аўтаматызацыя прамысловых 
установак”, і вярнуўся на роднае прадпрыемства інжынерам па аўтаматыцы 
цеплаэлектралабараторыі. З 1968 г. служыў у шэрагах Савецкай арміі. Пас-
ля службы пяць гадоў працаваў на Барнаульскім меланжавым камбінаце 
начальнікам цэха кантрольна-вымяральных прыбораў і аўтаматыкі.

Буйны арганізатар тэкстыльнай вытворчасці. З 1975 г. В. Ордзін пачаў 
працаваць на Ціраспальскім баваўняна-папяровым камбінаце: спачатку 
начальнікам цэха, потым галоўным метролагам. З 1980 г. на працягу сямі 
гадоў абіраўся вызваленым сакратаром парткама прадпрыемства. У сакавіку 
1987 г. аднагалосна быў абраны генеральным дырэктарам Ціраспальскага 
вытворчага баваўнянага аб’яднання. У 1996 г. быў прызначаны старшынёй 
Праўлення акцыянернага таварыства закрытага тыпу (АТЗТ) “Тыратэкс”, у 
2005 г. – генеральным дырэктарам закрытага акцыянернага таварыства (ЗАТ) 
“Тыратэкс”. Найбуйнейшым прадпрыемствам па вырабе тэкстылю ў Еўропе і 
свеце В. Ордзін паспяхова кіраваў больш як 20 гадоў (пасаду гендырэктара 
пакінуў у студзені 2013 г.).

Вілор Ордзін як вучоны-практык зрабіў прыкметны ўклад у вывучэн-
не эканомікі тэкстыльнай вытворчасці, вырашэнне праблем кіравання і 
развіцця буйнога прадпрыемства ў рынкавых умовах гаспадарання. У 2003 г. 
абараніў дысертацыю «Фарміраванне стратэгіі рэструктурызацыі буйнога 
бюджэтаўтваральнага прадпрыемства: на матэрыялах АТЗТ “Тыратэкс”». 
Аўтар навуковых прац (на рускай мове), надрукаваных у Ціраспалі, Ма-
скве, Новасібірску, Казані: «Фарміраванне новай сістэмы гаспадарання БПА 
“Тыратэкс”» (1995), «Удасканаленне кіравання фірмай» (2000), «Абагуль-
неная фармальная мадэль эканамічнага аналізу дзейнасці прамысловых 
прадпрыемстваў – аб’яднанняў» (2003) і інш.

Лаўрэат дзяржаўнага конкурсу Прыднястроўскай Малдаўскай Рэспублікі 
“Чалавек года – 2002”, гарадскога конкурсу “Прызнанне–2007” у сферы 
прамысловасці і энергетыкі.

Абіраўся дэпутатам Вярхоўнага Савета Прыднястроўскай Малдаўскай 
Рэспублікі ІІІ (2000) і IV (2005) скліканняў.

Узнагароджаны ордэнамі СССР і Прыднястроўскай Малдаўскай Рэспублікі: 
Знак Пашаны (1986), Ордэн Рэспублікі (1995), Ордэн Пашаны (1998), “За 
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асабістую мужнасць” (1999), “Працоўная Слава” (2002), “За заслугі” II ступені 
(2009). Дзейнасць В. Ордзіна адзначана таксама пяццю медалямі.

У 2012 г. выдаў аўтабіяграфічную кнігу “Вілор Ордзін. Белая тканіна жыц-
ця” (на рускай мове).

РОДЧАНКА Віктар Віктаравіч (23.02.1945, в. Покрышава Слуцкага р-на 
Мінскай вобл. – 12.06.2006, г. Жукоўскi Маскоўскай вобл.), расійскі вучо-
ны ў галіне ўстойлівасці і кіравальнасці самалётаў і мадэлявання палёту. 
Кандыдат тэхнічных навук (1977), старшы навуковы супрацоўнік (1978), 
лаўрэат Прэміі Савета Міністраў СССР (1987), член Амерыканскага інстытута 
аэранаўтыкі і астранаўтыкі (2000).

Дзяцінства прайшло ў м. Цімкавічы Капыльскага раёна. Тут у 1958 г. 
скончыў 7 класаў сярэдняй школы. З 1958 да 1961 г. быў выхаванцам му-
зычнага ўзвода вайсковай часці г. Слуцка і адначасова вучыўся ў вячэрняй 
сярэдняй школе рабочай моладзі № 1 г. Слуцка, якую скончыў у 1961 г. з 
залатым медалём.

У 1967 г. скончыў факультэт аэрамеханікі і лятальнай тэхнікі Маскоўскага 
фізіка-тэхнічнага інстытута па спецыяльнасці “аэрадынаміка і трываласць” з 
прысваеннем кваліфікацыі “інжынер-фізік”.

З 1965 г. студэнтам пачаў працаваць у Цэнтральным аэрагідрадынамічным 
інстытуце імя прафесара М. Я. Жукоўскага (ЦАГІ) у аддзяленні “Дынаміка 
палёту і сістэм кіравання” (НДА-15), далейшая працоўная і навуковая дзей-
насць звязана з гэтай установай: у 1967 – 1978 гг. інжынер, старшы інжынер, 
вядучы інжынер, у 1978 – 2006 гг. начальнік сектара “Крытэрыі кіравальнасці 
і эксперыментальныя даследаванні на пілатажных стэндах” (НДА-15 ЦАГІ). 
З 1980 г. па сумяшчальніцтве быў загадчыкам лабараторыі Маскоўскага 
авіяцыйнага інстытута (МАІ).

Віктар Родчанка зрабіў значны ўклад у развіццё тэорыі ручнога кіравання 
лятальнымі апаратамі і прынцыпаў мадэлявання палёту, прапанаваў новыя 
крытэрыі кіравальнасці, якія ўлічваюць асаблівасці сучасных самалётаў, 
распрацаваў метады і крытэрыі ацэнкі якасці выпрабаванняў на стэндах і 
трэнажорах візуальнай абстаноўкі, загрузкі рычагоў кіравання, перагрузак 
і вуглавых паскарэнняў. Яго даследаванні праводзіліся ў рамках стварэння, 
мадэрнізацыі розных тыпаў самалётаў, пілатажных стэндаў, авіяцыйных 
трэнажораў і падрыхтоўкі шэрагу галіновых нарматыўных дакументаў.

Аўтар больш як 70 навуковых публікацый, чатырох вынаходніцтваў. Выдаў 
манаграфію “Лётчык як дынамічная сістэма” (1992; у суаўт.).

Па кантрактах з ЗША, Вялікабрытаніяй і Швецыяй быў кіраўніком 
даследаванняў, вынікі якіх атрымалі міжнароднае прызнанне.

Узнагароджаны медалём “За доблесную працу” (1971).

РОДЧАНКА Уладзімір Віктаравіч (18.11.1946, в. Агароднікі Капыльскага 
р-на Мінскай вобл.), расійскі вучоны ў галіне стварэння і эксплуатацыі ля-
тальных апаратаў. Доктар тэхнічных навук (1991), прафесар (1994), акадэмік 
Расійскай акадэміі касманаўтыкі імя К. Э. Цыялкоўскага (2011). Брат Віктара 
Родчанкі.
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У 1964 г. пасля заканчэння Цімкавіцкай сярэдняй школы і атрымання 
кваліфікацыі слесара па рамонце аўтамабіляў паступіў у Маскоўскі авіяцыйны 
інстытут (МАІ), які скончыў у 1970 г. (факультэт лятальных апаратаў).

З 1970 да сёння працуе ў МАІ (нацыянальны даследчы ўніверсітэт): у 1970 – 
1980 гг. інжынер, канструктар, старшы навуковы супрацоўнік на кафедры 601 
“Праектаванне лятальных апаратаў”, у 1981 – 2005 гг. асістэнт, дацэнт, потым 
прафесар кафедры 605 “Забеспячэнне і выпрабаванні лятальных апаратаў”, з 
2005 г. намеснік загадчыка кафедры 610 “Упраўленне эксплуатацыяй ракетна-
касмічных сістэм” (цяпер – кафедры 602 “Авіяцыйна-ракетныя сістэмы”), у 
1994 – 2012 гг. намеснік і першы намеснік дэкана аэракасмічнага факультэта.

Навуковыя працы У. Родчанкі паклалі новы напрамак у прымяненні ра-
кетнай тэхнікі, ім прапанаваны інавацыйныя канструктарскія рашэнні грун-
тавых рэактыўных апаратаў рознага прызначэння. Праведзеныя У. Родчан-
кам даследаванні працэсаў узаемадзеяння рэактыўнага апарата з грунтам 
з’яўляюцца значным укладам у тэорыю рэактыўных рухавікоў і механіку 
суцэльнага асяроддзя. Дзякуючы працам У. Родчанкі адкрыта шырокая пер-
спектыва выкарыстання ракетнай тэхнікі пры разбурэнні зямных покрыўных 
адкладаў з мэтай атрымання калодзежаў, шурфаў, свідравін і тунэляў.

Аўтар больш як 180 навуковых і вучэбна-метадычных прац, сярод якіх 
манаграфіі, навучальныя дапаможнікі, падручнікі (у тым ліку ў суаўтарстве): 
“Асновы праектавання рэактыўных апаратаў для руху ў грунце” (2009), “Ас-
новы праектавання сістэм наземнага забеспячэння” (1998), “Эксплуатацыя 
стартавых комплексаў ракетна-касмічных сістэм” (2007), “Эксплуатацыя вы-
прабавальных комплексаў ракетна-касмічных сістэм” (2007), “Прыкладныя 
метады і алгарытмы забеспячэння надзейнасці і бяспекі тэхнічных сістэм на 
этапе іх распрацоўкі і эксплуатацыі” (2013) і інш.

Сярод яго вучняў некалькі кандыдатаў навук.
Уладзімір Родчанка – заслужаны выпрабавальнік касмічнай тэхнікі (2000), 

ганаровы работнік вышэйшай прафесійнай адукацыі Расійскай Федэрацыі 
(2006). Узнагароджаны знакам К. Э. Цыялкоўскага Федэральнага касмічнага 
агенцтва (2011) і медалём у гонар 850-годдзя Масквы (1997).

ШКЛЯР Яфрэм (Эфраім) Ільіч (1871, м. Цімкавічы Слуцкага павета 
Мінскай губерні, цяпер Капыльскі р-н Мінскай вобл. – 1943, Рыга, Латвія), 
савецкі і яўрэйскі кампазітар, дырыжор, музыкант, педагог.

Скончыў Пецярбургскую кансерваторыю (1899) па класе тэорыі кампазіцыі 
прафесара М. А. Рымскага-Корсакава, адзін з яго вядомых вучняў. З 1913 г. 
працаваў выкладчыкам у Рыжскім музычным вучылішчы Імператарскага рус-
кага музычнага таварыства, у 1916 г. стаў яго дырэктарам. Уваходзіў у склад 
дырэкцыі Рыжскага аддзялення Імператарскага рускага музычнага таварыства. 
З 1910 г. працаваў таксама ў музычнай школе ў Рызе. У час Першай сусветнай 
вайны разам з вучылішчам быў эвакуіраваны ў г. Юр’еў (Тарту). У 1922 г. 
вярнуўся ў Рыгу. У 1924 – 1925 гг. быў дырэктарам Яўрэйскай народнай 
кансерваторыі ў Рызе. Я. Шкляр займаўся музычна-педагагічнай дзейнасцю, 
шмат гадоў кіраваў хорам Рыжскай яўрэйскай грамадскай гімназіі.

Яфрэм Шкляр быў адным з ініцыятараў заснавання Таварыства яўрэйскай 
народнай музыкі ў Пецярбургу, уваходзіў у яго камітэт і ў склад аддзялення 
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таварыства ў Рызе. У 1925 г. у Каўнаскім гарадскім тэатры прачытаў рэферат 
“25-годдзе яўрэйскай народнай песні”.

Адзін з пачынальнікаў прафесійнай яўрэйскай музыкі. Аўтар апрацовак 
яўрэйскіх бытавых і літургічных мелодый, першых прафесійных песень і 
рамансаў, напісаных у яўрэйскім духу і стылі. Ён напісаў арыгінальныя му-
зычныя творы для аркестра, хору і голасу: “Сімфанічнае скерца”, “Духоўная 
кантата”, “Духі неба”, “Ля грабніцы Рахілі”, “Песня шаўца”, “Гавот”, “Над 
свежай магілай”, “Жаўраначак”, “Калыханка” і інш.

У розны час творы кампазітара гучалі на канцэртах у Рызе, Дубултах, 
Лібаве (Ліепаі), Пецярбургу, Маскве і інш. Іх выконвалі Рыжскі сімфанічны 
аркестр, Яўрэйскі аратарыяльны хор пры Бялік-клубе ў Рызе, хор і аркестр 
Рыжскага музычнага вучылішча, музыканты Я. Магазінер, Ю. Фаер, К. і 
Я. Абраміс, К. і А. Шапельнікавы, кантары А. Абраміс, Р. Якерсон, спевакі 
І. Брэйтэнштэйн-Азаліня, Р. Ратнер і інш. На аўтарскіх канцэртах выходзіў 
на сцэну ў якасці дырыжора.

2013 – 2014 гг.

Алесь Бельскi
ТУТ НАША РАДЗІМА

УрыўКІ з КнІгІ

У кнізе “Тут іх карані і вытокі” друкаваліся біяграфіі маіх вядомых 
землякоў, якія праславіліся ў суседніх краінах і далёкім замежжы. Хацела-
ся б, каб не заставаліся па-за ўвагай выдатныя людзі ў нашай Беларусі, што 
нарадзіліся ці гадаваліся на Капыльшчыне. Яны таленавіта і ярка сцвердзілі 
сябе ў розных сферах творчай, культурнай і грамадскай дзейнасці. Сярод іх 
ёсць выдатныя вучоныя, педагогі, мастакі, пісьменнікі…

Вось таму я і вырашыў падрыхтаваць яшчэ адзін зборнік біяграфічных 
нататак. Улучыў у яго таксама звесткі пра вядомых землякоў, якія дасягнулі 
працоўных і творчых поспехаў яшчэ ў часы СССР.

Імёны і асобы

БОКУН Ян (Іван) Антонавіч (1.05.1934, в. Сцяпуры Капыльскага р-на 
Мінскай вобл.), беларускі вучоны ў галіне цеплаэнергетыкі, педагог. Доктар 
тэхнічных навук (1989), прафесар (1992).

Пасля заканчэння Цімкавіцкай сярэдняй школы (1953) паступіў у Беларускі 
політэхнічны інстытут. Скончыў гэтую навучальную ўстанову ў 1958 г. па 
спецыяльнасці “цеплаэнергетычныя ўстаноўкі электрычных станцый” з пры-
сваеннем кваліфікацыі “інжынер-цеплаэнергетык”.

Працаваў майстрам кацельнага цэха на Васілевіцкай дзяржаўнай раённай 
электрастанцыі Гомельскай вобласці. У 1959 г. пераведзены на вытворчае 
прадпрыемства “Беларусэнергарамонт”, перш быў майстрам кацельнага цэха, а 
потым прызначаны на пасаду інжынера па рамонце кацельнага абсталявання. 
З 1962 да 1965 г. – аспірант Інстытута цепламасаабмену Акадэміі навук БССР. 
Працаваў старшым інжынерам-канструктарам. Пасля абароны кандыдацкай 
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дысертацыі (1967) залічаны на працу ў Беларускі філіял Энергетычнага наву-
кова-даследчага інстытута: быў малодшым навуковым супрацоўнікам, потым 
пераведзены на пасаду старшага навуковага супрацоўніка. У 1976 г. пачаў 
працаваць на кафедры “Эканоміка і арганізацыя энергетыкі” БПІ (пазней Бе-
ларускага нацыянальнага тэхнічнага ўніверсітэта): спачатку быў дацэнтам, у 
1990 г. атрымаў пасаду прафесара, з 1994 г. – загадчык кафедры, з 1999 г. 
зноў на пасадзе прафесара.

Зрабіў прыкметны ўклад у развіццё сучаснай цеплаэнергетыкі, гідрадынамікі 
і цепламасаабмену. Распрацаваў і ўкараніў у вытворчасць метад пульсоўнага 
пласта дысперсных матэрыялаў. Асноўныя працы прысвечаны пытанням 
павышэння надзейнасці энергазабеспячэння, стварэння і ўкаранення сістэм 
энергаўліку, кіравання энергаспажываннем, экалогіі ў сферы энергетыкі.

Аўтар больш як 150 прац, мае 17 аўтарскіх пасведчанняў на вынаходніцтвы, 
12 патэнтаў, шэраг кніг. Сярод асобных выданняў (на рус. мове): “Экалогія 
энергетыкі” (1998), “Асновы менеджменту” (1998; у суаўт.), “Аднаўляльныя і 
нетрадыцыйныя крыніцы энергіі” (2004; у суаўт.), “Асновы экалогіі і эканоміка 
прыродакарыстання” (2004; у суаўт.), “Эканоміка і арганізацыя вытворчасці 
энергетычных прадпрыемстваў” (2006; у суаўт.), “Асновы энергазберажэння” 
(2007) і інш.

Ян Бокун – член-карэспандэнт Беларускай інжынернай акадэміі (1995), 
акадэмік Беларускай горнай акадэміі (2002). Удзельнік шматлікіх навуковых 
канферэнцый, уваходзіць у склад двух саветаў па абароне дысертацый і інш.

Узнагароджаны бронзавым медалём ВДНГ (1970).

ІВАНОЎ Барыс Георгіевіч (26.11.1952, м. Цімкавічы Капыльскага р-на 
Мінскай вобл.), беларускі мастак.

У 1965 – 1968 гг. займаўся ў студыі выяўленчага мастацтва пры Мінскім 
палацы піянераў і школьнікаў у С. Каткова. Скончыў Мінскае мастацкае 
вучылішча імя А. К. Глебава (1970), Беларускую акадэмію мастацтваў (1993).

З 1981 г. бярэ ўдзел у міжнародных і рэспубліканскіх выставах, пленэрах. 
Удзельнік творчага аб’яднання мастакоў “Аршыца” ад самага яго пачатку 
(1991). З 1996 г. уваходзіць у Саюз беларускіх мастакоў.

Працуе ў станковым жывапісе і графіцы. Персанальныя выставы і твор-
чыя праекты ладзіліся ў Мінску, Віцебску, Маскве, Сафіі, Кракаве, Варшаве і 
інш. Працы Б. Іванова знаходзяцца ў Музеі сучаснага выяўленчага мастацтва, 
Віцебскай, Магілёўскай, Полацкай мастацкіх галерэях, у Zimmerly Art Muzeum 
(г. Нью-Брунсвік, ЗША), а таксама захоўваюцца ў прыватных калекцыях у 
Беларусі і за мяжой.

Прадстаўнік сучаснага канцэптуальнага мастацтва. Стварае складаныя 
кампазіцыі, абстрактныя і сімвалічныя выявы, дэманструе мастацкі сінтэз 
стыляў і тэхнік. Шэраг мастацкіх выяў утрымлівае рэлігійна-біблейскія ма-
тывы і алюзіі.

Аўтар шматлікіх творчых прац, сярод якіх “Асэнсаванне”, “Пілігрымы”, 
“Дыялог з Харонам”, “Лісты з сямейнага альбома”, “Эпітафіі”, стварыў цыклы 
“Прастора”, “Чашы”, “Купелі”, мастацкі праект “Заазёрная сядміца” і інш.

Жыве і працуе ў в. Заазёрнае Лепельскага раёна.
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РАХМАНАЎ Аляксандр Аляксеевіч (22.01.1948, г. Якуцк, СССР, цяпер – 
Расійская Федэрацыя), савецкі і расійскі ваенны дзеяч, вучоны ў ваенна-
тэхнічнай галіне. Генерал-лейтэнант (2003). Доктар тэхнічных навук (1992), 
прафесар (1995). Правадзейны член (1998) і віцэ-прэзідэнт (2007) Расійскай 
акадэміі ракетных і артылерыйскіх навук. Заслужаны дзеяч навукі Расійскай 
Федэрацыі (2002). Лаўрэат Дзяржаўнай прэміі Расійскай Федэрацыі імя 
Г. К. Жукава (2003), Прэміі Урада Расійскай Федэрацыі (2000).

Дзед Франц і маці вучонага Леакадзія – з вёскі Браткава. Бацька капітан 
Аляксей Рахманаў, вяртаючыся з фронту, ажаніўся з Леакадзіяй Беразоўскай 
у 1945 г. Пасля вайны ён працягваў службу, у 1947 г. быў пераведзены ў 
г. Якуцк. Пасля нараджэння Аляксандра сям’я Рахманавых у 1948 г. пры-
ехала ў Беларусь, перш жыла ў Браткаве, затым у г. Бабруйску, а пасля зноў 
вярнулася ў Браткава. У 1960 г. пайшоў у шосты клас Браткаўскай васьмігодкі. 
Пачынаючы з дзявятага класа (1963) вучыўся ў Цімкавіцкай сярэдняй школе 
імя Кузьмы Чорнага, якую ў 1967 г. скончыў з сярэбраным медалём. Выпускнік 
Мінскага вышэйшага зенітна-ракетнага вучылішча (1971; залаты медаль).

У 1971–1980 гг. працаваў у 2-м Цэнтральным навукова-даследчым інстытуце 
Войскаў Супрацьпаветранай абароны СССР, затым – у 45-м Спецыяльным на-
вукова-даследчым інстытуце Міністэрства абароны СССР (1980–1984). З 1984 
па 2002 г. служыў у 46-м Цэнтральным навукова-даследчым інстытуце: быў 
намеснікам начальніка 14-га аддзела і з 1994 г. начальнікам гэтай устано-
вы. У 2002–2006 гг. – намеснік начальніка Галоўнага ўпраўлення ўзбраення 
Міністэрства абароны Расійскай Федэрацыі па навукова-даследчай і дослед-
на-канструктарскай рабоце. У 2006 г. прызначаны намеснікам генеральнага 
дырэктара – кіраўніком комплексу навуковых праграм і даследаванняў адкры-
тага акцыянернага таварыства «Канцэрн “Радыётэхнічныя і інфармацыйныя 
сістэмы”», з 2009 г. займае ў канцэрне пасаду намесніка генеральнага дырэк-
тара – кіраўніка комплексу па рабоце з органамі дзяржаўнай улады, мэтавых 
праграмах і даследаваннях.

Уваходзіў у склад навуковага савета пры Савеце Бяспекі Расійскай 
Федэрацыі, камісій па прысуджэнні дзяржаўных і ўрадавых прэмій Расійскай 
Федэрацыі, з’яўляецца старшынёй экспертнага савета ВАК Міністэрства 
адукацыі і навукі Расійскай Федэрацыі па ваеннай навуцы і тэхніцы, членам 
навукова-тэхнічнага савета тэхнапарка “Саров” і інш.

З’яўляецца вядомым спецыялістам у галіне сістэмнага аналізу, апрацоўкі 
інфармацыі і ваенна-тэхнічнай палітыкі. Зрабіў значны ўклад у тэарэтыч-
нае абгрунтаванне і распрацоўку практычных рэкамендацый па збалан-
саваным развіцці сістэмы ўзбраення расійскай арміі, вырашэнні праблем 
абароназдольнасці і фінансавання Узброеных Сіл Расійскай Федэрацыі, нацы-
янальнай бяспекі краіны.

Аўтар больш як 350 навуковых прац, у тым ліку 8 манаграфій, 6 вучэбных 
дапаможнікаў, 10 пасведчанняў на карысныя мадэлі. Актыўна друкуецца ў 
вядучых расійскіх ваенна-навуковых часопісах. Сярод публікацый (на рус. 
мове): “Дзяржаўная праграма ўзбраення: этапы і прынцыпы фарміравання 
ў сучасных умовах” (2000; у суаўт.), “Ацэнка рэалізуемасці Дзяржаўнай 
праграмы ўзбраення” (2001; у суаўт.), “Нацыянальная бяспека Расійскай 
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Федэрацыі ў абароннай сферы і асновы рэфармавання яе Узброеных Сіл” 
(2002), “Метадычная база абгрунтавання асноўных параметраў Дзяржаўнай 
праграмы ўзбраення” (2005), “Сеткацэнтрычныя сістэмы кіравання: закана-
мерныя тэндэнцыі, праблемныя пытанні і шляхі іх вырашэння” (2011) і інш.

Уваходзіць у склад рэдкалегій часопісаў “Вестник Академии военных на-
ук”, “Военная мысль”, “Вооружение и экономика”, “Известия Российской 
академии ракетных и артиллерийских наук” і інш.

Падрыхтаваў 6 дактароў і 7 кандыдатаў тэхнічных навук.
Узнагароджаны ордэнамі “За ваенныя заслугі” (1995), Пашаны (2000), 13 

медалямі. А. Рахманаву нададзена званне “Ганаровы вучоны Ваеннай акадэміі 
Рэспублікі Беларусь”.

РОДЧАНКА Мікалай Вiктаравіч (16.12.1938, в. Чыжэвiчы Капыльска-
га р-на Бабруйскай вобл., цяпер Капыльскі р-н Мінскай вобл.), даследчык 
лiтаратуры i фальклору, пісьменнік. Кандыдат фiлалагiчных навук (1969), 
дацэнт (1981).

Вучыўся ў школах Старобiнскага, Капыльскага i Гомельскага раёнаў. 
У 1956 г. скончыў 10-ы клас Цiмкавiцкай сярэдняй школы iмя Кузьмы Чор-
нага. Выпускнік фiлалагiчнага факультэта БДУ iмя У. I. Ленiна (1961).

Працаваў настаўнiкам Слабада-Кучынскай сярэдняй школы на Капыль-
шчыне (1961), карэспандэнтам-арганiзатарам Мазырскага радыё (1963). Пас-
ля аспiрантуры Гомельскага педiнстытута iмя В. П. Чкалава (у 1969 г. быў 
рэарганiзаваны ва ўніверсітэт) пачаў працаваць у гэтай навучальнай установе. 
З 1967 да 1999 г. у Гомельскім дзяржаўным універсітэце iмя Ф. Скарыны на 
розных пасадах: асiстэнт, старшы выкладчык, дацэнт i загадчык кафедры рус-
кай лiтаратуры. У 1976 – 1977 гг. загадваў кафедрай лiтаратуры Камчацкага 
педiнстытута. Па запрашэннi кiраўнiцтва Бранскага дзяржаўнага ўнiверсiтэта 
iмя акадэмiка І. Г. Пятроўскага ў 1999 – 2011 гг. выкладаў у Навазыбкаўскiм 
фiлiяле гэтага ўнiверсiтэта.

Аўтар больш як 50 навуковых і метадычных публiкацый. Працы пры-
свечаны даследаванню беларуска-рускiх лiтаратурных i фальклорных сувязей 
(А. Твардоўскi, Я. Купала, Я. Колас, А. Куляшоў i iнш.).

Выступае як празаік. Найлепшыя ўзоры прозы сабраны ў зборнiку (на рус. 
мове) “Сімвал веры” (1997). Творы ў аснове аўтабiяграфiчныя. Аўтар апавядае 
пра гады партызаншчыны (бацькi ратавалi хлопчыка ад расстрэлу ў атрадзе 
iмя Ракасоўскага на Случчыне), паказвае пасляваенны побыт беларускай вёскi, 
асэнсоўвае чарнобыльскую трагедыю, праблемы сучаснасці.

Жыве і працуе ў г. Гомелі.

РУДНІЦКІ Аляксандр Сяргеевіч (04.10.1951, в. Доўгае Капыльскага р-на 
Мінскай вобл.), беларускі журналіст і публіцыст.

Пасля заканчэння Цімкавіцкай сярэдняй школы імя Кузьмы Чорнага (1968) 
вучыўся ў Мінскім тэхнікуме сувязі. З 1971 да 1973 г. служыў у Савецкай арміі 
ў войсках сувязі ў Мінску і Гродне. У 1980 г. скончыў факультэт журналістыкі 
БДУ, у 1986 г. – Мінскую вышэйшую партыйную школу. У 1980 – 1982 гг. – 
карэспандэнт газеты “Вячэрні Мінск”, у 1982 – 1991 гг. – спецыяльны карэ-
спандэнт, загадчык аддзела “Сельской газеты”. З 1991 г. і да сёння – у газеце 
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“Рэспубліка”: аглядальнік рэдакцыі, рэдактар аддзела эканомікі, намеснік 
галоўнага рэдактара, амаль 25 гадоў з’яўляецца рэдактарам газеты “Вести по-
требкооперации” (з 1991 г.). Член Саюза беларускіх журналістаў (1989).

Зрабіў прыкметны ўклад у фарміраванне сучаснай інфармацыйна-медыйнай 
прасторы Беларусі. Актыўна спрычыніўся да прафесійнага станаўлення і 
арганізацыі сістэмнай дзейнасці газеты “Рэспубліка”. З’яўляецца ініцыятарам 
і аўтарам канцэпцыі выдання “Вести потребкооперации”, забяспечыў яго 
ўстойлівае і актыўнае развіццё ў сучасных умовах (колькасць падпісчыкаў 
газеты вагаецца ў межах 42 – 48 тысяч экзэмпляраў).

Аўтар больш як 1000 публікацый у перыёдыцы, сярод якіх – праблемныя 
і аналітычныя артыкулы, нарысы, інтэрв’ю, рэпартажы і інш. У цэнтры ўвагі 
журналіста – актуальныя пытанні сацыяльнага і эканамічнага жыцця рэгіёнаў, 
сельскай гаспадаркі, умоў працы і побыту людзей беларускай вёскі, якасці 
абслугоўвання насельніцтва, мадэрнізацыі дзейнасці патрэбкааперацыі і інш.

Шэраг артыкулаў і карэспандэнцый прысвечаны роднай Капыльшчыне і яе 
людзям. Аўтар асвятляе арганізацыю сацыяльна-гандлёвай сферы і штодзённа-
га жыцця на малой радзіме, апавядае аб працоўных і культурных здабытках 
землякоў, важных раённых падзеях і мерапрыемствах. Сярод публікацый: 
“Прыцягненне Капыльскай грады”, “Гэта наша з табою зямля, гэта наша з 
табой біяграфія”, “Раскіданае гняздо” (на рус. мове) і інш.

СЦЯПУРА Мечыслаў Францавіч (2.01.1948, в. Сцяпуры Капыльскага р-на 
Мінскай вобл.), беларускі вучоны ў галіне агародніцтва. Доктар сельскагаспа-
дарчых навук (2013).

Выпускнік Цімкавіцкай сярэдняй школы імя Кузьмы Чорнага (1966). 
У 1971 г. скончыў Гродзенскі сельскагаспадарчы інстытут і пачаў працаваць 
у Навукова-даследчым інстытуце (НДІ) пладаводства, агародніцтва і буль-
баводства: перш старшы лабарант, затым малодшы навуковы супрацоўнік 
(з 1971 г.) і старшы навуковы супрацоўнік (з 1985 г.). Пасля рэарганізацыі 
гэтай установы (1990) – у Беларускім НДІ агародніцтва (пазнейшая назва – 
Інстытут агародніцтва НАН Беларусі): з 1994 г. працаваў на пасадзе загадчыка 
лабараторыі прысядзібнага агародніцтва, у 1998 – 2012 гг. – загадчык наву-
кова-даследчага аддзела абароненага грунту, з 2012 г. – загадчык лабараторыі 
аграхіміі і харчавання раслін.

Зрабіў значны ўклад у распрацоўку асноў новага навуковага напрамку 
ў сістэме ўгнаенняў пры арашэнні агароднінных культур з мэтай павышэн-
ня ўраджайнасці і атрымання прадукцыі з высокімі смакавымі і таварнымі 
паказальнікамі якасці. Прапанаваў мінеральна-аргана-біялагічную сістэму 
ўгнаенняў, якая забяспечвае захаванне і ўзнаўленне ўрадлівасці глебы. 
Распрацаваў тэхналогіі вырошчвання расады і агародніны, у тым ліку прапанаваў 
разам з іншымі вучонымі агратэхніку і рэгламент вырошчвання кавуна ва 
ўмовах Беларусі. З’яўляецца суаўтарам рэкамендацый па разліку на персаналь-
ным камп’ютары аптымальных доз угнаенняў пад агароднінныя культуры.

Вывеў гатунак перцу салодкага, суаўтар 4 гатункаў таматаў, 3 гатункаў 
агуркоў. Мае 7 патэнтаў на вынаходніцтвы.

Аўтар больш як 300 публікацый, з іх: 210 навуковых прац, 8 вучэбна-мета-
дычных матэрыялаў і распрацовак, 12 кніг: “Угнаенне і арашэнне агароднінных 
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культур” (2008; на рус. мове), “Дачнае і прысядзібнае агародніцтва і пчаляр-
ства” (2009; у суаўт.; на рус. мове), “Рэсурсазберагальная сістэма ўгнаенняў 
агароднінных культур” (2010; у суаўт.; на рус. мове), “Навуковыя асновы 
інтэнсіўных тэхналогій агароднінных культур” (2011; у суаўт.; на рус. мове) і інш.

Уваходзіць у савет Навукова-практычнага цэнтра НАН Беларусі па буль-
баводстве і пладаводстве. Часта дае навуковыя парады і каментарыі ў СМІ па 
вырошчванні агародніны.

Падрыхтаваў 2 кандыдатаў сельскагаспадарчых навук.

ХВЯДЧЭНЯ Людміла Уладзіміраўна (9.10.1947, в. Прусы Капыльска-
га р-на Мінскай вобл.), беларускі філолаг-германіст, спецыяліст у галіне 
педагогікі і лінгвадыдактыкі, педагог. Доктар педагагічных навук (2003), 
кандыдат філалагічных навук (1982), дацэнт (1988), заслужаны работнік Бе-
ларускага дзяржаўнага ўніверсітэта (2011).

Пасля сканчэння Цімкавіцкай сярэдняй школы навучалася ў Мінскім 
дзяржаўным педагагічным інстытуце замежных моў (1967 – 1972). З 1975 г. 
працуе ў БДУ. Узначальвае кафедру англійскай мовы гуманітарных факультэтаў 
з 1990 г.

У БДУ шмат гадоў выконвала абавязкі дырэктара Цэнтра замежных моў, 
уваходзіць у склад Вучонага савета і інш.

Праходзіла моўныя і навуковыя стажыроўкі ў вышэйшых навучальных 
установах Вялікабрытаніі, ЗША, Швецыі і інш.

Зрабіла прыкметны ўклад у развіццё моўнай адукацыі ў Беларусі, удаскана-
ленне методыкі навучання замежным мовам і якасці падрыхтоўкі спецыялістаў 
у нямоўных ВНУ.

Аўтар больш як 200 навуковых і вучэбна-метадычных прац, сярод якіх 
асобныя выданні (на рус. мове): манаграфія “Змест іншамоўнай адукацыі: 
гісторыя і сучаснасць (на прыкладзе класічнага ўніверсітэта)” (2002), вучэбныя 
дапаможнікі “Практычны курс сучаснай англійскай мовы” (у 2 ч.; 4-е выд. – 
2009), “Англійская мова: базавы курс” (2009), “Граматыка англійскай мовы” 
(2011; 2-е выд. – 2013) і інш.

Узнагароджана знакам “Выдатнік адукацыі Рэспублікі Беларусь” (1997).

ЧУПРЫГІНА (КІЕНЯ) Людміла Трафімаўна (20.05.1938, в. Прусы Капыль-
скага р-на Мінскай вобл.), савецкі і беларускі спецыяліст у галіне інфарматыкі. 
Лаўрэат Дзяржаўнай прэміі СССР (1978).

Пасля Цiмкавiцкай сярэдняй школы вучылася ў Беларускім дзяржаўным 
універсітэце, які скончыла з адзнакай у 1960 г. па спецыяльнасці “матэма-
тыка”. Са жніўня 1960 г. – у Навукова-даследчым інстытуце электронных 
вылічальных машын: працавала інжынерам, старшым і вядучым інжынерам, 
начальнікам лабараторыі, з 1974 г. займала пасаду начальніка аддзела.

Зрабіла прыкметны ўклад у распрацоўку і ўкараненне сістэм праграмнага 
забеспячэння. Працавала над стварэннем асобных кампанентаў праграмнага 
забеспячэння ЭВМ “Мінск-22” і “Мінск-23”, была асноўным распрацоўшчыкам 
дыскавай аперацыйнай сістэмы, адзінай сістэмы электронных вылічальных ма-
шын, кіравала распрацоўкай праграмнага забеспячэння сістэмы падзелу часу, 
дысплейных комплексаў АС7920, “Сегмент”, “Эдэльвейс”.
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Аўтар больш як 30 навуковых публікацый. Сярод іх «Принципы работы 
ЭВМ “Минск-23”» (1970; у суаўт.), “ЕС ЭВМ. Дисковая операционная система 
макрокоманды связи с СУПЕРВИЗОРОМ Е10.132.016 Д1” (1972; у суаўт.), 
“Система разделения времени ЕС ЭВМ” (1982; у суаўт.) і інш.

2015 г.

Анатоль Верабей
ЯГО ЛІПЕНЬСКІ ПОЎДЗЕНЬ

алесь БельсКІ

Алесь Бельскі, вядомы беларускі літаратуразнавец, крытык і пісьменнік, 
доктар філалагічных навук, прафесар кафедры беларускай літаратуры і 
культуры Беларускага дзяржаўнага ўніверсітэта, нарадзіўся ў шчодрую 
ліпеньскую пару, у самы разгар лета. Ліпень 2013 г. для майго сябра і калегі 
юбілейны – 50-гадовы, таму прыйшоў час агледзець жыццёвыя набыткі і 
творчы плён. А пражытыя гэтыя гады Алесем сумленна, годна. І напрацавана 
ім шмат. Радасна ўсведамляць, што ён у свой ліпеньскі поўдзень, гаворачы 
словамі Уладзіміра Караткевіча, “шчаслівы паўнатою сталай сілы”.

Нарадзіўся Алесь Бельскі ў вёсцы Цімкавічы на Капыльшчыне. Арганічна 
ўвабраў маральна-этычны і духоўны вопыт бацькоў, сваякоў – частку агульна-
га досведу беларускага народа. Адзначым, што яго прадзед Сільвестр Бельскі 
закончыў Віленскі ўніверсітэт, быў удзельнікам паўстанняў 1830 – 1831 і 
1863 – 1864 гг. у Польшчы, Беларусі і Літве. З Цімкавіч і яго дзядзька – 
прафесар Фама Бельскі (1890 – 1952), вядомы беларускі і ўкраінскі вучоны 
ў галіне педагогікі і псіхалогіі. Прафесарам быў і яго стрыечны брат Георгій 
Яталь (1928 – 1998), вядомы ўкраінскі лінгвіст-паліглот, карані якога па мат-
чынай лініі таксама з Цімкавіч.

З 1986 г., пасля заканчэння філалагічнага факультэта БДУ, і па цяперашні 
час лёс А. Бельскага звязаны з роднай alma mater: Алесь Іванавіч – аспірант, 
выкладчык, дацэнт, загадчык кафедры даўніверсітэцкай падрыхтоўкі, дак-
тарант. Абараніў кандыдацкую “Чалавек і прырода ў сучаснай беларускай 
паэзіі” (1991) і доктарскую “Пейзаж у беларускай паэзіі (эвалюцыя, паэтыка, 
сістэма вобразаў)” (1998) дысертацыі, з 2002 г. прафесар. Яго кіраўніком і кан-
сультантам быў выдатны вучоны і пісьменнік Алег Лойка. У 2000 – 2002 гг. 
Алесь Іванавіч узначальваў лабараторыю літаратурнай адукацыі Нацыяналь-
нага інстытута адукацыі, а ў 2006 – 2008 гг. працаваў галоўным навуковым 
супрацоўнікам гэтай установы. З 2001 г. займае пасаду галоўнага рэдактара 
часопіса “Беларуская мова і літаратура”.

Алесь Бельскі выявіў сябе як удумлівы, глыбокі даследчык гісторыі бела-
рускай літаратуры XX ст., праблем сучаснага літаратурнага працэсу, пытанняў 
індывідуальнага мастацкага стылю, нацыянальнай спецыфікі мастацкага слова, 
развіцця сучаснай беларускай паэзіі, пра што сведчаць яго манаграфіі “Жывая 
мова краявідаў: пейзаж у беларускай паэзіі” (1997), “Беларуская літаратура 
XX стагоддзя: гісторыя і сучаснасць” (2005), кнігі артыкулаў, нарысаў, эсэ 
“Пакуль баліць душа” (1995), “Экалогія душы” (2003), “Галасы і вобразы”, 
“Літаратурацэнтрызм” (абедзве 2008), навучальных дапаможнікаў “Сучасная 
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беларуская літаратура: станаўленне і развіццё творчых індывідуальнасцей (80 – 
90-я гг.)” (1997), “Свет ад травы да зор: беларуская паэзія: сістэма вобразаў 
прыроды, паэтыка пейзажу” (1998), “Краса і смутак”, “Сучасная літаратура 
Беларусі” (абедзве 2000), “Класікі і сучаснікі ў школе” (2005). Ён адзін з аўтараў 
“Гісторыі беларускай літаратуры XX стагоддзя» (т. 4, кн. 2, 2003, кн. 3, 2014). 
Навукова-творчы набытак Алеся Бельскага складае больш як пяць соцень 
публікацый, у якіх па-навуковаму грунтоўна і адметна асэнсаваны самыя розныя 
праблемы беларускай літаратуры, культуры, педагогікі. Яго працы вызначаюцца 
не толькі канцэптуальнасцю, але і высокай культурай выдання: кваліфікавана 
пададзены крыніцы мастацкіх тэкстаў, спісы выкарыстанай літаратуры і інш.

Алесь Іванавіч – аўтарытэтны даследчык ролі пейзажу ў беларускай 
літаратуры. Ён грунтоўна прааналізаваў творчасць Янкі Купалы, Якуба Коласа, 
Максіма Багдановіча, Уладзіміра Дубоўкі, Петруся Броўкі, Аркадзя Куляшова, 
Максіма Танка, Пімена Панчанкі ды іншых выдатных пісьменнікаў, раскрыў 
пераемнасць мастацкіх традыцый, ахарактарызаваў праблему літаратурных 
пакаленняў. Даследчык па-грамадзянску смела і высокапрафесійна адстойвае 
эстэтычна-духоўныя каштоўнасці літаратуры і культуры, падкрэслівае іх вялікае 
значэнне для грамадства, выступае за беражлівае стаўленне да класікі, далікатна 
і клапатліва аналізуе сучаснае беларускае прыгожае пісьменства, вызначае яго 
асноўныя кірункі і тэндэнцыі развіцця. Выяўляючы добры эстэтычны густ і 
дасведчанасць, разглядае беларускую літаратуру ў сусветным кантэксце.

Пра адметнасць і наватарства літаратуразнаўчай думкі А. Бельскага свед-
чаць і яго назіранні па заходнебеларускай літаратуры, і яго разгляд мастац-
кага свету паэтаў-песеннікаў Адама Русака, Авяр’яна Дзеружынскага, Алеся 
Ставера, Леаніда Пранчака, і даследаванне ролі шахмат у жыцці і творчасці 
беларускіх пісьменнікаў, і многія іншыя закранутыя ім тэмы і праблемы.

Алеся Бельскага непакоіць сучасны стан беларускай мовы, праблемы вы-
кладання беларускай літаратуры ў сярэдніх і вышэйшых установах адукацыі. 
Ён асэнсоўвае актуальныя і найбольш важныя пытанні літаратурнай адукацыі 
на сучасным этапе, у сваіх развагах абапіраецца на асноватворныя традыцыі 
нацыянальнай педагогікі, выступае з пазіцый культурацэнтрызму і гуманізацыі 
навучання, паслядоўна праводзіць ідэю пра неабходнасць мэтаскіраванага 
фарміравання ў сям’і і школе гарманічнай, духоўна паўнавартаснай асобы, 
чалавека з глыбока этычнымі перакананнямі і патрыятычным светапоглядам.

Пад псеўданімам Алесь Ветах піша прозу. Ён адзін з аўтараў калектыўных 
выданняў “Карані” (1994), “Вальс пад журлівымі таполямі” (2008), “У храме зям-
нога кахання” (2009), “Самая чароўная кветка” (2010), “Пакуль б’ецца сэрца…” 
(2013). Выдаў уласныя кнігі “Ружовая знічка” (1994), “Хроніка смутку” (1999, 
Літаратурная прэмія імя Івана Мележа 2000), “Сны пра дзяцiнства” (2014), 
“Хрыстос мiж нас” (2015). Яго прозе ўласцівы гуманістычны змест і лірыка-
драматычны пачатак (аповесць “Не памірай, надзея”, раман у лістах “Хроніка 
смутку”, апавяданне “Казанова з Амерыкі”), суровасць фарбаў і містыфікацыя 
(аповесць “Барак № 6”). Пісьменнік, засяроджваючы ўвагу на лёсе свайго па-
калення, праўдзіва паказвае калізіі, кантрасты і парадоксы жыцця савецкага і 
постсавецкага грамадства. Лірычную манеру пісьма падсвечвае эпічным апове-
дам, стварае выразныя характары і пераканаўчыя жыццёвыя сітуацыі, з пачуц-
цём меры выкарыстоўвае дыялектызмы, жарганізмы, трапныя народныя словы 
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і выразы. Думаецца, што Алесь Ветах у паказе чалавека і грамадства плённа 
развівае традыцыі славутага земляка Кузьмы Чорнага. 

Алесь Бельскі – суаўтар праграм па беларускай літаратуры для сярэдняй 
школы, вучэбных праграм для ўстаноў вышэйшай адукацыі (2006), навучальных 
дапаможнікаў “Беларуская літаратура: XI – XX стст.” (1999, 2-е выд. – 2001), 
“Беларуская літаратура, 5 клас” (2002, 2003), “Беларуская літаратура, 6 клас” 
(2010), “Беларуская дзіцячая літаратура” (2008), “Беларуская літаратура, 
10 клас”, “Беларуская літаратура, 11 клас” (абодва 2009) і інш.

У якасці ўкладальніка Алесь Іванавіч працаваў над зборнікам “Творы” 
Янкі Журбы (1993, 2011), кнігай твораў беларускіх паэтаў пра чарнобыльскую 
трагедыю “Зорка Палын” (1993), аб’ёмным выданнем у трох кнігах “Скрыжалі 
памяці: з творчай спадчыны пісьменнікаў Беларусі, якія загінулі ў гады Дру-
гой сусветнай вайны” (2005), бібліяграфічным даведнікам “Навукоўцы кафедры 
беларускай літаратуры XX стагоддзя БДУ” (1999), зборнікам “Імёнаў светлае 
аблічча”, у які ўвайшлі артыкулы, эсэ, вершы навукоўцаў і выкладчыкаў 
філалагічнага факультэта БДУ пра былых калег Алеся Адамовіча, Сцяпана 
Александровіча, Варлена Бечыка, Міколу Грынчыка, Сяргея Гусака, Міхася 
Ларчанку, Івана Мележа, Юльяна Пшыркова, Рыгора Семашкевіча, Леаніда 
Царанкова. Ён жа падрыхтаваў зборнік гумару кафедры беларускай літаратуры 
XX ст. БДУ “Смяяцца не грэх” (2002), выданні “Споведзь калосся” (1997; у 
суаўт.), “Галасы вёснаў” (1997; у суаўт.), “Бязмежжа зорнага сяйва” (1999), 
“Жыццё, аддадзенае навуцы і Радзіме: зборнік артыкулаў пра міколага П. Ята-
ля” (2011; у суаўт.), “І прызванне, і лёс: жыццё і дзейнасць вучонага-педагога 
прафесара Ф. А. Бельскага” (2012), “Недаспяваныя песнi” (2015) і інш.

З 1998 да 2006 г. Алесь Бельскі працаваў вучоным сакратаром савета па 
абароне дысертацый па літаратуразнаўстве, некалькі гадоў быў намеснікам 
старшыні савета па абароне дысертацый па педагагічных навуках пры 
Беларускім дзяржаўным універсітэце. Сёння ён намеснік галоўнага рэдактара 
часопіса “Роднае слова”, уваходзіць у рэдакцыйныя калегіі Збораў твораў Івана 
Шамякіна ў 23 тамах і Уладзіміра Караткевіча ў 25 тамах. 

Неяк падчас размовы Алесь пацікавіўся, як у нас на Мастоўшчыне назы-
ваецца драўляная сагнутая штука, што мацуецца пасярэдзіне касільна ў касе. 
Кулька! А ў іх на Капыльшчыне – лучок. Хутка Алесь на кірмашы ў Слуцку 
купіў два лучкі. Адзін з іх падарыў мне замест майго, зламанага... І як пры-
емна было пазней у яго цудоўным апавяданні “Лучок” знайсці слова кулька.

Узорнымі падаюцца Алесевы справаздачы, вучэбна-метадычныя комплексы 
ці іншыя матэрыялы, якія рыхтуюць супрацоўнікі нашай кафедры. У БДУ ён 
плённа працягвае традыцыі сваіх настаўнікаў і папярэднікаў.

Студэнты паважаюць Алеся Іванавіча за прафесіяналізм, апантанасць 
літаратурай, шчырую адданасць справе, дэмакратызм, інтэлігентнасць і 
тактоўнасць.

Даверлівы, шчыры, летуценны і рамантычны, Алесь Бельскі бескампрамісны 
і паслядоўны ў адстойванні важных для яго прынцыпаў і жыццёвых 
перакананняў. Яму ўласцівы добрасумленнасць, працавітасць, прыстойнасць, 
сціпласць, чуласць, спагадлівасць. Ён увесь час у пошуку і гарэнні – генератар 
ідэй, надзейны сябра і калега, чалавек цудоўнай душы.

2013, 2015 г.
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ІV

Алена Мохарт
ЯК ХОЧАЦЦА ПАЎТАРЫЦЬ СВАЁ НАСТАЎНІЦТВА…

Я нарадзілася ў 1918 г. у сям’і Казіміра Іосіфавіча Мохарта і Кацярыны 
Андрэеўны Леанені. Мае стрыечныя сёстры Неанела Сцяпанаўна Навасадава 
і Марыя Сцяпанаўна Семяновіч па бацьках Леанені. Нас у бацькоў было пя-
цёра. Гэта сястрычкі Марыя, я – Алена, Аляксандра, Валя і малодшы брацік 
Казімір. Ён і імем і прозвішчам прадаўжаў род Мохартаў.

Доўгае – прыгарадная вёска (бо мястэчка Цімкавічы гэта гарадок). У нас 
быў вялікі клуб, цяпер там парк. Некалі была працоўная школа І ступені, дзе 
вучыла вясковых дзяцей Шышчыха. Яна жыла ў нас на кватэры. У працоўнай 
школцы вучылася мая старэйшая сястрычка Марыя, якая пайшла ў 3 клас 
Цімкавіцкай сямігодкі. Сямігодка ў Цімкавічах месцілася ў будынку былой 
вышэйшай пачатковай школы, быў там і сад, што захаваўся да нашага часу. 
Пазней побач узвялі новы будынак сямігадовай школы, якая ў 1932 г. пера-
расла ў дзесяцігодку. Будынак быў вялікі і нагадваў літару П. 

У 1925 г. я пайшла ў першы клас і да 4-га мяне вучыў настаўнік Сцяпан 
Сямёнавіч Андруковіч. Разам у адным класе са мною вучыліся стрыечная ся-
стрычка Марыя Сцяпанаўна Леаненя (Семяновіч), Ліза Абрамчык і цімкаўлянка 
Клава Гарбацэвіч. Класаў паралельных было шмат і толькі першых было тры; 
пятых, шостых і вышэй, магчыма, па чатыры. Было ў вучэльні весела і шумна, 
у той час тут займалася не менш за тысячу вучняў. Запомнілася, што ў пара-
лельным 4-м класе вучыла дзетак Бэла Цыпоркіна. Яе вельмі любілі вучні, бо 
яна для іх была як маці. Гэтая невысокая настаўніца да кожнага вучня мела 
свой падыход, і таму яе выхаванцы добра вучыліся. Я сядзела за партай з дач-
кой дырэктара сямігодкі Людмілай Шахлевіч. Яе бацька выкладаў біялогію. 
Біёлаг меў багатую калекцыю чучал розных птушак і звяркоў, цікава было 
да іх дакрануцца рукою. А калі мы пачалі вучыцца ў старшых класах, то з 
цікавасцю слухалі на яго ўроках пра птушыны і звярыны свет, даведваліся, як 
жывуць ластаўкі ці вераб’і. Паказваў Шахлевіч чучала бусла і гаварыў нам, 
што гэта сімвал нашай роднай Беларусі.

На два гады пазней пайшла ў школу Вера Мартынаўна Яроцкая (Растаргу-
ева). Яна жыла на так званай цімкаўскай грэблі непадалёку ад Доўгага, і мы з 
ёю потым пасябравалі. А вось яе брацік Сяргей быў крыху старэйшы. Вучыўся 
выдатна і добра маляваў. Мог стаць выдатным мастаком, але яго прызвалі 
ў армію, і ён стаў авіятарам, хоць рыхтаваўся паступаць у мастацкі тэхнікум. 
Мужна ваяваў у гады вайны. Працаваў у Цімкавіцкай пажарнай, але не кінуў 
юнацкае захапленне. Напісаў пэндзлем шмат карцін, якія захоўваюцца ў сям’і.

Помняцца мне дырэктар Шахлевіч – высокі, прыгожы мужчына. Ён як 
чалавек быў надзвычай добры. Яго жонка вучыла пачаткоўцаў. У пятым класе 
матэматыку нам выкладаў Казімір Францавіч Куноўскі. Аляксандр Сідарэня, 
будучы маёр і ўдзельнік прарыву блакады Ленінграда, разам са Сцяпанам 
Маргайлікам, будучым галоўным бухгалтарам саўгаса “Цімкавіцкі”, паказвалі 
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выдатныя здольнасці ў рашэнні задач па алгебры ці геаметрыі, радавалі выклад-
чыка матэматыкі. А вось мая стрыечная сястрычка Марыя Леаненя (Семяновіч) 
радавала будучага дырэктара 10-годкі Луку Яфрэмавіча Сакалоўскага веданнем 
гісторыі, а на ўроках яго жонкі, Ульяны Аляксееўны Сакалоўскай, настаўніцы 
геаграфіі, вызначалася ведамі пра краіны свету і іх насельніцтва. Я была 
любімай вучаніцай Аляксандры Варламаўны Андруковіч, бо ніхто лепш за 
мяне не ведаў нямецкую мову. Клава Гарбацэвіч палюбіла фізіку, яе выкладаў 
высокі і прыгожы настаўнік Лебедзеў (яна яго называла Лебедзь). Мікалай 
Агафонавіч Шкуцька, у якога кватаравала сям’я пагранічніка і будучага героя 
Кіжаватава, вёў працоўнае выхаванне.

І сёння я не магу забыць тых добрых прапагандыстаў ведаў. Я іх ужо назва-
ла, але хочацца яшчэ згадаць Аляксандра Іванавіча Наржымскага, дзякуючы 
якому віравала мастацкая самадзейнасць. А таксама яго сваячку, школьнага 
бібліятэкара і настаўніцу рускай мовы і літаратуры Міхалевіч.

Жыццё нашай беларускай ужо дзесяцігодкі было цікавым і насычаным. 
Казімір Францавіч Куноўскі вёў у вучэльні авіямадэльны гурток, які наведвалі 
Парыбкі, Андруковічы, з Доўгага Марукі, Сідарэня з Агароднікаў і будучыя 
героі-лётчыкі Наржымскі і Казлоўскі. Мы, сямікласнікі, я і Марыя Леаненя, 
Клава Гарбацэвіч, Вольга Марук, Саша Абрамчык, бегалі глядзець на вялікі 
школьны двор, як гурткоўцы запускалі планеры і самалёцікі і як яны лёталі 
ў небе. Асабліва стараўся раскручваць на доўгай нітцы зроблены сваімі рукамі 
планер Аляксандр Сідарэня. Хлопчыкі Куноўскага дэманстравалі свае мадэлі ў 
Капылі і мелі ўзнагароды ад раённага аддзела асветы. Сапернічалі з гурткоўцамі 
Капыльскай дзіцячай тэхнічнай станцыі і нават перамагалі капылян.

Не забыць, як у драўляным клубе разам з мясцовымі самадзейнымі 
артыстамі выступалі цімкавіцкія школьнікі і пагранічнікі. Яны спявалі песні і 
ставілі спектаклі. Разыгрываліся сцэнкі з п’ес Купалы, Каганца. Анюта Абрам-
чык з суфлёрнай будкі падказвала артыстам словы таго ці іншага персанажа 
драматычнага твора. Часта былі выступленні школьных артыстаў у нашай на-
вучальнай установе, якія нас зачароўвалі.

А як мы паважалі сваіх настаўнікаў! Бо яны былі для нас добрыя, былі 
больш чым настаўнікі, светлыя людзі, падобныя да нашых бацькоў. Асобныя 
поўныя імёны нашых улюбёных педагогаў час сцёр з памяці. Але Мікалая 
Агафонавіча Шкуцьку я добра запомніла. Калі ён вёў сталярную справу, мы 
бралі гэблікі і габлявалі дошкі. Разам з ім даглядалі школьны сад, які і сён-
ня яшчэ захаваўся на ўскрайку Капыльскай вуліцы. Бралі нажы, абрэзвалі 
яблынькі, абкопвалі іх і ўносілі туды гной. А восенню збіралі добры ўраджай 
антонавак ці малінавак. Адным словам, не цураліся ніякай працы: мылі 
школьную падлогу, мылі вокны, заўсёды наводзілі чысціню, парадак – як на 
школьным двары, так і ў будынках.

Не забыць мне і дзядзьку Язэпа, які вёў у нас беларускую мову. Але 
афіцыйна гэтага пажылога і цікавага чалавека звалі Іосіф Паўлавіч Рудзік. 
Ён быў для нас вельмі добры. Таксама ён выкладаў рускую мову і літаратуру. 
У яго была дачка Ірына, якая ў будучыні стала заслужанай настаўніцай. Не 
здзіўляйцеся, што называю столькi выкладчыкаў мовы, матэматыкі ці фізікі: 
паралельных класаў налічвалася шмат, таму і педагогаў аднаго прадмета бы-
ло таксама некалькі. А якія займальныя доследы па хіміі дэманстравала нам 
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жонка фізіка Лебедзева! Зараджала сваёй энергіяй нас фізкультура. У школе 
была вялікая спартыўная зала, і мы там падцягваліся на турнічку, выконвалі 
розныя практыкаванні, а таксама рабілі кросавыя прабежкі да Чарнагубава ці 
вакол мястэчка (тады яшчэ дзейнічаў местачковы савет).

Цімкавіцкую дзесяцігодку наведвала шмат дзяцей з навакольных вёсак 
і нават з Лешні ці Быстрыцы. Я добра ведала будучага героя з Прус Ігната 
Казлоўскага, таксама будучага генерала медслужбы Міхаіла Лушчыцкага. Я за-
канчвала дзесяцігодку ў 1935 г., яны – 9-ы клас, а скончылі школу праз год.

У 1935 г. у Капылі адкрыліся гадавыя педагагічныя курсы, я і мая 
стрыечная сястра Марыя Сцяпанаўна Леаненя паступілі туды вучыцца на 
настаўніц. Дырэктарам курсаў быў прызначаны Сяргей Сцяпанавіч Найдзён, 
загадчык райаддзела асветы, потым яго замяніў Аляксандр Нікалаеня (пасля 
курсаў узначаліў Быстрыцкую сямігодку). На курсах займалася 66 так зва-
ных студэнтаў з Лешні, Руднага, Пацеек, Пясочнага, Бабоўні, Саша Абрам-
чык з Доўгага, Вольга Марук з Вялікай Раёўкі, Чарнушэвічы, Малевічы і 
Кныш з Капыля. Іосіф Паўлавіч Бабак вельмі цікава выкладаў гісторыю, 
Лазар Давыдавіч Віткін – беларускую і рускую мовы, Карповіч – матэма-
тыку, Аляксей Копаць, дарэчы, дырэктар Беларускай школы № 1, разам з 
Найдзёнам навучалі методыцы выкладання прадметаў. А вось Леанід Іванавіч 
Іскрыцкі раскрываў чароўны свет музыкі. Тады-сяды яго падмяняў Стасевіч. 
Слухачы курсаў, будучыя настаўнікі, займаліся ў светлых аўдыторыях двух-
павярховага новага будынка Беларускай школы. Тут нават была магчымасць 
займацца спортам. Я назвала асноўных сваіх выкладчыкаў, якія пастаянна 
давалі нам веды па методыцы, а таксама дадатковыя веды. Напрыклад, па 
геаграфіі – Лідзія Іванаўна Мрочак (дарэчы, яе сястра працавала доктарам у 
райбальніцы), па батаніцы – Макоўскі, матэматыцы – Лотвін. Веды даваліся 
рознабаковыя і на добрым узроўні. Пасля заканчэння педкурсаў выпускнікоў 
накіравалі ў школкі не толькі Капыльшчыны, але і Случчыны, у некаторыя 
раёны Міншчыны. Саша Абрамчык і Марыя Леаненя апынуліся ў школах 
Слуцкага раёна. Марыя Сцяпанаўна працавала ў Лучнікоўскай школе, там яна 
пазнаёмілася з выкладчыкам матэматыкі Адамам Мартынавічам Семяновічам 
і выйшла за яго замуж. Пасля некалькіх гадоў працы яны перавяліся ў 
Цімкавіцкую дзесяцігодку.

Я трапіла ў Песачанскую сямігодку і выкладала ў пачатковых класах. 
Прымаў мяне на работу Галінскі ў 1936 г., а праз год дырэктарам стаў Леус, 
які пазней настаўнічаў у Капылі. Неўзабаве я і Марыя Сцяпанаўна Леаненя 
паступілі на завочнае аддзяленне Слуцкага педвучылішча, каб павысіць сваю 
настаўніцкую кваліфікацыю. Потым я тры гады працавала ў Пацейкаўскай 
школе, дзе дырэктарам быў Станкевіч. Але перад вайною нарадзіла сыночка 
Валерыка, была ў дэкрэтным водпуску, які выпаў на ваенны час. Шмат гора 
перажыла ў вайну, бо па даносе правакатара трапіла ў засценкі гестапа, таму 
што мой муж, Іосіф Дзмітрыевіч Лазюк, быў палітруком роты партызанскага 
атрада, а я перадавала яму каштоўныя звесткі. Цудам выбавілася з лап ворага, 
у гэтым дапамог адзін падпольшчык, які служыў у паліцыі.

У 1944 г. стала вучыць дзетак у другім класе Цімкавіцкай сярэдняй шко-
лы. Тады дырэктарам быў Іван Міхайлавіч Вялічка, а яго жонка вучыла 
пачаткоўцаў. Школьны вялікі будынак дзесяцігодкі згарэў, вучыліся дзеці па 
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хатах местачкоўцаў. Не было ні чарніла, ні сшыткаў, ні падручнікаў. Але не-
як выкручваліся. Чарніла рыхтавалі з бурачнага соку альбо сажы. Пісалі на 
абрыўках шпалераў ці газет.

Пры Зінаідзе Іосіфаўне Раманенцы, якая стала дырэктарам у 1946 г., 
пачалі будавацца драўляныя школьныя памяшканні на розных вуліцах. 
Прыйшлі з фронту завуч Іван Ігнатавіч Шаравар, фізік Флор Паўлавіч Рудзік, 
гісторык Аляксандр Фёдаравіч Кражымскі, географ Віктар Сяргеевіч Рама-
ненка, і школьнае жыццё ажывілася. А потым у франтавым шынялі з’явіўся 
настаўнік матэматыкі Адам Мартынавіч Семяновіч, які зачароўваў вучняў 
геаметрыяй, алгебрай, трыганаметрыяй. Праз яго ўрокi яны палюбілі матэ-
матыку, такую нелюбімую ў даваенныя часы, калі вучылася я. Дзякуючы 
настаўнікам мужу і жонцы Семяновічам Цімкавіцкая вучэльня на чале з 
Зінаідай Іосіфаўнай Раманенкай стала адной з найлепшых у вобласці. А хі-
ба можна забыць калег: настаўнікаў пачатковых класаў Вольгу Рыгораўну 
Нікалаеню, Веру Дзям’янаўну Калацкую, Вольгу Пятроўну Парыбак, Алену 
Паўлаўну Гальмак.

У цяжкіх умовах прыходзілася вучыць дзяцей, у цеснаце. Большасць у 
школе складалі пераросткі, якія не вучыліся ў гады вайны. Электрычнага 
святла не было, выкарыстоўваліся газоўкі, і бальшуны затушвалі іх, каб не 
пісаць і не слухаць нашы чытанкі, не рашаць арыфметычныя задачкі. Але 
мы іх угаворвалі і стараліся адукаваць. Выклікалі бацькоў парушальнікаў 
дысцыпліны і вялі з імі выхаваўчыя гутаркі. Гэты перыяд мінуў, быццам 
цяжкі сон, і падлеткі сталі добра вучыцца, а мы імі ганарыцца.

Ужо калі я вывела ў чацвёрты клас хлопчыкаў і дзяўчынак, некаторыя 
з іх запісаліся ў струнны аркестр, якім кіраваў былы франтавік і настаўнік 
спеваў Георгій Іваноў. Цімкаўскія школьнікі-музыкі гэтага аркестра часта 
выступалі на раённай сцэне ў Капылі. Вызначаўся сын кiраўнiка аркестра, 
таксама Георгій, ён вельмі добра іграў на скрыпцы і спяваў пад яе акампа-
немент беларускія народныя песні. Ён і ў мяне вучыўся добра. Выдатнікамі 
былі Валера Калацкі, Зіна Маргайлік, Таня Хрысцініч. Валера потым сягнуў 
да вяршынь навукі, стаў доктарам фізіка-матэматычных навук. Ганаруся я і 
сваім любімым вучнем Алесем Бельскім, які таксама стаў доктарам, праўда, 
філалагічных навук. Алесь, ці, як мы яго называлі, Саша, прыйшоў на 
заняткі ў мой першы клас у 1970 г. Хлопчык спачатку не вельмі стараўся 
вучыцца, але неяк удалося яго падахвоціць. Не шкадавала пяцёрак, і ён 
вырваўся наперад, я яго ставіла ў прыклад вучням. Алесь стаў адным з 
найлепшых чытальнікаў вершаў, і ў 3-м класе я падаравала яму прыгожа 
ілюстраваную кніжку вершаў беларускіх пісьменнікаў. Прыемна, што мой 
прыгожы былы вучань не забывае мяне: то наведвае, то звоніць і дзякуе за 
мой уклад у яго выхаванне.

А вучыла я дзетак ужо ў той час, калі была пабудавана новая прыгожая 
трохпавярховая школа. Прыязныя адносіны да мяне былі ў дырэктара школь-
най установы Зінаіды Іосіфаўны Раманенкі. За плённую працу на ніве асветы 
яна часта ўзнагароджвала мяне ганаровымі граматамі, ды і РАНА не забываў 
пахваліць мяне за настаўніцкую працу.

Але найбольшы гонар для мяне – гэта падзякі маіх былых вучняў. І я га-
наруся, што калісьці вучылася ў Цімкавіцкай школе, несла разумнае, добрае, 
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вечнае сваім выхаванцам да 1975 г. І хоць 37 гадоў я ўжо на заслужаным ад-
пачынку, вельмі хочацца паўтарыць сваё настаўніцтва і зноў вучыць дзетак. На 
жаль, гэта не паўторыш… А сённяшнім маладым педагогам жадаю працягваць 
традыцыі папярэднікаў.

Запісаў Іван Ігнатчык.
2012 г.

Яўгенія Купрыянава
УСПАМІНЫ ПРА ШКОЛУ

У школу я пайшла ў восем гадоў. Быў 1928 год. З першага па чацвёрты 
клас вучылася ў Вялікараёўскай школе, а з пятага – у Цімкавіцкай. Школа 
была добрая, і настаўнікі таксама. Іосіф Паўлавіч Рудзік вёў у нас урокі. 
Памятаю Ганну Сцяпанаўну (навучала беларускай мове), Ісака Абрамавіча 
(навучаў матэматыцы). Фізіку выкладаў Райхлін, нямецкую і рускую мовы – 
Андруковіч. Вельмі падабаліся ўрокі гісторыі, якія вёў Іван Ігнатавіч Шаравар. 
У яго былі добрыя адносіны з вучнямі, і таму мы яго слухалі.

У школу хадзілі пехатою ў абы-якой вопратцы, у лапцях. Кнігі насілі ў 
пашытых палатняных торбах, а некаторыя – за пазухай. Пяць ці шэсць урокаў 
адвучымся – і зноў кампаніяй вяртаемся дадому. За дарогу нагаворымся, на-
смяёмся – і час хутка прабяжыць.

Зіма… Снегу намяце. Тады першым ідзе і пратоптвае дарогу самы вышэйшы 
з нас Ваня Пакалевіч.

Калі мы прыходзілі са школы дадому, павінны былі схадзіць у хмызняк, 
назбіраць і прынесці ламачча. Уборка на двары, у хаце – на мне. Вучыцца 
не было калі. Маці засталася адна з трыма дзецьмі на руках. Бацька быў у 
царскай арміі паранены ў галаву і аслеп. Вярнуўшыся, прамучыўся сем гадоў 
і памёр.

Былі паралельныя класы “А” і “Б” па дваццаць з лішнім чалавек. Вучні 
хадзілі з Канатопаў, Чарнагубава, Рачкевіч, Прусаў. У школе нам выдавалі 
бясплатныя падручнікі. Ручку, аловак, пяро, сшыткі трэба было купіць. 
А грошай амаль што не было. Назбіраю чарніц, буякоў у Ліхадзіеўшчыне, 
занясу на базар у Цімкавічы і прадам. А яшчэ, каб зарабіць грошай, улад-
кавалася на працу на чыгуначную станцыю драбіць камяні. Была я тады ў 
пятым класе. І так атрымалася, што ўсунула ў драбілку руку і пашкодзіла 
палец. Урач захаваў мне палец, доўга хадзіла на перавязкі да Ганны 
Піліпаўны.

Для даведкі. Яўгенія Лук’янаўна Купрыянава нарадзілася ў 1920 г. у вёсцы 
Вялікія Прусы. Яна – адна з нямногіх, хто ацалеў, выжыў у трагічны дзень 
26 верасня 1942 г., калі фашысты расстралялі і спалілі 258 жыхароў гэтай вёскі. 
З 1946 г. доўгі час працавала даяркай у калгасе. Узнагароджана медалямі “За 
працоўную адзнаку”, “За доблесную працу”.

Запісала Людміла Ніжэвіч.
2014 г.
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Соф’я Лобан
УСПАМІНЫ БЫЛОЙ ВУЧАНІЦЫ

Я пайшла ў першы клас у 1932 г., калі Цімкавіцкая няпоўная сярэдняя 
школа ператварылася ў сярэднюю з 10-гадовым навучаннем. Мой будучы 
муж у гэтым жа годзе яе закончыў (Міхаіл Мікалаевіч Лобан), разам з ім 
дзесяцігодку скончыў Мішаў брат.

Дырэктарам школы быў Лука Яфрэмавіч Сакалоўскі. Ён, як расказваў 
Міша, быў добрым арганізатарам. Школа амаль не мела другагоднікаў. 
Менавіта ён пабудаваў у канцы вуліцы Капыльскай побач з будынкам былога 
вышэйшага пачатковага вучылішча аднапавярховую вялікую дзесяцігодку (у 
вайну яна згарэла, на гэтым месцы пабудаваліся сем’і Камейкаў, Лебедзяў і 
іншыя цімкаўцы). Пра школу нагадвае школьны сад, што належыць цяпер 
сельгаспрадпрыемству. Мішу вучылі настаўнікі Казімір Францавіч Куноўскі, 
Ульяна Аляксееўна Сакалоўская, Уладзімір Аляксеевіч Вярыга, Мікалай 
Агафонавіч Шкуцька, якім ён быў удзячны ўсё жыццё.

Першай маёй настаўніцай была Ганна Іванаўна Андруковіч, а вось з 2 
да 4-га класа – Марыя Канстанцінаўна Андруковіч. Гэтая настаўніца ў нас 
была самая любімая. Яна давала добрыя веды па беларускай і рускай мо-
вах, арыфметыцы, але больш за ўсё мне падабаліся заняткі фізкультурай. 
Школа была вялікая, і ў светлай прасторнай спартзале мы падцягваліся на 
турнічку, займаліся гімнастыкай, гулялі з мячом. Вучыла яна нас і танцаваць 
“Лявоніху” ці “Яблычка”, а таксама спяваць. Амаль усе мы ўдзельнічалі ў 
школьным хоры.

У старшых класах, пачынаючы з шостага, рускую мову і літаратуру выкла-
дала Вера Аксанаўна Лагаўцова, а пасля ў 8-м класе эстафету ад яе пераняла 
Зінаіда Іосіфаўна Раманенка, якая шмат гадоў працавала філолагам у вясковай 
школе на Бабруйшчыне, а потым прыехала працаваць у родную школу. Яе 
муж Віктар Сяргеевіч выкладаў у нас геаграфію, але хутка яўрэйскую школу 
перавялі ў поўную сярэднюю рускую школу, і ён стаў яе дырэктарам. Школа 
была двухпавярховая, з чырвонай цэглы і месцілася побач з хатай Ціхановічаў, 
дзе цяпер СДК. У вайну будынак разбурылі немцы. Беларускую мову выкладаў 
Іосіф Паўлавіч Рудзік. Яго дачка Ірына вучылася са мною ў адным класе (у 
будучыні яна стала заслужанай настаўніцай БССР, працавала ў Мінску). Імёны 
або прозвішчы некаторых настаўнікаў, на жаль, забыліся, а некаторых помню 
добра. Цудоўна выкладала хімію Рыва Львоўна, Ісак Абрамавіч – матэматыку, 
фізіку – Райхлін, Ніна Леўчанка – геаграфію. У 1937 г., калі на інтэлігенцыю 
абрынуліся сталінскія рэпрэсіі, былога дырэктара Сакалоўскага і дырэктара 
Меркіна, які замяніў Луку Яфрэмавіча ў 1934 г., разам з настаўнікам Рудзікам 
арыштавалі. Дарэчы, пры Меркіну школа стала адной з найлепшых у раёне, 
заўсёды была добра падрыхтаваная да новага навучальнага года. Атынкаваныя 
будынкі, пафарбаваныя памяшканні. Сродкі на рамонт выдзялялі старшыні 
Цімкавіцкага і Прускага сельсаветаў Лобан і Ермалаеў. Школа набыла 8 тысяч 
сшыткаў, парты для 1 – 4-х класаў, а фізкабінеты папаўняліся новымі прыборамі.

На прышкольным агародзе засявалася 1,75 гектара агародніны і 2 гектары 
бульбы. Ураджай збіралі добры. Пры школе былі конь і карова, тры цёлкі і 
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дзве авечкі. Вучні старшых класаў штогод скошвалі пяць гектараў сенажацяў. 
Па ініцыятыве камсамольскай арганізацыі быў арганізаваны духавы ар-
кестр і закуплены інструменты. Іграць дзяцей на трубах вучылі Ляткевіч і 
Маргайлік.

Пасля Меркіна дырэктарам поўнай беларускай Цімкавіцкай школы 
стаў завуч Іван Ігнатавіч Шаравар, які таксама выкладаў гісторыю, але 
неўзабаве пачалася савецка-фінская вайна, і ён пайшоў ваяваць. У гэты час 
тут працавалі завучамі Іван Якаўлевіч Коўзусь і Аляксандр Антонавіч Зянь-
ко. Са мною ў школе вучылася Валя Марук, пляменніца Зянько. Школьны 
калектыў некаторы час узначальваў А. А. Зянько. Калі Шаравар вярнуўся з 
фінскага фронту, то зноў быў дырэктарам да самай вайны з немцамі. Коўзусь 
у гэты час быў прызваны ў армію, і яго залічылі ў ваеннае вучылішча. Пасля 
вайны ён некаторы час узначальваў Капыльскую рускую школу, якая пазней 
стала СШ № 2.

Са мною вучыліся ўжо названыя Іра Рудзік, Раіса Янцэвіч (яна стала 
ўрачом), Валя Шкуцька, Надзя Лушчыцкая (яе застрэлілі паліцаі), Зіна Ра-
гальская (загінула), Ядзя Ярмаліцкая (стала ўрачом-стаматолагам), Ларыса 
Шкуцька (стала настаўніцай). Ішоў 1941 год. Мы заканчвалі 9-ы клас. Амаль 
усе актыўна ўдзельнічалі ў школьнай мастацкай самадзейнасці. Я і большасць 
цімкавіцкіх школьнікаў павінны былі ў чэрвені ехаць на раённы фестываль, 
каб, як і ў папярэднія гады, стаць лаўрэатамі. Як правіла, у райцэнтры нашы 
вучні выступалі ўдала, паспяхова, заваёўвалі калі не першыя, то другія месцы 
сярод школьных калектываў Капыльшчыны. Ужо з раніцы падрыхтаваліся 
да паездкі, узялі сцэнічныя касцюмы. Аднак тут Марыю Канстанцінаўну 
паклікалі да тэлефона. Яна сказала нам: “Усё, дзяўчаткі, паездка адкладваец-
ца, ідзіце па хатах. Пачалася вайна”. Мы заплакалі і пайшлі дадому. У вайну 
шмат цімкавіцкіх школьнікаў загінула, а яўрэйскіх хлопчыкаў і дзяўчынак 
немцы расстралялі ў гета. Трагічны лёс напаткаў нашу хімічку Рыву Львоўну, 
фізіка Райхліна і іншых педагогаў.

У 1944 г. не ўсе былыя дзевяцікласнікі пайшлі ў 10-ы клас. Хтосьці быў 
расстраляны ў гета, загінуў у час акупацыі. У наш клас прыйшлі вучні з на-
вакольных вёсак: Баляслаў Ляўсевіч з Булатнікаў, Уладзімір Аляшкевіч з 
Рачкевіч, я з Агароднікаў і местачкоўцы Ірына Рудзік, Аляксандра Янцэвіч… 
Клас быў невялікі, крыху больш за дзесяць школьнікаў. У той час Цімкавічы 
былі мястэчкам, дзейнічаў местачковы савет, таму цімкаўцаў называлі 
местачкоўцамi.

Вучылі нас найперш вядомыя з даваеннага часу настаўнікі. Марыя 
Канстанцінаўна Андруковіч выкладала біялогію і батаніку, Віктар Сяргеевіч 
Раманенка – геаграфію, Іван Ігнатавіч Шаравар – гісторыю (ён быў ужо не 
дырэктарам, а завучам). Дырэктарам з 1944 да 1946 г. быў Іван Міхайлавіч 
Вялічка, працавала настаўніцай і яго жонка. Рускую мову і літаратуру вы-
кладала нам Зінаіда Іосіфаўна Раманенка. Яна, калі я ўжо не вучылася ў 
школе, стала дырэктарам і замяніла на гэтай пасадзе Вялічку. Школа наша 
згарэла, выгарала палова Цімкавіч, таму мы вучыліся па хатах. Спачатку 
ў хаце Міхаіла Сямёнавіча Андруковіча, аднакласніка класіка беларускай 
літаратуры Кузьмы Чорнага. Ён нам расказваў, як вучыўся з ім разам у на-
родным вучылішчы і актыўна ўдзельнічаў у мастацкай самадзейнасці, а побач 
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па суседстве на вуліцы Нясвіжскай вучыліся дзеці ў хаце гадзіннікавага 
майстра. Не хапала паперы, пісалі на чым давядзецца: на шпалерах, газетах.

Але жыццё бруіла дзякуючы Зінаідзе Іосіфаўне Раманенцы. Яна 
арганізоўвала школьныя хоры, спектаклі. Пасля яе тэатральных пастановак 
забываліся цяжкасці пасляваеннага жыцця. А Кляменцій Іванавіч Ляткевіч 
арганізаваў школьны аркестр, мой знаёмы Болесь Ермаліцкі адным з першых 
запісаўся ў яго і добра іграў на трубе.

Наш пасляваенны першы выпуск атрымаў атэстаты. Усе вучыліся на “доб-
ра” і “выдатна”. Уладзімір Аляшкевіч атрымаў залаты медаль, крыху не 
хапіла балаў на золата мне і Ірынцы Рудзік. Дарэчы, цікава, што пасля вайны 
дзейнічала пяцібальная сістэма, у той час як да вайны не ведалі адзінак, двоек, 
троек, чацвёрак і пяцёрак, замест гэтага веды адзначаліся: калі двойка – “дрэн-
на”, а калі пяцёрка – “выдатна”.

Аляшкевіч, залаты медаліст, прысвяціў сябе прафесіі педагога, шмат гадоў 
працаваў настаўнікам у Вялікараёўскай школе, Рудзік – настаўніцай у Мінску, 
Ляўсевіч – урачом у Капылі, а я выбрала прафесію фінансіста, доўгі час пра-
цавала галоўным бухгалтарам Цімкавіцкага сельсавета.

Запісаў Іван Ігнатчык.
2013 г.

Марыя Карпенка
МАЯ МАЛАДАЯ ВЯСНА

Трымаю ў руках вельмі дарагі мне фотаздымак, наклеены на прамавугольнік 
белага кардону і абведзены прыгожай каляровай рамкай. Зверху над фотаздым-
кам надпіс: “14-ты выпуск Цімкавіцкай сярэдняй школы імя Кузьмы Чорнага 
ў 1950 – 51 навучальным годзе”. Пад надпісам – сем партрэтаў настаўнікаў 
школы, а ніжэй, у авальных рамках, – 24 маладыя, прыгожыя, адухоўленыя 
твары маіх аднакласнікаў. Прозвішчы, ініцыялы. Пад двума прозвішчамі ў 
цэнтры яшчэ і надпісы “выдатнік”. Гэта Лёня Яроцкі і я. Толькі мы двое 
і жылі ў Цімкавічах, усе астатнія дзяўчаты і хлопцы прыходзілі ў нашу 
дзесяцігодку з блізкіх і больш далёкіх навакольных вёсак, як Вялікая Раёўка, 
Лешня і іншыя. У дождж, мароз і завіруху настойліва крочылі яны пешкі да 
свайго сонейка – невялікага драўлянага дамка ў цэнтры Цімкавіч, дзе заўсёды 
было цёпла, весела, радасна, нават калі ты і заблытаўся на ўроку, атрымаў 
траяка, а бывала і горш.

Як жа цяжка нам жылося! Калі былі дзесяцікласнікамі, ішоў толькі шосты 
год пасля заканчэння вялікай знішчальнай вайны. Яшчэ вакол зеўралі яе ра-
ны, патыхала гарам на папялішчах спаленых вёсак, не высыхалі слёзы на ва-
чах мацярок, якія страцілі на вайне мужоў, сыноў, дачок, братоў. Яшчэ на па-
лях і ўзлесках раскопвалі адзіночныя курганкі наспех пахаваных тут савецкіх 
салдат і партызанаў і звозілі іх астанкі ў брацкія магілы. З’явілася такая 
магіла і ў Цімкавічах, дзе раней былі пахаваны пагранічнікі Цімкавіцкага 
пагранатрада. А непадалёк ад мястэчка, злева па дарозе на Капыль, у ямах 
ляжала расстралянае тут ледзь не ўсё мясцовае яўрэйскае насельніцтва, амаль 
тысяча чалавек.
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У школе мы былі пераросткамі, бо ў гады вайны не вучыліся. Дрэнна апрану-
тыя, паўгалодныя, многія змучаныя штодзённымі пераходамі па 8 – 10 кіламетраў 
да школы і назад, мы старанна вучыліся. Як жа! Мір наўкола. Людзі ўжо і 
адбудоўвацца пачалі. І наша сям’я заклала першы вянец будучай хаты.

Зноў гляджу на фотаздымак. Якія мы ўсе маладыя ды прыгожыя! Да за-
канчэння школы бацькі расстараліся сёе-тое прыкупіць, і мы апрануты ў но-
выя сукенкі, хлопцы – у гальштуках. Няма толькі на фотаздымку 25-га вучня 
нашага класа – Валянціна Жмайдзюка. Ён быў, здаецца, з Браткава, крыху 
старэйшы за нас, паспеў паслужыць у войску, прыйшоў да нас у дзясяты клас. 
Высокі, прыгожы, разумны. Патлумачыў: “Камісавалі… Абпраменіўся”. Мы 
гэтых слоў не зразумелі, а ён і не расказваў. Калі здымалі ўсіх на агульную 
выпускную фотакартку, Валіка не было ў школе. Хварэў.

Адсвяткавалі выпускны вечар, пакляліся трымаць сувязь, хто б дзе ні быў, 
і раз’ехаліся – вучыцца далей. З гонарам скажу, што ўсе мы паступілі ў вы-
шэйшыя навучальныя ўстановы, многія хлопцы – у ваенныя вучэльні. Толькі 
нікуды не паехаў Валянцін Жмайдзюк. Крыху папрацаваўшы на мясцовай 
пошце, ён памёр. Памерла і наша любіміца, светлая, празрыстая і танюткая, 
нібы трасціначка, Вера Нячай з Рачкевіч. Адолелі сухоты…

Ах, маладосць, маладосць!.. Нездарма кажуць: “Калі б маладосць ведала, 
калі б старасць магла”. Пішу гэтыя радкі праз 64 гады з часу заканчэння шко-
лы. Ужо няма на свеце большасці маіх аднакласнікаў. Маіх сяброў, з якімі 
доўга трымала сувязь: Лёні Яроцкага, Надзі Кедрык, Толі Вайтовіча, Валодзі 
Марука, Колі Макарэні, Вані Раеўскага (Барана), Ніны Фурык… Ляжаць на 
мясцовых могілках (іх старыя цімкаўцы завуць Царкоўнай горкай) і мае 
бацькі, і мой муж, якому было наканавана раптоўна памерці ў Цімкавічах. 
Там жа мае любыя настаўнікі, пра якіх слова ніжэй.

Дваццаць гадоў пасля смерці ў 1976 г. майго бацькі Іосіфа Емяльянавіча 
пражыла адна ў сваёй хаце мая мама Лідзія Рыгораўна. Кожны месяц з Мінска 
я прыязджала да яе, прывозіла прадукты, дапамагала пасадзіць або выкапаць 
бульбу. А ў вольныя хвіліны мы сядалі на сваім ганку, які бацька, будаўнік, 
майстар на ўсе рукі, аздобіў драўлянымі карункамі, і любаваліся сваім садком 
і наваколлем, і тым, як прыгожа апускаецца чырвоны шар сонейка за рэчку, 
за вёску Агароднікі, у далёкі загадкавы лес. Мама расказвала пра цімкавіцкія 
навіны, пра новую школу і новых настаўнікаў – і было так радасна і хора-
ша. Цяпер у маім доме жывуць іншыя гаспадары (дай ім, Божа, шчасця!). 
Ён вельмі змяніўся знешне і такім, як быў, жыве толькі ў маёй душы і на 
фотаздымках. Было ў ім пяць вялікіх вокнаў і тры меншыя, у якіх ніколі не 
заходзіла сонца. Цяпер адно вялікае акно замуравана, астатнія паменшалі – па 
новай модзе – “еўравокны”. Знік і ганак – на яго месцы цагляная прыбудова. 
Наш былы прыгожы драўляны дом мне нагадвае вагон – ён абшаляваны мод-
ным сёння сайдынгам.

Усё мінае, змяняецца, знікае. І толькі памяць два-тры разы на год 
прыводзіць мяне ў Цімкавічы. Іншы раз, вярнуўшыся з могілак, застаюся 
летам пераначаваць у суседкі. І тады новыя жыхары Цімкавіч могуць бачыць, 
як нейкая пажылая жанчына ў цэнтры вёскі ідзе не ў магазіны, не ў музей, 
не ў Дом культуры ці новую вялікую школу, а ходзіць чамусьці па задвор-
ках школы вакол старой абшарпанай будыніны з перакошанымі дзвярыма і 
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бруднымі вокнамі, з выбітымі шыбінамі. Праз тыя вокны відаць старыя дошкі, 
паламаная мэбля, яшчэ нешта старое і, магчыма, непатрэбнае.

Тая пажылая жанчына – я. У канцы 40 – пачатку 50-х гг. мінулага стагод-
дзя гэты будынак быў галоўным у Цімкавіцкай сярэдняй школе. Тут вучыліся 
старшыя класы. Малодшыя займаліся ў іншых вясковых хатах. Будынак быў 
прыгожы: шэсць вялікіх светлых вокнаў па фасадзе, а пасярод іх – высокі 
ганак са стромкім дахам. Шырокія дзверы вялі ў калідорчык, дзе справа – 
настаўніцкая, астатнія пакоі – нашы класы. Па тарцах дома было па тры акны. 
У класных пакоях цесна, парты – самаробныя, на двух, трох і нават чатырох 
вучняў. Наш клас быў прахадны. Праз яго хадзілі вучні і настаўнікі ў іншы 
клас.

Але ж у цеснаце – не ў крыўдзе. Колькі радасці было спяшацца ў школу, 
вітацца з сябрамі і настаўнікамі, на ўроках услухоўвацца і запамінаць кожнае 
іхняе слова, бо падручнікаў не хапала. Затое ў перапынках высыпалі мы ў двор, 
і звінеў ён маладымі галасамі, смехам, нават гарачымі спрэчкамі. Замілавана 
глядзелі на клумбы вакол ганка, агароджаныя нізенькім штыкетнікам, дзе 
раскашавалі кветкі, раслі бэз, язмін і маладыя таполя ды бярозка. Я ча-
ста падыходзіла да бярозкі, думала: “Якая ж ты вырасцеш вялікая, калі 
нас тут ужо не будзе”. Праз дзесяцігоддзі я прыгадала гэтую бярозку, калі 
пісала кніжку пра Амерыку “Бярозка на Манхэтане”. Але нашае бярозкі, 
як і штыкетніку, і клумбаў ужо даўно не было. Чамусьці зламалі і ганак са 
стромкім дахам. Навошта знішчылі ўсю прыгажосць? Гэта ж гісторыя! Ад 
гэтых сцен, з гэтых прыступак пакрочылі ў вялікі свет многія славутыя на 
ўсю Беларусь педагогі, урачы, інжынеры, вучоныя, пісьменнікі, журналісты, 
вайскоўцы, хлебаробы. Тут працавала, асвятляла маё пакаленне цімкаўцаў 
ведамі, душэўнай цеплынёй кагорта выдатных настаўнікаў. Менавіта яны 
выправілі нас у вялікі свет, натхнілі “людзьмі звацца”. І чаму не зрабіць 
было б тут, побач з вядомым музеем Кузьмы Чорнага, і музей школы: ужо з 
1864 года існавала ў Цімкавічах народнае вучылішча – яе правобраз. А можа, 
нават і музей усяго мястэчка – у Цімкавіч такая цікавая гісторыя. Здавён, з 
XV ст., яно было своеасаблівым цэнтрам усёй акругі. Мяняліся часы, улады, 
гаспадары, а Цімкавічы багацелі на харошых людзей, храмы, школы, бальніцу, 
пошту, заезджыя двары, розныя дробныя магазіны, вадзяны млын, спіртзавод. 
Цімкавіцкі кірмаш два разы на тыдзень збіраў сотні людзей з блізкіх і далёкіх 
мясцін. Пішу – і не ведаю, ці стаіць яшчэ на тых школьных задворках дамок, 
можа, і яго ўжо знеслі. Летась я там не была. Але ён жыве ў маёй памяці і 
душы; як дакумент, жыве і на нашым агульным фотаздымку.

Як і належыць, зверху на тым фотаздымку – партрэты нашых педагогаў. 
На жаль, не ўсіх. Няма там партрэта майго любімага настаўніка па матэма-
тыцы, алгебры, геаметрыі Адама Мартынавіча Семяновіча. Акрамя ведаў па 
сваіх прадметах, ён даваў нам урокі прыстойнасці, інтэлігентнасці, бачыў у 
кожным вучню асобу. Калі я працавала ўжо журналістам, даведалася, што 
Адаму Мартынавічу прысвоена званне заслужанага настаўніка БССР.

У нашым класе было больш настаўнікаў-мужчын, чым жанчын. І ўсе яны 
былі ветэранамі Вялікай Айчыннай вайны. Кульгаючы, уваходзіў у клас Іван 
Ігнатавіч Шаравар, наш завуч, і мы сцішваліся, прагна лавілі кожнае ягонае 
слова. Ён выкладаў гісторыю краіны, усеагульную гісторыю і Канстытуцыю 
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СССР. Ніколі не павышаў на нас голасу, і было вельмі сорамна не вывучыць 
яго ўрок.

Флор Паўлавіч Рудзік быў нашым класным кіраўніком. Строгі, патрабаваль-
ны, не мог дараваць, калі хтосьці не падрыхтаваўся да ўрока фізікі. Некаторыя 
вучні яго нават пабойваліся – яго саркастычнага слова, усмешкі, здзіўлення: 
“Як гэта не ведаць аснову асноў!” Я працавала ўжо ў Мінску, неяк па рэдак-
цыйнай патрэбе паехала ў санаторый “Ждановічы”. Гляджу: ідзе па лясной 
сцяжынцы з нейкім чалавекам Флор Паўлавіч. Я аклікнула яго. І як жа ён 
сумеўся, пачырванеў, радасна заўсміхаўся, калі я сказала яго спадарожніку, 
што гэта мой шаноўны настаўнік. Усё чалавечае яму было ўласціва.

Любілі мы ўжо немаладога, найдабрэйшага настаўніка хіміі Уладзіміра 
Яўстаф’евіча Місючэнку. Нават верш пра яго склалі: “Мисюченко Владимир – 
знатный химик на весь мир”. Ён жартаваў: “Вы шмат ухапілі – увесь свет. 
Хопіць мне і адных Цімкавічаў”. З радасцю бегалі і на ўрокі фізкультуры, якія 
праводзіў Мацвей Мацвеевіч Даменя. Між сабой мы звалі яго проста – Мацвей. 
А вось выкладчыка геаграфіі Віктара Сяргеевіча Раманенку, чалавека знешне 
вельмі прыгожага, немітуслівага, спакойнага, паважалі і як настаўніка, і як 
мужа дырэктара нашай школы. Урокі ён любіў праводзіць, выклікаючы нас да 
геаграфічнай карты, любіў “паганяць” па ёй. Пад такую “паганялку” трапіла 
аднойчы і я. Ён папрасіў паказаць востраў Ньюфаўндленд. Дзе ён, гэты востраў? 
Указка ў маёй руцэ апусцілася да Аўстраліі. “Не, – сказаў настаўнік, – вышэй 
бяры, дзяўчынка, да поўначы”. Доўга я ўглядалася, пакуль знайшла кропку на 
карце ля Канады. Хіба магла падумаць тады, што праз 23 гады буду ляцець у 
самалёце на сесію Генеральнай асамблеі ААН у Нью-Ёрку. Гадзін праз восем 
лёту пачую: “Наш самалёт пайшоў на зніжэнне. Зробім пасадку ў аэрапорце 
Гандэр, востраў Ньюфаўндленд”. Пакуль дазапраўлялі самалёт, я выйшла з 
аэрапорта паглядзець на востраў. Нічога асаблівага. Чэзлая трава, хмызнякі, 
халодны паўночны вецер. Невялічкі гарадок пры аэрапорце – перавалачнай 
базе з Еўропы ў Амерыку. Усё-ткі геаграфія – навука канкрэтная.

Жанчын-настаўніц памятаю толькі траіх. Нямецкую мову выкладала Ла-
рыса Святагор, яе імя па бацьку я забыла (пад фотапартрэтам пазначаны 
ініцыялы Л. Н.). Мне яна вельмі падабалася: ветлівая, інтэлігентная, заўсёды 
старанна апранутая, на што мы, дзяўчаты, асабліва звярталі ўвагу. Мову 
яна ведала выдатна і імкнулася навучыць нас. Толькі вось мы… Некаторыя, 
асабліва хлопцы, не хацелі вучыць нямецкую, прапускалі ўрокі, маўляў, “яна 
абрыдла нам за гады акупацыі, ворагі спалілі нашы вёскі разам з людзьмі, а 
мы павінны вывучаць іхнюю мову”. Настаўніца не ішла скардзіцца дырэктару, 
яна, іншы раз са слязамі на вачах, тлумачыла, што мова – гэта вялікі здабытак 
народа, і не мова вінаватая, што ёсць у народа такія вырадкі, як фашысты. 
Урокі Ларысы Святагор праз гады не раз выручалі мяне ў час вандровак па 
Германіі.

Настаўніцу беларускай мовы і літаратуры ўспамінаю толькі па прозвішчы – 
Насевіч. Сярод вучняў у яе была мянушка – “цётка”. Была яна немаладая, 
прыязджала да школы на веласіпедзе з Руднага. Асаблівага натхнення на яе 
ўроках у нас не было.

Зінаіда Іосіфаўна Раманенка – дырэктар нашай школы. Усе пакаленні яе 
вучняў неслі і нясуць яе светлае імя праз гады – імя Настаўніка, Асветніка, 
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Стваральніка. Яна выкладала рускую мову і літаратуру, логіку, нават 
астраномію (не было такога настаўніка) – і кожны ўрок быў адкрыццём, свя-
там. Яна вучыла нас бачыць жыццё ва ўсёй яго шырыні, любіць свой край, 
шанаваць дзядоў і бацькоў, дапамагаць ветэранам вайны, бо і сама была яе 
ўдзельніцай, мела ордэн Айчыннай вайны ІІ ступені. З ёю разам мы спасцігалі 
культурныя здабыткі народа: спявалі ў школьным хоры, ігралі ў струнным 
аркестры, танцавалі народныя танцы. Зінаіда Іосіфаўна была стваральніцай і 
рэжысёрам нашага драматычнага гуртка, які пазней займеў назву народнага 
тэатра. Нашы канцэрты і спектаклі глядзелі не толькі жыхары Цімкавіч, але і 
раёна, вобласці. І да нас прыязджалі пісьменнікі, артысты, іншыя знакамітыя 
людзі. І ва ўсім гэтым была ініцыятыва З. І. Раманенкі. Як і ў пабудове пра-
сторнай новай школы, стварэнні музея славутага земляка пісьменніка Кузьмы 
Чорнага, збіранні матэрыялаў для музея 17-га Цімкавіцкага пагранатрада. 
Лічу, што час дырэктарства ў нашай школе заслужанай настаўніцы БССР 
Зінаіды Іосіфаўны Раманенкі быў цімкавіцкім Рэнесансам.

…Як толькі прыязджаю ў сваю вёску, гучаць у маёй душы радкі з любімай 
паэмы “Новая зямля” Якуба Коласа:

Мой родны кут, лугі, крыніца!
Цяпер для вас я – чужаніца.
Той самы лес, палеткі тыя,
Ды людзі там жывуць другія.
Мне душу смуткам напаўняе,
Што ў прошласць канулі гадочкі,
Мае шчаслівыя дзянёчкі, – 
Прайшла, вясна ты маладая!

Так, даўно прайшла вясна майго пакалення – дзяцей вайны. Ужо крочыць 
па нашай зямлі сямідзясяты год Перамогі. І новыя пакаленні настаўнікаў і 
вучняў працягваюць слаўную гісторыю маёй Цімкавіцкай школы. Нізкі ім па-
клон! Бо школа – гэта заўсёды вясна юнацтва, вясна радасці спазнання свету.

2015 г.

Ян Бокун
ШКОЛЬНЫЯ ЎСПАМІНЫ

Пасля заканчэння ў 1947 г. Сцяпурскай пачатковай школы 1 верасня 
я першы раз выправіўся пехатою ў Цімкавічы на сустрэчу з настаўнікамі 
Цімкавіцкай сярэдняй школы.

Агульны сход адбыўся каля цэнтральнага будынка школы, дзе нас 
размеркавалі па класах і памяшканнях, у якіх мы павінны былі вучыцца. 
Школа ў той час размяшчалася па хатах: дзве былі на Капыльскай вуліцы 
і адна на Нясвіжскай. Вучні пятых класаў вучыліся ў школьным будынку, 
які месціўся на Нясвіжскай вуліцы, куды я і быў размеркаваны. Тады я 
ўпершыню і сустрэўся з Зінаідай Іосіфаўнай Раманенкай, дырэктарам шко-
лы, і Віктарам Сяргеевічам Раманенкам, нашым класным кіраўніком, які 
выкладаў у нас гісторыю і геаграфію. Замест парт у класе былі расстаўлены 
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сталы, аднак іх не хапала на ўсіх. Для мяне гэта было нязвыкла, нават не-
чакана, бо ў нашай пачатковай Сцяпурскай школе мы займаліся за партамі. 
Цяпер у класе быў не адзін настаўнік… Матэматыку выкладаў Вікенцій 
Іванавіч Наркевіч, рускую і беларускую мовы – яго сястра Яніна Іванаўна 
Наркевіч, батаніку – Марыя Канстанцінаўна Андруковіч, фізкультуру вёў 
Мацвей Мацвеевіч Даменя.

Вучыцца было няпроста, галоўная цяжкасць – жыў я далёка ад школы: 
увесь навучальны год хадзіў пешкі са Сцяпур у Цімкавічы, а гэта каля шасці 
кіламетраў. У мяне існавалі два маршруты: першы – Сцяпуры, Пасекі (праз 
кустоўе і балота, там у  час вайны пасвіў коней), далей Прусы, рэчка Мажа, 
чыгунка, Цімкавічы; другі – Сцяпуры, Скіп’ёўскія могілкі, Скіп’ёў (у гэтых 
мясцінах тады яшчэ жылі людзі), далей праз лес, вёска Доўгае і Цімкавічы. 
Цяжка было хадзіць у школу зімовай раніцай, калі сыпаў снег, мяла завея, а 
таксама ўвосень і вясной пад моцным дажджом.

У шостым і сёмым класах я вучыўся ў Какорыцкай сямігадовай школе, 
якая была адчынена ў 1948 г. (цяпер не дзейнічае).

Пасля заканчэння сёмага класа ў 1950 г. я вярнуўся зноў у Цімкавіцкую 
сярэднюю школу, якая дзякуючы моцнаму, высокаадукаванаму педагагічнаму 
калектыву славілася ў нашым раёне. Такі калектыў педагогаў-выкладчыкаў 
быў сфарміраваны дырэктарам школы Зінаідай Іосіфаўнай Раманенкай.

Матэматыку выкладаў Адам Мартынавіч Семяновіч – добры і чулы 
настаўнік, які заўсёды з цеплынёй ставіўся да нас, вучняў. Часам ён вельмі 
дасціпна жартаваў. Адам Мартынавіч даваў грунтоўныя веды, якія дазволілі 
многім дасягнуць пастаўленых мэт. Я памятаю яго ўлюбёны выраз – калі ход 
рашэння задачы быў няправільны, то ён гаварыў: “Што ты едзеш у Крычаў 
цераз Бярдычаў?”.

Фізіцы навучаў Флор Паўлавіч Рудзік – строгі і патрабавальны настаўнік. 
На яго ўроках было ціха, усе ўважліва слухалі тое, што ён гаворыць. У шко-
ле ў той час не было лабараторных прыладаў па фізіцы, і Флор Паўлавіч 
прыводзіў шмат цікавых наглядных жыццёвых прыкладаў для тлумачэння 
фізічных з’яў. Для нагляднасці Флор Паўлавіч зрабіў сам мнеманічную карту 
буйных гідраўлічных электрастанцый.

Хімію выкладаў Уладзімір Яўстаф’евіч Місючэнка – добразычлівы і адука-
ваны настаўнік. Нягледзячы на тое, што амаль не было лабараторнага абста-
лявання, урокі хіміі праходзілі досыць цікава.

Гісторыю выкладаў Іван Ігнатавіч Шаравар – намеснік дырэктара школы. 
На яго ўроках, апрача ведання матэрыялу па той ці іншай тэме, трэба было 
добра памятаць гістарычную храналогію.

Рускую мову і літаратуру мы вывучалі на ўроках Лізаветы Аляксандраўны 
Вайтовіч. Яна помніцца як добрая, спагадная і вельмі сціплая настаўніца. 
Лізавета Аляксандраўна была нашым класным кіраўніком. Мы заслухоўваліся 
яе расповедамі пра пісьменнікаў і літаратурныя творы.

Нямецкай мове навучала Ларыса Мікалаеўна Святагор, яна дала нам да-
статковыя веды для паступлення ў вышэйшыя навучальныя ўстановы.

Беларускую мову і літаратуру выкладала ў той час Кацярына Мікалаеўна 
Насевіч – добрая, улюбёная ў сваю педагагічную справу настаўніца (яна з дваімі 
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сваімі дзецьмі з Руднага хадзіла ў Цімкавічы). Кацярына Мікалаеўна вельмі 
цікава і з захапленнем расказвала нам пра Францішка Багушэвіча (да цяпераш-
няга часу памятаю: “Дурны мужык, як варона!..”), Максіма Багдановіча (“Паго-
ня”), Якуба Коласа (“Новая зямля”), Янку Купалу (“Спадчына”), Кузьму Чорнага 
(ён пісаў пра тыя мясціны, дзе я хадзіў у школу – менавіта пра Скіп’ёўскі лес).

Геаграфію цікава і грунтоўна выкладаў Віктар Сяргеевіч Раманенка, а веды 
па псіхалогіі (гэты прадмет тады вывучаўся ў школе) мы атрымалі дзякуючы 
дырэктару школы Зінаідзе Іосіфаўне.

Чарчэнне з поспехам выкладала Надзея Іванаўна Журыд. На ўроках 
фізкультуры нас сустракаў Мацвей Мацвеевіч Даменя. Фізкультура запомнілася 
тым, што абавязкова трэба было прабегчы 100 метраў і адзін кіламетр.

У 1953 г. я скончыў школу і дзякуючы настаўнікам, якія вучылі мяне, 
паступіў у Беларускі політэхнічны інстытут на энергетычны факультэт па 
спецыяльнасці “цеплаэнергетычныя ўстаноўкі электрычных станцый”.

2015 г.

Аляксандр Вайтовiч
ПРА ШКОЛУ І АДУКАЦЫЮ

УрыўКІ з УсПамІнаў

Гадоў прыкладна з чатырох я добра гэтак улёг у карты. Не, не ў тыя, пра 
якія вы падумалі. Маю на ўвазе карты геаграфічныя. А было так.

У першыя дні вайны вясковыя мужыкі агледзелі, што без гаспадарскага 
вока засталіся вайсковыя склады на чыгуначнай станцыі Цімкавічы. Тады 
Чырвоная армія хутка адкочвалася пад ударамі немцаў і кідала шмат казённа-
га дабра. Не да таго было. Ну а мужыкі разважылі: лепей мы пакарыстаемся, 
чым немцы. Ды сталі расцягваць муку, соль, коўдры.

Старэйшы брат Міхась схапіў тачку ды таксама на станцыю пашыбаваў. 
І вярнуўся з нечаканай здабычай. Ці то харчоў на складах ужо не засталося, 
ці то ён такі прагны да навукі быў, але прыцягнуў дадому цэлую тачку кніжак 
ды нейкіх скруткаў. Як потым высветлілася, гэта былі геаграфічныя карты. 
Сам Міхась ужо шмат пазней расказваў, што як трапіў у кніжны аддзел, дык 
не выйшаў адтуль, пакуль не загрузіў усю тачку.

У кніжках траплялася няшмат малюнкаў, а літары выглядалі драбню-
сенькімі, як мак. Так што мяне ў тры з паловай гады гэтыя фаліянты не вельмі 
зацікавілі.

Заўважу, што, як абсталяваліся ў Цімкавічах паліцаі, маці правяла рашу-
чую рэвізію-цэнзуру кніжак. І тыя, што на яе думку маглі стаць прычынай 
непаразуменняў і рэпрэсій, спаліла ў печы. Як заўжды ў беларускай гісторыі, 
жанчына перш-наперш клапацілася пра здароўе і жыццё дзяцей, дбала пра 
дабрабыт і захаванне сям’і. Дыскусіі паміж Міхасём і маці з-за некаторых 
кніжак былі гарачымі. Праходзілі непасрэдна каля печы. Дзве ці тры кніжкі 
Міхась выграб качаргой ужо з печы. Яны так і заставаліся з падпаленымі 
вокладкамі. Як бачым, мелі месца кампрамісы, рашэнні прымаліся з улікам 
поглядаў абодвух зацікаўленых бакоў. 
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А да самай вялікай карты я адразу як прыліп. Міша яе на сцяну павесіў. 
Каляровая, бо краіны адзначаны рознымі колерамі, з буйнымі надпісамі: 
“Мінск”, “Масква” і гэтак далей. У мяне ж цацак не было. І асноўным маім 
заняткам-гульнёй стала вывучэнне карты. Яму я адводзіў шмат часу ўсе ваен-
ныя гады.

З дапамогай братоў, у літаральным сэнсе гуляючы, я вывучыў пакрысе і 
азбуку, і геаграфію, навучыўся чытаць. Любы горад мог амаль з заплюшчанымі 
вачыма паказаць. Можна сказаць, што вывучыў усю планету не горай, чым 
уласную сядзібу. Потым гэтыя веды зрабілі мяне сапраўдным фаварытам 
настаўніка геаграфіі. 

Думаю, што можна дасягнуць вельмі значных поспехаў у навучанні 
дзіцяці з малых гадоў. Калі праводзіць вучобу ў даступнай форме. Калі дзіця 
зацікаўленае ў працэсе навучання.

Зазначу, што род наш хоць і быў спрадвеку сялянскі, але да навукі заўжды 
цягнуўся.

Бацька па вясковых мерках быў чалавекам адукаваным. Ён скончыў двух-
класнае вучылішча ў Цімкавічах. Дарэчы, вучыўся ў той час там і Мікола 
Раманоўскі, будучы пісьменнік Кузьма Чорны. Бацька расказваў пра яго. 
А шмат пазней, ужо ў паралельным класе са мною, у Цімкавічах вучылася 
пляменніца пісьменніка. Тады ж бухгалтаркай у школе працавала яго родная 
сястра. Як бачым, род Раманоўскіх не адрываўся ад малой радзімы. Цяпер 
Цімкавіцкая сярэдняя школа носіць імя Кузьмы Чорнага, а ў Цімкавічах 
адкрыты музей пісьменніка. У 2000 г. адзначалася стагоддзе нараджэння 
Кузьмы Чорнага. Члены Саюза беларускіх пісьменнікаў народны пісьменнік 
Беларусі, акадэмік І. Я. Навуменка, член-карэспандэнт, намеснік дырэкта-
ра Інстытута літаратуры С. С. Лаўшук і з імі я паехалі на Капыльшчыну, 
каб прыняць удзел у юбілейных мерапрыемствах. Быў адкрыты памятны 
знак на сялібе, дзе нарадзіўся Кузьма Чорны. А потым на школьным двары 
ў Цімкавічах адбылося галоўнае мерапрыемства. Там пранікнёна і глыбока 
прафесійна пра жыццё і творчасць Кузьмы Чорнага расказаў Іван Якаўлевіч.

Пасля таго як бацька скончыў двухкласнае вучылішча, настаўнікі параілі 
ягоным бацьку Аляксандру, яго ў вёсцы звалі Алесь, і дзеду Янку, ён на той 
час з’яўляўся ўласнікам гаспадаркі, прадоўжыць навучанне здольнага хлапчу-
ка. Дзед Янка доўга вагаўся, бо яму падабалася гаспадарлівасць унука-падлет-
ка і ён хацеў, каб той заставаўся на гаспадарцы. Усё ж такі прынялі рашэнне 
прадоўжыць вучобу. Бацька паступіў у Слуцкую гімназію. На той час там 
працаваў выкладчыкам дзядзька Канончык, родны брат яго маці. У хуткім 
часе, у канцы першага курса навучання бацькі, Канончыка арыштавалі і 
пасадзілі ў турму, бо ён быў членам Расійскай сацыял-дэмакратычнай рабочай 
партыі. Бацьку пасля гэтага выключылі з гімназіі як сваяка “дзяржаўнага зла-
чынца”. Так ён бязвінна пацярпеў ад царскага рэжыму, які, можна сказаць, 
перайначыў яго лёс.

Калі пачалася Першая сусветная вайна, многіх забралі ў войска. Узнік 
вялікі недахоп настаўнікаў. І бацьку, тады шаснаццацігадовага хлопца, 
прызначылі настаўнікам царкоўна-прыходскай школы. Адзін год выкладаў у 
роднай вёсцы, а другі – у суседняй. І рабіў гэта, мабыць, нядрэнна. Бо архірэй 
слуцкі пасля нейкай праверкі аб’явіў яму падзяку і прэміраваў грашамі. 
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Грошай ён атрымаць не паспеў, атрымалі бацькі. Бо яго самога летам 1916 г. 
прызвалі ў войска. Там вельмі не хапала малодшых камандзіраў. Таму яго, 
даволі адукаванага хлопца, прызначылі на кароткатэрміновыя курсы, пасля 
якіх прысвоілі званне старшага унтэр-афіцэра (адпавядае цяперашняму старша-
му сяржанту). Пасля рэвалюцыі 1917 г., калі армія развальвалася, бацька так-
сама сышоў з арміі і пешкі вярнуўся дамоў з фронту. Балазе фронт стаяў недзе 
паміж Клецкам і Баранавічамі, прыкладна сорак – пяцьдзясят кіламетраў ад 
нашай вёскі.

Цікава, што бацька вучыў у школе роднай вёскі і сваю будучую жонку. Яна 
была маладзейшая за бацьку на сем гадоў. І пахадзіла ў школу толькі адзін се-
зон. На гэтым яе афіцыйная вучоба закончылася. Трэба было працаваць. Такой 
была тагачасная рэчаіснасць: некаторых вясковых хлопцаў бацькі вывучвалі, 
але ў вёсцы не было выпадку, каб адукацыю атрымлівалі дзяўчаты.

Цяжка скласці адназначнае ўражанне пра ўзровень адукацыі маці. З дзя-
цінства памятаю, што яна ў торбачкі з насеннем, якое сама вырошчвала, 
клала паперкі з надпісамі “буракі”, “морква” і г. д. і прыпіскай года збору. 
Карысталася насеннем сама і прадавала яго, нават і ў іншыя вёскі. Значыць, 
не кожная гаспадыня ўмела вырошчваць якаснае насенне. Лісты заўсёды пісаў 
бацька, і ніколі маці. Ніколі не бачыў нічога напісанага ёю, акрамя паперак, 
пра якія згадваў. Назіраў некалькі разоў, як яна ставіла свой подпіс. Рабіла 
гэта павольна і старанна, як першакласнік. Думаю, што яе пісьмовыя навыкі 
заставаліся на ўзроўні першакласніка. Кніг і газету, якую бацька рэгулярна 
выпісваў, звычайна гэта была “Звязда”, маці не чытала. Мабыць, у яе, цалкам 
з раніцы і да вечара занятай гаспадаркай і вялікай сям’ёй, не ставала часу. Бо 
пазней, калі ёй было за шэсцьдзесят – семдзесят, калі і гаспадарка паменшы-
лася, і дзеці раз’ехаліся, яна перачытала шмат кніг і чытала з захапленнем.

Неверагодным, фантастычным выглядае, што маці выдатна рашала арыф-
метычныя задачы, нават за пяты – шосты клас. Добра памятаю такія эпізоды. 
Снедаем: за сталом Толя, Ліза і я. Маці завіхаецца каля печы: то чапялой 
ставіць ці дастае скавараду з блінцамі, то перастаўляе чыгуны вілкамі, то 
падкідае дроў ці торфу, то качаргой падпраўляе агонь. Толя хныкае:

– Задачу не рашыў, не атрымліваецца адказ.
Маці, не адварочваючыся ад печы, рашуча і коратка прапануе:
– Ну, чытай умову.
Паслухаўшы ўмову і не адрываючыся ад спраў, амаль адразу падказвае:
– Першым дзеяннем рабі тое і тое. Дробы лічы сам. Я вашых дробаў не 

ведаю. Другім дзеяннем... Трэцім... Чацвёртым... Пятым...
Толя заглядвае ў канец кнігі, дзе адказы на задачы, і радасна паведамляе:
– Адказ сышоўся.
Фактычна маці выдатна разумела логіку і выбірала алгарытм рашэння 

задачы. На жаль, я так і не сабраўся распытаць, адкуль у яе гэтыя веды. По-
тым Міхась расказаў, што калі ён вучыўся, то маці час ад часу распытвала, 
як ён рашае арыфметычныя задачы. Каб з такіх адрывачных несістэмных 
тлумачэнняў дзіцяці засвоіць увесь курс арыфметыкі за сярэднюю школу, 
акрамя дзеянняў з дробамі, пра якія ёй, магчыма, не расказвалі ці якія яе не 
цікавілі, трэба мець выдатныя матэматычныя здольнасці. Думаю, яны ў маці 
былі.
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У бацькоўскай хаце віселі і цяпер вісяць фатаграфіі, сярод іх і фатаграфія 
самага малодшага бацькавага брата – дзядзькі Івана, 1911 года нараджэння. На 
фатаграфіі ён не падобны да звычайнага вясковага хлопца – у капелюшы, пры 
гальштуку. Дзядзькам Іванам ганарылася ўся сям’я. Той яшчэ да Айчыннай 
вайны скончыў універсітэт і працаваў у Мінску. Пасля далучэння Заходняй 
Беларусі яго накіравалі туды. Савецкая ўлада стварала на тэрыторыі былых 
“усходніх крэсаў” сваю сістэму адукацыі. Летам 1940 г. вярнуўся ў Мінск і 
працаваў выкладчыкам у педінстытуце. Жыў у Мінску, дарэчы, на вуліцы 
Акадэмічнай, насупраць будынка Акадэміі навук. З пачаткам вайны пайшоў 
у войска і загінуў на фронце, на Смаленшчыне ў 1941 г. А тое самае ягонае 
фота цяпер змешчана ў кнізе “Памяць” Капыльскага раёна. Толькі з нашых 
Рачкевіч больш за дваццаць хлопцаў узросту майго дзядзькі Івана і мала-
дзейшых загінулі на мінулай вайне. Больш за дваццаць з Рачкевіч і мільёны ў 
свеце. Загінулі на ўзлёце жыцця, не нацешыўшыся каханнем, не ўзгадаваўшы 
дзяцей.

Пачатковая школа, дзе я вучыўся, была, дзякуй богу, пад бокам, у саміх 
нашых Рачкевічах.

Гэта потым, ужо з пятага класа, давялося хадзіць кіламетры за чатыры ў 
Цімкавічы. Праз поле. А ў полі іншым разам такая завіруха! Снежныя крупы 
па твары сякуць – аж слёзы выбіваюць... Вушы ў шапцы апускаеш і ўнізе за-
вязваеш, каўнер паднімаеш, твар затуляеш рукавіцамі. А палітончыкі нашы 
ватныя, мой і Лізы, вясковым умельцам пашытыя. Такія паліто, дарэчы, у нас 
чамусьці халатамі называлі. Пазней, калі даследаваў свой радавод і гісторыю 
роднай вёскі, дык прыйшоў да высновы: гэта, мабыць, ад татараў пайшло. Ну 
вось, у нас з Лізай – тыя “халаты”, а ў старэйшага брата Толі – шыкоўнае, 
як тады лічылася, паліто. З англійскага шынялю перашытае. Дык ён нас так 
ратаваў: расхінае крысы свайго паліто і засланяе ад ветру. Адразу саграваліся! 
Тым болей што за старэйшым братам з ягонымі крокамі даводзілася подбе-
гам шыбаваць. Увесну ж, у час разводдзя, калі ў адным месцы праз дарогу 
разліваўся раўчук, Толя па чарзе пераносіў нас з Лізай на спіне. У яго былі 
боты, а мы – у валёнках з галёшамі. Толькі дзякуючы Толю і шанцавала 
прыйсці на ўрокі ў сухім абутку.

А з сёмага класа давялося абыходзіцца без дапамогі Толі, бо ён ужо вучыўся 
ў Мінску. Зімой бывала і цяжка. Так замяце сцежку, што мы, ідучы рана, 
зусім яшчэ цёмначы, іншым разам збіваліся са шляху. Забрыдзем у балота 
ды таўчэмся па жывот у снезе, пакуль добра не развіднее. Так што, было, 
толькі на другі ўрок траплялі. А з нас пара ішла, як распраналіся. Не памя-
таю, каб мы хоць калі-небудзь прапускалі школу з нагоды дрэннага надвор’я. 
Хадзілі і ў дождж, і ў завіруху, і ў мароз, кожны раз групамі па некалькі 
чалавек. З Рачкевіч, у якіх крыху болей за сто хат, у адным са мной класе 
ў Цімкавічах вучыліся 16 дзяцей. Ніякіх канфліктаў паміж вучнямі ў класе 
ніколі не ўзнікала. Зазначу тут, што адзін з маіх аднакласнікаў-аднавяскоўцаў, 
Ваня Копцік, стаў вядомым селекцыянерам. Прыкладна 80 % плошчаў азімай 
пшаніцы ў краіне засеяна гатункамі яго селекцыі.

У Рачкевічах пад школу скарыстоўвалі звычайную сялянскую хату. У сен-
цах столі не было: калі задраць галаву, то ўбачыш саламяную страху. На ча-
тыры класы – два настаўнікі. У школе спачатку быў адзін вялікі пакой. 
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Вучыліся ў дзве змены. Да абеду адзін настаўнік займаўся ў адным пакоі з 
двума класамі. Нешта раскажа адным, потым дасць ім заданне і пераходзіць 
да другіх. І так за ўрок некалькі разоў. Па абедзе такім самым чынам увіхаўся 
другі настаўнік.

Можна сабе ўявіць, якія былі ўмовы. Але наш настаўнік, Якаў Сямёнавіч 
Аляшкевіч, карэнны жыхар нашай вёскі, быў кваліфікаваны і патрабавальны. 
Бацькі радаваліся, што Лізе і мне пашанцавала трапіць менавіта да гэтага 
настаўніка, у якога мы правучыліся ўсе чатыры першыя гады. У яго было 
любімае слова: “казяўка”. У розных абставінах яно гучала на адрас вучня ці 
вучняў па-рознаму: пяшчотна, хвалебна альбо незадаволена і пагрозліва. Якаў 
Сямёнавіч калі-нікалі нядбайнага вучня добра тузаў за вуха ці за валасы на 
патыліцы, суправаджаючы выхаваўчы момант словамі: “Ах ты, казяўка гэт-
кая”. Усе ў вёсцы, канечне ж, ведалі пра такія меры ўздзеяння, але ніхто з 
дарослых яго не асуджаў, бо ўсе разумелі, што дзейнічае ён па прымаўцы: “Хто 
каго любіць, той таго і чубіць”.

Нам пашанцавала яшчэ і ў тым сэнсе, што ў першы клас пайшлі, як і 
належала, з сямі гадоў. Акурат 1 верасня 1945 г. Ну а для маіх старэйшых 
братоў, напрыклад, гады акупацыі сталіся змарнаванымі для вучобы. Нуль 
адукацыі, калі не лічыць таго, да чаго дапялі саматугам. У прыватнасці, 
чыталі тыя самыя кніжкі, што Міхась парупіўся здабыць на вайсковым 
складзе.

Потым, як вярнуліся Саветы, старэйшыя дзеці мусілі пераскочыць праз 
клас. Бо не сядзець жа за партай, пакуль у войска не забяруць. Натуральна, 
гэтыя пераскокі не спрыялі якасці адукацыі. Міхась, праўду сказаць, вучыўся 
выдатна. А Сяргей ды Толя, хоць і здольныя, былі толькі, як казалі настаўнікі, 
моцнымі вучнямі. І ўсе потым атрымалі вышэйшую адукацыю.

У мяне ж за ўсю школу толькі адна двойка была, ці то ў шостым, ці то 
ў сёмым класе. І пакарала мяне настаўніца, трэба прызнацца, справядліва. За 
самаўпэўненасць. Справа ў тым, што вучоба давалася мне лёгка. Бадай, нават 
занадта лёгка. Таму іншым разам дазваляў сабе не карпець над нейкім пара-
графам. Спадзяваўся, што ўратуюць ранейшая падрыхтоўка ды кемлівасць.

Так звычайна і было. Але ў той дзень я, як кажа цяпер моладзь, 
“пракалоўся” поўнасцю. Дыктоўка была пабудаваная са складаных сказаў, у 
якіх трэба было паставіць або двукроп’е, або працяжнік. На папярэднім уро-
ку нам патлумачылі, калі які знак належыць скарыстоўваць, але адпаведнае 
правіла я дома не прачытаў. Паспадзяваўся на памяць. У выніку там, дзе па-
трэбны працяжнік, я стаў ляпіць двукроп’і, і наадварот.

Настаўніца падышла, убачыла, што я вырабляю, і, мусіць, жахнулася. Бо 
ў мяне ж звычайна спісваў сусед. А ў суседа перадзіраў, у сваю чаргу, наступны 
вучань. І гэтак па ланцужку. Уяўляеце, колькі двоек адразу вымалёўвалася? 
Так мы адной дыктоўкай маглі б падсекчы пад корань паказчыкі паспяховасці 
ўсёй школы!

Але ж і мяне пакараць настаўніцы, мусіць, карцела. Дык яна, ні слова не 
кажучы, стала так, каб суседзі, тыя, што сядзелі за мной і праз рад ад мяне, 
не маглі сунуць нос у мой сшытак. І рэшту тэксту дыктавала не сыходзячы з 
месца. У выніку мой сшытак быў чырвоны ад настаўніцкіх крамзалёў, а сам я 
быў чырвоны ад сораму, калі раздалі сшыткі з выстаўленымі адзнакамі.
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Зрэшты, на цяперашні розум я той настаўніцы надта ўдзячны. Бо яна дала 
мне добры ўрок. І я яго вывучыў. Адкінуў залішнюю самаўпэўненасць ды ўзяў 
за правіла заўсёды быць падкаваным на ўсе сто.

Вучоба ў школе ішла сваім парадкам. Не скажу, што ўдзень і ўначы сушыў 
мазгі над падручнікамі. Нават пасля той двойкі. Ставала часу і на хатнюю 
працу, і на гульні.

Зрэшты, дапамога бацькам была абавязкам неаспрэчным. І кароў у полі 
пасвіў, і ваду са студні цягаў, і сячкарню круціў, і г. д. Кожнае лета ўся сям’я 
ўдзельнічала ў нарыхтоўцы торфу. Ён быў асноўным палівам на ўвесь год. 
Кожнаму, у тым ліку і дзецям, даставаўся свой участак.

Што ж да гульняў, дык гэта былі традыцыйныя забавы вясковай дзятвы – 
гулялі ў даганялкі, “пікара” і г. д. Куплёных мячоў не было. Вырэзвалі іх з 
колавай гумы. Напрыклад, здымалі шыны са старых гарматных колаў. Такога 
дабра пасля вайны было багата. Мячы атрымліваліся не надзіманыя, а суцэль-
ныя, і таму іншым разам трапляла надта балюча. Але і такому спартыўнаму 
рыштунку былі радыя. А тое, што мяч быў “балючы”, выконвала ролю 
своеасаблівага трэніровачнага прыёму. Прымушала вельмі хутка і вынаходліва 
ўвіхацца, каб менш пападала.

Зімою звычайна каталіся на лыжах. І вось аднойчы забава закончылася 
зусім нечакана. Грандыёзным для трынаццацігадовых падлеткаў паляўнічым 
поспехам. А вынікам поспеху сталіся адмысловыя на выгляд і вельмі смач-
ныя пірагі, якія маці спякла на Вялікдзень. Наша “паляванне” здарылася ў 
сакавіку. Дзень ужо добра падоўжыўся, урокі я рыхтаваў хутка, і заставаўся 
час завідна прабегчыся на лыжах. У той дзень я і мой стрыечны брат, ад-
нагодак, таксама Вайтовіч Саша, сын дзядзькі Косціка, пайшлі на лыжах 
кіламетры за чатыры-пяць ад вёскі. У мясціну, дзе зімой заўсёды шмат зайцоў. 
І на нагах у мяне былі ўжо не лыжы-клёпачкі, а сапраўдныя, фабрычныя. Іх 
брату Міхасю яшчэ да вайны за выдатную вучобу падарыў дзядзька Іван. А ця-
пер яны фактычна мае. Вакол нас гойсае мой сабака рыжага колеру. Прыйшлі. 
Сабака ганяе зайцоў. Мы разглядваем паглыбленні ў снезе, дзе хаваюцца зай-
цы. Нам цікава і весела. Забаўляемся, як цяпер кажуць, па поўнай праграме. 
І вось чуем: сабака гаўкае і хтосьці тоненька цяўкае. Глядзім: метраў за сем-
сот скачуць нейкія два сабакі аднолькавага колеру. Здагадваемся, што гэта 
ліса і мой сабака. З усіх ног кідаемся туды, ляцім, пераўзыходзячы ўсе нашы 
ранейшыя асабістыя рэкорды хуткасці. Сабака, пабачыўшы падыход падмогі, 
смялее, кідаецца на лісу і валіць яе на снег.

Ужо зусім сцямнела, калі мы, стомленыя, расчырванелыя, вясёлыя і 
ўдачлівыя паляўнічыя, з жывою лісой уваліліся на нашу кухню. Сабака 
атрымаў вялікую лусту хлеба: заслужыў. Ліса хлеб есці не захацела. Накармілі 
яе клінковым сырам і напаілі малаком. Назаўтра, як мы пайшлі ў шко-
лу, бацькі аддалі лісу сапраўднаму паляўнічаму. А праз некаторы час на 
нарыхтоўчы пункт здалі футра. Там заплацілі часткова пытляванай пшанічнай 
мукой, якой у нас не было ні ў ваенныя, ні ў пасляваенныя гады, прынамсі да 
гэтага часу. Вось з той мукі і атрымаліся вельмі смачныя пірагі.

Пазней гісторыю пра гэтае “паляванне” я часцяком расказваў сыну, уну-
кам, іншым дзецям. З дэталямі, імітуючы цяўканне і гаўканне. І гісторыя 
нязменна карысталася поспехам.
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Урокаў фізкультуры ў пачатковай школе не было. Нядрэнна абыходзіліся 
і без іх. Не памятаю, каб я ці Ліза прапусцілі хоць адзін урок з-за хваро-
бы за ўсе дзесяць школьных гадоў. Мабыць, здаровы лад жыцця, хатняя 
штодзённая праца, гульні ды свежае паветра былі болей эфектыўныя, чым 
фізкультура.

Аднойчы ж спрыт спатрэбіўся мне ў экстрэмальнай, як цяпер кажуць, 
сітуацыі. Тады мы з сястрой хадзілі яшчэ ў пачатковую школу, у трэці клас. 
У тую самую будыніну з саламянай страхой. Вялікі пакой ужо перагарадзілі 
на два, з кожным класам настаўнік займаўся асобна. Узімку ў школе палілі 
печку. Ну а комін пачысціць ні ў кога рукі не даходзілі. Ці мо ахвоты не было. 
Не свая ж хата. І вось неяк сядзім на ўроку – і надта ж горача! Потым нехта 
ў шыбу з вуліцы стаў малаціць. Чуем крык:

– Вы ж гарыцё! Ратуйцеся!
Ну і пасыпаліся мы гарохам праз сенцы на двор. Я яшчэ паспеў сваё 

паліто схапіць, а вось Ліза як была ў сукенцы, так і выскачыла на мароз. 
Стаіць, дрыжыць ад холаду ды страху. Мяне ногі самі панеслі назад, ра-
шэнне выспела недзе на падсвядомым узроўні. Ускокваю ў будынак, хапаю 
яе паліто, лячу назад праз тыя сенцы. А там жа столі не было. І з даху за 
шкірку запаленая салома ўжо сыплецца! Але ўсё скончылася ўдала. Вопратку 
сястры ўратаваў.

Пасля пажару вучыліся мы, пакуль не пайшлі ў Цімкавіцкую школу, 
у звычайных хатах. Гаспадарам нешта плацілі, і яны выдзялялі пакой пад 
клас. Памятаю, дзіўна было, што хлопец, у хаце якога вучыліся, узімку 
садзіцца за парту босы. Калі ж было цёпла, дык многія прыходзілі ў школу 
босыя. Настаўнік Аляшкевіч клапаціўся перш-наперш пра нашы веды. Не 
засяроджваў увагі, як былі апранутыя і абутыя вучні.

За час вучобы ў пачатковай школе, як і да школы, мне з адзення, мабыць, 
амаль нічога не куплялі. Усё шылася з палатна, якое маці кожную зіму ткала 
на ўласных кроснах.

Вядома ж, дастатак у розных сем’ях быў розны. Але п’яніц і разбэшчанасці 
ў вёсцы не было. Пограб, адрынку, хлеў ніхто тады не замыкаў ні днём, ні 
нанач.

Мой жа геаграфічны трыумф прыпаў, мусіць, на пяты-шосты класы. 
Віктар Сяргеевіч Раманенка, высокі зграбны прыгожы мужчына, выкладчык 
геаграфіі ў Цімкавіцкай школе, адразу вылучыў мяне. І добра скарыстаўся 
маім сапраўды бездакорным веданнем карты. Гэты настаўнік, як я цяпер разу-
мею, меў нейкі сталы інтарэс па-за межамі школы. І таму часцяком проста 
знікаў з урока, пасадзіўшы мяне на сваё месца. Наказ даваўся, каб чулі ўсе 
вучні, і гучаў прыкладна так:

– Ну, Алесь, давай чытай наступны параграф з падручніка ды адразу па-
казвай на карце ўсе назвы, што сустрэнуцца. А калі хто будзе сваволіць, дык 
таму во гэтай указкай – па галаве!

Трэба сказаць, што такім суровым дысцыплінарным захадам я ніводнага 
разу не скарыстаўся. І не таму, што баяўся помсты пасля ўрокаў. Проста ўсе 
сядзелі ціха і слухалі з узорнай увагай. Па-першае, тагачасныя вясковыя дзеці 
ўвогуле былі прызвычаеныя да парадку. Па-другое, мусіць, надта ж нязвыкла 
выглядаў малюнак, калі на месцы настаўніка вядзе рэй аднагодак ростам метр 
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з шапкай. Спецыяльна кажу “метр з шапкай”, бо тады ў класе быў толькі адзін 
хлопец ростам ніжэйшы за мяне.

Пазней, у сталыя гады, праз мяне пройдзе шмат вучняў. І, мабыць, той 
першы вопыт, калі адчуў гэты працэс – перадаваць свае веды іншым, стаўся 
карысным.

Так што, самі бачыце, іншым разам вельмі дарэчы бывае з маленства 
ўлегчы ў карты.

Згадваю, што як Сталін памёр, дык у нашай вёсцы ніхто не бедаваў. 
Пераказвалі толькі, што ў Цімкавічах, дзе на плошчы вісеў рэпрадуктар, 
адна кабета загаласіла, пачуўшы жалобную навіну. Прычым распавядалі пра 
тую кабету з непадробным здзіўленнем: невядома чаго плакала. І насамрэч, 
ну за што сяляне Капыльшчыны павінны былі адчуваць вялікую ўдзячнасць 
Сталіну? За пакалечаныя лёсы рэпрэсаваных сваякоў? За “палачкі”-працадні? 
За вялізныя падаткі, што браліся за кожнага парсючка і нават за кожную 
яблыню ў садзе?

Памятаю, як мы, дзеці, выходзілі ў поле з сярпамі, каб дапамагчы маці 
выканаць норму на жніве. Камбайнаў яшчэ не было, і кожнай вясковай ка-
беце даводзілі план, які можна было выканаць толькі такой вось талакой. 
Кожны раз на дзялянцы, якую мы жалі, маці пакідала некалькі каліў жыта 
(ці пшаніцы) нязжатымі. Каля каласоў яна іх лоўка звязвала. У такім вы-
глядзе яны заставаліся на полі, пакуль поле не заворвалася. Маці казала, што 
гэта робіцца для таго, каб жыта радзіла добра. Іншыя жанчыны таксама так 
рабілі. Старадаўні сялянскі звычай вывеўся толькі тады, калі пачалі жаць 
камбайнамі. 

Усе ў вёсцы працавалі шмат і цяжка. Вядома ж, наша вёска не была вы-
ключэннем. Але тое было надта дрэнна, што за працу амаль нічога не плацілі. 
Жылі ў асноўным за кошт таго, што атрымлівалі з прысядзібных участкаў ды 
ад свойскай жывёлы.

Маці ж працавала ад цямна да цямна. Уставала яшчэ зацемна. Даіла каро-
ву, выганяла яе ў статак, калі каровы пасвіліся, ды адразу пачынала паліць у 
печы. Каб паспець выпаліць да таго, як пайсці на працу ў калгас. У абедзенны 
час завіхалася дома па гаспадарцы. Вечарам, вярнуўшыся з калгаснай працы, 
даглядала агарод і прысядзібны ўчастак. Карміла падсвінкаў, даіла карову. Мы, 
малыя, Ліза і я, любілі папіць яшчэ цёпленькага, толькі што падоенага малака.

У печы маці гатавала снеданне, абед ды, як у нас казалі, парыла падсвінкам 
што-небудзь на ўвесь дзень. Мы ўставалі, каб паснедаць ды пайсці ў школу. 
На снеданне звычайна пякліся блінцы. Блінец адразу з печы са скаварады 
падаваўся на стол. Мы яго мазалі здорам і елі з малаком. На абед гатаваліся за-
сквараныя ці капуста, ці буракі, ці фасолевы суп, улетку часцяком – халаднік 
і салата з гародніны. А таксама бабка, ці тушаная бульба, ці, радзей, мачанка. 
І зноў малако. Узімку, калі малака не было, варыўся кампот з сухіх яблыкаў і 
груш, засалоджаны цукровымі буракамі. А вячэралі, надаралася, свежазвара-
най бульбай з салёнымі агуркамі, ці з квашанай капустай, ці з расолам, у які 
крышылася цыбуля. У год калолі аднаго парсюка. Так што большую частку 
года мяса на стале не бачылі.

Разнасолаў ды прысмакаў не мелі, ежа была простая, сялянская. Але, кла-
дучы руку на сэрца, трэба сказаць, мы тады не галадалі. Галаднавата было хіба 
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толькі ў першыя два-тры гады пасля вайны. І то бульба заўсёды заставалася. 
Сям’я была дружная, працавітая, таму хоць і жылі бедна, але заўжды мелі і 
хлеб і чым заскварыць суп ці капусту. Боханы хлеба маці пякла сама. Дый 
муку спачатку малолі ў жорнах. Памятаю, малому цікава было паспрабаваць 
круціць ручку тых жорнаў. Цяжкая гэта была праца, не дзіцячая. 

Недзе ў пачатку зімы ці канцы восені на вячэру гатавалася куцця. Бацька 
перад пачаткам вячэры прыадчыняў дзверы з кухні ў сенцы, потым стукаў у 
акно і гучна запрашаў:

– Дзяды, дзяды, ідзіце куццю есці.
Куцця, звычайна з ячменю, таўклася ў ступе. Ступу і таўкачы для гэтага на 

некаторы час прыносілі з каморкі ў кухню. Ступа была суцэльная, вырабленая 
з таўшчэзнага бервяна. З маленства засталося ўражанне, што таўкачы цяжкія.

Пасля вайны ў калгасах вырошчвалі кок-сагыз. Цяперашняя моладзь і сло-
ва такога не ведае. А за сталінскім часам гэтую экзатычную сярэднеазіяцкую 
расліну, што нагадвае наш айчынны дзьмухавец, спрабавалі распаўсюдзіць на 
ўвесь Саюз. Было высветлена, што яна дае каўчук. А краіне трэба было шмат 
гумы для тэхнікі. Пазней разгарнулася масавая вытворчасць сінтэтычнага 
каўчуку і пра кок-сагыз забылі.

А тады, у першыя пасляваенныя гады, мы, малыя, вешалі торбачкі на 
шыю ды гадзінамі ў спякоту збіралі насенне той азіяцкай расліны. А восенню 
выкопвалі яе. Такім чынам мы зноў жа дапамагалі матулі, бо кожнай кабеце 
даводзіўся план і датычна гэтай культуры. Думаю, вырошчванне яе было не-
рэнтабельным. Але ж у той час калгаснікам за працу не плацілі амаль нічога. 
Яны, як быццам, адпрацоўвалі паншчыну. Толькі, у адрозненне ад часоў 
прыгонніцтва, кожны буднi дзень.

Можна зазначыць, што, перш чым трапіць ва ўніверсітэт, прайшоў я ўсе 
вясковыя акадэміі. І каровы пасвіў, і бульбу абганяў, і снапы на ток звозіў, і 
шмат якую іншую працу выконваў. І на летніх канікулах хадзіў працаваць на 
лесагадавальнік, дзе хоць нейкія грошы плацілі.

Скончыўшы дзевяць класаў, улетку адправіўся ў першае далёкае самастой-
нае падарожжа. Да гэтага часу далей Капыля, які ад Рачкевіч кіламетраў за 
дзесяць, не выбіраўся. А да яго дабіраўся альбо пехатою, альбо на веласіпедзе. 
І вось паехаў у горад Воткінск, Удмурцію, чыгункаю з трыма перасадкамі: у 
Баранавічах, Маскве, Іжэўску. У госці да брата Сярожы, які служыў там пасля 
ваеннага вучылішча.

Прабеглі дзесяць школьных гадоў. Заканчэнне школы стала мяжой, якая 
падзяліла жыццё на два перыяды: гады бестурботнага жыцця ў бацькоўскай 
сям’і і гады самастойнасці.

2005 г.
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Іван Ігнатчык
ВАЙНА І ДЗЯЦІНСТВА

Час бяжыць хутка, і вось ужо 70-годдзе з дня Вялікай Перамогі. Яна ў 
сэрцы кожнага з нас, дзяцей вайны. Сёння чыстае неба над галавою, і якое 
гэта шчасце!

Я нарадзіўся ў пачатку вайны... Помняцца бамбёжкі, пажары і крыкі 
параненых цімкаўцаў, галашэнне людзей па загінулых – усё гэта апякала 
маё дзіцячае сэрца. І нянавісць да фашысцкіх захопнікаў ды іх паслугачоў-
паліцаяў адчуваў з дзяцінства. Мы жылі з мамай (яе звалі Маняй) на кватэры 
ў добрых і мілых яўрэяў, з якімі мама моцна сябравала. Бацька Рыгор ваяваў 
з гітлераўцамі дзесьці каля Слуцка. Немцы пачалі наводзіць свой арыйскі па-
радак. Яўрэйскую сям’ю, дзе былі два прыгожыя хлапчукі, кінулі ў гета. Мы 
жылі на Марыупальскай вуліцы непадалёк ад касцёла. І вось цяпер засталіся 
без суседзяў-яўрэяў. Але заспакаення не было, трывога заставалася. Часта 
да нас наведваліся партызаны. Мама карміла іх, расказвала пра абставіны ў 
мястэчку. Асабліва часта заходзіў да нас разведчык Буканаў. Але паліцаі – 
памагатыя акупантаў – шнырылі па цімкавіцкіх хатах. Я быў вельмі малы і 
не мог добра запомніць, што тады рабілася, але мама расказвала, што паліцаі 
ўрываліся ў хату і стралялі з аўтаматаў у столь. Так яны палохалі жыхароў 
нашага мястэчка. “Ты, сыночак, як толькі навучыўся хадзіць, залазіў пад 
ложак і вельмі плакаў”, – згадвала мама. Магчыма, на нейкі момант штосьці 
зварушвалася ў галовах гэтых нелюдзяў. Яны спынялі страляніну, ішлі з ха-
ты. Але неўзабаве былі ў нашых суседзяў Жыбуртовічаў, кагосьці з іх вывелі 
і застрэлілі. Жахлівае злачынства ўчынілі фашысты і паліцаі ў мястэчку: яны 
расстралялі ўсіх яўрэяў, а сярод іх – дзяцей, учарашніх школьнікаў і нават 
немаўлят. Шмат цімкаўцаў не пазбегнулі расправы катаў. Загінулі і добрыя 
яўрэйскія сябры маёй матулі. А я ж нарадзіўся ў іх гасціннай хаце і добрым 
словам успамінаю іх. І, як кажуць, хай будзе вечным ім Царства Нябеснае.

Партызаны некалькі разоў выбівалі ворагаў з Цімкавіцкага гарнізона і 
арганізоўвалі дыверсіі на чыгуначнай станцыі. Ад падарваных эшалонаў за-
сталося навокал шмат боепрыпасаў. Трэцяга ліпеня фашысты былі выбіты з 
мястэчка воінамі 148-га гвардзейскага палка пад камандаваннем падпалкоўніка 
Сіненкі і з дапамогай іншых вайсковых падраздзяленняў генерал-палкоўніка 
Батава. Гітлераўцы пасля сябе пакінулі шмат зброі, снарадаў, бомб і гранат, 
выбухоўку самага рознага кшталту. Савецкія воіны імкнуліся хутчэй выгнаць 
ворага з нашай зямлі, яны не змаглі сабраць усё небяспечнае ўзбраенне, якое 
яшчэ доўга валялася на ўзгорках і па лагчынах, нават побліз хат.

А на вызваленай зямлі, здаецца, можна было радавацца жыццю, будаваць 
хаты, аднаўляць разбураную гаспадарку. Ды рэха вайны будзіла цімкаўцаў, для 
іх яна працягвалася, быццам у нейкім страшным сне. Аднойчы дарослы дзядзь-
ка падабраў прыгожую штуковіну і… раптам падарваўся. Так фашысты пакінулі 
нам бяду і страх. Як расказваў мой сусед Коля Лемяш, ад такіх вабных, пры-
цягальных “штучак” загінуў яго сябрук, а яшчэ шмат хлопцаў было паранена.

Мы з матуляй жылі з падсуседзямі ў вялікім драўляным доме. Сем’і 
Гуліцкіх, Серадаў, Цвіркаў, Чаркасоў жылі тут у невялікіх кватэрках, якія 
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дала ім дырэкцыя Цімкавіцкага спіртзавода, дзе працавалі бацькі ці хтосьці 
з бацькоў. Калі скончылася вайна, сюды ўладкоўваліся працаваць учарашнія 
франтавікі. На той час рабочых на заводзе не хапала. Помняцца вялікія 
аўтамабілі – амерыканскія “студэбекеры” і нямецкія трактары “бульдогі”. 
На іх вазілі бульбу і зерне для вытворчасці спірту. Добрыя дзядзькі ў пілотках 
з зоркамі і ў гімнасцёрках з медалямі частавалі нас кавалачкамі цукру. Нас – 
гэта Сяргея Шчаглова, Колю Матуса, Лёню Цвірку, Колю Сабалеўскага і крыху 
старэйшага Івана Гуліцкага. Бо цукерак мы тады яшчэ не каштавалі. І гэта 
быў самы лепшы для нас ласунак. Дзесьці іх дачушкі і сыны таксама чакалі 
ад сваіх татаў, якія прайшлі вайну, такой пачосткі.

Пасля перамогі, надаралася, у ваколіцах, а то і на цімкавіцкіх вуліцах грымелі 
выбухі снарадаў ці гранат. Дарослыя, бацькі дзяцей і падлеткаў уздрыгвалі ў 
сполаху, быццам зноў пачалася вайна. І было чаго баяцца ды непакоіцца. Дзеці 
ці юнакі знаходзілі міны або снарады, а іх, як ужо гаварылася, было шмат на-
вокал, кідалі знаходкі ў вогнішча, а самі хаваліся. Выбухі былі чутны не толькі 
ў Цімкавічах, але і ў Доўгім, Агародніках, Чарнагубаве, Рачкевічах.

На чыгуначнай станцыі, што паблізу Чарнагубава, дзеці знайшлі сапраўдны 
“кландайк” зброі і толу. Розная выбухоўка ляжала ледзь не на кожным метры. 
А дзіцячая цікаўнасць са свавольствамі, дзіцячы экстрым заканчваліся вельмі 
дрэнна, нярэдка трагічна. Аднаго чарнагубаўскага хлопчыка выбухам парвала 
на кавалкі, і пасля яго адпявалі ў цімкавіцкім касцёле. Такіх трагедый было 
шмат. Іван Гуліцкі падарваўся на бомбе, добра, што выратаваўся, хоць застаўся 
без пальцаў на руцэ. Лёня Яроцкі, будучы сярэбраны медаліст Цімкавіцкай 
дзесяцігодкі, страціў руку. Яго ратаваў блізкі сваяк Іван Бельскі разам з 
суседзямі. Хлопчыка хуценька завезлі ў бальніцу, і там яму наклала павязку 
медсястра Сківіцкая. Леанід Іосіфавіч скончыў Цімкавіцкую дзесяцігодку, по-
тым – педінстытут, больш за 30 гадоў ён настаўнічаў у Песачанскай сярэдняй 
школе. Іван Бельскі ўратаваў жыццё і яшчэ аднаму цімкавіцкаму хлапчуку – 
Шуру Андруковічу. Пазней у яго сям’і нарадзіліся дзеці Гена і Тамара, а сам 
Аляксандр Андруковіч удзельнічаў у пастаноўках Цімкавіцкага народнага 
тэатра і мастацкай самадзейнасці мястэчка.

Настаўнікі Мацвей Даменя, Віктар Раманенка, дырэктар Зінаіда Раманенка 
праводзілі гутаркі сярод школьнікаў, папярэджвалі, што калі не ведаеш, што 
гэта за цацка ці жалязяка, то не трэба яе чапаць, а лепш абысці яе бокам. 
І прыводзілі прыклады гібелі вучняў ад такой цікаўнасці. Сапраўды, на многіх 
гэта падзейнічала, яны больш не чапалі невядомае і шкоднае. Але ў некаторых 
цікавасць усё-такі засталася. Мой сусед Коля Серада, намнога за мяне старэй-
шы, бо я не хадзіў у школу, з аднакласнікам Лёнем Сасуновічам натрапілі 
на нейкую прыгожую жалязяку паблізу гаража, які будаўнікі перараблялі 
на кватэры для спіртзаводцаў. Яны падышлі да аднаго з мужчын (пазней мы 
ведалі яго як майстра па рамонце гадзіннікаў), падалі знаходку і папыталі: 
“Дзядзька, што гэта мы знайшлі?” Ён на іх насварыўся: “Не дурыцеся! Што 
тут вам трэба?! Не перашкаджайце тынкаваць!” Аднак усё ж паглядзеў і на-
ват памацаў цяжкую штуковіну, а потым раптам кінуў яе, а сам схаваўся за 
сцяну (мабыць, усё-ткі разгледзеў, што гэта бомба, і спалохаўся). І раптам 
рванула так, што скалануліся сцены, але не разваліліся, толькі пасыпалася 
тынкоўка і вылецелі нядаўна пастаўленыя аконныя рамы. А хлапчукі загінулі, 
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не выжылі. Іх прывезлі дахаты, галасілі надрыўна мамы і плакалі суседзі, 
рабочыя спіртзавода. Галасіла і Гуліцкая, якая толькі што ледзь перажыла 
драму свайго сына Івана. У яе сэрцы не загаіліся раны, бо на вайне загінула 
пяцёра сваякоў. На крыкі людзей прыбеглі дырэктар Казімір Крыцкі і галоўны 
інжынер Макарэвіч. Яны потым парупіліся, каб бацькам, рабочым завода, 
былі выдзелены сродкі на пахаванне дзяцей. Але трагедыі не перапыняліся. 
То ў Агародніках, то ў Доўгім рваліся “падарункі” жорсткай вайны. Яна яшчэ 
доўга збірала “ўраджай”.

І мяне не абышла гэтая драма, а маіх сяброў – трагедыя. Калі я скончыў 
першы клас, надышлі, здаецца, светлыя і радасныя канікулы. Але яны сталі 
не радаснымі, а вельмі і вельмі горкімі. Спачатку нічога не прадказвала бя-
ды. Увесь дзень мы з Колем Матусам, Лёнем Цвіркам, Колем Сабалеўскім, 
Сяргеем Шчагловым бавілі час на рацэ Мажы. Плёскаліся ў вадзе, загаралі 
на пясчаніку, лавілі рыбу каля колаў цімкавіцкага млына. Потым мы пабеглі 
ў былы панскі парк за МТС і пабачылі, што на вялікім полі пасвяцца каровы 
(цяпер там пабудавана бальніца). Васямнаццацігадовы Іван Холад папрасіў 
нас дапамагаць яму пасвіць саўгасны статак. І мы пачалі адганяць кароў ад 
пасеваў вікі…

Аднаго разу мама папрасіла мяне, каб пабыў пры люльцы, дзе ляжала мая 
шасцімесячная сястрычка. І калі мама адпусціла мяне, я выскачыў пагуляць 
на вуліцу. Крышку ўзмацніўся вецер, пагнаў з трубы спіртзавода дым, які 
ападаў на вуліцу. Праз дым, кашляючы, рухаліся мае сябры Коля Матус і 
Лёня Цвірка ды неслі нейкую жалезную трубу. Гэта быў снарад. Паклікалі 
мяне дапамагчы данесці яго да Холада. “А нашто ён вам? Кіньце яго, лепш 
пойдзем на рэчку”, – сказаў я. “Э, кідаць не будзем, панеслі!” Сустрэў нас 
пастух зычліва, а снарад паклаў на вялікі камень. “Хлопцы, вы будзеце па 
чарзе адганяць кароў ад пасеваў, а я разбяру гэтую штуку і, можа, якіх 
цукерак для вас адтуль дастану”, – прапанаваў ён і пачаў стукаць снарадам 
аб камень. Мы глядзелі на варажбіта-чараўніка, які вось-вось дастане нам 
цукерак. Я двойчы бегаў адганяць кароў, адна з іх ледзь не падчапіла мяне 
сваім рогам. Снарад быў моцны, пастух пазбіваў у яго нейкія крыльцы, а 
Коля Матус стараўся яму дапамагчы. Цікаваў спачатку Коля Лобан, але, 
мабыць, яму надакучыла глядзець, таму адышоў ад нас і прысеў ці прылёг 
воддаль на траве.

Неўтаймаваны статак наблізіўся зноў да вікі, і Коля Матус папрасіў мяне 
яшчэ раз збегаць да кароў, хоць на гэты раз была яго чарга. Я павярнуўся 
з неахвотай, але не адмовіў сябру. І толькі зрабіў два-тры крокі, як гучна 
рванула. Азірнуўся: Лёня, быццам птушка, падаў зверху на зямлю, а Коля з 
парванай грудзінай і ўвесь заліты крывёю прабег з крыкам каля пяці метраў 
і ўпаў. Пастух схапіўся за жывот. Са спіны маёй пацякла кроў і заліла ўсе 
штаны. Стала цяжка дыхаць, я заплакаў, але змог яшчэ скаціцца з абрыву 
да рэчкі, каб абмыцца, і ледзь не патануў. Яшчэ краем вока заўважыў, як 
за лічаныя хвіліны прыбеглі дзесяцікласнікі Марыя Варчэня і Мая Гуліцкая 
ды дзядзька Лагун, якога суседзі называлі Віцікам. Разам з Іванам Холадам 
я трапіў у Слуцкі шпіталь, дзе нам зрабілі аперацыі і, як кажуць, выцягнулі 
з таго свету. Бог мяне пашкадаваў, зжаліўся. Двойчы я трапляў у такую ж 
пастку, але застаўся жыць.
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Я часта забягаў да найлепшага сябра Колі Сабалеўскага. Разам мы 
крочылі на заняткі ў чацвёрты клас. Нас вучыла любімая наша настаўніца 
Марыя Сцяпанаўна Семяновіч. Мы ў школе яе ніколі не падводзілі, былі 
дысцыплінаваныя і вучыліся паспяхова. Падводзілі старэйшыя таварышы. 
Аднойчы, калі я бег да сябра, да Колі завітаў Някрасаў, гадоў на пяць ста-
рэйшы за яго хлопец, з якім мы ніколі не кантактавалі, і прынёс недзе зной-
дзеную нямецкую гранату. Някрасаў вырваў чаку і кінуў гранату. Сабалеўскі 
памкнуўся ўцячы, але яго смяротна параніла ў галаву. Тры хвіліны не хапіла 
мне да той сустрэчы...

У Цімкавічах, як нідзе, мабыць, у нашым раёне, вайна выкасіла і пакале-
чыла больш за 50 падлеткаў. Ледзь не паўшколы. Воіны-падрыўнікі вымушаны 
былі наладзіць збор боепрыпасаў, што выворваліся трактарамі на палетках, 
і ўзрывалі іх у вызначаных месцах, загарадзіўшы дарогу да іх пікетамі. Ад 
выбухаў сотняў бомб, гранат і снарадаў звінелі вокны не толькі ў цімкаўцаў, 
але і ў жыхароў бліжэйшых вёсак. Не ўсё было вырыта і сабрана, небяспека 
таілася ў балотах і зарытых акопах.

Згадаю яшчэ пра юнацкія гады. У дзявятым класе мы дапамагалі кал-
гасу імя Калініна збіраць на палетках бульбу. Я з дзяўчынкамі стаяў каля 
транспарцёра бульбаўборачнага камбайна і збіраў камяні, якія вытрэсваліся 
разам з бульбінамі. Камбайнер таксама сачыў за працэсам, і раптам ён 
прыпыняе трактар – і паказвае нам чатыры вытрасеныя міны. Дзяўчынкі 
глядзелі здзіўлена, а я ўжо ведаў, што, калі б трасалку заклінавала вялікім 
каменем ці міна зачапілася б за зорачку крыльцамі, нам усім быў бы ка-
нец. На гэтым полі васьмікласнік Уладзімір Чаркас (цяпер вядомы будаўнік 
Капыльшчыны), абганяючы праз год сошкай на кані бульбу, падарваўся на 
міне. Дзякуй Богу, выжыў, сёння ён прыроўнены па статусе да ўдзельніка 
Вялікай Айчыннай вайны. Мне такога статусу не далі, хоць я атрымаў больш 
цяжкае раненне. Камбайнер даў мне гэты небяспечны знойдзены рыштунак 
і папрасіў, каб я кінуў баявы “скарб” у цімкавіцкае балота. Я пагадзіўся. 
Калі нёс, мне дапамагаў Вова Татур. Я даў яму дзве міны, і мне было ўжо 
лягчэй ісці. Але выскачыла Татурыха, маці Вовы, і выкрыкнула: “Што ты 
звязаўся з гэтым мінёрам! Кінь гэтыя міны і ідзі дадому!” Ён кінуў і ўцёк… 
Тыя чатыры міны маглі б знесці палову Карліна (ці вуліцу Калгасную, як 
называецца яна цяпер).

Дзеці нават 10 – 15 гадоў таму знаходзілі пагрозлівыя боепрыпасы, выка-
паныя з зямлі ці схованак. У далёкіх нашых суседзяў Марынаў на гонтавым 
даху ляжала міна, гаспадары знялі яе, калі перакрывалі хлевушок.

Сустракаючы слаўныя юбілеі Перамогі, мы павінны помніць, якою ца-
ной яна дасталася нам. Я распавёў пра лёс цімкавіцкіх дзяцей, падлеткаў і 
юнакоў, уласнае дзяцінства, пакалечанае вайной. Рэха вайны адгукнулася не 
адной дзіцячай трагедыяй і драмай. Жыццё пасля вайны было для нас суровай 
школай. Сённяшнім дзецям жадаю мірнага неба над галавой. Хочацца, каб 
яны не ведалі, што такое вайна, боль і слёзы, ніколі не дакраналіся да зброі і 
небяспечных “цацак”.

2015 г.
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Владимир Родченко
МОИ ДЕТСКИЕ ГОДЫ И УЧЕБА В ШКОЛЕ

Родился я 18 ноября 1946 г. в д. Огородники. Был пятым ребенком в семье, 
прожившей всю жизнь в сельской местности. До войны у моих родителей было 
трое детей. В июле 1942 г. отец ушел в партизаны, а через месяц туда же бе-
жал из-под расстрела и мой старший брат, которому только в декабре должно 
было исполниться тринадцать лет.

Мама с двумя младшими детьми, шестилетней дочерью и четырехлетним 
сыном, больше года скрывалась от местных полицаев у добрых людей и у на-
шей бабушки, жившей в соседней деревне.

Осенью 1943 г. отец, будучи комиссаром созданного накануне партизанского 
отряда, забрал жену и детей к себе. С этого момента наша семья была парти-
занской до самого освобождения советскими войсками в начале июля 1944 г.

Семья вышла из оккупации в полном составе, не потеряв ни одного че-
ловека, казалось бы, целой и невредимой, но то, что пришлось пережить в 
партизанах, а особенно во время весенней блокады сорок четвертого года, 
когда немецкие регулярные части проводили тотальную зачистку белорусских 
партизанских зон, сильно сказалось на здоровье всех без исключения членов 
нашей семьи.

Все окружающие называли меня в раннем детстве “катюшником”, посколь-
ку, увидев, как движутся эти ракетные установки, и услышав от взрослых 
их названия, я “изъявил желание” связать дальнейшую жизнь с этим видом 
вооружения.

В 1953 г. я пошел в первый класс Погостской средней школы, в которой 
проучился две четверти до нового года. За год до этого я уже пытался пойти 
в школу, но, когда учительница спросила, сколько мне лет, я честно ответил, 
что скоро будет шесть, и был отправлен домой.

Отца перевели в Тимковичи директором откормочного пункта в 1954 г., и 
мы стали жить в служебном доме рядом с его работой. Наш собственный дом 
к этому моменту был практически достроен, и в нем квартировал священник, 
поскольку дом находился рядом с церковью.

Откормочный пункт, в свою очередь, находился рядом со спиртовым за-
водом и машинно-тракторной станцией. На этих предприятиях имелись ди-
зель-генераторы, поэтому в нескольких домах этих предприятий, в том числе 
в нашем, был электрический свет с восьми часов утра до двенадцати часов 
ночи. Вся деревня, в том числе и школа, были электрифицированы только в 
1959 г. До этого момента в утренние часы зимой мы учились при керосиновых 
лампах.

Начиная с девятилетнего возраста ежедневно после школы в мои обязан-
ности входило носить брагу для коровы и свиней. Обычно приходилось делать 
пять ходок и черпать брагу из чана (край, к которому была приставлена лест-
ница, располагался на высоте четырех метров от уровня земли).

В это время мой старший брат стал офицером флота и постоянно снабжал 
нас морской одеждой, поэтому я ходил в морской форме и имел дворовую 
кличку Боцман.
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Оставшись в свои неполные двенадцать лет старшим здоровым парнем в 
семье, я выполнял всю тяжелую физическую мужскую работу под присмотром 
больного отца, который при его слабом здоровье не только обладал навыками 
всех крестьянских профессий, связанных с ведением большого хозяйства, но и 
от природы был прекрасным рассказчиком и учителем.

В этом году я научился самостоятельно ходить за плугом и сошкой. Под 
руководством отца разобрал и собрал на новом месте бревенчатый сарай. По-
крыл железом и покрасил кузбаслаком крышу.

Впервые в жизни побывал в заработках в Блевчицах, где красил дальней 
родственнице покрытую железом крышу. Весной 1959 г. на базе ликвидиро-
ванной к тому времени машинно-тракторной станции в нашей деревне были 
созданы автотранспортное предприятие и межколхозная строительная органи-
зация (Межколхозстрой). Отца взяли на работу кладовщиком Тимковичского 
отделения Межколхозстроя, что позволило мне всё лето этого и будущего 
года проработать грузчиком в организации. Обычно на грузовой машине ГАЗ-
51 водитель и мы вдвоем с напарником в качестве грузчиков доставляли на 
строящиеся объекты различные строительные материалы. В первое лето чаще 
приходилось возить кирпич с местных кирпичных заводов и саман, представ-
ляющий собой 12-килограммовые параллелепипеды из глины, перемешанной 
вместе с соломой и коровяком, высушенные на воздухе.

Во второе лето 1960 г. в основном мы возили булыжники для фундамента 
строящегося коровника. Эти булыжники представляли собой фрагменты взры-
ваемых валунов, большое количество которых было разбросано по всей терри-
тории нашего района в результате действия в прошлом ледника.

Зимой с 1959 на 1960 г., когда я учился в седьмом классе, учительница ма-
тематики Зоя Даниловна выбрала меня, единственного из класса, для участия 
в районной математической олимпиаде, где я занял первое место, после чего 
каждый год был постоянным участником не только районных, но и областных 
олимпиад подобного рода.

К осени 1959 г. произошло ярчайшее событие в нашей деревне: ее электри-
фицировали.

У нас, детей, было такое впечатление, что от окон изб, освещенных сорока- 
и шестидесятиваттными электрическими лампочками, на улице так светло, что 
можно спокойно читать книжку.

В восьмой класс в 1960 г. я пошел в новую трехэтажную школу. Жизнь 
менялась на глазах. Семье, конечно, в материальном плане жилось нелегко (а 
кому легко?), но страна семимильными шагами шла к коммунизму, и сомнений 
в светлом будущем у меня не было.

Летом 1961 г. Витя окончил десять классов вечерней школы, перестал быть 
воспитанником Советской армии. В свои шестнадцать с половиной лет поступил 
в Московский физико-технический институт, и ему стали платить стипендию в 
размере сорока пяти рублей в месяц. В это время Коля закончил Белорусский 
государственный университет и стал работать учителем русского языка и ли-
тературы в одной из школ нашего района.

После восьмого класса на каникулах я устроился на очень хорошую работу к 
заготовителю яблок Арону Штембуху. Он на всё лето приезжал из Бобруйска и 
жил в нашей деревне, арендовал в автобазе автомашину и с двумя грузчиками, 
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одним из которых был я, скупал яблоки и ягоды по всему нашему району для 
реализации на плодово-овощном заводе в соседнем Клецком районе.

За всё лето я заработал приличные деньги в размере около шестидесяти руб-
лей (по одному рублю за каждый рабочий день), что было хорошей прибавкой в 
бюджете нашей семьи. Папа в это время получал пенсию по инвалидности в раз-
мере двадцати четырех рублей в месяц. В межколхозной строительной органи-
зации, где он продолжал работать кладовщиком, ни ему, ни мне за предыдущие 
два года зарплату пока не выдавали. К сожалению, это было обычным явлением 
того советского периода. Колхозники на трудодни до шестьдесят первого года по-
лучали пять копеек деньгами и что-то сельхозпродуктами, а после деноминации 
денежных знаков им выписывали тоже пять копеек, т. е. в десять раз больше, 
но никто ничего в нашем колхозе не получал с года смерти Сталина, когда бы-
ли списаны предыдущие долги колхозов государству. Практически все колхозы 
были должниками государства за поставляемую им дорогостоящую технику, а 
закупочные цены на сельскохозяйственную продукцию были очень низкими.

Все ждали очередного списания колхозных долгов государством, поэтому 
на счетах Межколхозстроя “висели” долги за выделенные строительные мате-
риалы на построенные, но неоплаченные коровники, телятники, птичники и 
другие объекты. Строились они нами, работниками этой организации, как бы 
в счет будущей заработной платы.

Сразу же после окончания восьмого класса, ещё до начала моей работы у 
заготовителя, мы всем классом побывали на экскурсии в Брестской крепости.

Класс наш был очень дружным, и мы в течение учебного года, выполняя 
какие-то подсобные работы на местных предприятиях, собрали необходимую 
сумму для трехдневной поездки на школьном грузовике, оборудованном для 
перевозки людей, в Брест.

К этому моменту крепость благодаря усилиям писателя и публициста 
С. С. Смирнова была открыта для посещения, вся страна узнала о героической 
обороне её защитников в начале Отечественной войны.

Для нас поездка в крепость была интересной ещё и потому, что после вос-
соединения Беларуси в сентябре тридцать девятого года наш Тимковичский 
погранотряд был переведен именно в Брест.

Начиная с девятого класса я самостоятельно ориентировал себя на углуб-
ленное изучение математики и физики. Я приобрел пособия и сборники задач 
для поступающих в высшие учебные заведения, также множество другой ли-
тературы этого профиля. Каждый день после школы я какое-то время уделял 
изучению этой литературы и решению задач по физике и математике.

В молодежной газете “Знамя юности” было опубликовано задание первого 
тура математической олимпиады, проводимой Белорусским государственным 
университетом. Я выполнил это задание и был приглашен на второй тур, где 
стал победителем. Это повторилось дважды, и я получил право поступления на 
математический факультет БГУ вне конкурса, т. е. мне необходимо было сдать 
экзамены на положительные оценки, этого было бы достаточно для зачисления 
в университет.

В девятом классе, вспоминая очень понравившуюся всем поездку в Брест-
скую крепость, мы в свободное время зарабатывали деньги для путешествия 
на озеро Нарочь, жемчужину северо-западной Беларуси. Такую поездку мы 
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совершили летом следующего шестьдесят второго года. Увидели очень много 
интересного. В частности, когда были на берегу озера, мы были поражены 
тем, что противоположный берег полностью терялся вдали. Столько воды мы 
никогда до этого не видели.

Для нас в пансионате писателей была организована встреча с живыми клас-
сиками белорусской литературы Михасём Лыньковым и Максимом Танком. 
В простой обстановке на открытом воздухе они нам рассказали много интерес-
ного из истории появления их произведений, которые мы не только знали по 
школьной программе, но и по-настоящему любили.

Всё лето 1962 г. я проработал в Межколхозстрое на пилораме. Мы, трое 
подсобных рабочих, вытаскивали из штабеля бревен только те из них, которые 
были помечены мелом для обработки в этот день, и укладывали их на вагонет-
ки для подачи на распил. В зависимости от того, что мы пилили (брус, рейку, 
доски и т. п.), пилорамщик выбирал и помечал соответствующие бревна, длина 
которых была всегда одинаковой, в шесть метров с небольшим запасом.

Работа мне нравилась. Мы быстро выучились профессиональным приемам 
по извлечению из любого места бревна любой толщины и доставке его к месту 
обработки. Компания у нас была дружная и веселая. Оставалось немало време-
ни и на отдых. Безусловно, мы понимали опасность, грозящую каждому из нас 
в случае совершения каких-то ошибок или нерасторопности, но всё обошлось.

К десятому классу я уже знал, что ни в какое военное училище меня не 
возьмут. С четырнадцатилетнего возраста все мы, допризывники, проходили 
медицинские комиссии райвоенкомата. Меня всегда подводили глаза. Очки я 
в ту пору не носил, не пользовался ими и во время учебы, но близорукость у 
меня была довольно сильной. Поэтому, невзирая на огромное желание стать 
офицером Советской армии, я готовился для поступления в один из престиж-
ных технических вузов Москвы.

Помимо олимпиады, проводимой БГУ, я участвовал и в олимпиадах, прово-
димых районными и областными отделами народного образования.

Учась в десятом классе, мы всем классом зарабатывали деньги для поездки 
на экскурсию в Ленинград во время летних каникул. Мы заранее связались 
с Ленинградским университетом и договорились, что они предоставят нам на 
две недели несколько комнат в общежитии на Васильевском острове. Во время 
этой поездки летом шестьдесят третьего года мы побывали практически во всех 
исторических местах и посетили основные культурно-просветительные учреж-
дения как Ленинграда, так и его замечательных пригородов.

Мне, как и большинству моих сверстников, довелось быть участником из-
вестного эксперимента, проводимого по всей стране. Суть его заключалась в 
том, чтобы средние школы превратить в учебные заведения, дающие молодым 
людям навыки в какой-либо профессии.

С этой целью срок обучения в средней школе был увеличен на один год, и 
мы по окончании её приобрели специальность. Я получил удостоверение сле-
саря-авторемонтника второго разряда.

Следует отметить, что наша деревенская школа имела прекрасный педагоги-
ческий коллектив, возглавляемый заслуженной учительницей З. И. Романенко. 
Зинаида Иосифовна была, что называется, директором школы “от Бога”. Она 
сумела сплотить вокруг себя замечательных учителей, каждый из которых 
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был личностью. Многие выпускники школы становились студентами высших 
учебных заведений страны.

В школе был создан театр, носивший звание народного; были организова-
ны духовой и домровый оркестры, ансамбль дударей; школьный хор занимал 
призовые места на областных и республиканских смотрах художественной са-
модеятельности; действовал танцевальный ансамбль, а также работали многие 
кружки и секции по различным видам рукоделия и народного творчества.

После окончания одиннадцатого класса в 1964 г. я поступил в Московский 
авиационный институт на самолетостроительный факультет и попал в группу, 
которая обучалась на кафедре В. П. Мишина по специальности “космические 
аппараты и разгонные блоки”.

2014 г.

Ганна Шаравар
ШКОЛА МАЙГО ЖЫЦЦЯ

Пра Цімкавіцкую сярэднюю школу мне часта расказваў мой муж Віктар, 
выпускнік гэтай навучальнай установы. Нямала я даведалася пра мінулае 
школы ад свайго свёкра Івана Ігнатавіча Шаравара, які калісьці працаваў ра-
зам з Зінаідай Іосіфаўнай Раманенкай, быў намеснікам дырэктара па вучэбнай 
рабоце на працягу 28 гадоў. Потым я прачытала развагі Зінаіды Іосіфаўны 
пра эстэтычнае выхаванне вучняў у яе кніжцы. Мяне вельмі зацікавіла гэтая 
жанчына, хацелася з ёй пазнаёміцца бліжэй і пагутарыць.

І вось такі шанец аднойчы выпаў. У час адпачынку мяне з мужам Зінаіда 
Іосіфаўна запрасіла наведаць школу. За размовай мы не заўважылі, што мінула 
ўжо больш за дзве гадзіны. Тады падумалася, што я ведаю Зінаіду Іосіфаўну 
шмат гадоў, а яшчэ падалося, што ў нас шмат агульнага. Пры развітанні яна 
прапанавала нам пераехаць да бацькоў і працаваць разам, паколькі ў школе 
ёсць месцы гісторыка і хіміка. Я ні хвілінкі не вагалася. У жніўні 1976 г. 
мы пераехалі да бацькоў мужа ў Цімкавічы з Кобрынскага раёна Брэсцкай 
вобласці, а з 1 верасня ўжо былі раўнапраўнымі членамі педагагічнага калек-
тыву. Я працавала настаўнікам хіміі, а Віктар Іванавіч замяніў свайго бацьку, 
выкладаў гісторыю і грамадазнаўства.

Я з хваляваннем чакала таго моманту, калі дырэктар наведае мой урок. 
У другой чвэрці гэта адбылося. Зінаіда Іосіфаўна прысутнічала адразу на трох 
уроках, а потым запрасіла мяне да сябе ў кабінет. Хоць я мела ўжо восем 
гадоў стажу і, на мой погляд, урокі атрымаліся, усё ж чакала нейкага пры-
суду. Зінаіда Іосіфаўна прапанавала мне зрабіць самааналіз урока (любога на 
выбар), потым мы падрабязна прааналізавалі кожны яго этап, запыніліся на 
метадах і прыёмах навучання. А ў канцы дырэктар сказала, што заняткі пра-
ведзены добра. Усе ўрокі, на яе думку, атрымаліся пазнавальныя, цікавыя, у 
метадычным плане яны пабудаваны граматна і адпавядаюць патрабаванням да 
сучаснага ўрока.

Не толькі я, але і ўсе мае калегі на самай справе рыхтаваліся да кожнага 
ўрока як да адкрытага. Настаўнікі з радасцю ішлі да дзяцей, у клас, асабліва 
да выпускнікоў. Вучні з ахвотаю набывалі веды, вочы іх загараліся, яны 
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дружна цягнулі рукі ўверх, таму хацелася на кожны ўрок прыносіць штосьці 
новае, цікавае, выкарыстоўваць новыя метады і формы працы. У ХІ класе ў той 
час вучыліся Соф’я Маргайлік (скончыла ўніверсітэт, філасофскі факультэт), 
Міхаіл Шамборскі (выпускнік медінстытута), Аляксандр Ціхановіч (скончыў 
ваенную акадэмію), Валянціна Мароз (атрымала дыплом педінстытута), якая 
пазней працавала ў нашай школе настаўніцай рускай мовы і літаратуры, Тац-
цяна Маргайлік (таксама скончыла педінстытут) і інш.

Зінаіда Іосіфаўна была добрым псіхолагам, умела знайсці падыход да кож-
нага настаўніка. Так было і са мной. Калі я адмовілася ад пасады намесніка, 
то яна папрасіла мяне і Марыю Рыгораўну Подчаркаву скласці расклад урокаў 
на першае паўгоддзе, а потым прапанавала мне падрыхтаваць тарыфікацыю, і я 
справілася з гэтым даручэннем. Пасля разам з Зінаідай Іосіфаўнай мы працавалі 
над справаздачай. А праз нейкі час яна азнаёміла мяне з загадам аб прызначэнні 
мяне на пасаду намесніка. Адмовіцца ўжо не змагла, бо вельмі паважала Зінаіду 
Іосіфаўну, не хацелася яе неяк пакрыўдзіць. У верасні 1978 г. я стала намеснікам 
дырэктара па вучэбнай рабоце. Працу гэтую ведала, бо за плячыма быў пэўны 
практычны досвед і вопыт: тры гады працавала намеснікам дырэктара па 
выхаваўчай рабоце і два гады – намеснікам дырэктара па вучэбнай рабоце ў 
Дзiвінскай сярэдняй школе-інтэрнаце Кобрынскага раёна Брэсцкай вобласці.

У 1980 г. Зінаіда Іосіфаўна пайшла на пенсію, і мне, як намесніку, давя-
лося выконваць абавязкі дырэктара, а потым была зацверджана дырэктарам. 
Калектыў школы быў зладжаны, працаздольны, творчы, можа, таму, што з 
37 настаўнікаў і выхавальнікаў 19 педагогаў – гэта выпускнікі Цімкавіцкай 
сярэдняй школы імя Кузьмы Чорнага. А яны, як кажуць, імкнуліся трымаць 
марку, заўсёды ганарыліся сваёй школай, памяталі пра тое, што трэба быць на 
вышыні, адпавядаць апошнім патрабаванням часу. Кожны вопытны настаўнік 
шчыра дапамагаў сваім малодшым калегам і таварышам. Мы наведвалі ўрокі 
адзін аднаго, шчодра дзяліліся напрацоўкамі, метадычным і педагагічным до-
сведам. Дарэчы, праводзілі адкрытыя ўрокі не толькі для свайго калектыву, 
але i для педагогаў раёна і вобласці.

Агульнавядома: добры, спрыяльны мікраклімат у калектыве ў многім зале-
жыць ад узаемаадносін адміністрацыі. Мне вельмі пашанцавала на намеснікаў. 
Іван Канстанцінавіч Андруковіч дапамагаў мне, маладому дырэктару, выра-
шаць гаспадарчыя справы (ён раней быў дырэктарам у Гродзенскай вобласці). 
Мы з ім будавалі спартыўныя пляцоўкі, рабілі рамонт кацельнай. Людміла 
Паўлаўна Бакун вялікую ўвагу аддавала афармленню кабінетаў і назапашван-
ню дыдактычнага матэрыялу.

З 1999 г. і да сёння намеснікам дырэктара па вучэбнай рабоце працуе 
Святлана Міхайлаўна Ціхановіч, настаўнік вышэйшай катэгорыі. Асаблівую 
ўвагу яна адводзіць новым педагагічным тэхналогіям, шмат робіць для іх на-
вукова-метадычнага асваення і практычнага ўкаранення ў вучэбны працэс. 
Цімкавіцкая школа была абласной пляцоўкай па вывучэнні Дальтан-тэхналогіі. 
Пастаянна праводзіўся маніторынг якасці навучання, і на аснове падрыхта-
ваных матэрыялаў прасочвалася дынаміка паспяховасці вучняў за пэўны пе-
рыяд. У метадычным кабінеце, створаным Святланай Міхайлаўнай, сабраны 
багаты матэрыял па рабоце з адоранымі вучнямі, матэрыялы алімпіяд, ЦТ за 
ўсе гады і шмат іншага. Пасля наведвання яе кабінета можна пераканацца, 
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што тут працуе сапраўдны метадыст, таленавіты педагог. У гэтым кабінеце 
захоўваецца, можна сказаць, гісторыя школы: пратаколы педсаветаў, мета-
дычных аб’яднанняў, розных нарад, планы, даклады і выступленні, партфоліа 
настаўнікаў, метадычная літаратура, справаздачы па атэстацыі, матэрыялы па 
вывучэнні і падагульненні перадавога вопыту і іншыя дакументы. Выключная 
працаздольнасць і прафесіяналізм, эрудыцыя, адказныя адносіны да справы, 
павага да людзей, добразычлівасць, сціпласць – гэта адметныя рысы Святланы 
Міхайлаўны. З яе дапамогай праводзяцца адкрытыя ўрокі, створаны шматлікія 
мультымедыйныя прэзентацыі, наладжаны разнастайныя мерапрыемствы. Пад 
яе кіраўніцтвам працуе група настаўнікаў па рэалізацыі педагагічнага праекта 
“Арганізацыя даследчай дзейнасці малодшых школьнікаў” на абласным узроўні.

Радуюся поспехам Вольгі Антонаўны Чыгір, якая больш за 20 гадоў пра-
цуе намеснікам дырэктара па выхаваўчай рабоце. Пад яе кіраўніцтвам ство-
рана прадуманая і зладжаная сістэма выхаваўчай працы. Вялікую ўвагу яна 
аддае здароваму ладу жыцця. У клубе старшакласнікаў разглядаюцца і вы-
рашаюцца актуальныя і надзённыя праблемы моладзі. Цікава праходзяць 
пасяджэнні і дыспуты, канферэнцыі і конкурсы ды іншыя мерапрыемствы. 
Вольга Антонаўна кіруе дзейнасцю музея 17-га Цімкавіцкага Чырванасцяжнага 
пагранічнага атрада, рыхтуе вучняў-экскурсаводаў і сама ладзіць экскурсіі. 
Яна падтрымлівае цесную сувязь з Брэсцкім пагранічным атрадам, часта возіць 
вучняў на экскурсіі ў Брэсцкую крэпасць, на магілу Нюры Кіжаватавай, якая 
да вайны вучылася ў нашай школе. Многа працуе з апякунскімі і праблемнымі 
сем’ямі. Вольга Антонаўна прынцыповая, але карэктная ў адносінах з 
педагогамі, чулая да вучняў. Яе любяць дзеці, паважаюць бацькі і калегі. 
На працягу многіх гадоў В. А. Чыгір была ў раёне кіраўніком аб’яднання 
намеснікаў дырэктараў па выхаваўчай рабоце.

А якія цудоўныя настаўнікі заўсёды былі ў нашай школе! Вольга Ільінічна 
Марціновіч, настаўніца беларускай мовы і літаратуры, заслужаная настаўніца 
БССР. Мяне здзіўляла, што яна ўсю “Новую зямлю” Якуба Коласа ведае на 
памяць. На жаль, вельмі мала мне давялося з ёй працаваць. У хуткім часе 
яна пайшла на заслужаны адпачынак. У гісторыі нашай школы ззяе цэлае 
сузор’е імёнаў: Мая Іванаўна Сакалоўская, Леанід Віктаравіч Прылепка, Соф’я 
Барысаўна Пакалевіч, Валянціна Несцераўна Андруковіч, Людміла Паўлаўна 
Бакун, Пётр Сяргеевіч Голуб, Святлана Флораўна Шанчук, Валерый Іосіфавіч 
Чарняўскі, Святлана Сяргееўна Растаргуева, Марыя Рыгораўна Подчаркава, 
Віктар Іванавіч Шаравар, Валерый Станіслававіч Лігер, Ніна Васільеўна Зу-
барык, Алена Сяргееўна Роўбуць, Валянціна Іванаўна Сахар (Мароз), Галіна 
Вячаславаўна Пінчук, Наталля Анатольеўна Дубовік, Галіна Уладзіміраўна 
Ларыошына, Наталля Уладзіміраўна Парыбак… А пералік можна доўжыць і 
доўжыць. Мне здаецца, што трэба агучыць імёны практычна ўсіх педагогаў 
Цімкавіцкай СШ. Хацелася б добрыя словы сказаць пра настаўнікаў пачат-
ковых класаў, якія з вялікай адказнасцю і натхненнем навучалі, навучаюць і 
выхоўваюць дзяцей малодшага ўзросту.

Аднойчы, калі я павышала кваліфікацыю на рэспубліканскіх курсах, 
пасля псіхалагічнай гульні, дзе курсанты пазнаёміліся паміж сабой, да мя-
не падышоў дырэктар з Маладзечна. Ён спытаў, ці працуе ў нашай школе 
таленавітая настаўніца рускай мовы і літаратуры Соф’я Барысаўна. Праўда, 
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ён не мог згадаць яе прозвішча. Тады маладзечанскі настаўнік сказаў мне: 
“Я прысутнічаў на адкрытым уроку вашай настаўніцы каля двух гадоў назад, 
але як сёння памятаю кожную хвілінку таго ўрока. За 28 гадоў сваёй пра-
цы ніколі не бачыў такога цуду. Падзякуйце ёй яшчэ раз”. Сапраўды, мець 
такіх настаўнікаў – шчасце для дырэктара, дзяцей і іх бацькоў. Невыпадкова 
С. Б. Пакалевіч у 1990 г. было прысвоена званне “Старшы настаўнік” (загад 
№ 169 ад 13.06.1990 г. упраўлення народнай адукацыі Мінаблвыканкама). 
Соф’я Барысаўна шмат увагі аддавала падрыхтоўцы вучняў да алімпіяд, і гэта 
прыносіла добрыя вынікі. Яе вучні былі прызёрамі не толькі раённых алімпіяд, 
але і абласных. Так, першай у вобласці была Марына Шыла. Соф’і Барысаўне, 
як і многім іншым настаўнікам, прысвоена кваліфікацыя настаўніка вышэйшай 
катэгорыі.

Калі мая дачка Святлана здавала экзамены па матэматыцы пры паступленні 
ў ВНУ, у яе спыталі: “Хто рыхтаваў цябе да экзаменаў? Дзе ты вучылася?”. 
Былі вельмі здзіўлены, калі яна сказала, што рыхтаваў настаўнік матэматыкі 
Валерый Станіслававіч Лігер, а вучылася ў сельскай Цімкавіцкай сярэдняй 
школе імя Кузьмы Чорнага. Наш настаўнік даваў вучням заданні паглыбленага 
ўзроўню. “Малайчына настаўнік! Паболей бы такіх!” – сказаў адзін з членаў 
камісіі. Святлана атрымала пяцёрку, і яе мары збыліся.

Хочацца некалькі слоў сказаць пра Марыю Рыгораўну Подчаркаву, біёлага 
нашай школы. Яна ўзнагароджана ордэнам Працоўнай Славы ІІІ ступені, 
у 1990 г. ёй прысвоена званне “настаўнік-метадыст”, а пазней нададзена вы-
шэйшая кваліфікацыйная катэгорыя. На працягу многіх гадоў яна была 
кіраўніком метадычнага аб’яднання настаўнікаў біялогіі ў раёне, у школе так-
сама ўзначальвала метадычнае аб’яднанне настаўнікаў прыродазнаўчых навук. 
Кабінет біялогіі быў прызнаны найлепшым па выніках раённых конкурсаў-
аглядаў. Прышкольна-доследны ўчастак шмат разоў займаў першае месца ў ра-
ёне. Марыя Рыгораўна так арганізоўвала вучэбны працэс, што вучні самастойна 
або з дапамогай настаўніцы набывалі грунтоўныя веды. Яна першая ў калектыве 
прымяняла тэхналогію модульнага навучання, і гэта ў яе добра атрымоўвалася. 
Плённа яна скарыстоўвала і тэхналогію развіцця крытычнага мыслення, роле-
выя гульні, інтэграваныя ўрокі і інш. Якія б тэхналогіі, метады і прыёмы ні 
выкарыстоўвала Марыя Рыгораўна, галоўным заставаўся індывідуальны па-
дыход да кожнага вучня, дыферэнцаваныя і творчыя заданні. Больш як 75 % 
вучняў ведалі матэрыял на дастатковым і высокім узроўні. Штогод выпускнікі 
здавалі біялогію пры паступленні ў ВНУ і ні аднаго разу не атрымалі дрэннай 
адзнакі. Былыя вучні Марыі Рыгораўны і нашай школы працуюць лекарамі, 
выкладчыкамі, займаюцца навукай, знайшлі сябе ў абраных прафесіях. Гэта 
Жанна Колас (цяпер загадчыца кансультатыўна-дыягнастычнага аддзялення 
Гарадскога клінічнага радзільнага дома № 2 г. Мінска), Алег Колас, Наталля 
Пінчук, Алена Насевіч, Ірына Каляда, Арцём Статкевіч, Дар’я Парыбак, Аляк-
сей Марук, Святлана Баравік (кандыдат біялагічных навук) і інш. Святлана 
Булат і Таццяна Васілеўская сталі юрыстамі. Амаль у кожнай школе раёна 
настаўнічаюць цімкаўцы, нашы былыя выхаванцы.

Асобным радком хачу вылучыць выпускніка 1980 г. Аляксандра (Але-
ся) Бельскага. Яшчэ ў школьныя гады яго сачыненнямі зачытваўся ўвесь 
педагагічны калектыў. Нельга было без слёз чытаць яго аповед пра сям’ю 
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Гуліцкіх, у якой загінулі чатыры браты ў час Вялікай Айчыннай вайны. 
Яго допісы і замалёўкі друкаваліся ў газетах і часопісах. Нездарма ён стаў 
пісьменнікам. Алесь Бельскі – доктар філалагічных навук, прафесар, працуе 
ў БДУ. Аўтар больш як 500 публікацый.

Школа годна прадаўжае тыя традыцыі, што закладваліся пры Зінаідзе 
Іосіфаўне Раманенцы. Вялікая ўвага па-ранейшаму аддаецца патрыятычнаму 
выхаванню. На працягу многіх гадоў у школе праводзіліся злёты ветэранаў-
пагранічнікаў. У Цімкавічы прыязджалі ветэраны, іх дзеці і ўнукі з усяго 
былога Савецкага Саюза. У час гэтых сустрэч (збіралася па 50 – 80 чалавек) 
праводзіліся ўрачыстыя лінейкі, якія заўсёды краналі душы і сэрцы ветэранаў 
і ўсіх прысутных. Дзеці, што сустракалі гасцей, таксама не маглі быць 
абыякавымі, калі былыя пагранічнікі, выходзячы з вагона поезда, цалавалі 
цімкаўскую зямлю. Урачыстасць лінейкам надавала выкарыстанне піянерскіх 
атрыбутаў. Пад кіраўніцтвам старшай піянерважатай Антаніны Паўлаўны 
Жук і намесніка дырэктара па выхаваўчай рабоце Вольгі Антонаўны Чыгір 
барабаншчыкі, гарністы і сцяганосцы былі падрыхтаваны на самым высокім 
узроўні. У той час праводзіліся піянерскія агляды строю і песні. Піянерская 
дружына імя Аляксандра Матросава на працягу 15 гадоў займала першае месца 
ў раёне не толькі ў гэтай намінацыі, а ледзь не па ўсіх паказчыках.

Не магу не выказацца пра нашага слаўнага бібліятэкара школы Ніну 
Канстанцінаўну Нікалайчык. Яна ўзначальвала прафсаюзную арганізацыю, 
была найлепшай артысткай у тэатральным калектыве. Ніна Канстанцінаўна 
заўсёды цікава арганізоўвала наш адпачынак. Мы часта наведвалі тэатры, бралі 
актыўны ўдзел у мастацкай самадзейнасці, амаль ва ўсіх раённых конкурсах. 
На двухдзённых турыстычных злётах Ніна Канстанцінаўна была цудоўным 
кухарам, дапамагала афармляць турыстычныя газеты, а вечарам каля наша-
га вогнішча дзякуючы ёй збіраліся шматлікія настаўнікі раёна. Яна дапама-
гала настаўнікам і класным кіраўнікам у правядзенні ўрокаў і выхаваўчых 
мерапрыемстваў. Кожны часопіс быў ёю прачытаны, а патрэбны матэрыял 
прапаноўваўся настаўнікам. На нарадах яна знаёміла з навінкамі літаратуры. 
Заўсёды кансультавала вучняў, раіла, дзе можна адшукаць неабходны матэрыял 
для самападрыхтоўкі. “Чалавек на сваім месцы”, – кажуць пра такіх людзей.

Я дзякую ўсім, з кім мела гонар і шчасце працаваць, вучыць і выхоўваць 
нашых дзяцей. Спадзяюся, што слова настаўнікаў яшчэ будзе доўга адгукацца 
ў іхніх сэрцах і памяці. Жадаю нашым вучням мірнай, светлай і шчаслівай 
будучыні.

2015 г.
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Нина Николайчик
ТИМКОВИЧСКИЕ ПРОСВЕТИТЕЛИ

Андруковічы, Яроцкія, Парыбкі
Спрадвеку на зямлі сваёй жылі.
Аралі, жалі, гандлявалі,
Граніцу пільна сцераглі.

І школу нашу збудавалі,
Што ў цэнтры вёсачкі стаіць.
Святло навукі шанавалі —
Яно ляціць, жыве, зіхціць.

У ёй вучыўся Кузьма Чорны
Мясціны родныя любіць —
Рачулку Мажу, лес Скіп’ёўскі…
І мовай роднай гаварыць.

Тут кожны з цімкаўцаў вучыўся:
Мой дзед і бацька, маці й брат…
І ты каб школай ганарыўся
І не цураўся родных хат!

Хозяин, начинающий строить дом, думает прежде всего о крепком и проч-
ном фундаменте, на котором и будет стоять красивый дом. Так и в школе. 
И строителями этого фундамента являются учителя начальных классов, кото-
рые понимают, что в слове “учитель” заложена суть их профессии – учи.

У всех их одна цель – учить учиться, узнавать новое, стараться, чтобы  
знания были прочными и крепкими. И, конечно, никто не будет спорить с тем, 
что внутренний мир человека закладывается в начальной школе, и я уверена, 
что детям, которые начинают учиться в сельской школе, повезло больше. Здесь 
красота природы и красота слова учителя сливаются воедино. Все эти цели и 
задачи из поколения в поколение воплощают тимковичские учителя начальных 
классов.

Окончилась война. Надо налаживать учебу детей в школе. С первых дней за 
начальное обучение взялись Ольга Петровна Парибок, Наталья Александровна 
Соколовская, Елена Казимировна Мохарт, Мария Степановна Семенович, Вера 
Демьяновна Калацкая, Ольга Григорьевна Николаеня.

Трудно было. Занимались при керосиновых лампах. Ни тетрадей, ни книг. 
Дети разновозрастные. Но это были настоящие просветительницы, служащие 
детям и своей работе, забывающие о себе, о своем личном времени. Отличи-
тельной чертой их была искренность и бескорыстие.

Учителем-трудоголиком была Ольга Петровна. Коренная тимковлянка одна 
воспитывала двоих детей, досматривала старенькую маму и одинокую сестру. 
И вся семья жила на одну малую учительскую зарплату. Но эта невысокая 
женщина с пышными каштановыми волосами была сама доброта. Уроки её 
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всегда были интересные, продуманные. Редко повышала голос на ребят. Всегда 
приходила на помощь другим. Начальные дружили семьями: Рудики, Соколов-
ские, Парибки и наша семья. Мы в пятидесятом году приехали в Тимковичи 
и строили дом. Работы было много. На выручку приходили настоящие, беско-
рыстные друзья. Ольга Петровна проверит тетради своих и маминых учеников, 
пропишет в тетрадках по чистописанию. Помогали семьями засевать и убирать 
огород, заготовлять сено для коровы. Всегда приходили на выручку Зоя Дани-
ловна и Наталья Александровна.

Прекрасным человеком и отличным педагогом была Наталья Александров-
на. Интересный собеседник, начитанная, в курсе всех событий, происходящих 
в стране, делилась знаниями и опытом с коллегами. Она сразу преподавала в 
средних классах белорусский язык и литературу, а потом перешла в начальные 
классы. Голос был мягкий, тихий, убедительный. Даже слова, которые она 
диктовала нам, казались какими-то значительными, хотя слова-то были обыч-
ные. И главное, что её отличало – уважительное отношение к сослуживцам, к 
своим ученикам, да и просто к людям. Уважение к окружающим — не только 
хорошее правило, а ее жизненная необходимость.

В 1952–53 учебном году из Черногубовской начальной школы перевели 
Ольгу Григорьевну Николаеню. В 12 лет осталась она без мамы, училась в Леш-
нянской, а затем в Тимковичской школах. После педучилища направлена была 
на работу в деревню Щитковичи Стародорожского района. Там вышла замуж, 
родила дочь, а в 1939 году призвали в армию мужчин-учителей. По призыву 
ушел и Мамчиц Константин Иосифович, который погиб на войне. Не вернулся 
и 18-летний младший брат. В деревне Жаволки немцы сожгли всю семью му-
жа, а в д. Лешне – родительский дом. Жить было негде. Одеваться не во что. 
Добрые люди дали овечьей шерсти. Спряла сама и связала костюм, в котором 
ходила на работу в Красинскую начальную школу, которой заведовала в то 
время. Потом государство выделило лес на строительство дома, который возво-
дили в д. Тимковичи. Придя на работу, быстро влилась в коллектив, т. к. знала 
Марию Степановну и Елену Казимировну, училась вместе с ними. Назначили 
ее в третий класс, где было 12 второгодников-переростков. Два года было очень 
и очень трудно. Оставляла их и работала после уроков. Навещала каждую не-
делю детей на дому, привлекала на помощь родителей. Многие из этих детей 
бросили потом школу, ушли работать. Но последующие наборы деток прино-
сили радость в труде. Детей в школе было много, и параллельные классы вели 
с Марией Степановной, красивой, черноволосой женщиной, доброй, дружной, 
солисткой хора учителей школы. Классы были большие, но дети старательные, 
трудолюбивые. В классе Ольги Григорьевны было 6 детей учителей: Раиса Бу-
ренкова, Алла Масаковская, Ефим Садовский, Вадим Бедрицкий, Владимир 
Коженов, Александр Семенович. Эти родители были не только инспекторами, 
но и помощниками. Часто проверяла знания и администрация школы. В шко-
ле было детей около тысячи и была ставка завуча начальных классов в лице 
Флора Павловича Рудика. Он еженедельно посещал занятия, особенно уроки 
математики. Но вот пожаловали инспектора областные и провели в четвертых 
классах контрольные по математике. За 25 минут с работой справился Вова 
Родченко и спрашивает: “Ольга Григорьевна, я всё решил, что мне делать даль-
ше?”. Ответ: “Решай другой вариант”. И это был не только Вова, но и Гриша 
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Розин, Люда Калацкая, Илья Долгин и др.: 70 % учащихся класса справились 
с заданием на «4» и «5». Проверяющие были очень удивлены: “Такие резуль-
таты в сельской школе!” Через 10 дней повторная проверка. А итог еще лучше. 
И тогда Ольга Григорьевна и Мария Степановна получили знаки “Выдатнік 
народнай асветы”. Подготовленные ребята пошли дальше по школьной дороге 
знаний. Окончили школу с золотыми медалями Людмила Калацкая, Григорий 
Розин, Валентина Гришкова и три серебряных медалиста.

Особенным человеком была Вера Демьяновна Калацкая. Муж умер. Одной 
приходилось поднимать троих детей. Более чем скромное материальное положе-
ние заставило эту женщину-труженицу собственноручно обшивать, обвязывать 
детей, фантазировать при многократной переделке вещей, успевать делать по 
дому мужскую и женскую работу. А поздним вечером писать планы на завтра, 
проверять тетради. Каждую неделю — политзанятия, собрания, педсоветы, со-
вещания. Да еще надо выкроить время на репетиции хора, а потом и на высту-
пления. И везде надо успеть, не опоздать. Благодаря терпению и трудолюбию 
к своим детям и своим ученикам эта скромная женщина добивалась хороших 
результатов, пользовалась авторитетом среди учеников, родителей, коллег, 
соседей. К своим школьникам относилась с теплом, уважением. Люди диву 
давались: “Откуда у этой хрупкой женщины столько сил, энергии, времени?” 
Она отвечала с улыбкой: “На доброе дело и сил жалеть не надо”.

В стране начали открываться группы продленного дня. Тимковичская сред-
няя школа не могла остаться в стороне. Только вот встал вопрос: “Кто в ней 
будет работать?”. Администрация школы поручила этот вопрос решить самим 
учителям. Дело новое, да еще менее оплачиваемое. Никому не хотелось ухо-
дить из класса в группу. После бурных споров согласились Ольга Григорьевна 
и Мария Степановна. Дружба и взаимовыручка, поддержка и уважение всегда 
сопутствовали их тандему.

Начинать новое всегда трудно. Тем более воспитание, каким оно должно 
быть – проблема, о которой до сих пор ведутся споры. Развивается общество, 
человек, меняется и воспитание. Побывали на курсах и начали работать. Иван 
Павлович проводил беседы о художниках, картинах, водил в кино. В группе 
был фильмоскоп. Дети приносили диафильмы. Читали книги и обсуждали их. 
Ходили на экскурсии в пекарню (угощали хлебом, сайками), на спиртзавод 
(пробовали чипсы), в кондитерский цех, мастерские, в лес, на луг. Готовили и 
проводили много праздников: “Найдем дело для умелых рук”, “Природа – наш 
дом”.

На одном из праздников Галина Пирожник, Тамара Андрукович, Валентина 
Медведь, Алла Астрейко пели песню “В траве сидел кузнечик”. На нем при-
сутствовала Зинаида Иосифовна Романенко, ей очень понравилось выступление. 
Девочкам сшили платья и банты в горошек и отправили на районный смотр. 
Класс, где занимались эти девочки, вела Ольга Ивановна Мороз.

В своей работе она полагалась больше на дисциплину. Уроки были четко 
проработаны. Она старалась сделать неинтересное интересным, обязательный 
учебный труд познавательным, творческим. Учительница старалась стимули-
ровать развитие творческого начала в ребенке, развивала стремление к при-
обретению знаний. И это неоднократно доказывали ее учащиеся. Многие из 
них окончили школу с хорошими результатами. Взять хотя бы набор детей 
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1971–72 учебного года. Татьяна Василевская, Тамара Андрукович, Наталья 
Фурик окончили школу с золотыми медалями. Николай Федорович Марук 
работает теперь в нашей школе учителем физкультуры, Сергей Николаевич 
Хартанович – учителем труда. Но главное – все стали хорошими людьми.

Ядвига Владимировна Садченко проработала в школе 14 лет. Энергичная, 
всегда с большим энтузиазмом стремилась внести в свои уроки что-то новое, 
старалась, чтобы каждый ученик работал в меру своих сил.

Кто знал Анну Павловну Лобан (Макареню), скажет: “Добрее человека я 
не встречал!”. Всех детей она называла “деточки”, заботилась о каждом оди-
наково ровно. Чувство сострадания к людям сохранилось у нее до последних 
дней. Услышав по радио или прочитав в газете о людской беде, шла на почту 
и пересылала деньги: “У людей беда, хоть немножко помогу!”.

В деревне Огородники живет учительница-пенсионерка Нина Васильевна 
Сидорович. Она окончила 7 классов Тимковичской средней школы, педучилище 
и начала трудовую деятельность в Комсичской восьмилетней школе, в кото-
рой проработала 16 лет. От ее дома до места работы было 5,5 км. И каждый 
день и в снег и в дождь надо было пройти пешком эти 11 км. А придя домой, 
проверить тетради, написать планы, управиться с хозяйством, позаботиться о 
муже, дочерях, которые пошли по ее стопам. А в 1973 году в Тимковичской 
школе освободилось место учителя начальных классов, куда и была переведена 
Нина Васильевна. Эта добросовестная женщина всегда приходила на работу в 
хорошем настроении, с тщательно проработанными планами уроков. Контроль 
за их проведением был строгий. Обе дочери директора школы учились у Ни-
ны Васильевны и окончили ее потом с медалями. Учительница долго была 
руководителем сельметодобъединения. Часто проводила открытые уроки для 
молодых специалистов района. Безотказный участник художественной само-
деятельности, активный член учительского коллектива.

Впервые Ольгу Дмитриевну Коледу я встретила в учительской. Посреди 
комнаты стояла молодая, симпатичная женщина в красивой расшитой дуб-
ленке. Но больше всего поразила длинная, толстая коса, свисающая поверх 
одежды. Это была новая учительница химии. Но любимым предметом она зани-
малась мало: аллергия на реактивы. И перешла на работу в начальные классы. 
Ученики были трудные, но этот учитель-труженик, не жалея сил, здоровья и 
собственного времени, день за днем, урок за уроком добивалась успехов. На-
ставница первой категории, владеющая всеми новыми методами и технологи-
ями педагогической науки, особое внимание уделяла навыкам беглого чтения. 
Каждый день по 20 минут дополнительного чтения шёпотом, чтобы каждый 
читал. Завела дневники чтения. Прочитав книгу, запиши в дневник, расскажи 
вслух. Вскоре дети произносили по 80–100 слов в минуту. Хороший результат. 
Умея хорошо читать, оставалось больше времени на осмысление материала и 
его усвоение. На ее уроках всегда были наглядные пособия: картины, ребусы, 
головоломки, рисунки, которые были оформлены в выставки, альбомы. Мно-
го времени и терпения отдавала Ольга Дмитриевна формированию классного 
коллектива. Всегда в окружении детей, которые спешат поделиться радостя-
ми и горестями, куда ездили и что видели. И каждого выслушает, с каждым 
побеседует, даст совет. А сколько прекрасных праздников подготовили ее по-
допечные: “Гуканне вясны”, “Масленица”, “Проводы зимы”, “Путешествие в 
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мир природы”. Были и КВН по сказкам, и постановка сказки “Репка”. Всё это 
сплачивало ребят и учителя.

Педагог Елена Павловна Стасевич начала работать учителем труда в 10–
11 классах. Молодая, задорная учительница прививала девочкам любовь к 
тому, что делаешь. У каждой ученицы был оформлен альбом с образцами руч-
ных и машинных швов, образцами петель, пришивания пуговиц и замков, об-
работки горловин в изделиях. А какие образцы одежды и их последовательного 
шитья! Выпускницы и теперь их хранят и пользуются ими. Окончив заочно 
факультет начальных классов пединститута, Елена Павловна перешла в млад-
шие классы. Это отзывчивый, талантливый, доброжелательный человек. Всю 
себя она отдавала педагогической работе. Бывшие ученики до сих пор вспоми-
нают интересные уроки, замечательные танцы “Яблочко” и “Лявоніху”. Она и 
прекрасный актер народного театра. Роли, сыгранные ею, запоминающиеся и 
интересные. Это и Химка в “Ганке”, и Антонида в “Ясоновских молодицах”, 
и комсомолка в “Разбеге”. Кроме того, что сама была артистка, возила и ма-
ленькую дочь-артистку Людочку, исполнительницу роли дочери Ганки. Елена 
Павловна и теперь пользуется уважением односельчан, коллег и родителей, 
любовью учеников.

В 1975 году Мария Афанасьевна Астрейко пришла работать в Тимкович-
скую школу учителем русского языка и литературы. По состоянию здоровья 
проработала недолго и перешла в группу продленного дня. Она обладала пре-
красным педагогическим тактом, умением найти подход к любому ученику, 
была очень хорошим психологом. Всегда спокойно, тактично, интеллигентно 
беседовала с учениками. Учила их не допускать никакой грубости, никаких 
обидных, тем более оскорбительных слов в отношении друг друга. Своим при-
мером прививала им хорошие манеры. Часто предлагала ребятам разыграть 
сцены из жизни, в которых они учились правилам поведения: как обратиться 
к девочке, мальчику, перевести пожилого человека через дорогу, помочь маме 
по хозяйству. Для ребят была возможность показать, как они усвоили элемен-
тарные  правила поведения, для воспитателя — понаблюдать за ними. Разные 
формы и методы применяла Мария Афанасьевна в воспитательной работе, ста-
раясь делать всё хорошо, с любовью, уважением к детям.

И учитель, и воспитатель тех времен чувствовал себя членом коллектива, 
в котором каждый – товарищ, единомышленник. И любые трудности им были 
по плечу, и работа становилась радостью.

Ушло старшее поколение учителей и учеников. На смену приходят новые, 
молодые, образованные педагоги и воспитатели. Безусловно, они впишут новые 
страницы в историю школы, продолжат её традиции, но, несомненно, будут 
выполнять ту же работу – учить.

2015 г.
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Софья Пакалевич
ВСПОМИНАЮ СВОИХ УЧИТЕЛЕЙ…

Зинаида Иосифовна Романенко. Директор школы, заслуженный учитель 
школ БССР, личность, какие рождаются, на мой взгляд, крайне редко.

Антону Павловичу Чехову принадлежит фраза: “В человеке должно быть 
всё прекрасно: и лицо, и одежда, и душа, и мысли”. Это и о ней, Зинаиде 
Иосифовне. Красавица, с большими голубыми глазами, очень стройная (и в 
70 лет со спины её принимали за девушку), всегда модно и со вкусом одетая, 
она жила школой.

Как-то Зинаида Иосифовна призналась мне, что, когда на душе было плохо, 
шла в школу в любое время, случалось и ночью, перебирала фотографии… и 
опять жила. А утром, как всегда, она полна сил, энергии, планов.

Вспоминаю урок литературы в шестом классе, когда Зинаида Иосифовна 
читала нам рассказ “Хамелеон” А. Чехова. Это был не урок в обычном его 
понимании, это был театр одного актера, такой модный сейчас. Она – и Очу-
мелов, полицейский надзиратель, и золотых дел мастер Хрюкин, и городовой, 
и генеральский повар, и даже несчастная собачонка. Прошло полвека, а то 
впечатление не стерлось из моей памяти.

Человек очень гармоничный, Зинаида Иосифовна умела всё. Чтобы мы, 
участники домрового оркестра, могли достойно выглядеть на республиканском 
заключительном концерте, за одну ночь она сшила девочкам юбки.

А какие спектакли ставились учителями школы! Режиссером всегда была 
Зинаида Иосифовна. А первыми же зрителями – учащиеся. Все мы: учителя, 
ученики – были одним сплоченным коллективом. Гордились победами в раз-
личных конкурсах. А победы были. Ведь у нас были замечательные учителя.

Флор Павлович Рудик. Учитель физики. Знающий и любящий свой пред-
мет, требовательный и в то же время человечный, доброжелательный.

“Самый справедливый человек в Тимковичах”, – говорили о Флоре Павло-
виче сельчане. Бессменный председатель товарищеского суда, он никогда не 
принимал опрометчивых решений.

Учитель от Бога. Тройку у него надо было заработать. Если он поставил 
“4”, это была настоящая четверка, если “5”, то на вступительных экзаменах 
его ученики подтверждали пятёрки, поступая даже в такие престижные вузы, 
как Московский физико-технический институт, Бауманское училище. Так сло-
жилось, что моей однокласснице пришлось дважды сдавать физику при посту-
плении в московский вуз. И оба раза она получила пять баллов. Велико было 
удивление экзаменаторов (а это были кандидаты и профессора), когда узнали, 
что она окончила сельскую школу в Беларуси. Флор Павлович учил своих 
учеников слушать и слышать, анализировать, систематизировать свои знания.

Невысокого роста, ничего, казалось бы, во внешности у него не было осо-
бенного, тем не менее, для нас он был Педагогом, а еще талантливым артистом 
и непререкаемым авторитетом.

А какие уроки давала учительница русского языка и литературы Елизавета 
Александровна Войтович! Классическая литература стала нам понятной, даже 
современной. Как девчонки хотели походить на Наташу Ростову, а мальчики – 
на Андрея Болконского!
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Замечательным языковедом была Нина Александровна Лукашевич. Руко-
водствуясь своими наблюдениями, опытом, она развивала в нас навыки грамот-
ного письма. Почти пятьдесят лет назад она сформулировала правило право-
писания союза “чтобы”, которого тогда не было в учебнике русского языка и 
которое появилось в современной грамматике только лет десять назад.

А какой это был человек – Нина Александровна! Доброжелательный, вни-
мательный, ответственный. Милая, обаятельная, рядом с ней нам, детям, было 
так уютно, комфортно. Нет, она не была добренькой, она была сердечной и в 
то же время требовательной, она хотела, чтобы мы любили русский язык.

2014 г.

Дмитрий Родченко
ДЕТСТВО И ВСЯ ЖИЗНЬ

Первое сентября 1956 г. вызывает переменные эмоции у меня до сих пор – 
от восторженных до глубоко отрицательных. Отец привез нас, троих братьев, в 
школу, и меня поразил муравейник из детей и взрослых, в котором немедленно 
растворились мои Вова с Витей. Крестьянская наблюдательность помогла по-
нять, что среда, в которую я попал, неизвестна мне абсолютно, но настоятель-
ные советы братьев и сестры не давали возможности отходного маневра. Рос я 
в изолированной среде на краю местечка (в районе МТС, теперь это автобаза), 
знаком был с ограниченным количеством детей и такого многообразия никог-
да не видел. Успокаивало то, что я родился в 1950 г., а мой набор 1949 г., и 
можно в любой момент сойти с дистанции и передохнуть еще годок. Во всяком 
случае, так оговаривалось в семье… 

В семье я рос последним, и основные решения за меня принимались стар-
шими – слушать меня научили внимательно и без повторов. Старшие братья 
имели на то право, методики были отработаны – результативны, доходчивы и 
понятны. В классе нас было 28 человек, разных по развитию, умениям и на-
выкам. Глядя на своих детей, вижу, что мы не прошли ясли-садики, не имели 
игрушек, достойной одежды и т. д., но были искренне счастливы и ответ-
ственны. Наш учитель Вера Демьяновна Казакова (Калацкая) работала с нами 
четыре года. Вера Демьяновна – учитель от Бога. Она никогда не повысила ни 
на кого голоса, не только учила нас, но и организовывала и группировала кол-
лектив класса. Все дети любили ее, шли к ней, чтобы решать любые вопросы, 
и горели желанием добиться от нее заслуженной похвалы. Это было сложно и 
потому, что в классе учились ее дочь, дочь директора школы и ряда учителей. 
Очень образованный, корректный и благожелательный педагог, Вера Демья-
новна стала образцом учителя, которого я ищу всегда, и особенно – отправляя 
своих детей в школу. Спустя пару дней я уже с большим удовольствием шел 
свой неблизкий путь в школу. Дети в основном не могли читать и считать до 
школы и только к концу года заканчивали букварь словами из трех слогов. 
Слово “МА-ШИ-НА” требовало большого напряжения памяти. Занимались мы в 
классе, который был в главном здании школы – теперь это одноэтажное здание 
посредине школьного двора. Первый класс занимался в первую смену, осталь-
ные годы мы вперемежку учились и в первую, и во вторую смены. Классы 



204

располагались в небольших деревянных домах, значительно удаленных друг от 
друга. Второй – четвертый классы мы проучились в отдельно стоящем здании, 
которое размещалось на улице в ряду с восстанавливающейся церковью дальше 
библиотеки и называлось “школа на Несвижской”. Первого сентября 1959, а 
может, 1960 г. школа отметила новоселье в прекрасном светлом здании. Трудно 
это представить, но мы занимались в классах с печным отоплением, которые 
освещались двумя керосиновыми десятилинейными лампами.

Детей в семьях после войны было много, и ради существования они долж-
ны были работать. Больничных листов, пенсий по старости и каких-то благ у 
родителей не было. В связи с этим спустя 55 лет осталось в памяти несколько 
характерных историй. Папа работал кладовщиком в отделении Межколхозстроя, 
которое располагалось в Огородниках, между рекой и колхозными строениями. 
Когда он попал на затяжное лечение в больницу, я в первую половину дня отпу-
скал стройматериалы мастерам. В одну из пятниц августа ко мне приехал прораб 
строящейся школы из Слуцкого ПМК по фамилии Жидовчиц с просьбой дать 
взаймы ящик оконного стекла для работы, с обязательством вернуть стекло во 
вторник-среду следующей недели. Операция с юридической точки зрения неза-
конная, но подобное было в ходу. По совету наших мастеров я его выручил, взяв 
расписку. Через две недели 40-летний прораб в грубой форме указал мне на то, что 
расписка не имеет силы, он просто надул меня на 59 руб. при месячной зарплате 
папы 31 руб. Конечно, представитель любой нации или человек любой категории, 
поступивший безнравственно, вызвал бы в тот момент отрицательные чувства. 
Подобные явления и чувства ни я, ни население нашего местечка не связывали 
слепо с еврейской нацией, представители которой вели в местечке почитаемый об-
раз жизни и пользовались доверием и уважением людей. Это, например, классный 
плотник и учительница Садовские, механик по тракторному парку Братковский, 
рабочий Львович, работник заготзерна Абрамович, шоферская династия Подчерко-
вых и др. В местечке в добрососедской обстановке жили люди разных верований 
и национальностей: католики и православные, магометане и иудеи; финн, евреи, 
молдаванин, татары, русские, армянин, украинцы и даже кореянка. В ноябре 
1967 г., будучи студентом второго курса училища, я прилетел из Москвы самоле-
том в аэропорт “Минск”, который тогда располагался рядом с дорогой на Слуцк. 
Добирался до Слуцка я автостопом, сел в легковой автомобиль УАЗ-69, который 
оказался служебной машиной заместителя управляющего Слуцкого стройтреста 
Жидовчица. Я рассказал водителю историю его начальника и просил передать 
ему, что восемь лет назад был не закончен разговор и он обязательно будет за-
вершен. В Слуцке брат Гриша сразу же заметил мою возбужденность и, выяснив 
обстоятельства, посоветовал не отвечать на мерзость злом. Дальнейшая жизнь и 
произошедшие события неоднократно показывали действенность этой заповеди.

Повторюсь – в семье было запрещено перечить или критиковать старших. 
Гриша и Витя имели право выносить судьбоносные решения – и это право дала 
им сама жизнь. Основания на то были. На начало войны Гриша (род. 15 дека-
бря 1929 г.) закончил пять классов нашей школы. Нашу семью – мою маму 
с сыновьями 12 и 3 лет и шестилетней дочерью Зоей – должны были расстре-
лять, но семье удалось миновать этой трагической участи… В 2010 г. мой внук 
знакомился с экспонатами Слуцкого краеведческого музея. Он увидел приказ 
“Белорусского штаба партизанского движения” об инициативной группе из 
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товарищей капитана Фомина, В. Д. Родченко, Г. В. Родченко и Коника. Я ему 
расшифровал, что из даты приказа и его содержания ясно, что эта группа была 
одной из первых при создании партизанских отрядов и бригад, а Г. Родченко 
имел в ту пору 12 лет от роду. Гриша многое пережил тогда.

Во время блокады партизан частями действующей немецкой армии остатки 
отряда развернули временный лагерь для отдыха. В четыре часа утра пулемет-
чик Бранишевский с двумя бойцами проверял караульные посты вокруг лагеря. 
После изнурительного дня Гриша на посту прислонился к дереву… и проснулся 
от прикосновения проверяющего. По уставу и здравому смыслу караульный 
был заменен на бойца, о ЧП немедленно доложили командиру отряда. Приказ 
Фомина был “расстрелять на утреннем построении отряда” – это обычное на-
казание, которое полностью соответствует тяжести преступления, по мнению 
Гриши в том числе. Бранишевский с большим трудом отстоял жизнь 12-летнего 
подростка, и моя семья всегда с благодарностью относилась к спасителю.

Весьма поучительный случай произошел летом 1958 г. У детей моего воз-
раста нередко было боевое оружие – его порядком осталось после войны. 
Многие имели не только опыт обращения с ним, но и свидетельства этого 
опыта в виде значительных повреждений и увечий. Вечером, приблизительно 
около восьми часов, я пас коров рядом с мостом возле Огородников. Мимо 
меня верхом на одном коне проехали двое знакомых шестиклассников. Сцена 
не вызывала у сторонних наблюдателей никакого интереса. Дети на летних 
каникулах трудились и зарабатывали норму трудодней для семьи. Все в то 
время жили бедно, оплата в колхозе была трудоднями, и невыработка годовой 
нормы трудодней каралась жестоко. Трудно представить, но трудодень никак 
не оплачивался, пенсий и больничных листов не было. Общий годовой доход, 
к примеру, колхоза Конотопы, объединившего 60 дворов, был достаточен для 
покупки стокилограммовой бочки березовой коломази для смазки осей телег. 
...Дети ехали на лошади с колхозного поля, где дважды за посевной период 
окучивалась картошка – исключительно силами подростков. Технология про-
ста – один ведет лошадь вдоль ряда, а второй управляет сошкой (белорусский 
прибор “сошка” действительно напоминает древнюю соху, применяемую до сих 
пор в черноземье, но у нас она выполнена уже из стали). Ребята находились 
в моем поле зрения. Они доехали до конюшни, надели путы на ноги коня и 
отправили его в ночное. Минут через десять я увидел яркую световую вспыш-
ку, а потом резкий звук взрыва. Оказалось, что во время работы дети нашли 
снаряженный минометный снаряд, привезли его к конюшне, где и произошел 
взрыв. Через десять минут мимо меня на телеге провезли Вову со смертельным 
ранением живота, он стонал и просил: “Памажыце”. По пути в больницу, ко-
торая располагалась дальше школы, где-то в ряду усадеб Романовские-Новики-
Бельские-Зуевы он скончался. На всю жизнь запомнился этот случай.

У меня, Миши и Коли Линько было в собственности по одной 120-милли-
метровой мине. Мы их хранили и иногда хвастались друзьям. Однажды мама 
Миши и Коли утопила все три снаряда в реке. Мы долго ныряли и обследовали 
то место, но найти оружие не удалось. Скорее всего, кто-то сдал нас. Вычисле-
ние стукача интересует меня до сих пор, хотя в душе я приветствую развязку.

После шестого класса летние месяцы я работал разнорабочим Межколхоз-
строя. В летний период активность строительства вырастала за счет сезонных 
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работ. Экскаваторов, бетономешалок и подобного не было – чудом казался са-
мосвальный кузов автомобиля ГАЗ-93. Работа в Межколхозстрое оплачивалась 
деньгами, которых хватало нам на приобретение учебников, костюмчика и кир-
зовых сапог (единственной обуви крестьянских детей). Наша бригада детей име-
ла устойчивую репутацию и поэтому привлекалась постоянно в течение года к 
выполнению авральных работ. Сложились доверительные отношения с начальни-
ком участка Александром Адамовичем Кульбицким. К примеру, в три часа ночи 
он сообщал мне, что пришли два вагона по 60 т цемента. Спросонья я уточнял, 
что надо пять человек, и через 1 час 20 мин Вова Матус, Вова Жуковский, Миша 
и Коля Линько были готовы к работе. Это приносило дополнительный доход в 
семьи. Наше сотрудничество с Александром Адамовичем было постоянным даже 
в студенческие годы. Доверительность отношений была такой, что прораб верил 
моей финансовой оценке исполненной работы и неоднократно доплачивал членам 
бригады задним числом. Летом ученики проходили двухнедельную практику, 
когда ремонтировали школу, ухаживали за пришкольным участком и т. п. 

Только на весенних каникулах дети основательно отдыхали – могли соби-
раться вместе и часами гулять, поскольку работ по дому и усадьбе было значи-
тельно меньше. Вспоминаю свой вопрос одноклассникам Вове Матусу и Мише 
Бортнику. Их отцы работали в автобазе и через профсоюз отправили детей на 
24 дня под Минск в пионерский лагерь. Они рассказывали о четырехразовой 
кормежке, волейбольных соревнованиях и т. п., но не могли пояснить мне – 
какую работу там они делали. Обязанностью детей был труд. Начиная с пятого 
класса, мы весь сентябрь и значительную часть октября копали колхозную 
картошку и свеклу. Покажется странным, но за все годы не могу припомнить 
малейшей моральной или материальной благодарности за это. 

Дети в те времена интересовались техникой, имели возможность подписы-
ваться на журналы “Юный техник”, “Техника молодежи”, “Наука и жизнь” и 
т. п. С детьми работали заочные физико-математические школы разных втузов. 
Физматшкола Московского физтеха выявляла таланты и занималась их учеб-
ным ростом. Физику и математику нам в старших классах преподавали очень 
талантливые учителя Флор Павлович Рудик и Адам Мартынович Семенович. 
Три поступления их учеников в Московский физико-технический институт – 
это достижения, которыми может похвастаться не каждый учитель СССР. 
Успешные ученики – это Виктор Родченко, Валерий Калацкий и Николай 
Астапович. Первый после окончания Физтеха занимался проблемой “человек 
как звено в управлении машиной”. Летчики-испытатели после “полета” на его 
стенде имитации полета выходили мокрыми из кабины и были убеждены, что 
осуществили перелет из Раменского Московской обл. в Саки Крымской обл. 
и при этом имели ряд неисправностей и атмосферных катаклизмов (разуме-
ется, виртуальных и осознанно усложненных). Разработки Виктора Родченко 
в области теории автоматического управления и аэродинамики злободневны и 
сегодня, а используемый конструкторами критерий подобия пока называют его 
фамилией. Виктор с теплотой вспоминал и считал своим первоучителем физики 
Зою Даниловну Рудик, которая в средних классах отметила его неординарные 
знания и высокое качество исполнения любой работы.

Валерий Калацкий работал в Гидрометцентре СССР, участвовал в антаркти-
ческих и арктических научных экспедициях, труд его был оценен степенью 
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доктора физико-математических наук и должностью заместителя председателя 
Госкомитета СССР по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды.

Николай Астапович в школе показывал незаурядные способности, что по-
зволило ему поступить на факультет общей и прикладной физики физтеха. 
Поступление на ФОПФ считалось нереальным. Николай же три года проучился 
только на “отлично”. Получение “отл.” на физтехе значило, что на каждом 
экзамене он отличался. В ходу там были “хор.” и “удовл.”. “Неуды” физтеха 
были причиной отчисления 2/3 поступивших и достойно рассматривались при 
зачислении во втузы попроще. Система обучения на физтехе предусматривает 
трехлетнюю общеинженерную подготовку по их учебной программе, дальней-
шие три года студент обучался в научных коллективах ведущих исследова-
тельских институтов страны. Защита дипломов всегда проходит в комиссии 
физтеха. Мечтой Н. Астаповича было установить причину возникновения 
злокачественной опухоли – такая работа была ему по силам, но проблема не 
финансировалась, и она не решена до сих пор. После трех лет обучения на физ-
техе Николая заманили материальными благами и профессиональным ростом в 
г. Фрунзе. Ему не составило труда закончить какой-то втуз в Москве, попутно 
занимаясь кандидатской диссертацией на чье-то имя (партийно-хозяйственный 
актив уже стал активно использовать ученые степени для профессионального 
роста). После очередной защиты своего диссертанта Николай понял, что ему не 
на что рассчитывать, и вынужден был менять место работы. Система прописки, 
действовавшая в СССР, определяла местом его работы деревню. Он прописался 
под Новополоцком и достаточно быстро стал главным инженером завода по 
производству керамики, где и проработал всю жизнь. Земную жизнь Николая 
оборвало злокачественное заболевание в 2012 г. Думаю, будет уместным обо-
значить свое видение проблемы. Хирургией рака грудной клетки занимается 
научно-практический коллектив под руководством д. м. н. А. И. Арсеньева, 
к. м. н. А. О. Нефедова и С. А. Таркова, и мне пришлось видеть их в работе в 
2013 г. Коллектив сотрудничает с творческим персоналом клиник Германии, 
Австрии и Израиля через интернет. Меня поразила компетентность, умение 
обращаться с современными приборами и оборудованием, результативность 
работы и т. д. И это совершенно бесплатно для больных при нищенской зар-
плате медиков. В настоящее время множество приборов врачебного обеспечения 
позволяют рассматривать все органы во время их работы, а хирургическое 
вмешательство проводить с помощью уникальных установок. Врачи успешно 
используют рентгеновское и ультразвуковое излучение, магниторезонансные, 
фармакологические и высокоэнергетические воздействия и т. д. Для определе-
ния причин возникновения быстро прогрессирующего коварного заболевания 
необходимы финансы и гении.

Нужно здесь упомянуть и Николая Абрамовича. Он блистал в математике, 
был одноклассником Коли Астаповича. По субъективным причинам Абрамович 
не пробовал поступать в МФТИ, но он успешно окончил математический фа-
культет БГУ. Работал в Институте математики АН Беларуси.

Высокий уровень школы требовал от учащихся результатов на различных 
олимпиадах. Учителя Семенович и Рудик сделали обычными победы учеников 
в областных олимпиадах, олимпиадах БГУ им. Ленина, МГУ им. Ломоносо-
ва и т. д. Скромную лепту в учебные достижения школы внес и я. Ученики 
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блистали поступлениями в ведущие вузы Минска и Москвы. Школьники были 
одухотворены полетами человека в атмосфере и безвоздушном пространстве. 
Лично для меня это не было абстрактным достижением, так как мои старшие 
братья Витя и Вова учились в МФТИ и МАИ им. С. Орджоникидзе, но мне 
даже не приходило в голову, что через несколько лет я также попаду в эту 
среду и буду обучаться у легендарных людей. Я искренне благодарен учитель-
скому коллективу школы за свое воспитание и обучение. С теплыми чувствами 
вспоминается работа пионерской организации, председателем совета которой 
был Вадим Федорович Бедрицкий. Вадим окончил МАИ им. С. Орджоникидзе, 
его великие организаторские способности ярко проявились во время работы 
в Московском городском штабе стройотрядов. После МАИ В. Ф. Бедрицкий 
плодотворно работал главным инженером Брестского завода газовых плит. Его 
талантом и стараниями продукция завода “Гефест” получила мировую извест-
ность. С особой благодарностью вспоминаются уроки “автодела” под началом 
Анатолия Николаевича Жука, давшего многим, и мне в том числе, профессио-
нальный толчок. Матвей Матвеевич Доменя заботился о физическом здоровье. 
Майя Ивановна Лапич (Соколовская) методично обучала нас английскому – на 
наш взгляд, абсолютно ненужному, но, как оказалось, так необходимому в 
будущем. Встретив Майю Ивановну в феврале 1994 г., я искренне благодарил 
ее за настойчивость, оказавшуюся столь полезной и необходимой в жизни. 
Особую благодарность я питаю к своему классному руководителю – Луизе 
Юрьевне Войтович. Корректнейший, воспитанный, высокообразованный пе-
дагог, красивая женщина, она многому научила нас как на уроках, так и во 
время осенней уборочной полуторамесячной страды, которую она переносила 
вместе с нами на колхозных полях. Забавная история связывает меня с Леони-
дом Викторовичем Прилепко – он единственный день в первом классе заменял 
Веру Демьяновну. Мы проходили начертание буквы “Ф”. В прописи красными 
чернилами он внес образец, который надо было в ряд многократно повторить. 
Это было трудно, но почему-то запомнилось на всю жизнь. Иван Игнатьевич 
Шаровар ничего у нас не вел, но мы с большим уважением относились к не-
му. Молодые в ту пору Николай Иосифович Жогло, Александр Михайлович 
Дубовик были для нас примером поведения. Константин Иванович Соколовский 
талантливо обращался с учениками и решал множество вопросов различного 
рода. С позиции прожитых лет могу сказать, что школьные годы были очень 
интересными, плодотворными, и я с большой благодарностью вспоминаю весь 
педагогический коллектив. На формирование личности оказывала влияние 
общественная среда – люди после войны были добрее, жили бедно, но в атмо-
сфере доброжелательности и взаимопомощи. В 1966 г. в нашей школе и стране 
был спаренный выпуск 10 и 11 классов – школа переходила на десятилетний 
срок обучения. Школы СССР выпустили в два раза больше выпускников.

Первого сентября 1966 г. я стал студентом Московского училища имени 
Баумана – старейшего конструкторско-технологического втуза СССР. Обучались 
в МВТУ в основном москвичи, провинциалы редко. Всеобщее удивление вы-
звало то, что я в качестве основного документа имел не паспорт, а справку из 
сельсовета о том, что зарегистрирован по шнуровой книге сельского двора по 
адресу: БССР, д. Тимковичи… Стояла подпись председателя Дятловича, секре-
таря… и гербовая печать. На основании этого, после длительных консультаций, 
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меня временно прописали. В училище выдали студенческий билет и зачетную 
книжку, заверенные гербовыми печатями, с оговоркой в максимально короткий 
срок получить паспорт. В начале ноября сотрудник паспортного стола в Копыле 
сказала, что у нее нет оснований для выдачи паспорта. Просчитав ситуацию, я 
пошел к начальнику Копыльской милиции в звании майора. Сначала я полу-
чил от него категорический отказ. В ответ я ему сказал, что училище мое имеет 
статус втуза, что он имеет законное право и обязанность изъять у меня студен-
ческий и зачетку с гербовыми печатями и на этом основании выдать паспорт. 
Последовал категорический отказ. Тогда я сказал майору, что тупиковую ситу-
ацию создал МВД СССР, и поэтому ворох своих документов я подам по приезду 
в Москву в МВД СССР и там получу паспорт. Любой чиновник подобострастно 
относится к вышестоящему, и поэтому он в нарушение всех законов и норм вы-
дал мне паспорт гражданина СССР. Я настолько радовался, что удалось решить 
ситуацию бескровно, насколько в дальнейшем был разочарован.

Учеба была достаточно тяжелой – в первые три года из группы в 32 чело-
века осталось 13 студентов. Отчисления были только по учебе. Обучался я на 
кафедре “Аэродинамика”, которой руководил первый заместитель министра 
высшего и среднего специального образования СССР Николай Федорович Крас-
нов. На факультете работали легендарные конструкторы летательной техники, 
общетехнические дисциплины вели руководители и ученики технических на-
правлений. Звездность и известность учителей не мешала им быть корректны-
ми и уважительными. Всегда при постановке любого вопроса студент получал 
исчерпывающий ответ и уважительное отношение. Вспоминается случай… 
В четвертую сессию наша группа сдавала экзамен по спецглавам математики. 
Ректор училища академик Георгий Александрович Николаев подошел к куря-
щим студентам у входа в аудиторию и спросил, как идет сдача экзамена. Ему 
ответили, что в пределах нормы – по норме группа за экзамен получала пять 
двоек независимо от числа сдающих. После этого он постучал в дверь, подошел 
к преподавателю, представился и дал закончить мне ответ. Когда я закончил и 
Чудакова начала оформление оценки, он, извинившись перед мною, спросил ее 
мнение об интеллектуальном уровне группы. Его появление однозначно было 
продиктовано тем фактом, что в предыдущую сессию Макарова по математике 
поставила 18 двоек из 22 студентов. Он немедленно отстранил Макарову от 
контактов со студентами, а семестр спустя проконтролировал правильность 
своего решения.

Студенту попасть на прием к ректору было очень просто, но таких случаев 
не было. На все вопросы студентов он отвечал еженедельно в актовом зале. 
Его секретарь контролировала решения вопросов структурами училища. Тех-
нология управления была выше всех похвал и служила примером для будущей 
работы. В училище была уникальная материально-техническая база, которая 
использовалась как студентами, так и инженерами и сотрудниками профиль-
ных НИИ и КБ. На последних курсах обучения нашими преподавателями 
были в основном сотрудники из сферы промышленности. Таким образом, мы 
получали знания по устройству техники различных лет, ее проектированию, 
изготовлению и эксплуатации. Курсовые проекты по головным дисциплинам 
были посвящены решению технических задач, которые впоследствии станови-
лись изделиями или частью их. 
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После окончания втуза в 1972 г. я был направлен на работу в Институт 
экспериментальной физики в Арзамас-16, позже переименованный в Саров. 
Я был последним в семье и поэтому обязан был определить судьбу и своей ма-
тери. Оказалось, что в Арзамас не позволяли въезжать матерям на постоянное 
место жительства, и мне дали свободное распределение. По существующим за-
конам я имел право проживать только в сельской местности. Таким образом, 
я стал работать главным инженером в колхозе д. Рудное, находящейся в че-
тырех километрах от моего дома. Директором школы в Рудном был мой одно-
классник и друг Анатолий Бельский. Мы учились с ним с первого класса, а в 
студенческие годы сдружились и были в постоянном контакте – моя поездка 
домой проходила через Минск, и мы обязательно встречались. Работа сель-
ской интеллигенции в те годы была очень тяжелой и требовала полной отдачи 
сил на любом посту. На первых порах я не понимал, почему директор школы 
Бельский обязан работать по 12 часов в день, к тому же часто без выходных 
и праздников, за ничтожно малый оклад. Мы жили при системе управления, 
которая подразумевала бесплатный труд колхозников, жестко привязанных к 
месту проживания. Труд был крайне низкой производительности, и партийное 
руководство делало неуклюжие попытки ее повысить, что приводило к об-
ратному эффекту. На снабжение села шла продукция 7-го сорта (ВП, Э, ВС, 
1С, 2С, 3С, РЭН). О спичках сорта РЭН был стих – “спички советские, на вид 
неважнецкие, три секунды вонь, а потом в лучшем случае огонь”. Они дей-
ствительно загорались редко, т. к. какие-то материалы были “сэкономлены”. 
В сапогах сорта ВП приходили из армии и годами их носили. Сапоги 3С или 
РЭН, купленные в сельмаге, редко выдерживали сезон. В качестве помощи 
селу строились какие-то комплексы. Сельчане получали еле дышащий ком-
плекс от построивших его за безналоговую зарплату “цеховиков”. Средств на 
материальное обеспечение и ремонт комплекса не было. Фонд оплаты труда 
для обслуживания не создавался, и комплексы заживо гибли – деньги же были 
успешно освоены, а рапорты и награды получены. Трудно себе представить, 
но сватовство, кумовство и чинопочитание делало провальной любую попытку 
производительной и творческой работы. Продвижение по служебной лестнице 
было обратно пропорционально инициативности и способностям. Движущей 
силой профессионального роста стало угодничество, своевременное хлопание в 
ладоши в знак одобрения неизвестно чего.

Было очевидно, что так не может продолжаться… а до 1991 г. было еще 
20 лет. В Минске умами авиаинженеров МАИ был спроектирован и выпускался 
с 1950 г. трактор МТЗ. За 128 км по пути в Рудное он разукомплектовывался 
и обрастал обязательными неликвидами. Хотелось творческой, плодотворной и 
результативной работы. Поэтому я принял решение ехать работать в Гомель, 
покупать там домишко и забирать маму. Очень серьезную помощь по прописке 
в областном центре оказал мне мой брат Коля. Я стал работать в Институте 
механики полимеров АН БССР и разработал технологию устройства цементных 
полов с мраморным наполнением. Работа выполнялась для партийно-хозяй-
ственного руководителя. Я получил возможность использовать оборудование, 
проводить опытно-промышленную проверку и т. п. по первому требованию. На 
свои два патента я стоял в очереди двенадцатым, а в институте было принято 
оформлять патенты на шесть соавторов. Работа в НИИ привела к появлению 
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новой серии предполагаемых патентов. Патент – это конструкция, вещество 
или способ, которые неизвестны в мире. Бетон состоит из гранитного щебня, 
песка, цементного камня и пустот. Кубик с гранью 10 см, вырезанный из гра-
нита, выдерживает 350 тонн, тот же кубик из песчаника – 320 т, а из цемент-
ного камня – 40 т. Бетонный же кубик выдерживает нагрузку 30 т. Очевидно, 
что в бетонной смеси недостаточно работают составляющие. Я определил при-
чину “лени” составляющих, устранил ее – и бетонный кубик стал выдерживать 
около 200 т. Технология пока не готова к внедрению, так как эксперименты 
проводил без химического обеспечения, и поэтому не всегда получалось упроч-
нение. С целью развития предполагаемого патента обратился в НИИЖБ (На-
учно-исследовательский институт бетона и железобетона в Москве), но увидел, 
что отношение к науке со стороны государства более чем прохладное. Тогда я 
и принял решение поехать на работу в Заполярье.

Мурманск в то время был крупным городом, где базировались рыболовный 
и военно-морской флот с учебными и научными заведениями. Жена имела в 
городе квартиру по наследству, что и стало определяющим при выборе ПМЖ. 
Город отличался суровостью природы, что заставляло северян с теплотой и 
доброжелательностью относиться друг к другу. В городе трудились в основном 
вологодчане, белорусы и украинцы. В Мурманске в разное время работали 
выпускники школы Альберт Гринкевич, Федор Володько, Нонна Вислав-
ская и Таисия Сидорченко, они живут там и сегодня. Выяснилось, что мне 
неоднократно приходилось контактировать с дочерью Нонны и детьми Таи-
сии – Еленой и Сергеем Реутовыми. Во время учебы в училище наша группа 
проходила месячную практику на Северном флоте. Четыре года я трудился на 
судоремонтном заводе главным энергетиком. В подчинении был 51 человек, 
80 кранов, 5 котельных, 3 компрессорных, 3 электроподстанции и т. д. – и 
всё это при скудном финансовом и материальном обеспечении. Аварийность 
многочисленного оборудования была высокой, и обязанностью моей команды 
было обеспечение его живучести и работоспособности в цехах предприятий. 
Работать приходилось много и творчески. В памяти сидит пурга с видимостью 
не более двух метров. Через сугробы надо проползти по загородной тундре до 
остановившейся котельной 70 метров. Через 30 метров натыкаемся на колючую 
проволоку и только тогда понимаем, что мы инстинктивно сворачивали налево. 
Котельная остановилась из-за обрыва одного провода, и мы опять ползем, но 
уже вдоль ЛЭП. Отмороженные пальцы рук не считались геройством.

За четыре года работы я внедрил около 100 рационализаторских предложе-
ний. В Гомеле жизнь свела меня с талантливым изобретателем и рационализа-
тором Александром Николаевичем Кунцевичем. Он “инфицировал” меня этой 
деятельностью. Изобретательство и творческое отношение к делу передались и 
от моего дяди – Александра Васильевича Нестерука, который встретил войну 
на преддипломной практике, будучи студентом Белорусского института на-
родного хозяйства. Во время войны дядя Саша был высоко ценим среди пар-
тизан – занимался ремонтом и изготовлением оружия для нужд отряда. К не-
счастью, во время боевых действий он погиб в районе д. Ванелевичи. Я думаю, 
что эту творческую жилу унаследовал и мой племянник Андрей Викторович: 
после МФТИ он получил несколько патентов, работая в московском отделении 
фирмы “Интел”, которая создает новое поколение компьютеров с квантовыми 
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процессорами. Показательно и обидно, что его ум, трудолюбие и честность в 
настоящее время работают на Англию. Он является аспирантом Манчестерского 
университета, что позволяет ему заниматься только наукой, достойно жить и 
содержать семью. Следует заметить, что патентное дело не принесло накопле-
ний ни одному известному мне автору.

Творческая жилка просматривается и в другом племяннике – Викторе 
Николаевиче. Он работает на авиазаводе Аэрбас в Гамбурге. Инженер в Гер-
мании принимает решения, реализует их на современном уровне и несет в 
дальнейшем за них ответственность. Примеры его работы свидетельствуют, 
что ответственное отношение одного инженера исключает многочисленные со-
гласования, совещания, планирования, заседания, проектирования и т. д. – в 
результате дело идет быстрее, качественнее и в разы дешевле. Общение с ним 
показало, что 20 лет нашего технологического застоя приводит к неясностям. 
Поэтому мне пришлось самостоятельно и срочно изучить современные методы 
и оборудование для обработки материалов. 

Работа на производстве дала мне практические знания экономики, психо-
логии, организации производства и т. д., но покоя не давали нереализованные 
патенты и изобретения. Четыре года в практике управления являются предель-
ным сроком, и человек входит в зону комфорта. Необходимо или повышение, 
или понижение в должности. Поступило предложение организовать научно-
внедренческое предприятие с самостоятельным финансированием. С 1981 г. 
я занимался строительством, организацией и руководил Экспериментально-
опытной базой при Мурманском высшем мореходном училище. Были собраны 
и доведены до стадии опытного внедрения патенты, посильные нам, с террито-
рии СССР до 1993 г. Численность базы была 132 человека: 20 конструкторов, 
20 технологов, 40 рабочих основного производства, 40 вспомогательных рабо-
чих и 12 управленцев – по меркам Запада крупное и управляемое предприятие. 
Предприятие внедрило много машиностроительных патентов.

Например, были реализованы многие патенты по переработке рыбы, в ре-
зультате чего снизилась себестоимость, а качество рыбы стало гораздо выше. 
По одному из патентов было организовано машиностроительное производство 
на 600 рабочих мест в Новгородской, Крымской областях и Петербурге.

Патенты – это технические решения, неизвестные миру, на основе открытий. 
Предполагаемые патенты – это сформулированные и проверенные на практике 
решения, надежно ожидающие своего внедрения, но не зарегистрированные в 
международных патентных органах. Как отмечалось выше, мы до 1993 г. собра-
ли сведения о держателях патентов СССР и ряд их внедрили. Два десятилетия 
я координирую творческую деятельность на сегодня и владею информацией о 
творческих достижениях многих авторов, разумеется, без материального возна-
граждения за это. В школьные годы мечтаешь о том, чтобы оставить свой след на 
Земле, поэтому считаю уместным осветить свои успехи, над которыми продолжаю 
работать… Мною определены причины, которые влияют на процесс разрушения 
автомобильных дорог с различными покрытиями. Это позволит получать дороги и 
т. п. сооружения с недостижимой на сегодня долговечностью и качеством. Техно-
логия прошла натурные испытания и полностью подтвердила теорию. Новая тех-
нология устройства дорог требует принципиально новых машин, приборов и при-
способлений для ее реализации. На проектирование и изготовление их имеются 



213

ТЗ (технические задания с конкретизацией функций, принципа, веса, габаритов 
и т. д.). При этом долговечность дороги – десятилетия. Новое оборудование спо-
собно недорого приводить существующие автодороги с различными покрытиями 
на новый уровень долговечности, качества и т. д. Технология позволяет решить и 
другие задачи. К примеру, самолет имеет взлетную и посадочную скорость около 
300 км/час, которая ограничивается продольными и поперечными неровностями 
взлетно-посадочной полосы. Увеличение скорости приведет к разрушению кон-
струкции самолета, а удары и вибрация, вызванные такой скоростью, снижают 
ресурс самолета. ВПП, изготовленная по моей технологии, способна производить 
наземный разгон самолета до скоростей полета – 900 км/час, что очень выгодно 
для авиаконструкторов и ресурса машины.

Интересны и технические решения, которые в несколько раз повышают 
пропускную способность эскалаторных и магистральных тоннелей метрополи-
тена. Удобнее станет не только пассажирам, имеется возможность догрузить 
мощности метро сопряженными функциями – грузоперевозок и т. п. При этом 
повысится безопасность перевозок.

Коллектив соавторов объединил свои усилия на оптимизацию процесса 
генерации, транспортировки и распределения тепловой энергии – всего около 
20 технических решений. Внедрение только двух решений позволило начиная 
с четвертого квартала 2006 г. вдвое снизить теплопотребление корпусов ГПТУ-4 
г. Мурманска с 1,6 млн руб. до 0,8 млн руб. К сожалению, непросто внедрить 
технологию в жизнь в средних школах № 28 и № 36. В 28-й школе темпера-
турная фотография показала максимальную температуру в классах 14°С при 
минус 28°С на улице и при громадной плате за тепло. В бюджете Мурманска 
на 2008 г. я ввел и защитил статью расходов “школа 28, 36 – термогидроди-
намическая балансировка и т. д.” размером 1233 тыс. рублей, но чиновники 
не дали возможности реализовать ее. 

Создание математических моделей управления позволяет оптимизировать 
и другие процессы. К примеру, пропускная способность автомагистрали “про-
спект Стачек” в Петербурге может быть увеличена в 1,5 раза путем небольшой 
реконструкции и разумной организации движения. Автомобиль с новым прин-
ципом движения будет двигаться по дороге даже советского качества с комфор-
том и низким расходом топлива. Городской автобус будет абсолютно отличаться 
по кузову и ходовой части от междугородного. Колесное транспортное средство 
может ехать вперед-назад-влево-вправо и вращаться вокруг центра машины. 
Мною изготовлен прицеп-дача с подвеской регулируемой грузоподъемности. 
По пути из Мурманска до Евпатории прицеп с нагрузкой 250 кг не увеличивал 
расхода топлива тягача, а обратные 3500 км с нагрузкой 1500 кг увеличивал 
расход на 1 л/100 км. При этом дача позволяла комфортно отдыхать и спать 
на стоянке четырем человекам.

К сожалению, ряд моих соавторов уже имеют гражданства иных стран. Как 
и они, я твердо убежден, что интеллектуальная собственность должна работать 
на свои государства и приносить пользу. Наши творческие контакты продол-
жаются, не исключение и последние годы. Надеюсь, страна сможет преодолеть 
технический застой и выйти на качественно новый уровень научно-технологи-
ческого развития.

2015 г.
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Людміла Бакун (Струпянёва)
НІЗКІ ПАКЛОН ВАМ, НАСТАЎНІКІ!..

Мае школьныя гады прыпалі на 1957 – 1967-ы.
Усіх сваіх настаўнікаў памятаю і люблю.
Першай настаўніцай была Вольга Пятроўна Парыбак. І сёння перад маімі 

вачыма яе рукі: маленькія з пухленькімі пальчыкамі, перапэцканымі крэйдай. 
Яны былі такія ласкавыя, пяшчотныя. Калі штосьці не атрымлівалася, яна не 
злавалася, не крычала – прытуліць да сябе і гладзіць-гладзіць па спіне.

Вольга Пятроўна перадала нас Аляксандру Фёдаравічу Кражымскаму. Ён 
здаваўся недасягальнай вяршыняй. Высокі, статны, прыгожы. А як ён цікава 
вёў класныя гадзіны! Здаецца, сам для гэтага нічога асаблівага не рабіў. 
Падбіраў матэрыял, размяркоўваў сярод вучняў, а мы ўжо гаварылі, даказвалі, 
дыскутавалі.

Потым у 9 – 10-м класах нашым класным кіраўніком быў прызначаны 
Леанід Віктаравіч Прылепка. Ён выкладаў гісторыю. Усіх нас называў выключ-
на па імені і па бацьку: “Людміла Пятроўна, прашу вас да дошкі паведаміць 
нам пра задачы, якія паставіў перад партыяй ХХІІ з’езд КПСС”. Задаваў пы-
танне так загадкава, быццам бы я там была, асабіста ўсё бачыла, чула і цяпер 
павінна падзяліцца з усімі ўражаннямі. Таму і вучылі гісторыю прыдзірліва-
ўважліва да кожнай гістарычнай з’явы. Паважалі і пабойваліся настаўніка 
ды класнага кіраўніка. Пабойваліся, каб нейкім чынам не падарваць свой 
аўтарытэт. Паважалі Леаніда Віктаравіча за яго эрудыцыю, начытанасць.

Нашы настаўнікі жылі з намі і нашымі бацькамі адным жыццём, ведалі 
амаль усё пра кожную сям’ю. Да кожнага падыходзілі са сваёю меркай, а гэта 
вельмі вялікага каштавала. Шкада, што цяпер у школе палова педагогаў капы-
ляне. Калі я прыйшла ў 1980 г. працаваць у нашу школу, то з 48 настаўнікаў 
28 былі яе выпускнікамі. У нашага аднакласніка Валодзі Прахарэні па-
мёр бацька, а маці запіла. У вёсцы ўсё як на далоні. Паклікаў Аляксандр 
Канстанцінавіч да сябе самых языкатых дзяўчынак (а нам па дванаццаць уся-
го) і гаворыць: “Паберагчы Валодзю трэба ад злых языкоў. На вас спадзяюся”. 
Мабыць, адзін Валодзя лічыў, што пра яго сямейную бяду ніхто не ведае. Вось 
гэта быў сапраўды індывідуальны падыход.

З любоўю і цеплынёй успамінаецца выкладчыца рускай мовы і літаратуры 
Лізавета Аляксандраўна Вайтовіч. Якія толькі метады і прыёмы ні прымяняла 
яна, каб мы палюбілі Пушкіна! Чарцілі схемы ў сшытках на ўроках літаратуры, 
у слупкі для запамінання запісвалі яркія, красамоўныя выказванні з паэмы 
“Яўгенiй Анегін”. Таму і сёння многія цытаты з твора ведаю на памяць.

Настаўніца беларускай мовы і літаратуры Вольга Ільінічна Марціновіч 
уразіла нас тым, што амаль усю паэтычную класіку ведала на памяць і патраба-
вала, каб і мы пры характарыстыцы творчасці паэта абавязкова выкарыстоўвалі 
без падглядвання ў кнігу вытрымкі з яго твораў. Гэтым самым яна не толькі 
развівала нашу памяць, а найбольш выхоўвала маральныя якасці характару, 
патрыятызм.

Запомніліся на ўсё жыццё ўрокі матэматыкі, якія ў розных класах вялі Іван 
Мікалаевіч Матусевіч, Надзея Іванаўна Журыд, Адам Мартынавіч Семяновіч. 
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Яны ўсе былі яркімі індывідуальнасцямі, і ўрокі ў іх былі розныя. Іван 
Мікалаевіч – прамы і справядлівы. Ведаеш – “5”, не ведаеш – “2”, а не хочаш 
ведаць, але можаш – тады размова адзін на адзін, і будзь упэўнены: пасля 
такой размовы захочаш ведаць матэматыку.

Надзею Іванаўну ўсе ведалі як вялікую камедыйную артыстку народнага 
тэатра. Яна захапляла ігрой на сцэне, а на ўроку была строгай настаўніцай.

Адам Мартынавіч – перасмешнік. Вось міні-сцэнка ў класе.
Вучань. Я не быў на ўроку, не ведаю тэмы.
Адам Мартынавіч. Бывае, бывае, бывае, што і каўбаса страляе.
Вучань. Бывае.
Адам Мартынавіч. А страляе яна па мне. Ты прапусціў, а я “застрэлены”, 

бо пасля ўрокаў трэба займацца.
А як мы ўсе любілі настаўніцу батанікі Марыю Канстанцінаўну Кожанаву! 

Найцудоўнейшая жанчына, вельмі добрая, тактоўная, да канца адданая сваёй 
прафесіі. Колькі мы адкрылі для сябе цікавага, колькі доследаў паставілі! Як 
сумавалі без яе, калі яна хварэла!

Біялогію прыйшла выкладаць да нас Ірына Цімафееўна Лібентава. Я добра 
памятаю яе першы ўрок. Званок. Адчыняюцца дзверы – і ўваходзіць незвычай-
най прыгажосці жанчына. Густыя чорныя кучаравыя валасы абрамляюць марму-
рова-белы твар. Вялікія карыя вочы дапытліва глядзяць на нас. Зграбную фігуру 
абцягвае чорная сукенка з вялізным белым каўняром. Яна аб’яўляе тэму ўрока – 
і ўсё знешняе адыходзіць на задні план. Толькі настаўніца і толькі тое, што яна 
расказвае. Смешна сказаць, але тую тэму я вывучыла на памяць і трэсла рукой 
перад носам настаўніцы, каб толькі яна вызвала мяне і ацаніла, якая я разумная.

На ўсё жыццё засталася для мяне прыкладам справядлівасці і пра-
фесіяналізму настаўніца англійскай мовы Мая Іванаўна Лапіч (Сакалоўская). 
Яна вучыла неяк лёгка і па-хатняму. Зусім не выстаўлялася, любіла ўсіх 
аднолькава. Я была вельмі здзіўлена, калі пры паступленні ў інстытут на 
экзамене па замежнай мове бачыла, што абітурыенты не ўмеюць карыстацца 
слоўнікам. Мая настаўніца навучыла нас працаваць са слоўнікам дасканала.

Памятаю пра ўсіх сваіх настаўнікаў: Віктара Сяргеевіча Раманенку 
(геаграфія), Зою Данілаўну Рудзік (фізіка), Аляксандра Канстанцінавіча 
Лазоўскага (спевы), Алену Паўлаўну Стасевіч (праца), Івана Паўлавіча Алек-
сандрова (маляванне). Усе яны, людзі творчыя, любілі дзяцей. Таму, магчыма, 
пакінулі глыбокі след у жыцці вучняў.

Нізкі паклон вам, мае любыя, незабыўныя настаўнікі!
2014 г.
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Михаил Абрамович
О НАШЕЙ ШКОЛЕ И УЧИТЕЛЯХ

Я окончил Тимковичскую среднюю школу в 1971 г. 
Школьные годы вспоминаются фрагментарно. Нравилась математика, ре-

шал много сложных задач. Участвовал в районных и областных олимпиадах по 
математике. Несколько раз принимал участие в республиканской олимпиаде, 
первый заочный тур которой проводила газета “Знамя юности”. Последующие 
туры – очные – проводили преподаватели БГУ. Три раза я был признан по-
бедителем этой олимпиады.

У нас был очень хороший учитель математики – Адам Мартынович Семе-
нович. И в те годы из школы многие поступали в вузы, где успешно сдавали 
математику на вступительных экзаменах.

Любовь к математике укреплял и старший брат Николай, который был 
старше меня на девять лет и окончил математический факультет Белорусского 
государственного университета. Он покупал мне книги по математике, посо-
бия для поступающих по математике в ведущие вузы страны: Московский 
физико-технический институт, Московское высшее техническое училище име-
ни Н. Э. Баумана, Московский авиационный институт. Также он присылал 
журналы “Квант” и “Математика в школе”, где углубленно рассматривались 
различные вопросы элементарной математики. В перечисленных московских 
вузах учились и окончили их Валерий Калацкий, братья Родченко: Виктор, 
Владимир, Дмитрий. Они выступали на вечерах встречи с выпускниками, их 
пример заставлял более серьезно относиться к учебе, ведь хотелось, как и они, 
оказаться в числе студентов.

Из учителей, которые оставили наиболее существенный след в памяти, в 
первую очередь хочу назвать учителя русского языка и литературы и директора 
школы Зинаиду Иосифовну Романенко. Она прекрасно преподавала свои пред-
меты. В школе был театр, бессменным режиссером и руководителем которого 
являлась Зинаида Иосифовна, а актерами – учителя. Театр показывал спектак-
ли ученикам, в окрестных селах, на смотрах художественной самодеятельности. 
Театр, как известно, получил звание народного. Развита художественная само-
деятельность была и среди учащихся. В школе регулярно проводились интерес-
ные вечера. Ставили мы под руководством режиссера спектакль по пьесе Алеся 
Махнача о детях Брестской крепости. Зинаида Иосифовна являлась примером 
не только учителя и директора, но и человека: она была демократична, доступна 
и проста в общении, знала практически всех учеников школы и их проблемы.

Вообще, во время моей учебы в школе был сильный педагогический кол-
лектив.

Учитель рисования Иван Павлович Александров не только учил рисовать, 
но и рассказывал нам о великих художниках, показывал репродукции картин, 
учил понимать их художественные особенности. В своих семьях мы, как пра-
вило, не могли получить таких знаний. Для нас это было первое волнующее 
знакомство с искусством, потому запомнилось на всю жизнь.

Ольга Ильинична Мартинович очень хорошо преподавала белорусский язык 
и литературу. Благодаря ей мы познакомились с классиками белорусской        
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литературы, среди которых был наш земляк Кузьма Чорный. Она была чутким 
педагогом, приятным в общении человеком.

В школьные годы среди ребят было увлечение гандболом, которое привил 
нам молодой учитель физкультуры Александр Михайлович Дубовик. Вспоми-
наю соревнования по гандболу, которые проводились между классами, и то, 
как мы в буквальном смысле сражались за победу в каждом матче.

Леонид Викторович Прилепко преподавал историю и обществоведение, он 
умел заинтересовать учеников своими предметами. Леонид Викторович окон-
чил БГУ, был высокоинтеллектуальным человеком, отличался великолепным 
чувством юмора.

Майя Ивановна Соколовская преподавала английский на высоком уров-
не. Она давала достаточные знания по иностранному языку, а потому позже 
мне, как и другим выпускникам школы, в вузе было легко продолжать его 
изучение.

После окончания школы я поступал в МФТИ, но, к сожалению, не прошел 
по конкурсу. На следующий год поступил на мехмат БГУ, а в 1977 г. окончил 
его. Вся дальнейшая моя трудовая деятельность связана с этим учебным заве-
дением. В настоящее время заведую научной лабораторией в НИИ прикладных 
проблем математики и информатики БГУ и преподаю на факультете приклад-
ной математики и информатики.

2015 г.

Генадзь Казак
ЖМЕНЬКА ЗГАДАК У АБРАЗКАХ

На працу ў Цімкавіцкую сярэднюю школу імя Кузьмы Чорнага я 
прыехаў пасля вучобы на філалагічным факультэце БДУ. Настаўнічаў тут 
нядоўга – у 1977 – 1979 гг. Але пра школьнае жыццё засталося некалькі 
згадак, у тым ліку, магчыма, і вясёлых. Сёе-тое з абразкоў прапаную ўвазе 
чытачоў.

Па дарозе ў Цімкавічы
Вёска Кудзінавічы, дзе нарадзіўся і вырас, знаходзіцца на захадзе пры 

мяжы з Нясвіжскім раёнам. Сёння яна можа пахваліцца хіба што добрым 
тузінам савецкіх настаўнікаў і афіцэраў, а таксама тым, што ў недалёкім 
фальварку прайшлі дзіцячыя гады вядомага польскага і беларускага паэта, 
вучонага Уладзіслава Сыракомлі (Людвіга Кандратовіча). А таксама тым, што 
ў мясцовага пана-памешчыка пэўны час працавала Гліцэра Парыбак, маці 
славутага пісьменніка Кузьмы Чорнага.

Лёсам маці Мікалая Карлавіча цікавіўся былы панскі аканом Юзэф 
Шыманскі. Пра гэта згадваў доўгажыхар вёскі Кудзінавічы Іосіф Казак. 
У час Другой сусветнай вайны, у 1944 г., у Польшчы, ён акурат сустрэў пана 
Шыманскага, які пакінуў радзіму і перабраўся за мяжу ў 1916 г. Жывучы 
ў Польшчы, ён нават прыслаць ліст пакінутай жонцы і сыну не адважваўся.

Пра гэта згадалася, калі ехаў на працу ў Цімкавічы, на радзіму Кузьмы 
Чорнага.
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Коцікі дарогу перабягалі
Маладому настаўніку пры хаце, дзе ён кватараваў, перабег сцежку 

гаспадынін кот, а потым і суседскі сігануў перад нагамі на вуліцу. “Усё, не 
пашэнціць, прычым двойчы”, – падумалася хлапцу ў тую хвіліну. А калі перад 
будынкам мясцовай “пажаркі” прашмыгнуў і трэці, то мільганула ў галаве: 
няйначай захварэю...

Але пра дрэннае не хацелася думаць.
Першая непрыемнасць сустрэла яшчэ на ўваходзе ў стары будынак школы, 

калі з прыадчыненых дзвярэй вылецеў хлопчык і галавой так выцяў новага-
маладога педагога, што ў таго аж дыханне заняло. 

Другая непрыемнасць напаткала тут жа, на тым самым месцы: раптам 
прыціснуў руку дзвярыма.

Трэцяя неспадзяванка выпала ў той самы дзень. Калі малады настаўнік 
падаўся ў настаўніцкую па класны журнал, то сустрэў завуча, які папярэдзіў, 
што паставіў у расклад заменай пяты і шосты ўрокі (аж да 14.00!). А збіраўся ж 
як мага раней паехаць у Капыль, паабедаць са сваёй дзяўчынай-прыгажунькай 
і схадзіць разам з ёй у кіно. “Ажаніцца нават не дадуць”, – мільганула думка, 
але маладзенькі настаўнік яе не агучыў.

Дзяўчына, дарэчы, за спазненне на кавалера не пакрыўдзілася...

Самая адмысловая вуліца
Маладога настаўніка пасялілі ў Цімкавічах у хаце старэнькай бабулі Клавы 

на вуліцы... Спіртзаводскай. Там, дзе месціцца стары радзівілаўскі бровар.
I сталі знаёмыя, сябры, нават родзічы даваць парады: “Не пускай каштоўны 

прадукт на прымочкі”. Ці: “Гэтае пітво добра ідзе з мёдам”…
Хоць настаўнік таго спірту і не бачыў, і не нюхаў нават, бо трэба было 

правяраць сшыткі, рыхтавацца да ўрокаў.

Тэатр, свята і… міліцыянер
У Цімкавіцкай сярэдняй школе, як вядома, працаваў народны тэатр. Яго 

акцёры – настаўнікі розных пакаленняў.
Восьмага сакавіка 1979 г. педагогі наведалі сталічны Купалаўскі тэатр, а 

пасля спектакля зайшлі ў харчовую краму. На выездзе з горада спыніліся, 
перакусілі і паехалі далей.

Загучала песня, якую дружна падхапілі ўсе, ды так, што шкельца ў салоне 
аўтобуса не вытрымала ды высыпалася. Зрэшты, мо яно і не таму высыпалася. 
Халаднаваты ветрык, які падзьмуў у салон, не астудзіў натхнёных харавых спеваў.

I тут нечакана з лясной засады пры дарозе паўстаў, як чорт з табакеркі, 
супрацоўнік ДАІ. Вадзіцель папрасіў цішыні, але яго ніхто не пачуў. Замаўчалі 
толькі тады, калі ў аўтобусе вымкнула галава чалавека ў міліцэйскай форме. 
Аднак хвіліны сумнага маўчання цягнуліся нядоўга. Раптам хтосьці весела 
загаманіў, растлумачыў таварышу міліцыянеру, што да чаго, а потым 
прапанаваў пачаставацца (помніце, як у вядомага расійскага гумарыста з 
Адэсы было сказана: “но у нас ещё было...”). Усё ж у халоднае надвор’е чалавек 
добра-такі замерз, таму і не адмовіўся ад… бутэрброда, а на развітанне нават 
расказаў анекдот, рассмяяўся і выклікаў апладысменты. Ну чым не артыст!..

Песні, жарты і смех гучалі да Цімкавіч.
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У Нясвіжы
Настаўнік вырашыў паказаць выхаванцам Нясвіж, даўні беларускі горад, 

сталіцу Радзівілаў. Дзесьці з пятнаццаць вучняў праз гадзіну былі на Новым 
месцы, і экскурсія пачалася. Па дарозе да замка – мост, а злева і справа вакол 
яго азёры.

Не паспелі пяцікласнікі падысці да гэтага месца, як адзін са шкаляроў, 
Чадовіч, хуценька распрануўся, скокнуў у ваду і паплыў, ды яшчэ раз-пораз 
даваў нырца. Мала таго, дык і аднакласнік Байрашэўскі за кампанію зрабіў 
тое самае. У беднага маладога настаўніка сэрца ёкнула, апынулася ледзьве не 
ў пятках. Спалохаўся за дзяцей, бо сам не ўмеў плаваць.

Угаворы, просьбы, абяцанні і нават пагрозы не дапамагалі. Здавалася, што 
“эвакуіраваць” купальшчыкаў на бераг можна толькі прымусова. Тым часам 
на мосце пачалі збірацца людзі, таму што хлопцы заўзята і пацешна плавалі, 
дэманстравалі такое, што ўсе дзівіліся, а сёй-той ледзь не заходзіўся ад смеху. 
“Няхай яшчэ міліцыя пад’едзе – і ўсё, канец кар’еры”, – падумаў малады 
нявопытны педагог, якому, аднак, было не да смеху.

Нарэшце хлопчыкі выбраліся на бераг, пачулі апладысменты і атрымалі 
“ганарар”: адна з глядачак насыпала ім па поўнай жмені цукерак.

Шашкі
У невялікім кабінеце настаўніка фізічнай культуры Станіслава Чарняўскага 

быў камплект шашак. Маладыя педагогі часта збіраліся там на перапынках, 
каб згуляць, памерацца сіламі.

Аднак шашкі скарыстоўвалі не толькі для паядынкаў па класічных 
правілах, зрэдку практыкавалі гульню “ў пстрычкі”: хто спрытней саб’е 
кругляшы з дошкі, да таго ж, пажадана, за адным разам.

Нехта са старэйшых настаўнікаў пакепліваў: каля дзяцей і самі ледзь не 
здзяцінелі. А дарма! Шашкі – гэта ж, прыкладна, той самы більярд. Ва ўсякім 
выпадку, так сцвярджаюць некаторыя майстры гэтай папулярнай настольнай 
гульні. Як ні прыкра, але не здолеў выйграць у більярд ні адной партыі 
нават у маленькага сына аднаго з такіх віртуозаў. Чаму? Вакамер трэба мець, 
панове.

Будзільнік
У Цімкавіцкай школе працавала нямала настаўнікаў з Капыля. Адзін з іх, 

Аркадзь Аляксандравіч, заўсёды спазняўся на аўтобус дадому. (Не на працу 
раніцай, барані Божа.) А таму набыў сабе электронны хранометр. Адзін з 
першых. “Цяпер секунда ў секунду, не буду спазняцца”, – так і сказаў нам з 
радасцю пра свае перспектывы...

Ды назаўтра зноў спазніўся. На яго нямое, недаўменнае пытанне касірка 
аўтакасы развяла рукамі, пакруціла галавой і прадэманстравала свой адзіны 
гадзіннік – будзільнік. Мусіць, не трэба часам быць залішне дакладным і 
пунктуальным. Але ж і спазняцца таксама нядобра.

2014 – 2015 гг.
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Святлана Цiхановiч
З ПАВАГАЙ І ЎДЗЯЧНАСЦЮ

Я ўдзячная лёсу, што на маім жыццёвым шляху сустрэліся такія цудоўныя 
людзі, як Ганна Васільеўна і Віктар Іванавіч Шаравары. У іх я вучылася жыц-
цёвай мудрасці, ад іх атрымала надзвычай каштоўны педагагічны вопыт. На 
іх прыкладзе стараюся вучыць сённяшніх школьнікаў дабрыні, чалавечнасці, 
адданасці сваёй справе і вернасці сваёй краіне.

Калі гаварыць пра Ганну Васільеўну, то хочацца адзначыць, што гэта 
настаўнік-педагог ад Бога, сапраўдны майстар. Яна тлумачыла матэрыял 
даходліва, зразумела. Урокі яе былі цікавыя, не падобныя адзін на другі. 
На кожных занятках праводзіліся розныя доследы, дэманстравалася сувязь 
навукі з жыццём, што павышала матывацыю дзяцей да вывучэння прадмета. 
На яе ўроках абыякавых не было. Ганна Васільеўна не толькі вучыла свайму 
прадмету – яе ўрокі былі падрыхтоўкай да жыцця. Заўсёды строгая, патра-
бавальная, але добразычлівая, яна дапамагла вызначыцца з выбарам жыццё-
вага шляху многім вучням – і многія абралі прафесію настаўніка. Сярод іх 
В. І. Сахар, Т. Г. Маргайлік, М. Ф. Марук, В. В. Туміловіч, Н. А. Дубовік, 
М. А. Холад, Т. В. Шаравар, С. В. Шаравар, С. Г. Капачэўская, С. І. Ходзіна, 
Т. А. Сямашка, В. У. Крывецкая, Н. Г. Радкевіч, А. С. Лешчанка, М. С. Леш-
чанка, С. Э. Гурыновіч, Я. Л. Ціхончык. На мой выбар прафесіі педагога 
таксама паўплывала Ганна Васільеўна. Нягледзячы на вялікую загружанасць, 
яна знаходзіла вольную хвілінку, каб дадаткова пазаймацца са здольнымі, 
адоранымі вучнямі, а таксама дапамагчы тым, хто адстае, слаба паспявае 
па прадмеце. Яе найлепшыя выхаванцы неаднаразова былі ўзнагароджаны 
дыпломамі раённага і абласнога ўзроўню за ўдзел у алімпіядах па хіміі. Са 
сцен нашай школы выйшла нямала ўрачоў, а ім былі неабходныя трывалыя 
веды па хіміі для паспяховай здачы дзяржаўных экзаменаў і ЦТ.

Ганна Васільеўна Шаравар узначальвала школу з 1980 г. На працягу 
25 гадоў яна ўмела кіравала вялікім педагагічным калектывам, падтрымлівала 
творчую ініцыятыву настаўнікаў і вучняў, укладвала ў развіццё школы свае 
сілы, розум, талент і цеплыню сэрца. Пад кіраўніцтвам Г. В. Шаравар рос 
аўтарытэт школы і яе папулярнасць. Ганна Васільеўна прадэманстравала талент 
умелага, разважлівага і дальнабачнага кіраўніка, яна стварыла добразычлівую 
атмасферу, спрыяльны маральна-псіхалагічны клімат, які садзейнічаў творчаму 
самараскрыццю педагогаў. Побач з ёй было сорамна дрэнна працаваць. Гэта 
мудры, чулы, спагадлівы чалавек з бязмежнай, шчырай любоўю да людзей.

Высокі ўзровень прафесійнай кампетэнтнасці, зацікаўленасць у развіцці 
майстэрства педагогаў і інтэлектуальных здольнасцей выхаванцаў дазвалялі 
Ганне Васільеўне Шаравар убачыць і падтрымаць творчыя агеньчыкі, з якіх 
абавязкова разгаралася яркае полымя. Пра гэта красамоўна сведчаць шматлікія 
перамогі вучняў і настаўнікаў.

Лідарскія здольнасці і арганізатарскія ўменні дырэктара садзейнічалі таму, 
што калектыў стаў адным з найлепшых у раёне. На базе школы неаднаразова 
на высокім узроўні праводзіліся рэспубліканскія і абласныя семінары. Ганна 
Васільеўна імкнулася стварыць такія ўмовы, каб і настаўнікам, і вучням было 
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камфортна і каб яны ганарыліся тым, што ім пашчасціла працаваць і вучыц-
ца тут. З упэўненасцю можна сказаць, што намаганнямі Ганны Васільеўны 
калектыў школы стаў калектывам аднадумцаў, школьнай сям’ёй. Калегі, вучні, 
іх бацькі і кожны, хто ведае гэтую абаяльную жанчыну, выдатнага настаўніка 
і кіраўніка, шчыра ўдзячны ёй за адкрытасць, прафесіяналізм, чалавечнасць.

Не адставаў на педагагічнай ніве ад жонкі і Віктар Іванавіч. Ён заўсёды быў 
старанным і працавітым настаўнікам. Нялёгкая маладосць, армія, педінстытут 
за плячыма, вопыт працы бацькі Івана Ігнатавіча, гісторыка, далі яму магчы-
масць стаць настаўнікам высокага ўзроўню. Урокі гісторыі Віктара Іванавіча 
былі цікавыя, нестандартныя. Даволі часта ён праводзіў агульнашкольныя 
палітінфармацыі, бо хто лепш за яго, гісторыка, разумеў і мог данесці да 
вучняў сутнасць падзей, якія адбываліся ў краіне і свеце. Для калег ён быў 
прыкладам сапраўднага мужчыны. Магчыма, Ганна Васільеўна і не дасягну-
ла б значных поспехаў на пасадзе дырэктара школы, калі б не пастаянная 
падтрымка мужа. На яго плячах ляжалі штодзённыя клопаты па гаспадарцы 
і выхаванні дзвюх дачок. Ганна Васільеўна большую частку часу праводзіла 
на працы, ёй дзеля інтарэсаў школы нярэдка даводзілася ахвяраваць нават 
выходнымі днямі.

Ганна Васільеўна прызналася: “Мусіць, у любой сям’і, дзе ёсць настаўнік, 
перыядычна праводзіцца сямейны педсавет. У хаце, дзе настаўнікаў двое, – 
педсавет бесперапынны. Менавіта так было і ў нас. І ўсё ж у другой прафесіі 
я сябе нават не ўяўляла”.

Штодзённая нялёгкая, але пачэсная праца бацькоў, іх бяссонныя ночы за 
пісьмовым сталом, традыцыі дзеда-настаўніка (Івана Ігнатавіча Шаравара) не 
маглі не паўплываць на жаданне дачок стаць педагогамі. Праўда, малодшай 
дачцэ, Святлане, даспадобы былі меншыя дзеці, і яна стала настаўніцай па-
чатковых класаў. Цяпер яна працуе ў гімназіі № 16 г. Мінска. Старэйшая 
дачка, Таццяна, пайшла па сцяжынцы, праторанай маці, і стала настаўніцай 
хіміі. Пэўны час працавала ў нашай школе, а сёння выкладае хімію ў школе 
№ 83 г. Мінска.

Жыць не толькі для сябе – прынцып сям’і Шаравараў. Галоўны іх запавет 
застаецца простым і непарушным: трэба любіць і шанаваць кожнае дзіця, ба-
чыць у ім асобу, неабходна верыць у здольнасці вучняў, падтрымліваць добрае, 
светлае, не шкадуючы сіл.

У Віктара Іванавіча і Ганны Васільеўны падрастаюць дзве ўнучкі. Пакуль 
дзяўчынкі не вызначыліся, кім яны стануць у будучыні, але зразумела адно – 
калі яны захочуць стаць педагогамі, сям’я іх падтрымае.

Мноства розных узнагарод у сямейнай “скарбонцы” Шаравараў. Але 
самая галоўная ўзнагарода – словы ўдзячнасці былых вучняў, памяць іх 
сэрцаў. Галоўнае, яны адбыліся як таленавітыя педагогі. Пра дынастыю гэ-
тых цімкавіцкіх настаўнікаў ведаюць не толькі на Капыльшчыне, але і на 
Міншчыне.

2015 г.
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Алесь Бельскi
МАЕ НАСТАЎНІКІ

УрываК з аўтаБІяграФІІ

У 1975 г. у Цімкавічах адбылося святкаванне 75-годдзя з дня нараджэння 
класіка беларускай літаратуры Кузьмы Чорнага. У нашу школу прыехалі род-
ныя і сваякі пісьменніка, шмат знакамітых гасцей. І мне захацелася, каб пра 
гэтую падзею даведалася як мага больш людзей у Беларусі. Так я склаў сваю 
першую нататку і даслаў у дзіцячую газету “Зорька”, але матэрыял не быў 
надрукаваны. Карэспандэнт газеты ў лісце раіў пісаць пра школьнае жыццё. 
У тым жа годзе я надрукаваў першыя невялічкія допісы ў піянерскай газеце 
“Зорька” і раённай газеце “Слава працы”. Замалёўкі пра прыроду дасылаў 
у часопіс “Бярозка” і газету “Піянер Беларусі”. Пачаў складаць і вершыкі. 
Асабліва часта я друкаваўся на старонках раённай газеты, якая тады бы-
ла вельмі папулярнай: яе выпісвалі ледзь не ў кожнай цімкавіцкай хаце. 
Праз колькі часу я зрабіўся мясцовай “юнай славутасцю”. У дзявятым класе 
стаў пераможцам Рэспубліканскага конкурсу сачыненняў школьнікаў, і мяне 
прэміравалі пуцёўкай у піянерлагер на беразе Нарачы “Зубраня”. Сустрэчы і 
гутаркі з таленавітымі раўналеткамі пакінулі глыбокае і незабыўнае ўражанне. 
З такімі людзьмі, якія маюць вялікую цікавасць да роднай літаратуры, мне 
хацелася быць побач заўсёды.

Я сабраў творчых вучняў у школе, і мы разам выпускалі школьную на-
сценгазету. Вось дзе пачатак маёй “рэдактарскай кар’еры”. З 2001 г. я галоўны 
рэдактар рэспубліканскага навукова-метадычнага часопіса “Беларуская мова і 
літаратура”, які карыстаецца вялікай папулярнасцю ў настаўнікаў. А тады, у 
школьныя гады, я быў незвычайна апантаны працай над рукапісным выдан-
нем. “Школьную газету, якую рыхтуе Саша і яго аднадумцы, я чытаю з не мен-
шай цікавасцю, чым раёнку ці нават рэспубліканскія газеты. І вось чаму – тут 
творчасць, думкі і пачуцці нашых выхаванцаў”, – так казала Зінаіда Іосіфаўна 
Раманенка, былы дырэктар Цімкавіцкай сярэдняй школы імя Кузьмы Чорнага. 
Яна неаднойчы адзначала мае асаблівыя здольнасці да вывучэння беларускай і 
рускай літаратур (пра гэта, дарэчы, сведчыць і атрыманая мною па заканчэнні 
школы Пахвальная грамата).

Напярэдадні 80-годдзя з дня нараджэння знакамітага пісьменніка-земляка 
Кузьмы Чорнага я атрымаў “сацыяльны заказ” – напісаць паэтычны твор да 
юбілейнай даты. Так нарадзіўся верш “Скіп’ёўскі лес”, які я прачытаў на пры-
ступках школы ў прысутнасці вядомых беларускіх пісьменнікаў і землякоў. 
А неўзабаве мне даручылі выступіць на святочным пасяджэнні з нагоды 50-год-
дзя з дня заснавання нашай раёнкі “Слава працы”. У Цімкавічах і Капылі я 
ўпершыню пабачыў Янку Брыля, Алеся Адамовіча, Івана Чыгрынава, Міколу 
Хведаровіча, Адама Русака, Сцяпана Александровіча, Макара Паслядовіча, 
Паўла Кавалёва, Івана Грамовіча, Міхася Тычыну і многіх іншых літаратараў, 
на якіх я глядзеў як на людзей асаблівых, незвычайных, з нейкага іншага, 
невядомага мне, свету.

Кожны з нас пачынаецца, як гэта банальна ні прагучала б, з сям’і і шко-
лы. Там нашы вытокі, нашы першыя радасці і засмучэнні, адтуль пачынаецца 
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шлях у самастойнае жыццё. І многае добрае, што мы маем у душы і сэрцы, 
далі нам настаўнікі. Без іх не адбылося б наша сталенне і ўзмужненне, 
паўнавартаснае духоўнае развіццё. У мяне таксама былі і ёсць свае настаўнікі. 
За дзесяць гадоў вучобы ў Цімкавіцкай сярэдняй школе імя Кузьмы Чорна-
га іх было нямала, і кожны так ці інакш непасрэдна прычыніўся да майго 
дзіцячага лёсу, дапамог, як кажуць, стаць на ногі, выйсці ў свет вялікі. 
З настаўнікамі мы сустракаліся не толькі на школьных уроках. Большасць з 
цімкавіцкіх педагогаў былі акцёрамі народнага тэатра, і яны часта паўставалі 
перад намі ў яркіх сцэнічных вобразах. Пасля спектакля, які нязменна 
выклікаў буру эмоцый, мы глядзелі на іх з заміраннем сэрца. Здавалася ча-
сам, што ў клас завітаў учарашні герой спектакля. З цягам часу прыйшло 
ўсведамленне, што ўсё лепшае і маральна трывалае ў душы – ад іх, нашых 
настаўнікаў, якія выхоўвалі нас, хацелі бачыць у будучым сапраўднымі 
людзьмі. Яны шчодра кідалі ў дзіцячыя сэрцы зярняткі мудрасці. І тая сяўба 
была нямарнай. У памяць і нават падсвядомасць запалі важныя, глыбокія 
словы, паняцці, сэнсы, што засталіся асновасутнаснымі на ўсё жыццё. Пра 
кожнага з настаўнікаў можна распавядаць доўга, нават бясконца, згадак на-
бярэцца на цэлую кнігу.

Славутасць Цімкавіч – Зінаіда Іосіфаўна Раманенка, якая некалькі 
дзесяцігоддзяў узначальвала настаўніцкі калектыў школы і рабіла ўсё для 
таго, каб наша вёска была сапраўдным цэнтрам культурнага жыцця. Зінаіда 
Іосіфаўна часта запрашала на сустрэчы са школьнікамі людзей мастацтва і 
культуры, чыё слова таксама нас вучыла і выхоўвала.

Я з удзячнасцю згадваю тых, хто абудзіў у маім сэрцы любоў да роднага 
слова, кнігі, мастацкай літаратуры. Навучыла чытаць і пісаць мяне першая 
настаўніца Алена Казіміраўна Мохарт. Чытанне я засвоіў няхутка, дужа не-
зразумелыя былі мне тыя друкаваныя літары. Пэўны час хітраваў: запамінаў 
усе тэксты, якія чыталіся ў класе. Але потым Алена Казіміраўна вывела мя-
не на чыстую ваду, калі пераканалася, што я “бэкаю” з вялікай цяжкасцю. 
Смаку ў вучобе я не адчуў, і мяне больш цягнула да гульняў, забаў, чым да 
кніжкі. Настаўніца паскардзілася маёй маці, што я не бяруся чытаць, пра-
седжваю ў класе штаны. Тады за мяне ўзялася маці, яна правяла “выхаваўчы 
момант” без далікатнасцяў, задала як след дыхту. Вольніца мая скончылася. 
Цэлымі вечарамі мы з ёй чыталі буквар і дзіцячую чытанку. І мне адчыніўся 
свет! Чытанне захапіла настолькі, што тыя творы, якія мне спадабаліся, я 
перачытваў шмат разоў. Першая настаўніца падахвочвала мяне: не шкадавала 
пяцёрак і нават камусьці ставіла ў прыклад. Неяк са школьнай бібліятэкі я 
прынёс кнігу беларускіх народных казак, і з той пары мастацкае чытанне мяне 
завабіла на ўсё жыццё. Маці на пошце (там яна працавала) выпісала мне “Вя-
сёлку”, а потым і часопіс “Бярозка”, з якім я пасябраваў на доўгія гады. Чы-
танне беларускіх дзіцячых кніжак і часопісаў зрабілася пастаяннай патрэбай. 
У трэцім класе я атрымаў з рук Алены Казіміраўны кніжку як адзін з найлеп-
шых чытальнікаў вершаў. Вельмі істотна ўплывала на мой чытацкі выбар і густ 
школьны бібліятэкар Ніна Канстанцінаўна Нікалайчык. Асобныя кнігі, што 
яна мне давала ўсяго на некалькі дзён, я прачытваў за суткі. Да самай позняй 
ночы не мог адарвацца ад цікавай кніжкі. Надаралася, што праз захопленасць 
чытаннем я прапускаў школу. Маці тады маніў, што мне нездаровіцца.
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У пачатковай школе я хадзіў у групу падоўжанага дня. Займаўся з намі 
Іван Паўлавіч Александроў, які, апрача працы з намі, выкладаў у школе 
маляванне. Вось як ён стымуляваў падрыхтоўку намі хатняга задання: “Калі 
дружна папрацуеце, хутка выканаеце ўсе задачы і практыкаванні, тады вас 
чакае вельмі цікавая кніжка”. Памятаю, як я любіў слухаць тыя казкі і 
апавяданні ў чытанні Івана Паўлавіча. Ён чытаў творы беларускіх і рускіх 
класікаў. А яшчэ часта ў класе на дошцы ён прымацоўваў рэпрадукцыі 
жывапісных палотнаў Рафаэля і Леанарда да Вінчы, Левітана і Айвазоўскага, 
Шышкіна і Бялыніцкага-Бірулі… Як я разумею цяпер, рэпрадукцыі ён 
вывешваў для рэлаксацыі – псіхаэмацыйнага адпачынку. Аднойчы настаўнік 
прынёс вялікую скрыню і прапанаваў нам адгадаць, што ў ёй. Намаганні 
даць правільны адказ былі марнымі. Высветлілася, што там былі самыя 
розныя лялькі, якія ўсім прыйшліся да спадобы. Настаўнік сказаў, што мы 
трымаем у руках незвычайныя цацкі, бо з імі можна адмыслова бавіць час. 
Так Іван Паўлавіч зацікавіў нас лялечным тэатрам. Я з радасцю ўдзельнічаў 
у інсцэніроўцы казкі.

У сярэдніх класах першым маім настаўнікам беларускай мовы і 
літаратуры быў Іван Рыгоравіч Масакоўскі. Яму падабалася, як я выразна, 
натхнёна чытаў вершы. Гэта быў надзвычай інтэлігентны і сціплы чалавек. 
Бацька неяк мне сказаў, што Іван Рыгоравіч у гады вайны ваяваў на фрон-
це. Памятаю, калі я пачаў друкавацца ў раёнцы, прыйшоў да настаўніка 
і сказаў, што хачу напісаць пра яго (тады Іван Рыгоравіч ужо быў на 
пенсіі). Але, на жаль, я так і не пачуў ні слова пра тое, што мяне цікавіла. 
З Масакоўскімі наша сям’я жыла ў блізкім суседстве. Іван Рыгоравіч быў 
чалавек нездараўчаты, цяжка хварэў, і таму па гаспадарцы яму нярэд-
ка пасабляў мой бацька: касіў, араў, нарыхтоўваў дровы… Я дапамагаў 
настаўніку пераносіць брыкет, прывезены для апалу хаты. Разоў колькі па 
просьбе Івана Рыгоравіча баранаваў агарод, абганяў бульбу, а неяк, калі не 
было каму раскінуць колькі градусаў (гэта значыць барознаў) бульбы, ён 
упершыню даверыў мне стаць за плуг. Ён часта і падоўгу гаварыў са мною, 
цікавіўся, як мая вучоба ў школе, што я чытаю, пра што пішу. Заўсёды 
штосьці раіў, падказваў. Надаралася, запрашаў дахаты, каб падзяліцца 
ўражаннямі пра прачытаную новую беларускую кнігу. Алена Мітрафанаўна, 
жонка майго настаўніка, на гадавыя святы прыносіла “працаўнічку”, як яна 
называла мяне, гасцінцы, а Іван Рыгоравіч неяк гукнуў да сябе і падараваў 
нават свой веласіпед. Ніколі не забуду, як ён суцяшаў мяне і падтрымліваў 
у горкія хвіліны жыцця.

Потым мне пашчасціла вучыцца ў заслужанай настаўніцы Беларусі Вольгі 
Ільінічны Марціновіч. Гэта быў першы чалавек, які адчуў мае творчыя 
здольнасці. Робячы агляд сачыненняў, яна амаль заўсёды зачытвала абзац 
ці некалькі сказаў з маёй пісьмовай работы. Наша настаўніца ўмела ства-
рыць эмацыйны настрой у класе. Памятаю, як глыбока крануў маё сэрца 
барадулінскі верш пра бацьку ў чытанні настаўніцы, і я ледзь утрымаўся, 
каб, як той хлопчык-бязбацькавіч, не “заплакаць шчырымі слязамі”. Вольгу 
Ільінічну я згадваю толькі ў школьных сценах, сярод нас, дзяцей. Я многае 
аддаў бы ў жыцці за тое, каб хоць на міг вярнуцца ў дзяцінства і зноў трапіць 
на ўрок роднай літаратуры да маёй дарагой настаўніцы.
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Леанід Мікалаевіч Шкуцька нядоўга выкладаў у нашым класе, а да таго, 
надаралася, колькі разоў замяняў урокі. Ён ужо быў чалавек перадпенсійнага 
веку, сівагаловы, але вельмі рухавы, хадзіў паспешлівым крокам, хоць і аба-
пёршыся на кульбу. Леанід Мікалаевіч прыйшоў да нас у дзявятым класе, і мы 
пачалі вывучаць беларускую савецкую літаратуру, зацікавіць якой, як я цяпер 
разумею, было няпроста. Запомніліся мне з урокаў пра Купалу хіба вершы 
“Лён” і “Беларускім партызанам”. А вось разгляд баек Крапівы стаў святам 
смеху. Найлепшыя ж урокі былі па творчасці Кузьмы Чорнага. Л. Шкуцька 
распавядаў пра цімкавіцкі перыяд жыцця пісьменніка, пра чорнаўскіх герояў, 
зачытваў апісанні Скіп’ёўскага лесу, вялікага скрыжавання, некалькі разоў 
прамаўляў любімы чорнаўскі афарызм: “Вялікі доктар усялякай хворасці ў 
чалавечай душы – час – мае вечнага свайго дапаможніка – працу”. Па пра-
граме мы праходзілі раман “Трэцяе пакаленне”. Шмат гаварылі пра Міхала 
Тварыцкага, галоўнага героя твора. Гэты чалавек у бруднай, неахайнай во-
пратцы выклікаў у мяне сорам і, разам з тым, шкадаванне. У вобразе Тва-
рыцкага я пазнаў нашых змардаваных працай вяскоўцаў у вышмальцаваных 
целагрэйках.

Лёс падараваў мне яшчэ аднаго настаўніка беларускай літаратуры. У на-
шу школу Генадзя Іосіфавіча Казака накіравалі на працу пасля заканчэн-
ня філфака БДУ. Малады настаўнік з кучаравай чупрынай і ў акулярах з 
залацістай аправай напачатку пачуваў сябе сярод старшакласнікаў не зусім 
упэўнена, але ў хуткім часе асвойтаўся, і з класам ў яго быў, як кажуць, 
поўны кантакт. Ён даведаўся пра мае літаратурныя схільнасці і зацікаўленні 
і неўзабаве пачаў прыносіць свае кнігі ды часопісы. Так я пазнаёміўся з 
вельмі карыснай на той час для сябе кнігай “Я читаю рассказ” (1973) С. Ан-
тонава, дзе, апрача іншых, была выказана вось гэтая парада для маладых 
пісьменнікаў: “Очевидно, не следует навязывать насильно героям типичность, 
а доверять их живому, естественному поведению. Надо глубже изучать при-
роду человека, его индивидуальные черты, особенности, привычки”. Я пачаў 
больш пільна ўзірацца ў людзей, сачыць за іх жэстамі, манерай гаварыць. 
Настаўнік пастаянна цікавіўся сучасным літаратурным працэсам, па-за 
яго ўвагай не заставаліся таленавітыя творы беларускіх пісьменнікаў. На 
пачатку заняткаў Генадзь Іосіфавіч часам гаварыў пра яркія літаратурныя 
з’явы, найбольш значныя публікацыі сучасных аўтараў. Мне здаецца, што 
ён найперш хацеў пазнаёміць з новымі творамі менавіта мяне, бо бачыў 
маю апантанасць роднай літаратурай. І вось я да паўночы чытаю “Пушчу” 
В. Карамазава, вельмі эмацыйна рэагую на баладу “Дыктант” У. Някляева… 
У тым, што на рэспубліканскім конкурсе сачыненняў я заняў другое месца, 
ёсць значная заслуга і яго, Генадзя Іосіфавіча Казака. Гэтаму папярэднічалі 
яго гутаркі пра культуру мастацкай творчасці. Ён, рэдагуючы напісаны мною 
тэкст, гаварыў пра недахопы, вучыў, што не трэба пераймаць літаратурныя 
штампы, газетна-канцылярскую мову.

З настаўнікаў рускай мовы і літаратуры ў плане філалагічнай падрыхтоўкі 
найбольш дала мне Соф’я Барысаўна Нусенсон (Пакалевіч). Бог падараваў 
ёй выключны талент педагога-славесніка. Яна выкладала літаратурны 
матэрыял нетрывіяльна, нестандартна. Соф’я Барысаўна ўмела нас раз-
гаварыць, разварушыць нават тады, калі ўжо сітуацыя, здавалася б, была 
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безнадзейнай. Праблемныя пытанні, пастаўленыя ёй, прымушалі думаць, 
разважаць і спрачацца. Яна імкнулася, каб мы авалодалі культурай мыслен-
ня, культурай пачуццяў, займелі ў жыцці трывалыя маральныя перакананні. 
Слова яе выхоўвала, падказвала шукаць сапраўднае, прыгожае, непадман-
ную мэту і сэнс жыцця. Да ўрокаў Соф’і Барысаўны асабіста я пачынаў 
рыхтавацца летам: начытваў тэксты і вёў літаратурны дзённік (на вядзенне 
дзённіка, праўда, надоўга імпэту не хапала). Вельмі шмат і досыць скрупу-
лёзна мы з настаўніцай працавалі над конкурснымі сачыненнямі. Я ўдзячны 
ёй за тыя мае творчыя пакуты і пошукі, за ўрокі, на якіх віталася шчырае 
самавыяўленне, праца душы і думкі.

Больш за дзесяць гадоў я атрымліваю лісты ад свайго былога настаўніка 
Васіля Паўлавіча Лобана, які цяпер жыве ў Капылі. У Цімкавіцкай школе 
ён выкладаў замежную мову, з вясны 1990 г. колькі часу працаваў у музеі 
Кузьмы Чорнага. Творчая натура з юнацкіх гадоў, Васіль Паўлавіч у сталым 
веку пачаў пісаць па-беларуску. Апантанасцю, настойлівасцю, працавітасцю ён 
нагадвае лонданаўскага Марціна Ідэна. Васіль Паўлавіч дапамагаў мне рыхта-
вацца да экзамену па замежнай мове, калі я наважыўся паступаць на журфак 
БДУ. Пасля абароны маёй кандыдацкай дысертацыі ён пісаў: “Я верыў у твой 
поспех тады, як веру цяпер, што ты дойдзеш да доктара навук праз 5-6 год. 
У цябе ўсё наперадзе, а я сваё ўжо амаль пражыў. Я па-добраму табе зайздрош-
чу: ты не згубіў свае маладыя зімы і вёсны, як я…”

Калі я вырашыў падацца ў журналістыку, то ў гэтым выбары мяне 
падтрымлівала зямлячка, на той час галоўны рэдактар часопіса “Работніца і 
сялянка” Марыя Іосіфаўна Карпенка. Пры паступленні на журфак БДУ пас-
ля атрыманых трох выдатных адзнак напаткала няўдача: я цяжка захварэў, 
трапіў на шпітальны ложак. “Калі не ляжаце тэрмінова на лячэнне, то вучоба 
не спатрэбіцца ў жыцці больш ніколі”, – такі суровы прысуд зрабіў сталічны 
доктар. Было крыўдна і балюча, бо вучобай на гэтым факультэце я трызніў з 
таго часу, калі пачаў друкавацца ў дзіцячых выданнях і раёнцы. Зімою 1980 г.  
рэдактар раёнкі Віктар Адамавіч Семянкевіч запрасіў мяне месяц папраца-
ваць у газеце. Своеасаблівая азнаямленчая праца ў асяродку творчых людзей 
яшчэ больш узмацніла маё жаданне быць журналістам. Штодня я сустракаўся 
з Іванам Іванавічам Пракарынам, паэтам і кіраўніком літаб’яднання. Ён 
зрабіў крытычны аналіз маіх першых апавяданняў, і тыя парады, як кажуць, 
прыдаліся. Іван Іванавіч у рэкамендацыі-накіраванні на вучобу адзначаў, што 
мае найлепшыя публікацыі вызначаюцца “добрым літаратурным выкладан-
нем матэрыялу”, выказваў спадзяванне, што ў будучым з мяне “атрымаецца 
сапраўдны творчы працаўнік”. Такія словы акрылялі, дадавалі ўпэўненасці…

2009 г.
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Людмила Нижевич (Каминская)
МОИ КЛАССНЫЕ РУКОВОДИТЕЛИ

Я считаю, что нашему классу очень повезло с классными руководителями. 
С нами были с 5-го по 10-й классы заботливые и одновременно строгие, задор-
ные и творческие, любящие всё новое, передовое личности.

Первым классным руководителем была Светлана Сергеевна Расторгуева, ко-
торая преподавала у нас английский язык. Она умела увлечь и заинтересовать 
нас на своих уроках. Мне очень нравилось писать сначала иностранные буквы, 
а потом и слова, запоминать их значение и произносить, затем переводить тек-
сты. Это всё было до тех пор, пока не пропустила месяц занятий. Тогда я очень 
отстала и, не успев догнать своих, потеряла интерес к языку.

Я думаю, мы все вспоминаем с удовольствием поход на лыжах в Пруссы в 
музей боевой славы. Был сильный мороз, но весь наш класс – 42 человека – 
пришел с лыжами к назначенному месту. Красиво на солнце переливался снег, 
вдалеке темнел лес. Лыжная цепочка растянулась на сто с лишним метров, а 
посредине шла на лыжах наша классная. Всем было весело. В Скипьёвском 
лесу мы сделали привал. Мальчики насобирали веток сосны и разожгли костер. 
И тогда мы подходили к нему и грели руки. Возвращаясь домой, все очень 
проголодались и, собрав только 18 копеек, купили булку хлеба. Каждый под-
ходил и отламывал кусочек, который нам казался очень вкусным. Каждому 
хотелось, чтобы это удовольствие длилось дольше. Этот небольшой кусочек 
хлеба, а главное, чувство сплоченности, братства придали нам силы, бодрости 
на обратный путь. С хорошим настроением явилась я домой. Переступив по-
рог, сразу залезла греться на хорошо вытопленную печь и попросила дать мне 
поесть. Мама смеялась, что такой порции еды я не съедала никогда.

А летом мы пошли в поход в Несвиж. Было очень жарко, мы напаковали 
полные рюкзаки, и они после семи километров нам казались в три раза тяже-
лее. Палатки несли по очереди. Не могли пройти мимо дзота. Залезли в него 
на первый этаж. А есть и второй, и, наверное, третий, но они были затоплены 
водой. Когда начали из дзота вылезать, на выходе увидели гнездо ужей, кото-
рые извивались и шипели. Нам, девчатам, было очень страшно лезть в лаз над 
ужами, мы и кричали, и пищали, но в дзоте же не будешь оставаться.

Дойдя до Кукович и совсем выбившись из сил, решили остановиться в лесу 
и разбить палатки на ночевку. Тут уже мальчики проявили себя. Палатки по-
ставили быстро и разожгли костёр. Кто ходил хоть раз в поход, тот вспомнит 
состояние романтики. И ещё, я думаю, у нас у всех просыпается на генном 
уровне инстинкт первобытных людей. Девочки собирали на чай какие-то тра-
вы, варили со Светланой Сергеевной кашу с тушенкой, а потом все с большим 
аппетитом всё это ели. Наутро уже решили не идти, а ехать на автобусе до 
Несвижа и обратно. 

На Новый год мы с классом под чутким руководством Светланы Сергеевны 
поставили сказку “Золушка” Э. Золя. Мне досталась роль Марианны – старшей 
дочери лесника. Этот спектакль тоже сплотил и подружил наш класс. 

А в шестом классе мы ставили на Новый год сказку “Двенадцать месяцев”, 
с Марией Афанасьевной Астрейко, моей мамой, которая стала у нас классным 
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руководителем. В этой сказке у меня была роль падчерицы. Я и теперь помню 
первые слова, с которыми выходила к елке: “Ой, так метет, так метет, что и 
конца и края не видно”. 

Мне запомнились интересные конкурсы с призами “А ну-ка, парни!” к 
23 февраля и “А ну-ка, девушки!” к 8 Марта. Это были настоящие праздники 
для всех нас. Второе мероприятие я помню лучше, поскольку была его участ-
ницей. Я и теперь помню, как под крики болельщиков вырезали из картофелин 
грибки, но зато была полнейшая тишина, когда угадывали мелодии песен. 
Каждому нужно было исполнить какой-нибудь номер художественной самоде-
ятельности. А поскольку я раньше занималась в музыкальной школе по классу 
аккордеона у Марата Раевского (между прочим, он был очень терпеливым, 
хорошим педагогом), то исполнила песню “Вологда”. Всем понравилось. Это 
было понятно по бурным аплодисментам.

Мария Афанасьевна научила нас исполнять, танцы “Бульба”, “Лянок”, 
“Лявониха”. Нам это так нравилось, это для нас было такое необычное и новое 
занятие – самим петь и танцевать, – что и теперь некоторые элементы танца я 
помню. С Марией Афанасьевной запомнился на всю жизнь поход в Николаевщи-
ну, на родину Якуба Коласа. На железнодорожную станцию явился опять весь 
класс – 42 человека. Уже теперь, с возрастом, я понимаю, какая ответственность 
лежала на ней. Не секрет, что у большинства наших мальчиков по поведению 
стояло неудовлетворительно. Самые яркие моменты – это встреча с братом Якуба 
Коласа Иосифом, его рассказ о детстве и чтение наизусть поэмы “Новая земля” 
Якуба Коласа. Я и теперь храню буклет, подписанный им. Помнится столетний, 
темный, дремучий еловый лес и среди него мостик через ручей, о котором Мария 
Афанасьевна сказала словами Якуба Коласа: “Цякла тут з лесу невялічка / Тра-
вой заросшая крынічка, / Абодва берагі каторай / Лазняк, ракітнік абступалі”. 
Приготовление ужина на костре. Каша и чай с дымком, ночлег на сеновале, где 
жила семья Якуба Коласа. Возвращение домой на дизеле – высунув головы из 
вагона, мы все вместе пели задорные пионерские песни.

Мария Афанасьевна у нас ещё преподавала русский язык и литературу. 
Уроки были интересные, увлекательные. Я особенно любила слушать биогра-
фии писателей. А когда мы рассказывали наизусть стихотворения, то старались 
с интонацией, красиво прочитать их, потому что Мария Афанасьевна уделяла 
этому много внимания. Легко было писать диктанты, так как она читала текст 
выразительно.

В старших классах у нас классным руководителем была Ольга Ильинична 
Мартинович, заслуженная учительница БССР. У нас она вела белорусский язык 
и литературу. Она очень интересно знакомила нас с произведениями, так, что 
хотелось скорее взять книгу в руки и прочитать её. Как теперь помню её слова 
о романе “Людзі на балоце” И. Мележа: “Ганна не любіла Яўхіма, але думала, 
што сцерпіцца — злюбіцца. Не сцярпелася, не злюбілася”. Много внимания 
она уделяла написанию сочинений. Придя на урок, она поднимала нас читать 
написанные сочинения, а лучшие зачитывала в других классах. Благодаря ей 
на вступительных экзаменах в Белорусскую сельскохозяйственную академию я 
одна из ста человек писала сочинение на белорусском языке на тему “Лірыка 
Янкі Купалы” (без шпаргалки). И мероприятия в старших классах проводи-
лись более серьезные: политинформации, к которым готовились сами ученики,  
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собрания, на которых обсуждали поведение учащихся. Ольга Ильинична гото-
вила нас к самостоятельной жизни. Она организовала самоуправление в классе. 
Ольга Ильинична была ответственной за сбор материалов, создание экспозиции, 
проведение экскурсий в музее Кузьмы Чорного. Она привлекала и нас к этому 
делу. Например, я тоже была экскурсоводом в школьном музее. 

Многим учащимся нашего класса посчастливилось заниматься в детской 
студии при Тимковичском народном театре, которым руководила заслуженная 
учительница школ БССР, бывший директор школы Зинаида Иосифовна Рома-
ненко. Я с нетерпением ждала каждую репетицию, потому что это было так 
интересно – узнавать, как правильно стоять на сцене, как говорить, как же-
стикулировать. У нас были сценические декорации, костюмы, освещение, грим 
из Большого оперного театра. Это заслуга Зинаиды Иосифовны. Она старалась 
привить нам любовь к искусству, и это ей удалось. Мы не только выступали со 
спектаклями в своей школе, но и ездили по району. Запомнилось, что, когда 
ставили спектакли в клубах соседних деревень, первые ряды были всегда за-
няты нашими одноклассниками, которые так поддерживали нас. Вот тогда у 
нас зародилась дружба на всю жизнь.

2014 г.

Анна Циперман (Коледа)
СЛОВО ОБ УЧИТЕЛЯХ

В жизни каждого человека есть люди, которым ты благодарен, которым 
хочется сказать “спасибо”. К сожалению, не всегда и не всем это удается. Бы-
вает, не находятся подходящие слова, бывает, что слишком поздно это делать, 
бывает, что просто момент не подходящий. Когда меня попросили написать о 
своих учителях по случаю выхода книги о Тимковичской средней школе имени 
Кузьмы Чорного, в которой я училась, то я поняла, что это и есть самый что 
ни на есть “подходящий момент”.

Сразу отмечу, что поблагодарить хочется всех учителей. Просто за то, что 
они сделали. За то, что они выполняли свой нелегкий труд. За то, что они по-
влияли на нас, учеников, так, чтобы мы стали теми, кто мы есть сегодня. Для 
меня таким учителем в первую очередь стала Светлана Сергеевна Расторгуева, 
преподаватель английского языка. Благодаря ее увлеченности предметом и уме-
нию заинтересовать им учеников я решила связать свою профессию с иностран-
ными языками. А самое главное, Светлана Сергеевна была Человеком с большой 
буквы, честным, принципиальным и справедливым, интересным собеседником 
и хорошим другом. К сожалению, ее нет с нами уже более тринадцати лет, 
однако память о ней будет долго жить в сердцах многих ее учеников и коллег.

Елена Павловна Стасевич стала первой учительницей для нашего класса. 
К ней мы пришли в уже далеком 1986 г. Добрая и одновременно строгая, Еле-
на Павловна научила нас читать и писать, познакомила со школьной жизнью. 
И только сейчас я понимаю, сколько терпения ей нужно было иметь, чтобы 
нас всех научить учиться.

Учителем, который знал нас лучше нас самих, несомненно, была наш клас-
сный руководитель Татьяна Григорьевна Хавренкова. Думаю, с этим утверждением 
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согласится большинство моих бывших одноклассников. Она поддерживала нас, 
таких разных и порой непослушных, всегда и во всем и даже в самых непростых 
ситуациях находила общий язык с нами всеми и с каждым в отдельности. Татьяна 
Григорьевна, отдельное спасибо Вам за “Кадриль”! Этот танец, которому Вы на-
учили нас, – одно из ярких воспоминаний о школьной жизни.

Большой вклад в формирование нас, учеников, как личностей внесла пре-
подаватель русского языка и литературы Софья Борисовна Пакалевич. Обучая 
нас грамотности и культуре речи, Софья Борисовна учила думать, делать само-
стоятельные выводы о прочитанных произведениях, выражать свое, а не взятое 
из литературной критики мнение. И поэтому зачастую обсуждение даже неболь-
ших рассказов превращалось в самые настоящие дискуссии и жаркие споры. 
Так, нашему учителю удалось научить нас выражать свои мысли, а не просто 
пересказывать чужие, сопереживать положительным героям и искать оправда-
ние действиям отрицательных. Можно смело сказать, что уроки русской лите-
ратуры, которые вела Софья Борисовна, были в некоей мере уроками жизни.

Интересными и познавательными всегда были и уроки биологии, которые 
вела Мария Григорьевна Подчеркова, компетентная во всех вопросах своего 
предмета. Ей удавалось увлечь нас тем, что кроме фактов, изложенных в учеб-
нике, она рассказывала нам больше. Она смогла привить нам любовь и интерес 
к живой природе, к тому, что нас окружает. Благодаря ей обыденные вещи, 
будь то дерево, насекомое или просто цветок, казались чем-то загадочным. Кро-
ме того, Мария Григорьевна делилась с нами, девочками, житейской мудростью 
и советами, которые актуальны для меня, взрослой женщины, и сегодня.

Нашему учителю математики и информатики Валерию Станиславовичу 
Лигеру удавалось подать такие сложные предметы, как алгебра и геометрия, 
действительно увлекательно. Интересные и занимательные задачи, отличное 
чувство юмора Валерия Станиславовича и его легкость в общении с нами де-
лали уроки поистине запоминающимися.

Вспоминая школу, хочу сказать о нашем библиотекаре Нине Константи-
новне Николайчик, которая была настоящим профессионалом. Приходишь ли 
ты за учебником, за литературой к реферату или за книгой по внеклассному 
чтению, Нина Константиновна всегда за считанные секунды найдет нужное, 
посоветует дополнительную литературу, расскажет о произведении так, что его 
хочется поскорее прочитать.

Много теплых слов хочется сказать в адрес практически всех наших учи-
телей. Ведь каждый из них уникален и талантлив. Веселый рассказчик и 
требовательный учитель истории Виктор Иванович Шаровар, чуткий и вни-
мательный учитель белорусского языка и литературы Галина Вячеславовна 
Пинчук, жизнерадостный и обаятельный учитель химии Ирина Евгеньевна 
Шкутько, строгий и немногословный учитель физики Валерий Иосифович Чер-
нявский, энергичный и увлеченный учитель физкультуры Николай Федорович 
Марук, энтузиаст своего дела учитель труда Анна Владимировна Федорович, 
организатор интересных мероприятий Ольга Антоновна Чигир, строгий, но 
справедливый директор Анна Васильевна Шаровар. В разные годы преподавали 
у нас также такие учителя, как Станислав Иосифович Чернявский, Татьяна 
Викторовна Шаровар, Светлана Флоровна Шанчук, Валентина Нестеровна 
Андрукович, Иван Константинович Андрукович, Александр Константинович 
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Лазовский, Василий Павлович Лобан, Татьяна Степановна Пинчук. Некоторые 
из наших учителей уже ушли из жизни, но добрый след, который они оставили 
после себя, не забудется.

Конечно, самым главным Учителем в моей жизни остается моя мама, Оль-
га Дмитриевна Коледа. И несмотря на то, что в детстве мы мало видели маму 
дома – она целыми днями была на работе, в школе, учила других детей ра-
зумному, доброму, вечному, – ей удалось воспитать нас с сестрой честными и 
достойными людьми.

Воспоминания о школе вызывают самые светлые чувства. Пускай не всегда 
всё было гладко, не каждый день хотелось вставать рано утром и идти в шко-
лу, сегодня вспоминается только хорошее: интересные беседы, веселые вечера, 
увлекательные поездки, добрые наставники. Да, нам действительно повезло с 
учителями. Все они, без исключения, талантливые, преданные профессии, вы-
полнили главную задачу – передали нам, ученикам, знания и умения, чтобы 
мы без опаски смогли отправиться в плавание по бескрайнему океану, имя 
которому Жизнь. Спасибо вам, дорогие учителя!

2015 г.

Вольга Радкевiч (Карпенка)
ГАНАРУСЯ, ШТО ТУТ ВУЧЫЛАСЯ

У 1990 г. я прыйшла вучыцца ў пяты клас Цімкавіцкай сярэдняй школы 
імя Кузьмы Чорнага. Дзякуючы класнаму кіраўніку Валянціне Несцераўне 
Андруковіч я ўлілася ў калектыў аднагодкаў без якіх-небудзь асаблівых пра-
блем, пасябравала з дзецьмі.

Валянціна Несцераўна – строгая настаўніца, мы яе крыху пабойваліся. 
Здаецца, нават хлопчыкі-свавольнікі сядзелі быццам мышы пад венікам. Мы 
паважалі настаўніцу, ведалі, што яна патрабавальная і справядлівая. Прагу-
ляць урокі рускай мовы ці літаратуры і ў думках не было. Перыядычна на за-
нятках рабілася самаправерка, г. зн. суседзі па парце абменьваліся сшыткамі і 
правяралі адзін у аднаго дамашняе заданне, а пасля сшыткі здавалі настаўніку.

Памятаю такі выпадак. Мая суседка па парце Вольга Тамашэня забылася 
сшытак дома, і калі пазней гэта выявілася, настаўніца паставіла нам абедзвюм 
двойкі. Ёй за невыкананую “дамашку”, а мне за тое, што не сказала. У пэўных 
выпадках, мабыць, павінна быць калектыўная адказнасць.

Раз на месяц мы рыхтавалі салодкі стол “Дзень імянінніка”, ладзілі 
“капуснік”. Усім было весела і цікава. Неаднойчы з класам ездзілі ў сталіцу ў 
цырк, у паркі адпачынку імя Горкага і Чалюскінцаў.

Адным з любімых прадметаў была гісторыя. Настаўнік Віктар Іванавіч 
Шаравар не толькі добра ведаў прадмет, але і дасціпна і цікава выкладаў, 
умеў данесці да вучняў свае веды. Віктар Іванавіч — чалавек з гумарам, яго 
“кароннай фразай” для тых, хто любіў пагаварыць або пасваволіць на ўроку, 
былі словы: “Смею вам напомнить, что дверь находится справа по борту”.

Памятаю такі выпадак. Гэта было, калі мы вучыліся ў 11-м класе. Юрка 
Аксёнік, які прыйшоў у пяты клас з Прускай школы, прынёс з сабой у клас 
плэер. Тады гэта быў цуд тэхнікі для вясковых дзяцей і моладзі, і, вядома ж, 
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усім хацелася паслухаць музыку праз навушнікі. Тое было крута, усе займалі 
чаргу. Вользе Архіпавай, маёй суседцы па парце, чарга выпала на ўрок гісторыі. 
Ці то суседка слухала касету на ўсю моц, ці то ў Віктара Іванавіча адмысловы 
слых, але настаўнік падышоў да Вольгі, якая, заплюшчыўшы вочы, наталялася 
гукамі музыкі і не звяртала ўвагі на мае штуршкі пад партай, зняў навушнікі 
і запрасіў яе на танец каля дошкі, а пасля сказаў: “А цяпер адна патанцуй 
на калідоры”. Вольга выйшла, але праз колькі хвілін вярнулася і павінілася, 
настаўнік дазволіў ёй сесці на сваё месца.

У 10-м класе ў нас змяніўся класны кіраўнік. Соф’я Барысаўна Пакалевіч 
выкладала рускую мову і літаратуру. Пра жыццё і творчасць рускіх 
пісьменнікаў яна расказвала так займальна і цікава, што 45 хвілін урока 
міналі незаўважна. Пра Соф’ю Барысаўну ў мяне засталіся самыя цёплыя 
ўспаміны, яна нас любіла, і мы адказвалі ёй тым жа.

Адным з любімых маіх настаўнікаў была Ніна Васільеўна Зубарык, якая 
выкладала алгебру і геаметрыю. Нягледзячы на тое, што з матэматыкай у мя-
не былі не зусім выдатныя адносіны, менавіта праз захапленне настаўніцай я 
хацела паступіць у фінансава-эканамічны каледж.

Памятаю, як дапамагала ў школьнай бібліятэцы Ніне Канстанцінаўне 
Нікалайчык. Мне вельмі падабалася раскладваць фармуляры, ставіць кнігі 
на паліцы, перагортваць старонкі. Можа, менавіта гэта, а таксама любоў да 
чытання і літаратуры, усё-такі паўплывалі на мой выбар прафесіі. Цяпер я 
бібліятэкар, працую ў Жыліхаўскай сельскай бібліятэцы.

Я ганаруся тым, што вучылася ў Цімкавіцкай сярэдняй школе, са сцен 
якой выйшла ў свет нямала вядомых, таленавітых людзей. Менавіта ў гэтай 
школе калісьці вучыліся, седзячы за адной партай, мае бабуля і дзядуля. Мае 
бацькі і цёткі таксама былі вучнямі цімкавіцкіх настаўнікаў. У Цімкавіцкім 
міжшкольным ВПК навучаўся мой будучы муж, які прыязджаў сюды з 
СШ № 1 Капыля. Цяпер тут вучацца нашы сыны.

2015 г.
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ІV

Якаў Кожанаў
ЭНТУЗІЯЗМ ПАТРЫЯТЫЧНАГА ВЫХАВАННЯ МОЛАДЗІ

У Цімкавіцкай сярэдняй школе імя Кузьмы Чорнага вядзецца вялікая рабо-
та па ваенна-патрыятычным выхаванні вучняў. Цудоўнае месца для яе разгорт-
вання – музей 17-га Чырванасцяжнага пагранатрада, якім загадвае намеснік 
дырэктара па пазашкольнай і пазакласнай рабоце Валянціна Міхайлаўна 
Шустоўская. Яна ж і добры экскурсавод.

Музей наведваюць не толькі школьнікі і жыхары Цімкавіч. Частыя экскур-
санты – моладзь і пажылыя людзі з розных куткоў раёна. Вось і нядаўна тут 
пабывала група школьнікаў з Комсіцкай васьмігадовай школы. З цікавасцю 
агледзелі яны баявыя рэліквіі пагранічнікаў, паслухалі захапляльны расказ 
Валянціны Міхайлаўны пра гераічныя будні байцоў і камандзіраў атрада па 
ахове дзяржаўнай мяжы.

Вялікі ўклад у справу ваенна-патрыятычнага выхавання ўносіць старшая 
піянерважатая школы Антаніна Паўлаўна Жук. Пад яе кіраўніцтвам юныя 
ленінцы вядуць збор розных рэчаў і дакументаў пра гераічныя справы савецка-
га народа ў дні Вялікай Айчыннай вайны. Аформлены тэматычны альбом “Па-
мяць сэрца”. Вядзецца перапіска са слаўнымі землякамі, пошукавая работа.

Зусім нядаўна ў школе была абсталявана зала патрыятычнага выхавання. 
Тут аформлены прыгожы стэнд, прысвечаны воінам, што загінулі летам 1944 г. 
пры вызваленні Цімкавіч ад фашысцкіх акупантаў. На ім змешчаны фотакарткі 
41 воіна-вызваліцеля і кароткія тэксты пра іх жыццё і ратныя подзвігі.

Прыцягваюць да сябе ўвагу стэнды пра былых выпускнікоў школы 
Уладзіміра Аляксандравіча Наржымскага, Ігната Ігнатавіча Казлоўскага,  
Арсена Аляксеевіча Нячаева, якія ўганараваны званнем Героя Савецкага  
Саюза, стэнд пра партызанскі рух на Капыльшчыне.

На трэцім стэндзе дэманструюцца матэрыялы на тэму “XXVI з’езд КПСС аб 
умацаванні абароннай магутнасці нашай Радзімы”.

А пошукавая праца працягваецца. Юныя краязнаўцы вядуць збор фотакар-
так і розных дакументаў пра ратныя подзвігі выпускнікоў школы, што загінулі 
смерцю герояў за свабоду і незалежнасць нашай Радзімы.

У новай зале, дзе размешчаны стэнды, будуць праводзіцца ўрокі мужнасці, 
розныя гутаркі, зборы і іншыя мерапрыемствы па патрыятычным выхаванні 
моладзі.

У школе свята захоўваюцца слаўныя традыцыі землякоў старэйшага пака-
лення. Работа выхавальнiкаў і юных краязнаўцаў цалкам адпавядае наказам 
слаўнага сына Paciі А. С. Пушкіна: “Гордиться славою своих предков не только 
можно, но и должно. Не уважать оной есть постыдное малодушие”.

1983 г.
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Якаў Кожанаў
ЗЕРНЕ ПАДАЕ НЕ НА КАМЕНЬ

Ніна Паўлаўна Жук выкладае рускую мову і літаратуру ў Цімкавіцкай ся-
рэдняй школе імя Кузьмы Чорнага параўнальна нядоўга. Але гэта не азначае, 
што ў яе сістэме працы адсутнічаюць “рацыянальныя зёрны”. Для пераканання 
варта наведаць хоць бы класныя гадзіны.

Ідзе звычайны ўрок рускай літаратуры ў пятым класе па матэрыялах 
аповесці В. Г. Караленкі “Дзеці падзямелля”.

У класе ціха, уся ўвага вучняў засяроджана на галоўных героях. 
Правільныя адказы адразу заахвочваюцца ласкавымі словамі. Тых, хто дапу-
скае недакладнасці, памылкі, настаўніца папраўляе, маўчуноў – сарамаціць. 
Адзнакі ставіць не спяшаецца. Пасля праверкі дамашняга задання і ўступнага 
слова выразна, з майстэрствам прачытала ўрывак з першай главы.

Невыпадкова многія яе выхаванцы з мастацкім пачуццём дэкламавалі 
верш “На Волзе” М. Някрасава. Найлепшыя атрымалі “выдатна”. Але не ўсе. 
Многія вучні, адказваючы на пытанні, ужывалі беларускія словы, дапускалі 
памылкі ў вымаўленні. Ніводнае адступленне ад правіл вымаўлення не заста-
лося незаўважаным.

Мне даводзілася некалькі разоў наведваць заняткі Ніны Паўлаўны Жук, і 
заўсёды я атрымоўваў задавальненне, адчуваў, як вучні пазбаўляліся бы лых 
памылак, як упарта праца валі над сабой. У выніку – павысілася культура 
мовы, а ра зам з гэтым і эстэтычнае ўспрыняцце тэмы. Напрыклад, у час 
чытання аповесці Караленкі прабел адчуваўся па частцы дзеясловаў руху, 
тады настаўніца зрабіла даступны крок – дала вучням заданне падабраць па 
некалькі падобных дзеясловаў.

– Гэты прыём я пераняла ад выдатнага метадыста М. А. Рыбнікавай, – 
прызнаецца Hiна Паўлаўна. – Рэкамендацыі, выкладзеныя ў яе кніжцы “Очер-
ки по методике литературного чтения”, вельмі карысныя і ўяўляюць вялікую 
цікавасць для педагогаў.

Асабліва шмат увагі ўдзяляе Ніна Паўлаўна выразным сродкам мовы, 
параўнанням, эпітэтам, памяншальна-ласкальным суфіксам. У той жа першай 
главе было выбрана і прадстаўлена вучням для асэнсавання па некалькі самых 
яркіх прыкладаў, якія падаваліся ў цеснай сувязі са зместам аповесці.

На станоўчых вобразах аповесці Ніна Паўлаўна старалася прывіць вучням 
пачуцці сяброўства, таварыскасці, узаемнай павагі, дабраты, чуласці. Для 
гэтага яна ўводзіла школьнікаў у свет сапраўднай дружбы Васі з дзецьмі пад-
зямелля.

Хлопчыкі рабілі ўсё магчымае, каб аблегчыць жыццё хворай Марусі. 
Яны збіралі для яе кветкі, рознакаляровыя каменьчыкі, лавілі матылькоў, 
расказвалі ёй казкі.

Такія прыклады запалі ў душы малалеткам зярнятамі дабраты, ласкі, 
чуласці, якія ў будучым абавязкова дадуць патрэбныя ўсходы. Не было б 
поўнага ўяўлення пра педагагічную дзейнасць Ніны Паўлаўны без наступнай 
дэталі. Ёсць у яе характары адна “слабасць” – няўтольная цяга да кнігі. Цяж-
ка знайсці аўтара, кніг якога яна не чытала б. А калі чалавек шмат ведае, 
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ён можа больш аддаваць іншым. Невыпадкова асаблівы акцэнт настаўніца 
ставіць на пазашкольнае чытанне, раіць пазнаёміцца з кнігамі тых аўтараў, 
лірычныя героі якіх з’яўляюцца прыкладам, даюць урокі любві да Радзімы, 
урокі мужнасці, справядлівасці, волі і вялікай адвагі ў імя светлай мэты.

1977 г. 

Якаў Кожанаў
УРОК ПАТРЫЯТЫЗМУ

На XXVI з’ездзе КПСС настаўніца А. А. Смірнова з Кастрамской вобласці 
выказала думку, што трэба не толькі даваць вучням глыбокія, трывалыя веды 
па прадметах, але і выхоўваць у дзяцей цвёрдую ідэйную перакананасць, па-
трыятызм, высокія маральныя якасці.

Цяпер няма ўрокаў у школе. Дзеці адпачываюць у цудоўных умовах, якія 
стварыла ім наша дзяржава. Мне ж не забываецца адзін з урокаў настаўніцы 
Цімкавіцкай сярэдняй школы імя Кузьмы Чорнага Соф’і Барысаўны Нусен-
сон, на якім удалося папрысутнічаць – там я знайшоў пацвярджэнне і творчы 
працяг думкі дэлегаткі з’езда А. А. Смірновай. Соф’я Барысаўна паказала ся-
бе сапраўдным майстрам педагогікі, таму – лічу – будзе не позна падзяліцца 
сваімі ўражаннямі цяпер, пасля заканчэння навучальнага года.

У чацвёртым класе вывучаўся верш “Сын артылерыста” К. Сіманава 
Невялікі, здавалася б, звычайны верш. Аднак колькі карысці ў выхаванні 
дзяцей ён можа даць, калі справай займаецца сапраўдны настаўнік!

Спачатку Соф’я Барысаўна коратка напомніла дзецям пра Вялікую Ай-
чынную вайну, пра жыццё і творчасць паэта. Перад чытаннем верша і ў час 
чытання тлумачыліся незразумелыя малым словы: каардынаты, батарэя, 
рацыя і іншыя. Запамінаўся правапіс гэтых слоў. Потым вучні з дапамогай 
настаўніцы знаходзілі выяўленчыя сродкі мовы, якімі паэт выразна маляваў 
падзеі вайны. I вось паўторнае чытанне верша – выразнае, эмацыянальнае – у 
выкананні саміх дзяцей, падзел твора на часткі, складанне плана яго, глыбокае 
пранікненне ў сэнс.

Не дзіўна, што дзеці неўзабаве самі беспамылкова назвалі галоўныя рысы 
характараў герояў верша: мужнасць, адданасць Радзіме, смеласць. Адчувалася, 
што гэта веды, якія вучні набылі непасрэдна на ўроку. А любімая прымаўка 
маёра Дзеева, аднаго з герояў верша, што “нішто нас не можа выкінуць з сяд-
ла”, стала любімай і для вучняў. Яны яе зразумелі так, што савецкіх воінаў 
не можа перамагчы ніякая сіла, ніякія абставіны.

Ёсць у вершы яшчэ адзін радок, які стаў з дапамогай настаўніцы сродкам 
выхавання ў дзяцей пачуцця гонару за наш народ, яго мужнасць і гераізм. 
Помніцца, што пасля расказу пра подзвіг Лёнькі (героя верша) К. Сіманаў 
заўважае, што і сёння хтосьці так, як Лёнька, ідзе да ворага ў тыл. Гэты ра-
док пасля дэтальнага тлумачэння яго Соф’яй Барысаўнай і самімі дзецьмі (з 
яе дапамогай) быў зразумелы правільна: у гады вайны гераізм быў масавым, 
усенародным.

Вялікае ўражанне зрабiў урок на вучняў. Саша Новік паспрабаваў намаля-
ваць лейтэнанта Пятрова (аднаго з герояў верша) у блакноце для малявання. 
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Іншыя вучні адказамі, непасрэднымі і шчырымі, паказалі, што ў іх сэрцы глы-
бока запала зерне ўдзячнасці да тых, хто змагаўся на вайне, узнікла вялікае 
адчуванне еднасці са сваім народам.

1981 г.

Людміла Занько
У СВЯТЛЕ ЎСПАМІНАЎ

На роднай Капыльшчыне, у Цімкавічах, жыве Вольга Ільінічна Марціновіч – 
настаўніца беларускай новы і літаратуры. Вось ужо колькі гадоў прайшло, як 
закончыўся для нас, яе былых вучняў, апошні ўрок, і раз’ехаліся мы па ўсёй 
неабсяжнай краіне. Але чым больш мінае часу, тым усё часцей успамінаюцца 
тыя кароткія 45-хвілінныя заняткі, на працягу якіх яна нам прывівала любоў 
да роднай беларускай зямлі – зямлі, азёр і лясоў, песень і казак, слаўных 
герояў і змагароў за народнае шчасце.

Нібы сейбіт, Вольга Ільінічна з дня ў дзень цярпліва вырошчвала ў нашых 
сэрцах маладзенькія і пакуль кволыя парасткі дабра, чуласці, справядлівасці з 
тым, каб яны дужэлі, набіраліся сілы і загартоўваліся, нарэшце глушачы сабой 
пустазелле сквапнасці, чэрствасці і бяздушша.

Яна ўвесь час рыхтавала нас да складанасцей самастойнага жыцця. Вучыла, 
што ў ім, як у кожнай нават невялікай рачулцы, дно не заўсёды роўнае ды 
гладкае, трапляюцца там і ямы, і віры. I каб не заблыталіся яе выхаванцы ў 
ціне абыякавасці, не дапусцілі памылак не толькі ў сшытку, але і ў жыцці, – 
аддавала Вольга Ільінічна ўсю сябе. Дзякуючы ёй мы з баек К. Крапівы 
вынеслі непрымірымасць да “гарлахвацкіх” і “махальнікаў івановых”, а з апо-
весцей В. Быкава і I. Шамякіна (яе любімых пісьменнікаў) – уменне адшукаць 
адзіна правільную лінію паводзін у самых складаных сітуацыях.

Запомнілася, што настаўніца часта паўтарала нам – у жыцці заўсёды 
ёсць месца подзвігу. І цяпер, праз гады, мы ведаем цвёрда, што ўсё жыццё 
В. I. Марціновіч – гэта і ёсць подзвіг. Трыццаць гадоў аддала яна выхаванню 
моладзі, укладваючы ў душу кожнага з нас часцінку свайго добрага сэрца. Мо 
таму з вялікай радасцю мы ўспрынялі вестку, што за нястомную працу Радзіма 
ўзнагародзіла яе званнем заслужанай настаўніцы БССР.

Вось ужо паўгода, як не турбуюць яе школьныя званкі, не схіляецца яе 
галава над школьнымі сшыткамі познім вечарам, – здароўе не дазволіла ёй 
працаваць далей. Але ў думках яна – мы ўпэўнены – заўсёды са школай. 
Ды і паштальён час ад часу прыносіць да яе нашы лісты, даючы адчуванне 
непарыўнай сувязі настаўніцы і вучняў.

Настаўнік! Чалавек, да якога заўсёды прыходзіш па параду пры цяж-
касцях, з кім дзелішся радасцю, калі да цябе нечакана наведаецца жаданая 
птушка поспеху. Упэўнена – пакуль не спыніцца гадзіннік жыцця, увесь час 
з падзякай буду ўспамінаць сваю настаўніцу, вучыцца ў яе жыць, працаваць, 
любіць людзей і Радзіму.

1984 г.
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СВЯТА ПАМЯЦІ КУЗЬМЫ ЧОРНАГА

Цімкавічы – радзіма нашага славутага земляка, выдатнага майстра бе-
ларускай прозы Кузьмы Чорнага. Ушанаваць яго памяць, пакланіцца яго 
агромністаму таленту сюды пастаянна едуць і ідуць людзі.

Але ніколі яшчэ пляцоўка ля новай прыбудовы мясцовай школы не бы-
вала такой люднай, як у гэты дзень, 24 чэрвеня. Яе запоўнілі настаўнікі, 
работнікі культуры, маладыя і старыя землякі пісьменніка. На свята памяці 
прыехалі вядомы беларускі скульптар Герой Сацыялістычнай Працы Заір 
Азгур, беларускія пісьменнікі Янка Брыль, Васіль Вітка, Іван Чыгрынаў, 
Павел Кавалёў, Макар Паслядовіч, Алесь Адамовіч, Сяргей Законнікаў, Іван 
Грамовіч, Алена Васілевіч, Адам Русак, Miкола Гамолка, Міхась Тычына.

У прэзідыуме сярод ганаровых гасцей – родныя сёстры славутага земляка 
Ганна Карлаўна і Марыя Карлаўна Раманоўскія, яго дачка Рагнеда Мікалаеўна, 
другі сакратар раённага камітэта партыі Нэлі Іосіфаўна Скавародкіна.

Урачыстасць, прысвечаную 80-гадоваму юбілею з дня нараджэння Кузьмы 
Чорнага, уступнай прамовай адкрыў намеснік старшыні райвыканкама Павел 
Васільевіч Сямёнаў. З кароткім, але змястоўным дакладам пра жыццёвы і 
творчы шлях Мікалая Карлавіча Раманоўскага выступіў беларускі крытык 
Міхась Тычына. З прамовамі выступілі: шчыры сябра Мікалая Карлавіча Заір 
Азгур, беларускія пісьменнікі Янка Брыль, Іван Чыгрынаў, Васіль Вітка, 
Павел Кавалёў, Алена Васілевіч, Іван Грамовіч, Макар Паслядовіч, Адам 
Русак, дырэктар Цімкавіцкай сярэдняй школы імя Кузьмы Чорнага З. І. Ра-
маненка, выкладчыца сярэдняй школы № 1 г. п. Капыля К. І. Сідзельнікава, 
супрацоўнік раённай газеты “Слава працы” У. К. Гурыновіч, вучні мясцовай 
школы Саша Бельскі, Людміла Камінская, Сяргей Іванейчык. Настаўнік 
Навасёлкаўскай сярэдняй школы М. П. Макарчук прачытаў свой верш, пры-
свечаны Кузьму Чорнаму.

З вялікай і змястоўнай канцэртнай праграмай перад прысутнымі выступілі 
артысты творчых калектываў рэспублікі.

З газеты “Слава працы”.
1980 г.

Марыя Карпенка
У ЧОРНАГА Ў ЦІМКАВІЧАХ

4 ліпеня 1944 года Кузьма Чорны, які ў вайну жыў у Маскве і, цяжка хво-
ры, шмат працаваў для роднай літаратуры, запісаў у дзённіку: “Учора ўночы 
паведамілі ў зводцы, што ўзялі Цімкавічы, Вялікую Раёўку, Жавалкі... Род-
ныя мае мясціны. Як мая душа рвецца туды! Яна заўсёды там. Там жывуць 
усе мае персанажы, усе дарогі, пейзажы, дрэвы, хаты, чалавечыя натуры, пра 
якія я калі-небудзь пісаў. Гэта ўсё адтуль, сапраўднае...”

Яму было наканавана не дажыць да Дня Перамогі – пісьменнік памёр у со-
рак чатыры гады 22 лістапада 1944 года,– але ўсё ж некалькі апошніх месяцаў 
пашчасціла пражыць на вызваленай ад фашыстаў роднай зямлі. Той зямлі, 
якую ён любіў, якая ўзгадавала яго талент, дзе жылі дарагія яго сэрцу людзі.
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Цімкавічы... Паселішча, якое ў пісьмовых крыніцах вядома з XV стагод-
дзя. Дарэвалюцыйнае мястэчка, дзе з 1815 года існавала пачатковае народнае 
вучылішча. Менавіта дзеля гэтага вучылішча і перабралася ў Цімкавічы з 
фальварка сям’я панскага парабка Карла Раманоўскага, дзе падрастаў здольны 
да вучобы хлопчык Коля.

У 1923 годзе Коля Раманоўскі пешкі пайшоў у Мінск, каб паступіць у БДУ. 
За плячамі ў яго быў ужо вялікі рыштунак: Цімкавіцкае народнае вучылішча, 
Нясвіжская настаўніцкая семінарыя, якую скончыць не давялося, бо Нясвіж 
акупіравалі белапалякі, работа сакратаром у Цімкавіцкім валасным рэўкаме, 
потым настаўнікам у мясцовай школе... ён ішоў у сталіцу, ужо добра ведаючы 
жыццё мясцовага люду, яго пакуты і надзеі, яго імкненне да шчасця. Потым 
21 год ён жыў для літаратуры, і кожны твор, што выходзіў з-пад яго пяра, быў 
густа населены гэтымі простымі людзьмі, былымі парабкамі, якія станавіліся 
гаспадарамі жыцця, прыгажэлі душою, а ў часіну ваеннага ліхалецця сваім 
сэрцам засланілі Радзіму.

Ён увайшоў у беларускую літаратуру як яе класік, і з кожным годам 
цікавасць да яго літаратурнай спадчыны ўзрастае. Бо гэтая спадчына – сцвяр-
джэнне новага чалавека, працэс нараджэння новага характару, свабоднага ад 
перажыткаў старога свету, вера ў новае пакаленне, якое «стаіць перад сваім 
векам», любоў да бацькаўшчыны, глыбокая філасофія свайго часу – блізкая і 
дарагая ўсім нам.

Гэтая спадчына – замілаванне родным краем, яго людзьмі і каларытам 
іхняга жыцця, іхняю сакавітаю моваю, сціплым і велічным родным пейзажам.

Гэтая спадчына – вялікая павага да жанчыны, клопаты пра яе лёс, яе 
чалавечую годнасць. Амаль што ва ўсіх сваіх творах пісьменнік малюе пры-
вабныя жаночыя натуры. Гаротніца Ганна з апавядання “Радасць жанчыны”, 
якая ўсім сэрцам цягнецца да радасці, святла. Нязломныя Зося Тварыцкая і 
Ірына Назарэўская з рамана “Трэцяе пакаленне”. Узнятая з самых нізоў да 
новага жыцця, моцная характарам Люба Лук’янская з аднайменнага рамана. 
Прывабныя жаночыя і дзіцячыя вобразы ў апавяданнях “Маленькая жанчы-
на”, “Макаркавых Волька”, “Начлег у вёсцы Сінегах”, у аповесці “Насцечка”, 
драме “Ірынка”...

Колькі кранаючых душу сцэн, дыялогаў рассыпана ў гэтых і іншых творах! 
Прыгадаем адзін з іх – з навелы “Начлег у вёсцы Сінегах”. Маці будзіць на 
досвітку сына, трэба гнаць на пашу карову. Яна ведае: хлопчык недаспаў, у 
яго баліць нага, але ж уставаць трэба.

– Сынок, устань.
– Ай, мама...
– Устань, сынок. Ну хто ж устане! Ты ж самы большанькі.
– Я яшчэ хоць трошкі пасплю...
– Заснеш удзень, а цяпер – ну каго ж я пабуджу!.. Устань, сынок, я табе 

новыя анучы ад свае старое сарочкі адарвала, каб табе было чым нагу мяккім 
абкруціць. Абуеш Міхалкавы лапцікі, яны табе велікаваценькія, і вольна назе 
будзе...

Ці не да самога аўтара, хлопчыка Колі, так звярталася калісьці маці 
Глікерыя Міхайлаўна, якая ў шэсць гадоў навучыла яго чытаць. якую сын 
вельмі любіў і вельмі пакутаваў, калі яна, яшчэ маладая, сканала ад сухотаў? 
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Не выпадкова пісьменнік літаратурным псеўданімам узяў сабе прозвішча, якое 
насіў матчын бацька Міхал Парыбак. Мянушка “Чорны” была прыдадзена яму, 
панскаму прыгоннаму, каб адрозніць ад іншых Парыбкаў, што не служылі ў 
маёнтку.

Спадчына Кузьмы Чорнага – гэта і першыя ў беларускай літаратуры буй-
ныя празаічныя творы пра Вялікую Айчынную вайну – раманы “Млечны 
шлях”, “Пошукі будучыні”, няскончаныя “Вялікі дзень” і аповесць “Скіп’ёўскі 
лес”, а таксама зборнік апавяданняў “Вялікае сэрца”, публіцыстычныя артыку-
лы і памфлеты. Асноўнай задачай у час вайны Чорны паставіў сабе выкрыццё 
“чумы XX стагоддзя” – фашызму, гэтага «жалезнага звера», і паэтызацыю 
тых людзей, што супрацьстаяць яму. Пісьменнік заклікаў свой народ рата-
ваць родную зямлю, ратаваць свет ад фашызму, адчуваў душою, што і ў яго 
Цімкавічах фашысты пакідаюць крывавы след. Той след быў жудасны: палеглі 
ў брацкую магілу сагнаныя ў ваколіцу Цімкавіч і расстраляныя амаль тысяча 
яго землякоў. Спалілі разам з людзьмі вёску Вялікія Прусы. Спалілі палову 
Цімкавіч. Расстралялі партызанскую сям’ю Скрыпкоўскіх – бацьку, маці і 
чацвярых дзяцей ва ўзросце ад чатырнаццаці да трох гадоў. Расстралялі сем’і 
Шахлевічаў, Стручковых... Чорны пісаў пра звычайных сялян-патрыётаў Парх-
вена Катлубовіча, Волечку Нявадавых, а ў гэты час у яго родных Цімкавічах 
яго землякі-партызаны 16 ліпеня 1942 года разграмілі варожы гарнізон.

“...Эпоха вялікай творчасці прыйдзе, гітлераўскі крывавы балаган лопне, 
інакш не можа быць”, – пісаў Кузьма Чорны Якубу Коласу 26 ліпеня 1942 го-
да. Гэтая эпоха надышла. Вялікая творчасць народная адрадзіла родны край, 
кожны яго куточак. Кузьма Чорны не дажыў да Перамогі, але ён вярнуўся 
ў Цімкавічы вялікім пісьменнікам, Гонарам вёскі, яе Памяццю, яе Сумленнем.

Змяніліся Цімкавічы. Шырока і вольна раскінулі свае вуліцы з дыхтоўнымі 
дамамі. Узгадавалі сады. Абкружылі вёску вадасховішчамі і жытнёвымі 
палеткамі. Узнялі над ёю тэлевізійныя антэны. Добрая слава ідзе па Капыль-
шчыне пра саўгас “Цімкавіцкі”, дзе ўмела гаспадарыць яго малады, прыго-
жы дырэктар Віктар Іванавіч Колас, аматар і знаўца літаратуры, пра заводы 
спіртавы і жалезабетонных вырабаў, чыгуначную станцыю, дзве аўтабазы.

Тут ёсць усё, што патрэбна чалавеку для харошага жыцця: школа-
дзесяцігодка з выдатнымі традыцыямі, якая носіць імя Кузьмы Чорнага, 
народны тэатр, клуб, бібліятэка, дзіцячы сад, бальніца, аптэка, аддзялен-
не сувязі, сталовая, пякарня, камбінат бытавога абслугоўвання, усялякія 
магазіны. Тут шануюць памяць ахвяр мінулай вайны – на іхніх магілах узвялі 
помнікі і абеліскі, да іх прыходзяць у будні і святы. Адсюль пайшлі ў свет 
тры Героі Савецкага Саюза і Герой Сацыялістычнай Працы, многія вучоныя, 
грамадскія дзеячы, перадавікі вытворчасці.

Тут жывуць працавітыя людзі, і сярод іх – невысокая жанчына з прыгожым 
тварам і дапытлівымі сінімі вачамі, якую ведае і стары, і малы. Дзяўчынкаю 
ёй пашчасціла вучыцца ў мясцовай школе, калі там настаўнічаў Мікалай 
Карлавіч Раманоўскі, будучы пісьменнік, а тады бялявы, кучаравы, худы 
юнак, які вельмі любіў жарт, удзельнічаў у самадзейных спектаклях, чытаў са 
сцэны свае гумарэскі. Мінуў час, і яна, цімкавіцкая дзяўчынка, з торбачкаю 
за плячамі, у якой ляжаў бохан хлеба, таксама падалася пехатою ў навуку, у 
Слуцк на настаўніцкія курсы. У вайну яе дарогамі былі сцежкі партызанскай 
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сувязной. А ўвесь пасляваенны час, да сённяшняга дня, яна, Зінаіда Іосіфаўна 
Раманенка, бяззменны дырэктар Цімкавіцкай сярэдняй школы. Тут яна ста-
ла заслужанай настаўніцай рэспублікі, ардэнаносцам, рэжысёрам першага ў 
Беларусі народнага тэатра, самым паважаным чалавекам ва ўсім наваколлі. 
Праз школу, а значыць, і праз лёс дырэктара, яе сэрца прайшло не адно пака-
ленне цімкаўцаў, якіх яна вучыла і вучыць ведам, прыгажосці, сумленнасці, 
дабру.

У гэтым вялікім сэрцы асобае месца належыць Кузьму Чорнаму. Сёння 
ў Цімкавічах дзейнічае музей К. Чорнага, якому прысвоена званне народна-
га, – плён шматгадовай працы, пошукаў, здабыткаў і бясконцых клопатаў 
Зінаіды Іосіфаўны і яе калег. У засені дрэў каля школы стаіць будынак, дзе 
сабрана ўсё, што можна было сабраць пра Чорнага, куды з усёй рэспублікі 
вядуць людзей дарогі да Чорнага. Вядуць пісьменнікаў і рабочых, хлебаробаў 
і школьнікаў. Па ініцыятыве З. I. Раманенкi ў школе адкрыты і яшчэ адзін 
музей – Чырванасцяжнага Цімкавіцкага пагранічнага атрада, што некалі стаяў 
тут і дзе служыў герой абароны Брэсцкай крэпасці лейтэнант Кіжаватаў. (Да-
рэчы прыгадаць, што першае апавяданне, якое было надрукавана ў 1923 годзе 
з подпісам “Кузьма Чорны”, называлася “На граніцы”.)

Цімкавічы... Сёлета 24 чэрвеня, у дзень 80-годдзя пісьменніка, як і заўсёды 
ў гэты дзень, тут была вялікая ўрачыстасць. Да Чорнага, да ўсіх цімкаўцаў 
прыехалі славуты скульптар, Герой Сацыялістычнай Працы Заір Ісакавіч 
Азгур, які калісьці сябраваў з пісьменнікам, быў на адкрыцці яго музея ў 
1964 годзе і падараваў музею скульптурны партрэт Чорнага, вядомыя нашы 
пісьменнікі Янка Брыль, Іван Чыгрынаў, Алесь Адамовіч, Алена Васілевіч, 
Васіль Вітка, Іван Грамовіч, Павел Кавалёў, Макар Паслядовіч, Міхась Ты-
чына, Адам Русак, Мікола Гамолка, Віктар Шымук. I быў мітынг. I казалі 
сваё слова пісьменнікі. I спявалі артысты. I мясцовы школьнік Саша Бельскі 
чытаў свой верш, прысвечаны Вялікаму Цімкаўцу: “...Які чароўны ён і звонкі, 
радзімы Чорнага куток!”

А вакол пляцоўкі ля школы, дзе ўсё адбывалася, дзе, апранутыя ў святоч-
нае, сядзелі і стаялі цімкаўцы, віравала жыццё. Цвілі акацыя, язмін, півоні. 
Кацілі некуды па сваіх справах машыны. З лугу далятаў водар свежага сена. 
Беглі хлопчыкі ў Скіп’ёўскі лес па першыя грыбы. Ішлі па вуліцы каровы. 
Гарлапанілі пеўні. I адзін стары цімкавец казаў другому: “А памятаеш, як 
Колька Раманоўскі нам смешныя гісторыі расказваў!..”

За ўсім гэтым з прэзідыума таго мітынгу сачылі павільгатнелыя вочы трох 
жанчын Раманоўскіх – сясцёр пісьменніка Марыі Карлаўны і Ганны Карлаўны 
і яго дачкі Рагнеды Мікалаеўны. Братоў пісьменніка Міхася і Юрася забрала 
вайна – яны склалі галовы ў 1941-м. Шмат гадоў Марыя Карлаўна працавала 
бухгалтарам у Цімкавіцкай школе, а Ганна Карлаўна – медсястрой у Мінску. 
Рагнеда Мікалаеўна – рэдактар на кінастудыі “Беларусьфільм”.

Яны часта бываюць у Цімкавічах, гэтыя тры жанчыны, ведаюць тут кожны 
куточак, кожную мясцінку, якія так любіў іхні брат і бацька. У той чэрвеньскі 
дзень пасля мітынгу яны ішлі цімкавіцкай вуліцай, і побач з імі бег па дзеда-
вых сцежках хлопчык Коля – унучак пісьменніка.

1980 г.
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Саша Бельскi
ПРА РОДНУЮ ШКОЛУ

З публікацый у перыёдыцы

Дасылаць допісы ў газеты я пачаў у 1975 г. Першыя мае публікацыі 
былі пра школьнае жыццё. А было яно надзвычай цікавым, насычаным на 
розныя падзеі і мерапрыемствы. Праводзіліся ўрачыстыя піянерскія лінейкі, 
камсамольскія сходы, вечарыны, конкурсы, ладзіліся канцэрты, спектаклі… 
Цяпер усё нават цяжка згадаць. Аднак звесткі пра школьнае жыццё другой 
паловы 1970-х гг. захаваліся ў тых публікацыях, што змяшчаліся ў газетах 
“Слава працы”, “Зорька”, “Піянер Беларусі”, “Чырвоная змена”, часопісе 
“Бярозка” і інш. Прапаную вашай увазе зацемкі і ўрыўкі з артыкулаў, якія 
перадрукоўваюцца з асобнымі аўтарскімі ўдакладненнямі і праўкамі.

1976 год
Пераможцы – шасцікласнікі
У нашай школе паспяхова прайшоў месячнік па зборы макулатуры. Пер-

шае месца ў дружным спаборніцтве занялі шасцікласнікі – больш як 500 
кілаграмаў макулатуры сабралі яны.

Дружна вучні прыносілі старыя кнігі, часопісы, сшыткі. Актыўныя 
зборшчыкі паперы – Сяргей Чомаў, Люда Бахта, Іра Карпач і многія іншыя.

Прыемна адчуваць, што і наша праца прынесла карысць.

У свеце цудоўнага
Усе вучні нашай школы зайздросцяць Наташы Жыбуртовіч, Сашу 

Ціхановічу, Гену Андруковічу і іншым юным артыстам з дзіцячай студыі пры 
Цімкавіцкім народным тэатры, які карыстаецца ў навакольных вёсках вялікім 
поспехам.

Юныя студыйцы мараць іграць у такіх спектаклях, як “Гаўрошы Брэсцкай 
крэпасці”...

Класы ззяюць фарбай
Поўнасцю падрыхтаваны да новага навучальнага года памяшканні 

Цімкавіцкай сярэдняй школы. Хоць сёння тут можна пачынаць заняткі.
Актыўны ўдзел у бягучым рамонце школьных будынкаў і памяшканняў 

бралі самі вучні. Старшакласнікі ў час летніх канікулаў рамантавалі парты, 
фарбавалі сцены, рабілі пабелку і займаліся іншай працай. Усе працавалі 
дружна, старанна. А як жа інакш! У гэтых класах яны самі будуць вучыцца 
з 1 верасня.

1977 год
Добрая, як маці
Хачу нізка пакланіцца маёй першай настаўніцы – Алене Казіміраўне Мохарт.
Больш за трыццаць гадоў плённай працы яна аддала школе. Гэты былі га-

ды выхавання многіх дзяцей, соцень юных сэрцаў, у якіх яна шчодра пасеяла 
зярняткі дабрыні, чуласці, любові.



242

Былыя вучні часта ўспамінаюць па-мацярынску добрую і спагадную жан-
чыну, яе незабыўныя ўрокі сумленнасці, маральнай чысціні.

У краіне ведаў
З першых дзён вучобы мы палюбілі ўрокі беларускай мовы, якія вядзе 

Вольга Ільінічна Марціновіч. Гэта ж наша родная мова, мы з дзяцінства чуем 
яе вакол сябе, упершыню прачыталі на ёй па складах слова “Радзіма”…

Наш зямляк – пісьменнік Кузьма Чорны – пісаў на беларускай мове свае 
творы.

Мы любім сваю мову, старанна вывучаем яе, уважліва слухаем тлумачэнні 
Вольгі Ільінічны. Якія цудоўныя сачыненні пішуць Наташа Фурык, Галя 
Аляхновіч, Іра Бязносік, Ніна Аляшкевіч, Сяргей Карповіч! А ў дыктантах 
мы вызначаемся ўсе!

Сустрэча з цудоўным
Праз акно школы бачна, як цярушыць сняжок, калышуцца верхавінкі 

голых дрэў… А ў кабінеце рускай літаратуры наш класны кіраўнік Аркадзь 
Аляксандравіч Дземідовіч вядзе гутарку пра музычныя творы на словы Аляк-
сандра Сяргеевіча Пушкіна. Ён расказвае, і здаецца, ты сам становішся героем 
цудоўнай пушкінскай паэзіі.

І вось паплыла ціхая павольная музыка. Потым пачуўся голас спевака: 
“Я помню чудное мгновенье”. Гэта песня на словы вялікага паэта напісана 
кампазітарам М. І. Глінкам.

Вучыцца на “выдатна”
Клас прыціх. На ўроку алгебры трапіла цяжкая задача. Кожны з нас у 

думках шукае яе рашэнне. Света Марук – ля дошкі. Неўзабаве яна кажа:
– Ніна Васільеўна, паглядзіце! Здаецца, правільна…
Ніна Васільеўна Рэўтовіч уважліва сачыла за рашэннем. Яна, задаволеная 

вынікам, прысела да стала і вывела ў класным журнале пяцёрку.
Ніна Васільеўна ўзяла ў рукі крэйду:
– Запішыце, калі ласка, умову новай задачы. Пачнём яе рашаць цяпер, у 

класе, а скончыце дома...
У гэты ж дзень парадавала нас Яня Буяноўская. Яна атрымала пяцёрку 

па асновах савецкай дзяржавы і права. Іра Бязносік – пяцёрку па геаграфіі, 
Сяргей Расанаў – па фізіцы. А чацвёрак дык і не злічыць!

Штодня мы спяшаем у нашу школу. З вялікім нецярпеннем чакаем урокі 
геаграфіі, гісторыі, алгебры і геаметрыі, мовы і літаратуры. Бо кожны новы 
ўрок – яшчэ адзін крок у вялікую краіну ведаў.

Цуды хіміі
Вечар хіміі ў нашай школе атрымаўся пазнавальным, змястоўным, цікавым. 

А яшчэ было даволі весела. Пазакласнае мерапрыемства вучні падрыхтавалі 
разам з настаўніцай хіміі Ганнай Васільеўнай Шаравар.

Спачатку прайшлі мендзялееўскія чытанні, у якіх асабліва актыўна 
ўдзельнічалі Надзя Ціхановіч, Сяргей Ніжэвіч, Уладзімір Раманоўскі, Барыс 
Масалаў. А потым – канцэрт: песні, танцы і… забаўны хімічны фокус, які 
паказаў Юра Віка.
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Наш рапарт
Маршрут “Піянербуд” прапануе піянерам багаты выбар спраў і 

мерапрыемстваў. Асабліва мы задаволены дзвюма праведзенымі аперацыямі – 
“БАМу – піянерскія цягнікі” і “Жыві, кніга!”.

Іра Бязносік, Сяргей Расанаў, Ніна Аляшкевіч, Света Марук, Галя 
Аляхновіч, Наташа Фурык, Сяргей Чомаў… Спачатку я сабраўся назваць са-
мых актыўных. Але цяпер бачу: прыйшлося б пералічыць усіх, таму што наш 
атрад – правафланговы.

Будзе добры ўраджай
Усе мы з вялікай радасцю сябруем з працай. Клопатаў у рабочых саўгаса 

“Цімкавіцкі” шмат. Мы прыходзім ім на дапамогу. Якую работу выконваем? 
Самую розную.

Пасля сяўбы засталася бульба. Перабраць яе – задача не з лёгкіх. Галя 
Аляхновіч, Нэля Корзун, Саша Бабеня, Сярожа Чомаў і ўвесь наш 7-ы “А” 
вельмі стараліся выканаць гэтую працу добра. Восем тон чыстай, перабранай 
бульбы – такі вынік нашага працоўнага дэсанту.

Ходзім і на праполку буракоў. Брыгадзір пахваліў Таню Васілеўскую, Свету 
Дзічкоўскую, Ігара Хрысцініча, Сярожу Касінскага. Спадзяёмся: быць добраму 
ўраджаю!

Глеба ў нашых мясцінах там-сям вельмі камяністая. З палёў саўгаса 
“Цімкавіцкі” і суседняга калгаса “Шлях камуны” школьнікі прыбралі шмат 
камення.

Усюды вучні працуюць разам з дарослымі.

Складаны экзамен
Ідзе жніво! Сёлета яно асаблівае, гэта жніво юбілейнага года. Не застаюцца 

ў баку піянеры і камсамольцы нашай школы. А як жа інакш, за ўраджай у 
адказе – кожны!

Школьнікі часта прыходзяць на збожжаток тады, калі машыны перастаюць 
вазіць збожжа і на полі выпадае раса. А зерне, якое навазілі аўтамабілі пад 
навес, патрэбна па транспарцёры падаць у бункер КЗС-10.

Прыемна глядзець, як працуюць піянеры Сярожа Карповіч, Вова Новік, 
Лена Тараповіч, Оля Лагута, камсамольцы Саша Яроцкі, Вова Яльніцкі, 
Міша Сельвановіч і іншыя. Хутка напаўняецца бункер зернесушылкі. 
Цячэ залаты збожжавы паток. Шмат хлеба вырасцілі хлебаробы саўгаса 
“Цімкавіцкі”!

У агіткутку на плакаце напісана: “Працаўнікі збожжатока! Ад хуткай і 
якаснай працы залежаць тэмпы здачы хлеба дзяржаве і яго захаванасць”. Гэ-
тыя словы адносяцца і да школьнікаў.

Кожны дзень уборкі – адказны экзамен і для школьнікаў, якія працуюць 
на таку. Вельмі радасна, што іх праца таксама будзе ў вялікім хлебным караваі 
Радзімы.

Кожнаму патрэбна казка
…Таямніча раскінуў свае галіны стары лес, напоўніўся загадкавымі гукамі. 

Пасярод яго – харомы.
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Ажывае на сцэне казка С. Аксакава “Пунсовая кветачка”. Радуюцца 
заморскім падарункам старэйшыя сёстры, а толькі адна Алёнка засумавала, 
калі даведалася пра гісторыю сваёй кветачкі…

Гэты спектакль паставілі ўдзельнікі дзіцячай студыі, што пры Цімкавіцкім 
народным тэатры. Вучні, якія выконвалі раней ролі ў спектаклі, цяпер пра-
цуюць ці вучацца далей. Але доўга яшчэ будуць памятаць маленькія гледачы 
і старшакласнікі Гену Андруковіча, Наташу Жыбуртовіч, Вову Станілевіча, 
Валю Яльніцкую, Сашу Ціхановіча, Сашу Александрова і іншых студыйцаў у 
казцы “Пунсовая кветачка”.

Нядаўна Цімкавіцкі народны тэатр адзначыў сваё чарговае дзесяцігоддзе. 
Шэраг спектакляў пастаўлены дзіцячай студыяй, але “Пунсовая кветачка” – 
найлепшая творчая работа яе ўдзельнікаў.

…Заканчваецца казка, і апускаецца заслона. Радасныя гледачы несціханымі 
воплескамі вітаюць юных акцёраў.

Дастойная змена
У спартыўнай зале Цімкавіцкай сярэдняй школы святочна пастроіліся 

піянерскія атрады. Піянеры сабраліся на збор “Мы верная змена твая, камса-
мол!”. Пад гулкія апладысменты чырванагальштучнай дзетвары былі сустрэ-
ты ганаровыя госці сходу: камсамолец 30 – 40-х гг., кавалер ордэна Леніна і 
ордэна Чырвонага Сцяга Міхаіл Пятровіч Кулік, дэлегат ХVІІІ з’езда ВЛКСМ 
Уладзімір Русаковіч, загадчыца Цімкавіцкай сельскай бібліятэкі, дэпутат 
раённага Савета народных дэпутатаў Вера Клішэвіч, сакратар камсамоль-
скай арганізацыі саўгаса “Цімкавіцкі” Ларыса Рагаўцова, бухгалтар гэтага ж 
саўгаса Таццяна Нікалаеўская, лабарант Цімкавіцкай СШ Уладзімір Рапніцкі 
і камсамольцы 9 – 10-х класаў.

Пад гукі горнаў і барабанаў у залу ганаровая варта ўносіць сцяг піянерскай 
арганізацыі.

Юныя ленінцы нашай школы ўпэўнена крочаць па маршрутах “Мір і 
салідарнасць”, “Цімуравец”, “Зорачка”, “Мая Радзіма – СССР”, актыўна 
ўдзельнічаюць у аперацыях “Малышок”, “Кола камсамольскай славы”, “Жыві, 
кніга!”, “Піянерскія цягнікі – БАМу” і ў многіх іншых піянерскіх мерапры-
емствах.

Перад прысутнымі выступіў ветэран вайны і працы Міхаіл Пятровіч Кулік, 
які расказаў пра свой баявы шлях у гады Вялікай Айчыннай вайны.

Міхаіла Пятровіча Куліка і Уладзіміра Русаковіча юныя ленінцы прынялі 
ў ганаровыя піянеры дружыны імя Аляксандра Матросава, павязалі ім чыр-
воныя гальштукі.

Свята чырвонага сцяга
Гэта было сапраўднае свята. На збор піянерскай дружыны Цімкавіцкай ся-

рэдняй школы былі запрошаны перадавікі саўгаса “Цімкавіцкі”, арганізатары, 
завучы, піянерважатыя іншых школ раёна. А ў цэнтры – сузор’е сцягоў: сцяг 
саўгаса, сцяг камсамольскай арганізацыі, юбілейны памятны сцяг, якім узна-
гароджана наша піянерская арганізацыя ў гонар 50-годдзя Савецкай улады, 
сцяг венгерскіх піянераў – падарунак нам у знак дружбы.
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І вось перад прысутнымі выступае ветэран вайны і працы, кавалер ордэна 
Леніна і ордэна Чырвонага Сцяга Міхаіл Пятровіч Кулік. Усхвалявана гучалі 
яго словы:

– Сцяг быў прабіты асколкамі і кулямі, але ён – бессмяротны. Ніколі не 
забуду, як нам уручалі ў перапынках між баямі ўзнагароды. Мы на каленях 
цалавалі яго, наш чырвоны сцяг. І ваша задача цяпер – свята берагчы сцяг, 
бо заваявалі яго вашы бацькі і дзяды ў цяжкіх баях.

Не забыць нам і слоў старшыні рабочага камітэта Сяргея Сцяпанавіча 
Рудніцкага, які сказаў: “Вы павінны ганарыцца, што вашы бацькі пад сцягам 
сёння ў ліку перадавікоў вытворчасці”.

А потым адбыўся конкурс-парад сцягавых груп. Пераможцамі сталі вучні 
пятых класаў.

Вучобе падмога
Многія вучні нашай школы любяць займацца спортам. Найбольш папуляр-

най з’яўляецца гульня ў шахматы. Нядаўна найлепшыя шахматысты розных 
класаў удзельнічалі ў спаборніцтвах на першынство школы.

Добрыя вынікі паказалі Ігар Карпач, Віця Грыбоўскі, Наташа Сельвановіч, 
Саша Нікалайчык, Сяргей Расанаў і іншыя.

У школе працуюць секцыі гульні па валейболе і гандболе, футболе і 
шашках. Для паслуг хлопчыкаў і дзяўчынак прасторная спартыўная зала, 
кваліфікаваныя парады настаўніка фізкультуры С. І. Чарняўскага.

Як правіла, аматары спорту добра вучацца. Напрыклад, вучань восьмага 
класа Сяргей Расанаў не толькі выдатна гуляе ў шахматы, але і мае глыбокія 
веды па алгебры і геаметрыі, фізіцы і хіміі.

1978 год
Знайсці сябе
Пасля заканчэння школы перад кожным вучнем паўстае пытанне “Кім 

быць?”. І вось, каб адказаць на яго, падзяліцца сваімі думкамі, і сабраліся 
разам на сход камсамольцы 8 – 10-х класаў.

Адкрыла сход сакратар камсамольскай арганізацыі школы Вольга Пасюк, 
якая сказала, што кожны павінен падумаць, дзе ён зможа быць карысным 
людзям, Радзіме.

Ала Пашко, вучаніца 10-га “А” класа, гаварыла пра патрэбную прафесію 
механізатара і іншыя рабочыя прафесіі.

З вялікай увагай вучні слухалі аповед Веры Аляксандраўны Клішэвіч пра 
сваю прафесію. Яна працуе ў Цімкавіцкай сельскай бібліятэцы. У заключэнне 
Вера Аляксандраўна сказала:

– Дарога да прафесіі перад вамі ўжо адкрыта. Не хвалюйцеся, смела рабіце 
выбар і ступайце на яе.

Рапарт піянераў
У гэтыя дні камсамольцы нашай школы прымалі рапарт піянераў. Уступ-

нае слова на сходзе сказала Валянціна Міхайлаўна Шустоўская, школьны 
арганізатар. Уважліва слухалі яе, а таксама выступленне Вольгі Пасюк, сакра-
тара камсамольскай арганізацыі.
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А потым рапартавала піянерыя. Колькі выдатных спраў зроблена юнымі 
ленінцамі!

Адбыліся сустрэчы з ветэранамі працы, Вялікай Айчыннай вайны, былымі 
партызанамі. Праводзіліся тэматычны вусны часопіс “Асноўны Закон майго 
жыцця”, мітынг салідарнасці “Народ Чылі пераможа!”, тыдзень кнігі і музыкі, 
тыдзень юнага антыфашыста.

Актыўны ўдзел бралі піянеры ва Усесаюзным суботніку, прысвечаным            
108-й гадавіне з дня нараджэння У. І. Леніна. Яны сабралі тры тоны макула-
туры, дзесяць тон металалому ў час аперацыі “Піянерскія цягнікі – БАМу”. 
У час аперацыі “Жыві, кніга!” піянеры сабралі ў фонд бібліятэкі 1500 кніг, а 
ў час аперацыі “Кола камсамольскай славы” было пасаджана 200 кустоў.

Падарунак школе
Сустрэчы з Георгіем Захаравічам Захаравым, былым выпускніком 

Цімкавіцкай сярэдняй школы імя Кузьмы Чорнага, чакалі ўсе вучні. Пра свай-
го земляка мы даведаліся, што ён добра і старанна вучыўся ў нашай школе, 
што падлеткам у гады вайны далучыўся да барацьбы з фашыстамі, што цяпер 
ён кандыдат эканамічных навук, выкладае ў Інстытуце народнай гаспадаркі 
імя В. У. Куйбышава.

У актавую залу ўвайшоў падцягнуты мужчына. Заслужаная настаўніца 
БССР Зінаіда Іосіфаўна Раманенка прадставіла госця. Але ўсе і так зразумелі – 
гэта той, каго мы чакалі.

– Я шчаслівы, – пачаў Георгій Захаравіч, – што бачу вас такімі радаснымі, 
прыгожымі. Я нават крышку зайздрошчу вашаму дзяцінству. У мяне яно так-
сама было, толькі частку яго адабрала вайна.

Стаіўшы дыханне, слухалі мы Георгія Захаравіча.
Ён падарыў нам кнігу “Маладая гвардыя” з аўтографамі бацькоў і родных 

Герояў Савецкага Саюза Алега Кашавога, Улі Громавай, Сяргея Цюленіна, Лю-
бы Шаўцовай, Івана Земнухова, якую ён прывёз спецыяльна для нас з горада 
Краснадона.

– Я перадаю вам гэтую кнігу, – сказаў Георгій Захаравіч, – каб заўсёды 
памяталі пра тых, хто аддаў жыццё за ваша шчаслівае дзяцінства. Няхай героі 
“Маладой гвардыі” будуць прыкладам для вас. Будзьце ж такімі, як яны, – 
мужнымі, сумленнымі, сапраўднымі патрыётамі нашай Радзімы.

Іх клічуць дарогі
Выпускнікі нашай школы паспяхова здалі дзяржаўныя экзамены. Многія 

вучні разам з атэстатам аб сярэдняй адукацыі атрымалі правы шафёра-
прафесіянала трэцяга класа. Сярод іх – Міша Шамборскі, Юра Пашко, 
Станіслаў Цвілевіч, Саша Сыцік, Сяргей Фянюк, Саша Яроцкі.

Захапляльна і змястоўна праходзіў кожны ўрок аўтасправы ў сённяшніх 
выпускнікоў. Ім было цікава знаёміцца з будовай аўтамабіля, вывучаць правілы 
бяспекі руху, авалодваць практыкай і вучыцца кіраваць машынай. “Каб ша-
фёрам быць, трэба таксама шмат чаго ведаць”, – гаворыць Міша Ціхановіч, 
вучань дзявятага класа, які, як і яго сябры, у наступным годзе будзе здаваць 
на правы шафёра.
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Я з ім згодзен. Але пакуль – настойлівая, добрая вучоба і практыка.
Заўсёды разам са сваімі выхаванцамі настаўнікі аўтасправы Ф. В. Новік 

і Л. К. Маргайлік, школьныя шафёры-інструктары А. А. Тулупаў і 
Л. К. Сакалоўскі.

А як важна і патрэбна навучыцца рамантаваць аўтамабіль, добра вадзіць 
яго. І тут, як заўсёды, на дапамогу прыходзяць Леанід Канстанцінавіч 
Сакалоўскі і Анатоль Аляксандравіч Тулупаў. Яны дадуць каштоўныя парады, 
растлумачаць незразумелае.

Веды, якія старшакласнікі атрымліваюць у школе па аўтасправе, спатрэ-
бяцца.

Так, Уладзімір Раманоўскі прыкладна працуе на аўтамашыне ГАЗ-51 у 
саўгасе “Цімкавіцкі”, а Алег Ціхановіч – шафёрам у аўтафіліяле № 2. А яны 
вывучалі аўтамабільную справу ў нашай школе.

Пятая працоўная
Вось і надышла цудоўная пара летніх канікулаў.
У пятай працоўнай чвэрці ўдзельнічаюць вучні дзясятых класаў Цімкавіцкай 

сярэдняй школы імя К. Чорнага. Яны рамантуюць школьныя памяшканні, 
парты, сталы, фарбуюць вокны і падлогу, рыхтуюць пабелку і займаюцца 
іншай неадкладнай працай.

Заўсёды разам са сваімі вучнямі заслужаная настаўніца БССР Вольга 
Ільінічна Марціновіч. Яна сама працуе з вучнямі, дае каштоўныя парады.

Заўзята працуюць дзесяцікласнікі. Прыемна паглядзець у канцы працоўнага 
дня на іх здабытак: ззяюць бялюткія столі, як новыя сталі школьны інтэрнат, 
майстэрня, гараж. А хто працаваў лепш за ўсіх – не назавеш! Усе ўнеслі свае 
сілы і ўменне ў агульную справу.

У гонар юбілею БССР
У Цімкавіцкай сярэдняй школе імя Кузьмы Чорнага маляўніча аформле-

ны стэнды, прысвечаныя вялікаму святу беларускага народа – юбілею БССР і 
Кампартыі рэспублікі.

Яны яскрава адлюстроўваюць велічныя здзяйсненні Беларусі за 60 гадоў з 
дня яе ўтварэння. На адным з іх – “Квітней, краіна родная!” – расказваецца 
пра здабыткі ў галінах сельскай гаспадаркі, прамысловасці. Тут змешчаны 
тэксты пра ўзнагароды рэспублікі, герб, сцяг, гімн. Шмат месца адведзена 
фотаздымкам герояў Беларусі.

Сябры кнігі
Бібліятэка – гэта не толькі памяшканне, дзе захоўваюцца кнігі. Тут можна 

патрапіць у цудоўны свет кніг і казачных герояў, пагаварыць аб прачытаным. 
У бібліятэцы Цімкавіцкай сярэдняй школы імя К. Чорнага заўсёды шмат вучняў. 
Сюды прыходзяць і самыя маленькія чытачы. Ім дапамагае выбраць кнігі Ніна 
Канстанцінаўна Нікалайчык. Яна вучыць правільна карыстацца кнігай, ставіцца 
да яе як да найлепшага сябра. Ніна Канстанцінаўна любіць сваю працу, адказна 
ставіцца да яе. Паважаюць бібліятэкара за гэта вучні і настаўнікі.

А як цікава праходзіць у нашай школе свята кнігі. Чытачы бібліятэкі ра-
зам з Нінай Канстанцінаўнай праводзяць ранішнікі, дыспуты.
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Школьнікі бяруць актыўны ўдзел у афармленні кніжных выставак. З іх 
дапамогай зроблены альбомы пра казкі, у іх – малюнкі дзяцей.

Вучні самі “лечаць” старыя кнігі. Бо як жа інакш, калі чытанне кніг – 
любімы занятак. Таму ўсе дзеці па-сапраўднаму берагуць і шануюць кнігі, 
ставяцца да іх як да добрых і надзейных сяброў.

Юныя рыцары
Закончыліся ў нашай школе спаборніцтвы па ручным мячы сярод юнакоў. 

У першынстве ўдзельнічалі добра падрыхтаваныя каманды гандбалістаў 8 – 
10-х класаў. Кожны матч праходзіў у напружанай і ўсхваляванай атмасферы.

Увесь час лідарамі спаборніцтваў былі 9-ы “А” і 10-ы “А” класы. І вось 
у апошні дзень першынства па гандболе паміж імі адбыўся самы цікавы, на-
пружаны і вырашальны матч. Усіх нас хвалявала пытанне: які ж клас зойме 
першае месца?

Каманда дзесяцікласнікаў у складзе капітана Сяргея Лушчыцкага, 
нападнікаў Ігара Чаркаса, Гены Васілеўскага, Сяргея Сідарэні, абаронцаў Во-
вы Садчанкі, Толі Абрамчыка і варатара Колі Лушчыцкага добра рыхтавалася 
да гэтага фінальнага матча. Пераможцаў спаборніцтваў па ручным мячы цёпла 
віншавалі. Другое месца занялі вучні 9-га “А” класа.

Заслужаны майстар спорту СССР, кавалер ордэна Леніна Роберт Міхайлавіч 
Шаўкаладзэ гаварыў юным аматарам спорту: “Спорт – бітва, і вы ў ёй – 
рыцары-пачаткоўцы. Рыцары, у якіх павінна быць мэта, за якую вам трэба 
вучыцца змагацца”.

Я ўпэўнены, што гэтыя словы адносяцца і да нашых пераможцаў па ганд-
боле. Новых ім перамог!

Працавалі дружна
Дзявяты “А” і пяты “Б” класы Цімкавіцкай сярэдняй школы добра 

папрацавалі на бульбяных палетках мясцовага саўгаса. Праца спорылася, 
вучні стараліся не пакінуць у полі ні аднаго клубня. Кожны гектар даў па 218 
цэнтнераў бульбы.

Узоры прыкладнай працы паказалі Валера Даўгіловіч, Лена Зелянко, Юра 
Віка, Таня Кірбуць і інш.

Юбілею прысвячаецца
З гімна “Інтэрнацыянал” у нашай школе пачаўся камсамольскі сход на тэму 

“У жывы летапіс народнай славы ўпісаць твой абавязак старонку гераічных, 
бессмяротных подзвігаў бацькоў”.

Гісторыю шасці ордэнаў Ленінскага камсамола расказала сакратар камса-
мольскай арганізацыі Таіса Вайткоўская.

А потым выступалі ганаровыя госці сходу. Усхвалявана гучалі словы кам-
самольца 30-х гадоў, ветэрана вайны і працы П. В. Нікіціна, які расказаў пра 
юнакоў і дзяўчат тых далёкіх гадоў, пра іх мужнасць і гераізм у суровыя гады 
ліхалецця, дні пасляваеннага будаўніцтва. Ганаровы госць пажадаў камсамоль-
цам школы поспехаў у вучобе.

Сакратар камсамольскай арганізацыі саўгаса “Цімкавіцкі” Ларыса 
Рагаўцова расказала пра поспехі маладых працаўнікоў на жніве-78, на ўборцы 
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другога хлеба. Яна запрашала пасля заканчэння школы прыходзіць працаваць 
у родны саўгас.

Камсамольцы школы гаварылі пра тое, як старанна, па-ўдарнаму працавалі 
на ўборцы бульбы ў калгасе “Шлях камуны” і саўгасе “Цімкавіцкі”, пра доб-
рую вучобу ў гонар першай гадавіны Канстытуцыі СССР.

Хутка ў школе будуць створаны лектарскія групы па прапагандзе гісторыі 
ВЛКСМ, будзе працягвацца абмеркаванне кніг “Малая зямля” і “Адраджэнне” 
Л. І. Брэжнева, пройдзе вечар камсамольскай песні, камсамольцы напішуць 
сачыненне “Ты на подзвіг клічаш, камсамольскі білет!”.

Ідучы насустрач юбілею Ленінскага камсамола, юнакі і дзяўчаты нашай 
школы прыкладаюць усе намаганні для добрай і выдатнай вучобы, карыснай 
грамадскай працы.

1979 год
Дзецям В’етнама
Юныя ленінцы нашай дружыны імя А. Матросава актыўна ўключыліся ў 

эстафету “Вучні Беларусі – дзецям В’етнама”. Праведзены працоўныя дэсанты 
па зборы металалому, макулатуры. На заробленыя грошы куплены падарункі, 
якія ўжо адпраўлены дзецям гераічнай краіны.

Няхай паміж намі тысячы кіламетраў, але мы з вамі, в’етнамскія сябры!

Шахматны турнір
Пра папулярнасць шахматнай гульні ў нашай школе сведчыць той факт, 

што ў першынстве школы ўзялі ўдзел трыццаць чалавек. Многія з іх паказалі 
добрую гульню.

Чэмпіёнам школы стаў дзесяцікласнік Іван Саваневіч, на другім месцы – 
вучань 7-га “Б” класа Толя Грыбоўскі. Сярод найлепшых шахматыстаў трэба 
назваць таксама Валеру Даўгіловіча, Сяргея Лазоўскага, Наташу Сельвановіч 
і некаторых іншых.

Медныя трубы
Чалавек немаладога веку, з пасівелай галавой, раптоўна падняў руку – і 

адразу ж заціхлі гукі духавых інструментаў. “Увага, дзеці! Паспрабуем яшчэ 
раз выканаць гэтую гаму. Так, іграем…” І зноў пачуліся гукі труб. Ужо больш 
ясныя і дакладныя.

Чалавек гэты – Кляменцій Іванавіч Ляткевіч, які вядзе духавы гурток 
піянераў Цімкавіцкай сярэдняй школы. Ён доўгі час служыў у ваенным ар-
кестры Савецкай арміі. А цяпер, калі яму больш за шэсцьдзесят гадоў, з за-
давальненнем вучыць дзяцей іграць на духавых інструментах.

Вельмі прыемна глядзець, як стараюцца Сяргей Хартановіч, Мікалай 
Станілевіч, Наташа Сельвановіч, Іван Холад, Ала Астрэйка, Саша Дылеўскі.

Умелыя рукі
Ужо пачаўся перапынак, але кожны з хлопчыкаў 7-га “А” класа заставаўся 

на сваім працоўным месцы.
– Аляксандр Міхайлавіч, паглядзіце, здаецца, усё атрымалася правільна, 

так, як трэба, – звярнуўся да настаўніка працы Віця Міхайлоўскі і працягнуў 
яму прамавугольны жалезны брусочак.
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Аляксандр Міхайлавіч Дубовік уважліва агледзеў работу Віці, памераў 
брусочак штангенцыркулем і сказаў: “Грані табе яшчэ прыйдзецца акуратней 
стачыць напільнікам”. Хлопчык зноў узяўся за працу.

Ля свідравальнага станка працаваў Коля Марук, ля такарна-вінтарэзнага – 
Андрэй Чаркас, жалязякі і сталярныя інструменты вастрылі Валодзя Васілеўскі 
і Саша Чыгір.

Усе вучні нашай школы з ахвотай, задавальненнем працуюць у майстэрні. 
Яны рамантуюць сталы, парты, робяць указкі і саўкі… А да свята Новага 
года школьнікі падарылі дзіцячаму садку шмат прыгожых цацак, зробленых 
уласнымі рукамі.

Вучні слухаюць і паважаюць настаўніка, вельмі ўдзячныя яму за тое, што 
ён вучыць іх добрым і цікавым справам.

Сціплы ўклад
Камсамольцы і піянеры нашай школы актыўна ўдзельнічаюць у 

грамадскім жыцці, разнастайных мерапрыемствах, дапамагаюць саўгасу 
“Цімкавіцкі” і суседняму калгасу “Шлях камуны” ў розных сельскагаспа-
дарчых работах.

Асабліва стараліся вучні ў дзень камуністычнага суботніка. Школьнікі 
выконвалі розныя даручэнні і работы: збіралі камяні на палетках саўгаса 
“Цімкавіцкі” і калгаса “Шлях камуны”, добраўпарадкавалі школьную тэры-
торыю, пасадзілі дрэвы пры дарозе за Цімкавічамі. А вучні 7-га “А” класа 
пабялілі дрэвы ў саўгасным садзе.

Прыемна, што вучні нашай школы ўнеслі свой сціплы ўклад у вялікае 
свята камуністычнай працы.

Прыйшлі на дапамогу
Хутка можа надакучыць летняя бесклапотнасць. Таму піянеры 5 – 7-х 

класаў Цімкавіцкай сярэдняй школы не марнуюць час, яны з ахвотай, зада-
вальненнем прыйшлі на дапамогу рабочым саўгаса “Цімкавіцкі”. Хлопчыкі і 
дзяўчынкі даглядаюць саўгасны агарод. Школьнікі пасадзілі тут памідоры і 
капусту. Цяпер, калі стаяць гарачыя летнія дні, яны паліваюць расліны.

Узорна працавалі пры пасадцы гародніны піянеры Сяргей Іванейчык, Іра і 
Света Жоглы, Ала Астрэйка, Міша Лобан, Ніна Маляўка, Саша Лемяш і інш.

Заўсёды разам з вучнямі можна ўбачыць настаўніцу біялогіі Марыю 
Рыгораўну Подчаркаву. Яна сама працуе, дае парады вучням.

Многія дзеці дапамагаюць сваім бацькам на праполцы буракоў. Сярод іх 
сямікласнікі Іван Кульбіцкі, Коля Марук. Прыемна цяпер глянуць, як роўныя, 
лапушыстыя радкі зялёных бурачкоў бягуць па шырокім полі.

У добры шлях, выпускнікі!
Хутка заканчваюцца дзяржаўныя экзамены, і выпускнікі Цімкавіцкай СШ 

атрымаюць атэстаты аб сярэдняй адукацыі. А напярэдадні слаўнага 35-годдзя 
з дня вызвалення Беларусі ад нямецка-фашысцкіх захопнікаў у Капыльскім 
краязнаўчым музеі ім уручылі пашпарты грамадзяніна СССР. Гэты краналь-
ны момант выпускнікам не забыць ніколі, таму што яны атрымалі права на 
грамадзянскую сталасць.
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Цяпер перад імі стаіць адказная задача – выбар прафесіі, а гэта і выбар лё-
су. Юнакі і дзяўчаты робяць першыя крокі па шляху, які вядзе са школьнага 
ганка ў вялікае і цудоўнае жыццё.

У добры шлях!

Апошні званок
Працяжна, але неяк крыху цішэй, як звычайна, празвінеў званок. Для 

сённяшніх дзесяцікласнікаў ён апошні ў жыцці. Прагучаў апошні раз школьны 
званок і для некаторых васьмікласнікаў.

Завуч школы Ганна Васільеўна Шаравар ад імя настаўніцкага калектыву 
сардэчна павіншавала выпускнікоў 8 і 10-х класаў з заканчэннем навучальнага 
года, пажадала ім паспяхова здаць дзяржаўныя экзамены.

– Поспехаў вам ва ўсіх задумах і планах! У добры шлях! – так сказала 
намеснік дырэктара школы, настаўніца В. М. Шустоўская. А потым юнакоў і 
дзяўчат павіншавалі першакласнікі.

Святочная, але крыху і сумная часіна, калі развітваешся са школай, бо тут 
ты правучыўся дзесяць гадоў. За гэты час школа для кожнага з вучняў стала 
родным домам, а настаўнікі – іх другімі бацькамі.

Ад выпускнікоў выступілі Лена Гробер, Люда Гальмак, Сяргей Сідарэня, 
Таіса Вайткоўская і Лена Саковіч. Выпускнікі ад усяго сэрца дзякавалі 
настаўнікам за ўсе тыя веды, зарад жыццёвых сіл і энергію, якія яны аддалі 
ім. Вучні ўшанавалі настаўнікаў букетамі кветак.

Ад імя бацькоў выпускнікоў выступіла Я. У. Садчанка. Яна выказала 
вялікую падзяку на адрас усіх настаўнікаў школы.

Старшакласнікаў павіншавалі піянеры.
У добры шлях, дарагія выпускнікі!

На турзлёце
Сёлетні ХVІІІ раённы злёт юных турыстаў прайшоў у вельмі знакавы 

для нашай рэспублікі час – перад 35-годдзем з дня вызвалення Беларусі ад 
нямецка-фашысцкіх захопнікаў.

Да гэтага дня ва ўсіх школах раёна ішла напружаная падрыхтоўка. У на-
шай сярэдняй школе таксама было зроблена шмат чаго карыснага.

На працягу навучальнага года працаваў геаграфічны гурток, кіраўніком 
якога з’яўляецца настаўнік А. А. Федаровіч. Удзельнікамі праведзены навукова-
даследчыя канферэнцыі і сходы. Хлопчыкі і дзяўчынкі навучыліся добра хадзіць 
па азімуце, арыентавацца на мясцовасці, карыстацца тапаграфічнымі картамі.

А напярэдадні ХVІІІ раённага турзлёту адбыўся турысцкі злёт піянераў 
і камсамольцаў нашай школы. Першае месца сярод малодшай групы заняў 
6-ы “Б” клас, а сярод старэйшай – 7-ы “Б”.

І вось наша каманда на раённым турзлёце школьнікаў.
Павяваў лёгкі ветрык. Свяціла летняе чэрвеньскае сонейка. Ад помніка 

У. І. Леніну ў Капылі стартавалі ўдзельнікі ХVІІІ турыстычнага злёту. Перш 
трэба было арыентавацца на мясцовасці і выбраць правільны маршрут да 
замаскіраванага пікета. З гэтай задачай наша тургрупа “Рамантыкі” справілася 
паспяхова.
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Другім этапам спаборніцтва быў конкурс на найлепшага кашавара. Ім ста-
ла Наташа Фурык з нашай тургрупы “Рамантыкі”. У краязнаўчай віктарыне 
вызначыўся Віця Дубоўскі: ён заняў першае месца.

Наша насценгазета “Нептун” аказалася лепшай сярод іншых.
І на астатніх этапах спаборніцтваў мы выступілі паспяхова. Вынік злёту 

турыстаў для нас быў радасным і паспяховым: наша каманда (старэйшая і 
малодшая групы) заняла першае месца.

Цяпер перад намі абласны турзлёт. Рыхтаваліся напружана, адказна.

“Купалінка”
Так называецца ансамбль дзяўчынак 7-га “А” класа нашай школы. У яго 

ўваходзяць Тамара Андруковіч, Галя Пірожнік, Таня Васілеўская, Ала 
Астрэйка, Валя Мядзведзь, Лена Вайцяховіч, Наташа Фурык. Ансамбль існуе 
параўнальна нядаўна, але рэпертуар у дзяўчынак ужо багаты і разнастайны. 
Гледачам палюбіліся песні ў іх выкананні. Удзельнікі ансамбля не толькі спя-
ваюць, але і выконваюць беларускія танцы.

Дзяўчынкі паспяхова выступаюць перад жыхарамі навакольных вёсак.

Гарачы перыяд
Поўным ходам ідзе зялёнае жніво ў саўгасе “Цімкавіцкі”. Рана пачынаецца 

працоўны дзень у механізатараў. Яно і зразумела, бо нарыхтоўка кармоў для 
жывёлы – гэта такі ж напружаны час, як і ўборка збожжа.

На дапамогу рабочым саўгаса ў нарыхтоўцы кармоў для грамадскай жывёлы 
прыйшлі піянеры і камсамольцы Цімкавіцкай сярэдняй школы імя К. Чор-
нага. Школьнікі вырашылі ўзяць актыўны ўдзел у зялёным жніве, ударна 
папрацаваць на суботніках і нядзельніках. Вучні 5 – 9-х класаў шчыруюць на 
нарыхтоўцы галінкавага корму непадалёку ад вёскі Агароднікі. За дзень яны на-
гружаюць 2-3 машыны галінак, якія адвозяцца да АВМ-0,65 і перапрацоўваюцца 
на вітамінную муку. Асабліва стараюцца ў працы старшакласнікі Таня Кірбуць, 
Юра Віка, Іра Карпач, Грыша Холад, Ніна Аляшкевіч і многія іншыя.

З агеньчыкам
Цудоўная пара – лета. Бавяць яго па-рознаму. Дзеці ідуць у турыстычныя 

паходы, едуць у піянерскія лагеры і лагеры адпачынку. А дзевяцікласнікі на-
шай школы бралі актыўны ўдзел у рамонце школьных будынкаў, падрыхтоўцы 
іх да новага навучальнага года.

Наведзены парадак у трохпавярховым будынку школы. Пабелена 
і пафарбавана майстэрня, інтэрнат, гаражы. Шмат зроблена вучнямі і па 
добраўпарадкаванні тэрыторыі.

Старанна рамантавалі вучні кабінеты. Асаблівую стараннасць праявілі Ніна 
Аляшкевіч, Тамара Чакун, Іра Карпач, Лена Кароль, Ала Наркевіч… Пералік 
можна доўжыць, бо ўсе працавалі з агеньчыкам і добра ведаюць, што ў гэтай 
школе ім самім вучыцца.

Наша дапамога
Старшакласнікі Цімкавіцкай сярэдняй школы ўзялі актыўны ўдзел ва 

ўборцы бульбы і салодкіх буракоў. Працавалі ўсе дружна і зладжана. Вучні 
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паказалі добрую якасць працы. За рабочы дзень яны ўбіралі 20 – 25 тон 
клубняў бульбы.

Прыемна было глядзець, як завіхаюцца на ўборцы салодкіх каранёў Сяргей 
Расанаў, Ірына Данілкіна, Грыша Холад, Света Дзічкоўская, Юра Віка, Ірына 
Бязносік і іншыя.

Хлебаробы задаволены працай сваіх памочнікаў.

Паездка ў Мінск
Аўтобус мінуў Капыль і накіраваўся па дарозе ў Мінск. За яго рулём – наш 

школьны шафёр Леанід Канстанцінавіч Сакалоўскі. За вокнамі аўтобуса бягуць 
дрэвы, палі, узгоркі…

Найлепшыя вучні нашай школы разам з настаўнікамі Аляксандрам 
Аляксандравічам Федаровічам і Генадзем Іосіфавічам Казаком наведалі з 
экскурсіяй горад-герой Мінск. Пабываць у гэтай захапляльнай паездцы 
пашчаслівілася і мне.

З гісторыяй нашай роднай Беларусі, з яе мінулым і сённяшнім мы 
пазнаёміліся ў Дзяржаўным музеі гісторыі БССР, які размешчаны ў цэнтры 
горада-героя.

Далей мы былі гасцямі Мінскай ордэна Знак Пашаны галантарэйнай 
фабрыкі В. У. Куйбышава. Тут нам расказалі аб прадукцыі, якую выпу-
скае прадпрыемства. Гэта высакаякасныя скураныя ўніверсальныя аптэчкі, 
партфелі, сумкі, чамаданы.

Запомніцца надоўга вучням наведванне музея гісторыі Вялікай Айчыннай 
вайны, ВДНГ Беларусі, тэатра імя Максіма Горкага.

Шмат даведаліся мы пра наш гераічны Мінск. Горад больш чым з мільённым 
насельніцтвам вырас на папялішчах вайны.

Пабывалі мы ля помнікаў песнярам беларускага народа – Янкі Купалы і 
Якуба Коласа.

Асабліва моцнае ўражанне на нас зрабіў на плошчы Перамогі Вечны агонь. 
Ён не гасне ні зімой, ні летам, гарыць і днём, і ноччу. Зыркае полымя хвалюе 
сэрца, нагадвае нам, каб помнілі бессмяротны подзвіг тых, хто адстаяў у гады 
вайны сённяшні мірны, светлы дзень.

Пасля ўсяго гэтага хочацца ганарыцца, што ты жывеш на гераічнай зямлі 
дзядоў і бацькоў, у нашай цудоўнай Савецкай Беларусі.

Граніца праходзіла побач
Хутка бяжыць час. Не за гарамі і той дзень, калі ў вёсцы Цімкавічы ў 

новым будынку нашай сярэдняй школы адкрыецца музей 17-га Чырванасцяж-
нага пагранічнага атрада. Ініцыятар стварэння музея – заслужаная настаўніца 
БССР З. І. Раманенка, якая збірала матэрыялы пра пагранатрад каля дваццаці 
пяці гадоў. Проста здзіўляешся зробленаму Зінаідай Іосіфаўнай. За яе плячыма 
засталіся доўгія гады стараннай і плённай працы.

Гераічная і слаўная гісторыя 17-га Чырванасцяжнага пагранічнага атрада, 
які знаходзіўся ў нашай вёсцы з 1922 да 1939 г. Граніца праходзіла непадалёку 
ад Цімкавіч.

Савецкія войскі 17 верасня 1939 г. перайшлі граніцу Польскай дзяржавы і 
пачалі вызваленчы паход у Заходнюю Беларусь. Сорак гадоў таму ў вызваленчым 
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паходзе ўдзельнічалі і байцы 17-га Цімкавіцкага пагранічнага атрада. Адным з 
першых у час гэтай важнай аперацыі загінуў пагранічнік Рыгор Ільіч Кафанаў. 
У нашым музеі будуць змешчаны матэрыялы пра баявыя подзвігі Рыгора Кафа-
нава, Фядота Найдзёнава, лейтэнанта Рыгора Усаценкі, Рыгора Ерамеева і іншых 
пагранічнікаў.

Калі пачалася Вялікая Айчынная вайна, байцы былога 17-га Цімкавіцкага 
пагранічнага атрада першымі прынялі пад Брэстам удар фашысцкіх дывізій. 
У першых баях на граніцы ў чэрвені 1941 г. пагранічнікі праявілі сапраўдную 
адвагу і мужнасць.

Прайшлі гады. Цесная, трывалая сувязь звязвае піянераў і школьнікаў 
Цімкавіцкай сярэдняй школы з пагранічнікамі заставы імя Р. І. Кафанава. 
Пабывалі ў нас у гасцях і ветэраны-пагранічнікі. В. М. Наздарскі, Ю. І. Шай-
ко, Я. В. Елісееў, У. А. Ішын усталявалі пліту з імёнамі загінулых байцоў. 
Вучні ўсклалі на магілу герояў кветкі.

Госці прывезлі пісьмо-наказ піянерам, камсамольцам і настаўнікам школы. 
Ветэраны-пагранічнікі ўручылі Зінаідзе Іосіфаўне Раманенцы новыя экспанаты 
для музея.

1980 год
Вечар фізікі
Вучні дзявятых класаў нашай школы старанна рыхтавалі вечар фізікі разам 

з настаўніцай С. Ф. Шанчук. З агеньчыкам узяліся дзевяцікласнікі за справу. 
Таму атрымаўся наш вечар і пазнавальным, і вясёлым.

Цікава ўсім прысутным было даведацца пра розныя падзеі і лічбы ў фізіцы, 
пабываць падарожнікамі-летуценнікамі ў фізічнай краіне, успомніць законы 
фізікі ў дачыненні да пэўных прыродных з’яў. А потым – забаўныя фізічныя 
фокусы паказалі Гена Удавеня і Лена Шанчук.

Актыўны ўдзел у правядзенні вечара фізікі прынялі Вова Жук, Валя За-
ранок, Віця Даўгіловіч, Жанна Колас, Толя Меляшкевіч і іншыя вучні.

З імем Ільіча
Гэты дзень у нашай школе быў святочным і вельмі адказным. У правафланго-

вую дружыну імя А. Матросава Цімкавіцкай СШ на піянерскі збор, прысвечаны 
110-гадавіне з дня нараджэння У. І. Леніна, сабралася шмат паважаных людзей 
раёна. У госці да юных ленінцаў прыйшлі ветэраны вайны і працы: заслужаная 
настаўніца БССР, кавалер ордэнаў Працоўнага Чырвонага Сцяга і Кастрычніцкай 
Рэвалюцыі З. І. Раманенка, былы ваенны лётчык М. П. Кулік і старшыня кал-
гаса У. І. Леніна М. М. Касінскі, узнагароджаныя ордэнамі Леніна.

Апладысментамі сустрэлі прысутныя выступленне Зінаіды Іосіфаўны 
Раманенкі:

– Сёння з удзячнасцю ўспамінаю маю любімую настаўніцу А. В. Андруковіч, 
якая за самаадданую працу першая сярод настаўнікаў Капыльшчыны была 
ўдастоена высокай урадавай узнагароды – ордэна Леніна. Дзякуючы ёй, чала-
веку сумленнаму, працавітаму, сціпламу, я палюбіла прафесію педагога, стала 
ім. Вось ужо сорак гадоў працую настаўніцай у Цімкавічах. Непазнавальнай 
стала наша родная вёска. Шмат што зроблена і для вас, дзеці. Апошні пада-
рунак – новая светлая школа.
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Міхаіл Пятровіч Кулік таксама падзяліўся ўспамінамі:
– У многіх баявых аперацыях мне давялося браць удзел. Ніколі не забыць 

і той бой, калі ў час невялікага зацішша мне ўручылі высокую ўзнагароду 
Радзімы – ордэн Леніна. Акрылены такой вялікай узнагародай, яшчэ з боль-
шай нянавісцю біў ворага ў небе і на зямлі, імкнучыся хутчэй наблізіць дзень 
Перамогі.

“У ленінскім годзе ні аднаго адстаючага побач у нашай галоўнай працы – 
вучобе!” – вырашылі піянеры правафланговай дружыны імя А. Матросава.

У гонар свята
Шмат мерапрыемстваў праводзіцца ў нашай школе, прысвечаных 110-й 

гадавіне з дня нараджэння У. І. Леніна.
Зусім нядаўна прайшоў конкурс найлепшых выканаўцаў твораў пра 

вялікага Леніна. На ім прагучалі вершы савецкіх і замежных паэтаў. Журы 
конкурсу было цяжка вызначыць самых лепшых. І ўсё ж пераможцамі сталі 
Саша Радзечка, Надзя Камінская, Таня Васілеўская, Саша Нікалайчык, Лена 
і Люда Расанавы, Жанна Колас і інш.

Дырэкцыя школы найлепшых чытальнікаў адзначыла каштоўнымі 
падарункамі.

У імя міру
Cтаранна рыхтаваліся да гэтага дня піянеры нашай школы. І вось звонкія 

горны абвясцілі, што ўрачыстасць пачалася.
У цэнтры залы – сузор’е сцягоў: юбілейны памятны, якім узнагароджана 

наша школа за поспехі ў сувязі з 50-годдзем Вялікага Кастрычніка, сцягі 
піянерскай і камсамольскай арганізацый, сцяг венгерскіх піянераў, падарава-
ны ў знак сяброўства.

На збор прыйшлі старэйшыя сябры піянераў – камсамольцы. Тут жа і га-
наровыя госці – Нэлі Іосіфаўна Скавародкіна, другі сакратар РК КПБ, Іосіф 
Іванавіч Камінскі, старшыня выканкама Цімкавіцкага сельсавета, Віктар 
Іванавіч Колас, старшыня бацькоўскага камітэта школы.

Найлепшыя піянеры дружыны ўскладаюць гірлянду да помніка У. І. Леніну. 
Госці пад дружныя апладысменты прымаюць у ганаровыя піянеры ветэранаў – 
сяброў дружыны імя А. Матросава.

Слова даецца старшай піянерважатай школы А. П. Жук.
– Сёння мы праводзім дзень салідарнасці з усімі дзецьмі планеты. Многія з 

іх ведаюць нястачу і голад, чуюць стрэлы і выбухі бомб. І таму мы выступаем 
з усімі прагрэсіўнымі людзьмі планеты супраць вайны, гаворым: “Мір дзе-
цям!” – так пачала выступленне Антаніна Паўлаўна. І далей пайшла гаворка 
пра інтэрнацыянальныя традыцыі нашай піянерыі.

У школе дзейнічае клуб інтэрнацыянальнай дружбы. Дзеці перапісваюцца 
з піянерамі многіх краін сацыялістычнага свету. Усе юныя ленінцы ўзялі 
актыўны ўдзел у аперацыі салідарнасці “Вучні Беларусі – дзецям В’етнама”.

Радасна і прыемна было даведацца, што наша школа за сціплы ўклад у 
мацаванне міру ўзнагароджана граматай Усесаюзнага камітэта савецкага Фон-
ду міру з уручэннем ганаровага медаля. Гэтую высокую ўзнагароду ўручыла 
школе другі сакратар РК КП Беларусі Н. І. Скавародкіна.
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Піянеры і камсамольцы школы запэўнілі гасцей збору ў тым, што яны ў 
год 110-годдзя з дня нараджэння У. І. Леніна збяруць у фонд міру сродкаў не 
менш, чым летась.

Наша піянерважатая
Больш за дваццаць гадоў працуе піянерважатай у Цімкавіцкай сярэдняй 

школе Антаніна Паўлаўна Жук. Яна найлепшы піянерскі работнік нашага ра-
ёна. За добрасумленную працу ўзнагароджана шматлікімі граматамі. Ніводны 
атрадны збор у школе не праходзіць без удзелу Антаніны Паўлаўны. Яна – 
пастаянны ўдзельнік пасяджэнняў клуба інтэрнацыянальнай дружбы, збораў 
савета дружыны, камсамольскіх сходаў, сустрэч з цікавымі людзьмі.

Дружына нашай школы імя Аляксандра Матросава лічыцца правафлан-
говай. У гэтым вялікая заслуга Антаніны Паўлаўны. Піянеры любяць свайго 
старэйшага сябра за сардэчнасць, чуласць.

Вывучаем аўтамабіль
Прыгрэла веснавое сонейка, і пабеглі па школьным двары ручайкі. А вучні 

нашага 10-га “А” класа накіраваліся да аўтамабіля ГАЗ-51. Ён стаіць тут жа, на 
школьным двары. Нас чакае ля аўтамашыны інструктар Леанід Канстанцінавіч 
Сакалоўскі. Ён сёння праводзіць з намі практычныя заняткі па кіраванні 
аўтамабілем.

…“Газік”, якім кіруе Валера Даўгіловіч, паволі едзе вакол школьнай 
майстэрні. Праз шкло кабіны мне добра відаць, як Валера пераключае пе-
радачы, сігналы павароту, тармозіць. Памылкі ён не зробіць: побач Леанід 
Канстанцінавіч.

Потым за руль аўтамабіля садзіцца мой аднакласнік Валодзя Коўш. Машы-
на, якой ён кіруе, роўна едзе па асфальтавай дарозе. Відаць, хлопец крыху хва-
люецца, бо чуваць, як Леанід Канстанцінавіч, рэагуючы на яго няправільныя 
рухі, папярэджвае: “Вучыся дакладнасці, выпрацоўвай рэакцыю”.

Аўтасправай у нашай школе захапляюцца ўсе старшакласнікі. І любоў гэ-
тую нам перадае Франц Вітольдавіч Новік. Мы не падвядзём нашага настаўніка 
і інструктара.

Моцныя, спрытныя, вынослівыя
Наша школа багатая на спартыўныя традыцыі. Адна з іх – штогодняе 

правядзенне спаборніцтваў па гандболе. Сёлета ў першынстве школы па гэ-
тым відзе спорту з задавальненнем удзельнічалі вучні старшых класаў. Сярод 
юнакоў зладжанасцю выдзялялася каманда 10-га “Б” класа, сярод дзяўчат – 
каманда 10-га “А” класа. Яны і сталі пераможцамі.

Гандбол – не адзінае спартыўнае захапленне нашых вучняў. Анатоль 
Грыбоўскі і Сяргей Расанаў любяць шахматы, Коля Марук – лёгкую атлетыку, 
Сяргей Карповіч, Валера Даўгіловіч і Барыс Масалаў – валейбол і футбол. Вось 
такая шматпланавасць захапленняў. Настаўнік фізкультуры С. І. Чарняўскі 
многім нашым вучням з прыемнасцю ставіць “выдатна”.

А дасягаецца імі поспех салёным потам на трэніроўках. Ды і ўмовы ў 
школе адпавядаюць развіццю спорту. А ў выніку юнакі і дзяўчаты становяцца 
моцнымі, спрытнымі, вынослівымі.
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Сапраўдным святам спорту стала нядаўняя здача нарматываў комплек-
су ГПА. Галоўнае, кожны не толькі праверыў сябе, свае магчымасці, але і 
пераканаўся, што комплекс ГПА – гэта выдатная прыступка для росту май-
стэрства ў любым відзе спорту. Гэта аснова гарманічнага развіцця школьніка.

Шчаслівы чалавек
Шмат гадоў таму Зінаіда Іосіфаўна Раманенка прыехала працаваць 

настаўніцай у родную вёску. Усё сваё сэрца аддавала яна любімай справе. 
Але… Пачалася Вялікая Айчынная вайна. Зінаіда Іосіфаўна была партызан-
скай сувязной. Разам з усім народам яна змагалася за свабоду і незалежнасць 
Радзімы.

А калі закончылася вайна, разам з іншымі педагогамі Зінаіда Іосіфаўна 
пачала арганізоўваць школу. Яна гаварыла вучням: “Без ведаў ніколі не было 
і не будзе перамогі”.

Трыццаць пяць гадоў Зінаіда Іосіфаўна працуе дырэктарам Цімкавіцкай 
сярэдняй школы. Многа сіл і ўмення спатрэбілася ёй, каб школа стала ад-
ной з найлепшых у раёне. Пры яе самым непасрэдным удзеле ў Цімкавічах 
адкрыўся музей беларускага пісьменніка Кузьмы Чорнага. Каля дваццаці пяці 
гадоў Зінаіда Іосіфаўна збірала матэрыялы для музея 17-га Чырванасцяжнага 
пагранічнага атрада, які месціўся ў нашай вёсцы з 1922 да 1939 г.

За плённую, добрасумленную працу ёй прысвоена званне заслужа-
най настаўніцы школ БССР. А ў сувязі з 60-годдзем з дня нараджэння яе 
ўзнагародзілі ордэнам Кастрычніцкай Рэвалюцыі.

І сёння Зінаіда Іосіфаўна працуе. Яна па-сапраўднаму шчаслівы чалавек.

Шчодрае сэрца настаўніка
Усе ведаюць у Цімкавічах Івана Паўлавіча Александрова – настаўніка ма-

лявання мясцовай сярэдняй школы, чалавека сумленнага, чулага, сціплага.
З удзячнасцю ўспамінаем мы, былыя вучні Івана Паўлавіча, яго ўрокі, якіх 

чакалі заўсёды як свята. На іх мы спазналі шмат новага, навучыліся любіць і 
разумець мастацтва. Настаўнік адкрыў нам яго чароўны, непаўторны свет. Ён 
вучыў нас быць праўдзівымі, працавітымі, пасеяў у нашых сэрцах зярняткі 
дабрыні.

Іван Паўлавіч ужо на пенсіі, але ён часта прыходзіць у родную школу. 
З цікавасцю і захапленнем вучні слухаюць яго аповеды пра творчасць Рафаэля 
і Леанарда да Вінчы, Левітана і Айвазоўскага, Сурыкава і Рэпіна, сучасных 
жывапісцаў, скульптараў.

– Праз мастацтва чалавек спазнае вялікія таямніцы жыцця, – гаворыць 
Іван Паўлавіч.

Нашага настаўніка добра ведаюць не толькі як выкладчыка малявання 
і педагога, але і як акцёра Цімкавіцкага народнага тэатра. Шмат цікавых, 
непаўторных вобразаў створана ім на сцэне.

Урок мужнасці
Сярод маіх землякоў нямала тых, хто адстойваў у цяжкія гады ваеннага 

ліхалецця незалежнасць нашай краіны, нашу будучыню. Пра аднаго з такіх 
людзей мне хацелася б расказаць.
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…Яго дзяцінства было такім жа, як і дзяцінства ўсіх вясковых дзяцей: 
вучыўся ў Цімкавіцкай сямігодцы, пасля заняткаў дапамагаў бацькам па 
гаспадарцы. Закончыў дарожна-механічны тэхнікум, але вабіла юнака ваен-
ная служба. І Мацвей Даменя паступіў у Гомельскае стралкова-кулямётнае 
вучылішча. Пасля яго заканчэння ў званні лейтэнанта ён быў накіраваны ў 
Беластоцкую вобласць камендантам дота, дзе і сустрэў вайну.

Лейтэнант Даменя мужна змагаўся з ворагам. Калі адступалі, пад 
Ваўкавыскам яго моцна параніла. Пасля выздараўлення Мацвей Мацвеевіч 
стаў падпольшчыкам, а потым пайшоў у партызанскі атрад імя Будзённага, 
які дзейнічаў на Капыльшчыне. Быў кулямётчыкам, камандзірам узвода, 
палітруком.

Асабліва запомніўся Мацвею Мацвеевічу Сейлавіцкі бой. Праз невялікае ба-
лота група партызан прабіралася да вёскі Сейлавічы, дзе размясціўся нямецка-
паліцэйскі гарнізон. Байцы натрапілі на засаду. Пачаўся няроўны бой. На 
дапамогу партызанам прыбыло падмацаванне. Раптам смяротна параніла ку-
лямётчыка Сіндзеева. Тады лейтэнант Даменя кінуўся да кулямёта і адкрыў 
агонь па фашыстах. Ён таксама быў цяжка паранены, але бой партызаны 
выйгралі.

У шматлікіх аперацыях удзельнічаў Мацвей Мацвеевіч. Радзіма высока 
ацаніла яго баявыя заслугі: ён узнагароджаны ордэнам Чырвонай Зоркі, ордэ-
нам Айчыннай вайны ІІ ступені, шматлікімі медалямі.

Цяпер гэты мужны чалавек працуе ў нашай школе настаўнікам пачатковай 
ваеннай падрыхтоўкі. Ён – наш сябар-дарадца. Мацвей Мацвеевіч вучыць нас 
мужнасці, адданасці Радзіме, вучыць, як быць яе сапраўднымі патрыётамі. 
І мы ўдзячныя яму за гэта.

Урок творчасці
Шчырая, глыбокая і бясконцая любоў да песні, музыкі, дзяцей. Усё гэта пе-

раплялося даўно і трывала ў сціплым чалавеку, настаўніку спеваў Цімкавіцкай 
сярэдняй школы імя К. Чорнага Аляксандру Канстанцінавічу Лазоўскім.

Вышэй сярэдняга росту, чарнявы, з крыху пасівелымі скронямі, неспа-
койны, увесь у рухах, уважлівы і добразычлівы – такі ён, любімы вучнямі 
настаўнік. Кажуць, настаўнік – гэта яго ўрокі, якія ён дае не толькі ў школь-
ным класе, але і ў штодзённым жыцці.

З першых дзён працы пасля заканчэння Слуцкага педагагічнага вучылішча 
Аляксандр Канстанцінавіч Лазоўскі аддае ўсе свае веды дзеля таго, каб кожны 
ўрок быў сустрэчай з цудоўным светам мастацтва. На яго ўроках вучні эстэ-
тычна развіваюцца, духоўна растуць, фарміруюцца.

Але часам можна пачуць ад бацькоў, што спевы не вельмі важны ў школе 
прадмет. Маўляў, да яго можна і не рыхтавацца. З такой думкай Аляксандр 
Канстанцінавіч не згодзен. Вось што наконт гэтага кажа ён сам:

– Чалавек, які адчувае і разумее музыку, у душы заўсёды з добрай песняй, 
будзе больш паспяховым у любой прафесіі.

А вось што гавораць самі юныя музыканты, выхаванцы Аляксандра 
Канстанцінавіча.

Тамара Андруковіч: “Музыка змушае нас інакш глядзець на навакольны 
свет, жыццё…”
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Аксана Цвірка: “Пад уплывам добрай лірычнай песні чалавек адкрывае 
самае лепшае ў сабе, у сваіх сябрах”.

Усю першую чвэрць гэтага навучальнага года Аляксандр Канстанцінавіч 
адначасова выкладаў урокі спеваў у Руднянскай васьмігодцы. У трэцім класе 
развучвалі песню “Свяшчэнная вайна” Аляксандрава. З нейкім асаблівым хва-
ляваннем Аляксандр Канстанцінавіч прачытаў на памяць словы песні. Дзеці 
прагна слухалі, здавалася – не дыхалі, сачылі за рухамі і жэстамі настаўніка. 
А той ужо расказваў пра аўтараў песні, яе гісторыю, пра тое, як яна змагала-
ся на дарогах вайны. Слова настаўніка было такім усхваляваным, што і дзеці 
перажылі эмацыянальнае ўзрушэнне. І песня была развучана амаль імгненна. 
Калі яе спявалі, то кожны з вучняў думаў пра змест твора, у якім выявіўся 
непераможны дух нашага народа.

Усяго адзін урок Аляксандра Канстанцінавіча. Сорак пяць хвілін сапраўднай 
творчасці. Сорак пяць хвілін новага і цікавага, што спазнаюць вучні.

На перапынку вакол Аляксандра Канстанцінавіча збіраюцца дзеці. Гучаць 
пытанні, пачынаецца шчырая нязмушаная размова. І так амаль кожны дзень. 
Для настаўніка вялікае шчасце і адказнасць быць душой сваіх вучняў, якія 
давяраюць яму як блізкаму чалавеку.

Ужо так сталася, што да Аляксандра Канстанцінавіча ўсюды горнуцца і 
цягнуцца людзі, любяць з ім пагутарыць, паразважаць, а то і павесяліцца. Так 
было ў час яго службы ў шэрагах Савецкай арміі. Салдаты заўсёды гуртаваліся 
вакол заўзятага баяніста і добрага спевака. Так і цяпер, калі ён настаўнік, му-
зычная душа калектыву школы. Аляксандр Канстанцінавіч – выдатны акцёр 
Цімкавіцкага народнага тэатра, актыўны ўдзельнік мастацкай самадзейнасці. 
Без яго не абыходзіцца ніводнае сапраўднае свята ў нашай вёсцы.

1982 год
Не толькі для ўспамінаў
Заўсёды адчуваю ў сценах роднай школы, як дома. А настаўнікаў сустра-

каю як добрых і чулых бацькоў. Гутару з імі, згадваю ўсё-ўсё самае добрае, 
што дала школа, і яшчэ раз дзякую настаўнікам за іх нялёгкую, але такую 
патрэбную працу.

Цяпер я прыйшоў сюды на вечар сустрэчы выпускнікоў. Сабралася вялікая 
сям’я – студэнты, маладзенькія дзесяцікласнікі, пажылыя людзі – даўнія 
выпускнікі. Імянінніцай пачувала сябе Жанна Колас – ёй пад гарачыя апла-
дысменты ўручылі залаты медаль за выдатную вучобу ў школе.

Школа. Адсюль пайшлі ў вялікае жыццё тры Героі Савецкага Саюза і Герой 
Сацыялістычнай Працы, восем кавалераў ордэна Леніна. Ніхто не сумняваец-
ца, што будуць дастойнымі людзьмі і нядаўнія выпускнікі: Тамара Раіцкая, 
напрыклад, якая вучыцца ў Мінскім радыётэхнічным інстытуце, Аляксандр 
Дзятловіч, курсант вышэйшага ваеннага вучылішча, Света Раманоўская, 
студэнтка педінстытута. Гэта з іх вуснаў прагучалі цёплыя словы ўдзячнасці 
настаўнікам за іх урокі жыцця.

Выступіў на вечары і галоўны энергетык міжкалгаснага прадпрыемства па 
вытворчасці свініны В. А. Лазоўскі. Ён заклікаў дзесяцікласнікаў пасля закан-
чэння вучобы ісці працаваць на гэтае прадпрыемства. І вучні адгукнуліся – тут 
жа, на вечары, вырашылі наведаць прадпрыемства і пазнаёміцца з ім бліжэй.
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Ад бацькоў падзяку настаўнікам выказала старшыня бацькоўскага камітэ-
та школы Валянціна Мікалаеўна Колас. Яны заслужылі яе – В. І. Мар-
ціновіч, С. Б. Нусенсон, Л. В. Прылепка, Г. В. Шаравар, С. Ф. Шанчук, 
М. І. Сакалоўская, В. П. Лобан, В. І. Шаравар і інш.

Яны заслужылі і самых цёплых слоў удзячнасці за арганізацыю цудоўнага 
вечара сустрэчы, на якім мы адчувалі сябе ўтульна, надзвычай добра.

Вольга Пасюк
“ЗА ВУЧОБУ І ПРАЦУ”

Менавіта так называецца насценная газета нашай школы. Яе прызначэнне – 
выхаванне школьнікаў, барацьба за якасць ведаў. І не выпадкова сярод вучняў 
можна пачуць такое: “Глядзі: і пра нашу Валю напісалі! – Дык жа яна чвэрць 
толькі на чатыры і пяць закончыла”.

Пераважаюць у газеце, вядома, матэрыялы, якія садзейнічаюць 
фарміраванню чалавека камуністычнага грамадства. У сістэматычным 
з’яўленні самой газеты і добрых артыкулаў у ёй больш за ўсё “вінаваты” рэ-
дактар насценкі Саша Бельскі. І не дзіва – гэта той Саша, вершы, заметкі і 
карэспандэнцыі якога нярэдка друкуюцца ў “Славе працы”, “Зорцы”, “Піянеры 
Беларусі”. Члены рэдкалегіі вучацца ў Сашы і ва ўсім дапамагаюць яму.

Пастаянны карэспандэнт нашай насценнай газеты – Ала Пашко, вершы 
якой чытаюцца з захапленнем. Змяшчаюцца там фотаздымкі Мішы Шамбор-
скага і Івана Кульбіцкага, упрыгожваецца газета малюнкамі Алёшы Каваленкі 
і Вовы Чыкуна.

“За вучобу і працу” ў нас любяць і чытаюць. І гэта вынік таго, што калектыў 
рэдкалегіі не навязвае чытачу сваіх думак, а выклікае яго на размову, роздум, 
дапамагае яму самому разабрацца ва ўсіх складанасцях жыцця.

Здаецца, што менавіта такой і павінна быць школьная насценная газета.
1978 г.

ДЗЯКУЙ ЗА КЛОПАТЫ, ЦІМУРАЎЦЫ

Усё жыццё я добрасумленна працавала ў саўгасе. Ужо амаль год, як цяж-
кая хвароба прыкавала мяне да ложка. Не было каму займацца гаспадаркай. 
Але я не засталася па-за ўвагай, на дапамогу прыйшлі цімураўцы Цімкавіцкай 
сярэдняй школы імя Кузьмы Чорнага.

Зімой яны пілавалі дровы, насілі ваду і выконвалі іншую работу. Вяс-
ной трэба было пасеяць бульбу. Вырашыць гэтую неадкладную справу мне 
дапамаглі дзяўчынкі 9 “А” класа мясцовай школы Вольга Тараповіч, Галіна 
Ускірава, Валя Заранок, Аксана Цвірка, Тамара Маляўка.

З увагай і добразычлівасцю адносяцца да маіх просьбаў дырэктар шко-
лы Зінаіда Іосіфаўна Раманенка, настаўнікі Вольга Ільінічна Марціновіч, 
Станіслаў Іосіфавіч Чарняўскі.

Вялікі дзякуй вучням і настаўнікам за клопаты і ўвагу.
Марыя Давідовіч, пенсіянерка.

1980 г.
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Уладзімір Калацкi
ЗАКЛАЛІ СКВЕР

Вёска Цімкавічы адзелася ў зялёнае ўбранне. Яшчэ большую прыгажосць 
надасць ёй новы сквер, які заклалі вучні 10-га класа мясцовай сярэдняй 
школы імя К. Чорнага. Іх рукамі пасаджаны маладыя дрэўцы і кусты. Усе 
работы па закладцы сквера ўзначаліў настаўнік Станіслаў Іосіфавіч Чарняўскі. 
Актыўны ўдзел у азеляненні вёскі ўзялі таксама работнікі сельвыканкама, 
мясакантрольнай станцыі, пенсіянеры.

1983 г.

Ала Мiхалковiч
АПОШНЯЕ ШКОЛЬНАЕ СВЯТА

Вось і скацілася, як бы з горкі, наша школьнае дзяцінства. Назаўсёды 
адзвінеў званок, што нас клікаў на заняткі. Адбыўся выпускны баль. Разам з 
намі, выпускнікамі 1986 г., прысутнічалі на ім і былыя выпускнікі 1966 г., 
якія вырашылі сустрэцца праз дваццаць гадоў.

Перад вучнямі, іх бацькамі, настаўнікамі і гасцямі выступала дырэктар 
школы Г. В. Шаравар, якая павіншавала нас з паспяховым заканчэннем шко-
лы і дала такі наказ:

– Усе свае сілы, усю энергію, увесь жар сэрца аддайце людзям, народу, 
Радзіме!

Шмат задушэўных слоў было сказана класнымі кіраўнікамі В. I. Чар-
няўскім, З. I. Раманенкай, А. С. Пешкуром, выпускнікамі 1966 г., акцябратамі 
і піянерамі, настаўніцай Піркаўскай школы Брагінскага раёна Гомельскай 
вобласці Вольгай Іванаўнай Юрчанкай, якая ад імя сваёй школы падаравала 
на памяць Цімкавіцкай дзесяцігодцы гадзіннік і сказала:

– Няхай па гэтым гадзінніку ў вашай школе заўсёды пачынаюцца ўрокі. 
Няхай гэты гадзіннік склікае дзяцей не на трывогу, а на вучобу.

Каб пакінуць па сабе добрыя ўспаміны, выпускнікі ўручылі любімым 
настаўнікам медалі, на якіх наклеены фотакарткі настаўніка і вучня. У гэты 
вечар была і бясконцая колькасць кветак, якімі дзесяцікласнікі віншавалі 
настаўнікаў.

Хочацца яшчэ раз выказаць словы падзякі вам, паважаныя Н. К. Ні-
калайчык, А. П. Стасевіч, В. Н. Андруковіч, А. С. Роўбуць і інш. Як не 
назваць прозвішча такой настаўніцы, як А. М. Матусевіч, выкладчыцы бела-
рускай мовы і літаратуры, якая заўсёды дапамагала вучням разабрацца ў іх 
непаразуменнях, памылках, якія яны часам рабілі.

1986 г.
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Сяргей Квiткевiч
НЕ ТОЛЬКІ АДПАЧЫНАК

Лета для школьнікаў, напэўна, самая жаданая пара года. Не трэба рабіць 
дамашнія заданні, сядзець на занятках, “плаваць” ля дошкі. Можна адпачыць. 
Дарэчы, як жа яны адпачываюць?

Вучні гавораць пра лета – пятая працоўная чвэрць. Таму большасць 
хлопчыкаў і дзяўчынак старшых класаў праводзяць яе ў лагерах працы і ад-
пачынку, якія існуюць у школах раёна. Адзін з іх – “Юнацтва” – адкрыты ў 
Цімкавіцкай СШ. У гэтым лагеры добрыя традыцыі: летась на конкурсе-агляд-
зе лагераў працы і адпачынку ён заняў трэцяе месца ў вобласці.

У школе было ціха.
– Шукайце ўсіх на полі, – адказалі мне ў настаўніцкай.
Праходзячы па калідоры, убачыў “маланку”, дзе паведамлялася, што 

падведзены вынікі першых 10 дзён. Кожны вучань прапалоў па 0,25 гектара 
буракоў. Наперадзе звяно Аксаны Бачурынай. Добра працуе звяно жывёлаводаў. 
Штодзённая прывага кожнага цяляці складае 720 грамаў.

– Вучні працуюць добрасумленна, – адказалі мне настаўніцы Алена 
Сяргееўна Роўбуць і Валянціна Несцераўна Пруднікава, якія кіравалі працай 
на полі. – Але цяжка: горача, пустазелля шмат, таму работа ідзе не вельмі 
хутка. Але некаторыя вучні, напрыклад, Галя Коршун, Наташа Ганчар, На-
таша Пінчук, Аляксандр Кульбіцкі, свае радкі прапалолі першымі. Норма на 
кожнага сямікласніка — чатыры радкі, на дзевяцікласніка – пяць. Акрамя 
гэтага, кожны клас апрацоўвае норму Героя-земляка, а заробленыя сродкі пе-
раводзяцца ў Фонд міру.

Працуюць... А як жа дзеці адпачываюць? Падыходжу да групы дзяўчынак: 
Олі Валькоўскай, Алены Подчаркавай, Светы Буяноўскай.

– I адпачываем добра, – адказваюць яны. – Толькі пасля працы. Была ў нас 
і сустрэча са знакамітымі людзьмі саўгаса “Цімкавіцкі”, завода жалезабетонных 
вырабаў, дыспут “Мода і мы”, а нядаўна зрабілі паездку ў Хатынь і Нясвіж. 
Разам з намі працуюць школьнікі з Гомельскай вобласці Брагінскага раёна. Ва 
ўсіх мерапрыемствах яны разам з намі. Часта гуляем у футбол, тэніс...

А як справы ў піянерскім лагеры “Каласок”, што ля вёскі Какорычы?
– Пляцоўка для гульняў яшчэ абсталёўваецца, – гаворыць важатая Свят-

лана Паўлаўна Чапура, – таму стараемся больш часу праводзіць з дзецьмі ў 
лесе, на возеры. Прыдумваем новыя гульні “Свята русалкі”, “Ану, хлопчыкі!”. 
Арганізоўваем спаборніцтвы па футболе, шашках. А хутка паедзем на экскурсію 
ў Хатынь і Брэст.

Вяртаючыся з “Каласка”, сустрэў двух хлопчыкаў, якія дзяжурылі ля 
ўваходу, Мішу Качаткова і Дзіму Сушу з Грозаўскай школы-інтэрната.

– Жывём добра, – весела адказалі яны. – Нядаўна хадзілі ў паход у вёску 
Пацейкі, ставілі палаткі, купаліся ў возеры. А яшчэ гулялі з пацейкаўцамі ў 
футбол. I выйгралі 6 : 5.

Так адпачываюць дзеці: працуюць на калгасных палетках, займаюцца 
спортам, падарожнічаюць па родным краі. А зрабіць іх адпачынак больш раз-
настайным і цікавым – задача калектываў падшэфных арганізацый.

1986 г.
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Ларыса Гуляка
З ПАВАГАЙ ДА ВЫЗВАЛІЦЕЛЯЎ

Піянеры нашай дружыны заўжды дружна адгукваюцца на падзеі, якія 
адбываюцца ў краіне і за мяжой. Усё, што звязана з роднай Капыльшчынай, 
хвалюе асабліва. Савет піянерскай дружыны Цімкавіцкай сярэдняй школы 
вырашыў падтрымаць ініцыятыву вучняў СШ № 2 г. Капыля аб будаўніцтве 
помніка воінам, якія вызвалілі горад. На агульнашкольным сходзе было 
аб’яўлена пра арганізацыю кірмашу.

...Вестыбюль школы ператварыўся ў святочны кірмаш. Смех, жарты, вясё-
лыя зазыванні прадаўцоў цудоўных рэчаў. Выбар шматлікі: толькі кулінарных 
страў больш за пяцьдзясят назваў.

Кактэйлі, прахаладжальныя напіткі і цукеркі – усё нарасхват. Свае вырабы 
выставіў на агляд гурток “Умелыя рукі”.

Першае месца заняў атрад імя Юрыя Гагарына (5 клас), другое – атрад імя 
Вікенція Драздовіча (4 клас), трэцяе – атрад імя Аркадзя Гайдара (6 клас).

Уся выручка з кірмашовага гандлю – 111 рублёў 13 капеек – пойдзе на 
будаўніцтва помніка воінам-вызваліцелям Капыля. Звяртаемся да піянераў і 
камсамольцаў раёна: падтрымайце нас, бо гэта абавязак маладога пакалення – 
свята захоўваць і берагчы памяць пра абаронцаў міру. 

1988 г.

Уладзімір Калацкi
ПУЦЁЎКА Ў ЖЫЦЦЁ

Дванаццаць выпускнікоў Цімкавіцкай сярэдняй школы імя К. Чорнага 
сабраліся на выпускны баль.

Іх шчыра віншавалі дырэктар адзінаццацігодкі Г. В. Шаравар, класны 
кіраўнік С. М. Ціхановіч і інш.

Потым слова ўзяла першая настаўніца выпускнікоў Я. У. Садчанка. Ад 
бацькоў усхваляваныя прамовы гучалі ад М. П. Цвіркі, Т. С. Жукоўскай. Яны 
дзякавалі настаўнікам, жадалі шчаслівага жыццёвага шляху сваім дзецям.

Прысутнічаў і выступіў на ўрачыстасці старшыня Цімкавіцкага сельскага 
Савета дэпутатаў А. П. Астроўскі, ад імя віноўнікаў свята гаварыла Таццяна 
Жукоўская.

Шэсць выпускнікоў атрымалі за вучобу граматы.
Ну а пасля быў агеньчык, гучала музыка, віхурыліся ў вальсе пары...
1995 г.
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ГАННА ШАРАВАР: “НАСТРОЙ У КОЖНАГА РАБОЧЫ”

Пачаўся навучальны год. Я звярнулася з пытаннямі да дырэктара 
Цімкавіцкай сярэдняй школы імя Кузьмы Чорнага Ганны Васільеўны Шаравар.

– Ганна Васільеўна, да Вас традыцыйнае пытанне. Як падрыхтавалася 
школа да новага навучальнага года?

– Дзякуючы фундатарам I. Я. Кацу, У. Я. Сахару, П. М. Гушчу і Я. Т. Ляш-
чыне да гэтага навучальнага года ўдалося падрыхтавацца поўнасцю. Адраман-
таваны дах школы, каналізацыя, прыведзена ў парадак кацельня, усе класы 
і кабінеты пафарбаваны, спартзала і спартыўная пляцоўка прыведзены ў на-
лежны выгляд. Раённая камісія па прыёмцы школ да новага навучальнага года 
ацаніла нас адзнакай “пяць”. Думаю, што дзеці і бацькі будуць задаволены 
падрыхтоўкай да навучальнага года. А нам, настаўнікам, будзе прыемна су-
стракаць вучняў у такой светлай, чыстай, прыгожай школе.

– З якім настроем сустракаюць навучальны год настаўнікі Вашай школы?
– Кожны год настаўнікі чакаюць дзяцей з добрым настроем. Кожны хва-

люецца за свой прадмет, чытае рэкамендацыі ў “Настаўніцкай газеце”, чакае 
метадычных аб’яднанняў, на якіх даюцца парады і ставяцца канкрэтныя 
задачы на новы навучальны год. Хвалюе кожнага настаўніка тoe, што мала 
метадычнай літаратуры па прадметах у апошнія часы. Але нашы настаўнікі 
працуюць творча, раяцца паміж сабой, выпрацоўваюць уласны стыль у рабоце. 
Думаю, што настрой у кожнага рабочы.

– Якія цяпер у Вас праблемы?
– Праблем у школе шмат. Педкалектыў турбуе другая палова вучняў, якія 

скончылі школу на “3” і “4”. У гэтых дзяцей няма жадання вучыцца, выкон-
ваць дамашнія заданні, а значыць, няма і ведаў. Таму адна з галоўных задач 
у будучым годзе для нас – павелічэнне прэстыжу ведаў (прывіць цікавасць да 
свайго прадмета, дапамагчы дзіцяці паверыць у тое, што яно зможа засвоіць 
матэрыял з дапамогай індывідуальнага навучання).

Мяне як дырэктара школы хвалюе матэрыяльная база школы. Старая мэбля, 
выходзяць са строю тэхнічныя сродкі навучання, а набыць новыя няма грошай.

Немалаважная праблема – праца з бацькамі, якія мала ўвагі аддаюць вы-
хаванню дзяцей.

Самае каштоўнае для нас – здароўе нашых вучняў, якое залежыць у многім 
ад харчавання. Не кожнаму дзіцяці ўмовы дазваляюць сёння харчавацца ў стало-
вай. Таму мы вырашылі на прышкольных участках вырошчваць сваю гародніну.

– Што з’явілася новага ў працы школы ў сувязі з рэформай?
– Мы працуем з дыферэнцыраваным навучаннем. Кожны настаўнік разумее, 

што базавага ўзроўню не дастаткова, каб вучань працягваў вучобу ў вышэйшай 
навучальнай установе. Таму ў нашай школе былі адкрыты профільныя групы 
фізіка-матэматычнага і хіміка-біялагічнага цыкла, дзе вялося паглыбленае вы-
вучэнне названых прадметаў. Гэта дае добрыя вынікі. Так, з 18 выпускнікоў 
12 будуць працягваць вучобу ў вышэйшых і сярэдне-спецыяльных установах. 
Сёлета адкрываем па гэтых прадметах з 8-га класа профільныя групы. Цяпер 
час патрабуе ведання замежнай мовы, таму вось ужо чатыры гады ў школе 
вывучаецца англійская мова з першага класа. У сярэдніх класах настаўнікі 
працуюць дыферэнцыравана. 
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– Што Вы пажадалі б настаўнікам нашага раёна ў гэтым навучальным 
годзе? 

– Хачу пажадаць калегам творчага натхнення, вытрымкі, плённай працы, 
энтузіязму, узаемаразумення з вучнямі і калегамі, педагагічных поспехаў і 
галоўнае – здароўя.

Гутарыла Людміла Ніжэвіч.
1996 г.

Людміла Нiжэвiч
ПАМЯЦІ ЗЕМЛЯКА

22 чэрвеня ў Цімкавічах прайшоў турнір па ручным мячы на прыз памяці 
А. М. Дубовіка. 

Аляксандр Міхайлавіч Дубовік пасля заканчэння ў свой час інстытута 
фізкультуры працаваў спачатку ў Слабадакучынскай школе, потым перавёўся 
ў Цімкавіцкую. Стварыў каманду па ручным мячы. Яго называюць 
пачынальнікам гэтага віду спорту ў нас на Капыльшчыне. Зборная Цімкавіч 
выступала і неаднаразова займала прызавыя месцы на раённых, абласных і 
рэспубліканскіх спаборніцтвах. Настаўніка вельмі любілі і паважалі дзеці і 
дарослыя, бачылі ў ім лідара і выдатнага спартсмена. Аляксандр Міхайлавіч 
заўсёды быў душой каманды. Памёр ва ўзросце 39 гадоў. Пасля яго смерці ў 
раёне і быў устаноўлены прыз імя А. М. Дубовіка.

У настаўніка шмат паслядоўнікаў: Святлана і Ірына Жоглы выступалі за 
каманды Беларускай сельскагаспадарчай акадэміі, Віктар, Іван і Валерый 
Саваневічы, Аляксандр Нікалайчык – за БПІ, Мікалай Марук і Юрый Чаркас – 
за каманду “Прагрэс” Гродзенскай вобласці, Мікалай Янчык – за Магілёўскі 
педінстытут імя А. Куляшова, Уладзімір Чарняўскі і Аляксандр Яроцкі – за 
Брэсцкі педінстытут, за аўтапарк № 21 – Валерый і Віктар Даўгіловічы. 

На гэты раз першае месца заняла каманда мясцовага аўтапарка № 21, на 
другім – дзіцячая юнацкая каманда з Семежава, на трэцім – вучні Ляшнян-
скай школы.

1996 г.

Людміла Нiжэвiч
ЧЫМ ЖЫВЕШ, ПЛЯЦОЎКА?

Калі чуеш словы “аздараўленчая пляцоўка”, у памяці ўсплываюць наступ-
ныя радкі з дзіцячай песні: 

Солнце брызнуло в долины миллионами свечей.
Солнце льёт на наши спины яркий град своих лучей.
Пусть сильней печёт в лопатки, пусть загар к нам пристаёт.
Этой солнечной зарядки хватит нам на целый год.

А каб бадзёрасці, здароўя хапіла на цэлы год, трэба стварыць для дзяцей 
адпаведныя ўмовы. Гэта добра разумеюць у Цімкавіцкай СШ. Тут працуе 
аздараўленчая пляцоўка на 40 чалавек. Кіраўнік яе – Алена Мікалаеўна 
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Стаднічэнка, вопытны педагог у гэтай справе. Дапамагаюць ёй настаўнікі-
выхавальнікі С. Л. Прылепка, Н. Л. Лагун, А. М. Казлова, В. А. Артамонава. 
Дзеці з задавальненнем кожную раніцу ідуць сюды, бо іх чакаюць гульні, 
экскурсіі, паходы, спартландыі. Вельмі спадабалася ўсім свята “Капыльскія 
пацехі”, на якім яны пабывалі.

Шмат цікавага даведаліся дзеці пра жыццё і вучобу Кузьмы Чорнага 
(Мікалая Раманоўскага), пабываўшы ў яго музеі. Экскурсія закончылася 
сустрэчай з Міхаілам Фёдаравічам Яроцкім, які па-суседску жыў з Кузьмой 
Чорным і сябраваў з яго братам Ягорам (Георгiем). Дзеці пабачылі месца, дзе 
калісьці стаяла хата Раманоўскіх.

Любяць вучні ў гарачую пару адпачыць у старым парку вёскі, паслухаць у 
цяньку цікавую казку, напіцца сцюдзёнай вады з крынічкі, назбіраць кветак 
для школьнага гербарыя, пагуляць. А колькі радасці прыносіць дзецям паход 
на возера, дзе можна пакупацца і пазагараць. Іх чакаюць таксама экскурсіі на 
Цімкавіцкі спіртзавод і ў пякарню.

Школьнікі атрымліваюць смачнае каларыйнае харчаванне. Пра гэта турбу-
юцца Г. П. Давідовіч, Т. І. Корань, Т. І. Фалітар. 

Зразумела, што бацькі вельмі задаволены, бо іх дзеці дагледжаны і на-
кормлены. Дарэчы, і каштуе гэта для іх усяго 19 тысяч рублёў, у той час як 
на пляцоўцы на аднаго школьніка расходуецца 190 тысяч рублёў. 

На маё пытанне, ці падабаецца ім на аздараўленчай пляцоўцы, дзеці гучна, 
амаль у адзін голас, адказалі: “Вельмі падабаецца”.

1996 г.

Алена Тараповiч
СВЯТА Ў ЦІМКАВІЦКАЙ СШ

17 верасня ў нашай школе адбылося свята з нагоды 60-годдзя ўз’яднання 
Заходняй Беларусі з БССР. Для нас гэтая падзея знакавая яшчэ і тым, што і 
ў вёсцы, і ў школе захоўваецца памяць пра 17-ы Чырванасцяжны пагранічны 
атрад, які ў верасні 1939 г. абараняў рубяжы ад белапольскіх акупантаў.

Традыцыйна ў школу былі запрошаны ветэраны-пагранічнікі і іх родныя. 
Яны завіталі ў музей, дзе экскурсію правяла вучаніца 11-га класа Лідзія 
Маргайлік. Госці былі прыемна ўражаны тым, што ў школе сабрана шмат 
матэрыялаў пра 17-ы пагранатрад. На памяць ветэраны падарылі Цімкавіцкай 
школе макет Брэсцкай крэпасці, а таксама сорак кніг з творамі мастацкай 
літаратуры.

Пасля экскурсіі ўсе былі запрошаны на мітынг, які адбыўся каля брац-
кай магілы, дзе пахаваны загінулыя ў верасні 1939 г. пагранічнікі. Адкрыў 
мітынг старшыня Цімкавіцкага сельскага савета В. I. Колас. Ён шчыра павітаў 
гасцей, выказаў ім падзяку за тое, што прыехалі да нас. Пасля старшыні 
сельсавета выступіў намеснік начальніка Брэсцкай пагранічнай групы імя 
Дзяржынскага В. П. Гарбаценка. Ён расказаў прысутным пра сваё дзяцінства, 
якое прайшло ў в. Цімкавічы. Васіль Пятровіч з любоўю ўспамінае пра род-
ныя мясціны, заўсёды з вялікай павагай адносіцца да аднавяскоўцаў. Потым 
слова ўзяла дырэктар Цімкавіцкай СШ Г. В. Шаравар. Яна расказала, што 
паміж нашай школай і пагранічнай заставай ёсць дамоўленасць найлепшых 
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выпускнікоў Цімкавіцкай СШ накіроўваць на службу ў Брэст. Гэта стане свед-
чаннем сапраўднага сяброўства.

Была абвешчана хвіліна маўчання, потым прагрымеў салют. Вучні 
павіншавалі пагранічнікаў, і ўсе разам усклалі вянкі і кветкі да брацкай 
магілы. Але свята на гэтым не скончылася. Надоўга запомніцца дзень 17 верас-
ня нашым пяці- і шасцікласнікам, якіх у прысутнасці ветэранаў-пагранічнікаў 
прынялі ў піянеры. Напрыканцы ўрачыстасці адбыўся канцэрт мастацкай 
самадзейнасці, падрыхтаваны для гасцей вучнямі нашай школы.

1999 г.

БЛАГОДАРСТВЕННОЕ ПИСЬМО

Председателю Копыльского районного исполнительного комитета
Уласевичу Анатолию Васильевичу

Председателю Тимковичского сельского исполнительного комитета
Колосу Виктору Ивановичу

Директору Тимковичской средней школы имени Кузьмы Чорного
Шаровар Анне Васильевне

17 сентября 1999 г. в торжественных мероприятиях, которые проводились 
в Тимковичах и Копыле, посвященных 60-летию воссоединения Западной Бе-
ларуси с БССР, принимали участие пограничники и ветераны Брестской Крас-
нознаменной пограничной группы имени Ф. Э. Дзержинского.

Командование части выражает Вам искреннюю признательность и сердеч-
ную благодарность за теплый прием и внимание, которое Вы проявили к по-
граничникам.

У пограничников нашей части вызывает особую гордость то, что в Копыль-
ском районе в Тимковичах проводится большая работа по воспитанию молоде-
жи на боевых традициях нашего предшественника – 17-го Краснознаменного 
пограничного отряда, по увековечению памяти Г. И. Кофанова и других по-
граничников, погибших при защите границы нашей Родины.

Нам приятно доложить Вам, что проводимая Вами патриотическая работа, 
пропаганда боевых подвигов воинов границы оказывает положительное воз-
действие на повышение ответственности и у пограничников сегодняшнего по-
коления за надежную охрану государственной границы на порученном участке.

В целях дальнейшего укрепления дружественных связей пограничников 
с трудящимися и молодежью Копыльского района и преемственности боевых 
традиций пограничников командование части обращается к Вам с просьбой на-
править в наш адрес и в адрес Копыльского райвоенкомата список молодежи, 
подлежащей призыву в пограничные войска непосредственно на пограничные 
заставы нашей части, носящие имена А. М. Кижеватова и Г. И. Кофанова.

Большое спасибо Вам, труженикам Копыля и Тимковичей, коллективам 
колхозов “Тимковичский” и “Авангард”, средней школы имени Кузьмы Чор-
ного и Тимковичского сельского совета за организацию в это непростое время 
радушного и теплого приема делегации пограничников на гостеприимной Ко-
пыльской земле.
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От всей души искренне желаем Вам крепкого здоровья, счастья, успехов в 
Вашей благородной деятельности. 

Сергей Хилютич,
начальник Брестской Краснознаменной пограничной группы

имени Ф. Э. Дзержинского, полковник.
1999 г.

Наталія Прохарава
УЗАЕМАРАЗУМЕННЕ – ГАЛОЎНАЕ Ў СЯМ’І

У Цімкавіцкай СШ цікава прайшла сустрэча з мнагадзетнымі маці, якія 
расказалі пра сваё жыццё, падзяліліся вопытам выхавання дзяцей, маленькімі 
сакрэтамі сямейнага шчасця.

Шчыра адказвала на пытанні Вольга Мікалаеўна Купрыенка, якая выхоўвае 
траіх дзяцей: старэйшы сын Аляксандр вучыцца ў Мінскім каледжы сувязі, а 
дзве дачушкі, Святлана і Марына, яшчэ набываюць веды ў школе. Сямейная 
традыцыя Купрыенкаў – адпачынак усёй сям’ёй.

Падзялілася сямейным вопытам і Наталля Станіславаўна Татур, маці трох 
дачок – Вольгі, Веранікі, Анжэлы, якія вучацца ў школе. Складана ў сям’і 
прыходзіцца бацьку, паколькі яго акружаюць чатыры жанчыны, кожная са 
сваім характарам. Але Віктар Іосіфавіч не засмучаецца, бо ён добры сем’янін 
і ўмее знайсці да ўсіх падыход.

Расчулілася, убачыўшы мноства моладзі ў зале, Алена Яўгенаўна Сель-
вановіч. Двое з траіх яе дзяцей ужо год вучацца ў сярэдне-спецыяльных на-
вучальных установах. Анжэла набывае спецыяльнасць лагапеда ў Рагачоўскім 
педвучылішчы, а Юра – прававеда ў Бабруйскім сельгастэхнікуме. Дамоў дзеці 
прыязджаюць вельмі рэдка, таму адзіная ўцеха для маці і бацькі – сын Дзяніс, 
вучань 4-га класа.

А як прыгожа выканала песню на ўкраінскай мове Леся Яўстаф’еўна Чар-
кас! Канечне, нялёгка даводзіцца ёй у хатніх справах, але ва ўсім дапамагаюць 
муж Валерый Віктаравіч і дзеці – Сяргей, Віталь і Алег.

Ёсць у нашай школе яшчэ адна мнагадзетная сям’я, на цяперашні час 
асаблівая – сям’я Парыбкаў. Анатоль Сяргеевіч і Наталля Уладзіміраўна (дарэчы, 
настаўніца англійскай мовы) выхоўваюць васьмярых дзяцей. Старэйшая, Алена, 
вучыцца ў Беларускім камерцыйным універсітэце кіравання, Святлана заканчвае 
адзінаццаты клас, Вольга – дзявяты, Сярожа і Лёня – восьмы і шосты, Даша зай-
малася ў трэцім, Дзіма восенню стане вучнем падрыхтоўчага класа, а яго верная 
спадарожніца і сяброўка Анечка будзе асвойваць старэйшую групу дзіцячага садка. 

Што ж асаблівага ў гэтай сям’і? А тое, што ўсе яны працавітыя і дружныя, 
тое, што ўсе радасці і беды дзеляць пароўну, тое, што разумеюць адно аднаго 
і заўсёды дапамагаюць кожнаму, хто мае патрэбу. I гэтаму дзеці навучыліся ў 
бацькоў, бо, як сказала Наталля Уладзіміраўна, асноўнае, на чым трымаецца 
сям’я, – гэта ўзаемаразуменне і любоў, любоў бацькі і маці, любоў бацькоў да 
дзяцей.

I мне здаецца, што такі прынцып сямейнага жыцця павінен стаць асноўным 
для кожнага, хто мае сям’ю ці збіраецца яе стварыць.
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Хочацца выказаць вялікую ўдзячнасць усім жанчынам, якія прыйшлі да 
нас на свята. Я думаю, той час, што яны правялі ў акружэнні школьнікаў, не 
стаў для іх змарнаваным, бо і вучні пастараліся, падрыхтаваўшы змястоўны 
канцэрт.

2000 г.

Владимир Кияшко
СРЕДНЯЯ ТИМКОВИЧСКАЯ ЖДЕТ РЕБЯТ

– Отрадно отметить, – говорит директор школы Анна Васильевна Шаро-
вар, – что из восемнадцати нынешних выпускников семь уже поступили в вузы 
и восемь – в средние специальные учебные заведения.

В школе сложилась хорошая традиция с кадрами преподавателей. Из 
тридцати семи двадцать четыре – бывшие ученики Тимковичской СШ. Для 
трудовых навыков детей при школе имеется участок земли, где сами ребята 
высаживают растения, ухаживают за кустарниками и плодовыми деревьями, 
выращивают овощи для своей столовой.

К этому учебному году старшеклассники организовали “строительную” бри-
гаду из шестнадцати человек и своими силами отремонтировали крышу школы, 
оклеили обоями семь классов и починили мебель в двадцати шести.

Хорошо поработали Федя Тихонович, Саша Пакалевич, Сережа Семененко, 
Светлана Костецкая, Юлия Слимко, Ольга Чомова, да и все остальные не си-
дели сложа руки. Кроме этого, миллион рублей на цемент заработали другие 
школьники в местном колхозе.

Так что не нахлебниками, а рачительными хозяевами придут ребята в лю-
бимую Тимковичскую школу.

2001 г.

Вольга Чыгiр
ВЯСНОВЫ ПАДАРУНАК

Сапраўдным падарункам для вучняў 1 – 4-га класаў Цімкавіцкай сярэдняй 
школы імя К. Чорнага і выхаванцаў дзіцячага сада “Сонейка” стала свята, што 
прайшло ў кафэ “Ивушка”.

А ўсё пачалося з ідэі, якая ўзнікла ў дырэктара раённай аграпрамысловай 
базы Ільі Каца, члена выканкама Цімкавіцкага сельскага Савета. На адным 
з пасяджэнняў сельвыканкама Ілья Яфімавіч прапанаваў зрабіць традыцыяй 
святы для дзяцей у кафэ “Ивушка”. Яны дапамогуць з’яднаць дарослых з ма-
ладым пакаленнем, пакажуць, што можна весела, цікава і культурна правесці 
вольны час. Яго актыўна падтрымалі выканаўца абавязкаў старшыні выканка-
ма Цімкавіцкага сельскага савета В. Купрыенка і дырэктар школы Г. Шаравар.

Трыццатага сакавіка, у час вясновых канікулаў, 66 хлопчыкаў і дзяўчынак 
прыйшлі ў святочна аформленую залу кафэ, сталы ў якой былі запоўнены 
рознымі прысмакамі. Праграма была насычанай і разнастайнай. Дзяцей 
чакалі конкурсы, загадкі, гульні, танцы. Напачатку слова ўзяла ўрач-педыятр 
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Цімкавіцкай участковай бальніцы Наталля Статкевіч. Яна азнаёміла дзя-
цей з рэжымам дня, паведаміла аб правільным харчаванні і неабходнасці 
загартоўвання.

Самым нечаканым для дзяцей стала з’яўленне Дамавічка, які ўвесь час 
усіх смяшыў, падманваў, праводзіў цікавыя конкурсы і гульні. Гэтую ролю 
выканала настаўніца пачатковых класаў Ж. Прохарава.

З захапленнем дзеці глядзелі мультфільмы “Ну, пачакай!”, “Том і Джэры”, 
але самую вялікую асалоду яны атрымалі ад дыскатэкі, якую арганізаваў 
настаўнік музыкі і спеваў У. Лосеў.

Застаецца дадаць, што спонсарам свята выступіла база райаграпрамзабеспя-
чэння, а рэалізавалі ідэю настаўніцы пачатковых класаў Святлана Прылепка 
і Жанна Прохарава. Патрэбна было бачыць, якой радасцю іскрыліся вочы 
дзяцей. Спадзяёмся, што добрае пачынанне не згасне.

2001 г.

Анжэла Волчанка
ПАДАРУНАК АД САВЕТА РЭСПУБЛІКІ

8 снежня старшыня Савета Рэспублікі Нацыянальнага сходу Рэспублікі 
Беларусь А. П. Вайтовіч у чарговы раз наведаў Капыльшчыну. На парозе род-
най Цімкавіцкай школы спікера Верхняй палаты хлебам-соллю сустракала 
дырэктар навучальнай установы Г. В. Шаравар. 

– Мне вельмі прыемна зноў быць у школе. Я даўно не сустракаўся з 
вучнямі, а цяпер гляджу на вас і радуюся: вы такія ўсе прыгожыя, у вас вочы 
блішчаць, вы зацікаўлены жыццём. Сапраўды, у вас усё наперадзе, – гэтымі 
словамі Аляксандр Паўлавіч прывітаўся са старшакласнікамі і пажадаў ім 
поспехаў у вучобе, дадаўшы, што без адукацыі, па яго цвёрдым перакананні, 
не можа быць ніякіх поспехаў у жыцці, а яе аснова – менавіта ў школе.

Найлепшае пацвярджэнне слоў А. П. Вайтовіча – сама асоба знакамітага земля-
ка, выдатнага навукоўца і палітычнага дзеяча, а таксама мэта яго візіту – зрабіць 
падарунак для бібліятэкі Цімкавіцкай сярэдняй школы, які Аляксандр Паўлавіч 
перадаў ад імя Савета Рэспублікі. А гэта 177 найменняў літаратуры, у тым ліку 
метадычныя распрацоўкі для настаўнікаў, часопісы і кнігі з серыі “Школьная 
бібліятэка”, сярод якіх творы Купрына, Чэхава, Ажэшкі, Лучыны, Труса, Саламахі 
і інш. (У гэты ж дзень папоўніўся і кніжны фонд цэнтральнай раённай бібліятэкі 
імя А. Астрэйкі. Старшыня Савета Рэспублікі прывёз для капыльскіх чытачоў 
92 экзэмпляры навуковых часопісаў, даведнікаў, а таксама мастацкай літаратуры.)

У рамках візіту тут жа, у школе, адбылася сустрэча А. П. Вайтовіча з мяс-
цовай уладай – кіраўніком раённай “вертыкалі” А. В. Уласевічам, старшынёй 
раённага савета дэпутатаў I. М. Бабко і старшынёй Цімкавіцкага сельскага 
выканаўчага камітэта А. М. Острыкавай. Адукацыю раёна прадстаўлялі за-
гадчыца РАА М. Л. Сандрозд, дырэктар школы Г. В. Шаравар і намеснік ды-
рэктара па вучэбна-выхаваўчай рабоце С. М. Ціхановіч.

Як доктара навук, прафесара, былога прэзідэнта Нацыянальнай акадэміі 
навук, якую, дарэчы, А. П. Вайтовіч узначальваў на працягу амаль што пяці 
гадоў, Аляксандра Паўлавіча не маглі не цікавіць праблемы сферы адукацыі 
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раёна ўвогуле і кожнага настаўніка ў прыватнасці. Прынамсі, размова ішла пра 
ўкамплектаванасць навучальных устаноў педагагічнымі кадрамі, сярэдні памер 
заработнай платы і своечасовасць яе выплаты; праблемныя сем’і і харчаванне 
дзяцей. А што да Цімкавіцкай школы, то яе калектыву было за што дзякаваць 
старшыні Савета Рэспублікі, бо пры яго непасрэдным садзейнічанні заверша-
на будаўніцтва артэзіянскай свідравіны і водаправода – і цяпер, як запэўніў 
Анатоль Уласевіч, дзеці маюць магчымасць піць чыстую ваду і атрымліваць 
паўнацэнныя школьныя абеды.

У шэрагу іншых зноў узнімалася праблема газіфікацыі, не сакрэт, што 
Капыльскі раён быў абдзелены ўвагай у гэтым сэнсе; гаварылася пра бачанне 
на месцах шляхоў выхаду з, мякка кажучы, няпростага становішча спраў у 
сельскай гаспадарцы; прагучала пытанне па жыллёвым будаўніцтве ў горадзе.

2001 г.

Алена Вярэль
ВУЧЫЛІСЯ Ў ЦІМКАЎЦАЎ

Дзень прыёму намеснікаў дырэктараў па вучэбнай і выхаваўчай працы для 
педкалектыву Цімкавіцкай СШ быў творчай справаздачай.

Спачатку прысутныя наведалі вучэбныя і метадычныя кабінеты, 
пазнаёміліся з напрацоўкамі настаўнікаў і выхавальнікаў, з матэрыяламі 
адміністрацыі школы. Потым была змястоўная экскурсія па школьным музеі 
17-га Чырванасцяжнага пагранатрада.

Але ж галоўнае – наведванне ўрокаў, мерапрыемстваў. Больш чым пало-
ва педагогаў школы былі задзейнічаны ў правядзенні дня педмайстэрства. 
Дзевяць настаўнікаў (А. М. Стаднічэнка, Н. У. Парыбак, С. М. Ціхановіч, 
С. Б. Пакалевіч, В. С. Лігер, М. Р. Подчаркава, Г. В. Пінчук, Н. А. Дубовік, 
М. Ф. Марук) правялі ўрокі са сваімі выхаванцамі з выкарыстаннем новых 
адукацыйных тэхналогій: французская педагагічная майстэрня, модульная 
тэхналогія, Дальтан-тэхналогія, тэхналогія ўзаеманавучання, урок-даследа-
ванне, выкарыстанне прэзентацыі і інш. Восем педагогаў (С. Л. Прылепка, 
В. Д. Каляда, Н. Л. Лагун, Н. М. Булат, Г. У. Ларыошына, А. П. Архіпаў, 
Н. М. Прохарава, Г. У. Федаровіч) дзяліліся вопытам работы па мэтанакіраваным 
выкарыстанні гадзін школьнага кампанента.

Выхаваўчыя мерапрыемствы – прыём у “Нашчадкі”, пасяджэнне клуба 
“Целители здоровья”, КВЗ “Беларусь – наш дом” – паказалі, што выхаваўчая 
работа ў школе праводзіцца ў сучасным кірунку.

Вынікі падводзіліся за “круглым сталом”. Дырэктар школы Г. В. Шаравар 
і яе намеснікі С. М. Ціхановіч i В. А. Чыгір больш падрабязна расказалі пра 
сваю ўстанову, пра мэтанакіраваную работу з педкадрамі.

2004 г.
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Настасся Целешава
ВУЧЫЦЦА ВУЧЫЦЬ

З дзесяці блізкіх вёсак прыязджаюць хлопчыкі і дзяўчынкі ў Цімкавіцкую 
сярэднюю школу імя Кузьмы Чорнага Капыльскага раёна.

Школу, дзе заняткі вядуцца выключна на беларускай мове. Школу, дзе 
працуюць 40 выдатных педагогаў, 26 з якіх – выпускнікі Цімкавіцкай школы. 
Школу, якая амаль за 130 гадоў існавання на практыцы даказала, што яна – 
адна з найлепшых у раёне. I, між іншым, не толькі таму, што тут высокая 
“паступальнасць”: летась слухачамі аднаго толькі каледжа мастацтваў сталі 
чатыры юнакі з Цімкавіч. А таму, што тут добра вучыцца і добра працуецца.

У тым ліку і сацыяльнаму педагогу Вікторыі Шостак, якая прыйшла 
ў Цімкавіцкую школу ў гэтым навучальным годзе. Вікторыя закончыла 
Нясвіжскі педагагічны каледж і адразу паступіла ў Беларускі дзяржаўны 
педуніверсітэт на завочнае аддзяленне. Кажа, што спачатку, безумоўна, было 
не зусім лёгка: новыя абавязкі, сярод якіх – і наведванне праблемных ся-
мей, размовы з бацькамі... Але, на думку маладога спецыяліста, станоўчых 
момантаў усё роўна больш.

І яшчэ... У Цімкавіцкай школе на праблемы не скардзяцца. А вырашаюць 
іх самі. Напрыклад, напрыканцы лета шэфская гаспадарка дазволіла сабраць 
частку ўраджаю яблыкаў. На працу выйшлі ўсе настаўнікі, і гэта нягледзячы 
на адпачынак. У выніку на дзесяць мільёнаў рублёў набылі новую мэблю, 
стэнды, дошкі і нават магнітафон, зрабілі касметычны рамонт.

2006 г.

Сяргей Козел
ПАТРЫЯТЫЗМ – ПАНЯЦЦЕ ШМАТГРАННАЕ

Па традыцыі ў раёне напярэдадні Дня абаронцаў Айчыны праводзіцца 
месячнік абаронна-патрыятычнай і спартыўнай работы. Сёлета ён праходзіць у 
рамках рэспубліканскай патрыятычнай акцыі “ДТСААФ – моладзі, моладзь – 
Радзіме” і прысвечаны 79-годдзю ДТСААФ. Яго ініцыятарам з’яўляецца ра-
ённая арганізацыйная структура ДТСААФ пры падтрымцы раённых аддзелаў 
адукацыі, па фізічнай культуры, спорце і турызме, па справах моладзі, раён-
ных саветаў ветэранаў вайны і працы, ветэранаў вайны ў Афганістане і іншых 
грамадскіх арганізацый, райваенкамата. На гэты раз адкрыццё месячніка ад-
былося ў Цімкавіцкай сярэдняй школе.

Старшыня Савета РАС ДТСААФ Аляксандр Касінскі расказаў прысутным 
пра мерапрыемствы, якія павінны адбыцца на працягу месяца. На асаблівасцях 
патрыятычнага выхавання ў навучальных установах раёна спыніўся начальнік 
РАА Іван Бабко. Пра змены ва Узброеных Сілах Рэспублікі Беларусь 
дапрызыўнай і прызыўной моладзі паведаміў начальнік аддзялення прызыву 
райваенкамата Сяргей Ярмолік. З вялікай цікавасцю слухалі ўдзельнікі сустрэ-
чы выступленні ветэрана Вялікай Айчыннай вайны, старшыні гарадскога Са-
вета ветэранаў Сяргея Уэльскага, ветэрана працы Міхаіла Касінскага. Добрымі 
ўрокамі мужнасці і гераізму сталі ўспаміны старшыні раённага Савета воінаў-
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інтэрнацыяналістаў Віктара Новіка і ўдзельніка вайны ў Афганістане Генадзя 
Чацверыка. Пра традыцыі ДТСААФ у Цімкавічах расказаў ветэран тавары-
ства Віктар Шаравар. Удзячнасць удзельнікам сустрэчы выказала дырэктар 
Цімкавіцкай СШ Наталля Дубовік. Шэрагу юнакоў былі ўручаны членскія 
білеты таварыства.

Навучэнцы Цімкавіцкай СШ падрыхтавалі тэматычную літаратурна-
музычную праграму. Потым удзельнікі сустрэчы ўсклалі кошык з кветкамі 
да помніка воінам 17-га пагранатрада і наведалі школьны пагранічны музей. 
А заключным акордам дня сталі спаборніцтвы будучых абаронцаў Айчыны.

2006 г.

Сяргей Козел
ПАКАЗАЛЬНАЯ СЯРОД СЕЛЬСКІХ

Па ўмовах раённага спаборніцтва сярод сельскіх сярэдніх школ сёлета 
лідарства ў Цімкавіцкай.

– Безумоўна, мы не будзем спыняцца на дасягнутым, наперадзе ў нас шмат 
планаў, задач, адным словам, ёсць над чым працаваць, – адзначае дырэктар 
школы Наталля Дубовік. – Калі параўноўваць з мінулымі гадамі, то можна 
заўважыць пэўныя зрухі. Напрыклад, у гэтым навучальным годзе на прад-
метных алімпіядах мы занялі чацвёртае месца сярод сельскіх школ (летась 
былі ў залатой сярэдзіне). Асабліва добрыя вынікі паказалі па працоўным 
навучанні, матэматыцы, рускай мове, прадмеце “Чалавек. Грамадства. Дзяр-
жава”. А ўвогуле сярэдні бал па школе складае 6,5.

На дадзены момант у навучальнай установе займаецца 267 дзяцей, з якімі 
працуюць 40 педагогаў (дарэчы, палова з іх – выпускнікі школы). Калектыў 
зладжаны, працаздольны, да ўсяго адносіцца з разуменнем.

Вялікая ўвага аддаецца і выхаваўчай рабоце. Першачарговай зада-
чай з’яўляецца фарміраванне норм паводзін, этыкі і культуры зносін. Не 
павінна заставацца ўбаку ад гэтага і сям’я. Менавіта таму тэмай апошня-
га агульнашкольнага бацькоўскага сходу стала “Роля сям’і ў выхаванні 
дзяцей”. У выхаваўчым працэсе пэўная роля адводзіцца фізічнай працы, 
у прыватнасці добраўпарадкаванню тэрыторый. У навучальнай установе 
працуюць гурткі: салон “Алеся”, дзе асаблівай папулярнасцю карыстаецца 
бісерапляценне, гурток выяўленчага мастацтва, вырабаў з цеста, экалагічны 
і краязнаўчы гурткі, тэхнічнай творчасці, бібліятэчны, а таксама вялікі 
пералік спартыўных секцый.

У рамках будаўніцтва аграгарадка ў Цімкавічах зроблены рамонт даху, за 
кошт сродкаў спецрахунку сваімі сіламі выкананы ўнутраны рамонт. Сёлета 
плануецца адкрыццё душавых у спартыўнай зале, перавод кацельні на газавае 
паліва і замена вокнаў.

2007 г.
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Сяргей Козел
СУСТРЭЧА ПРАЗ 50 ГАДОЎ

“27 чэрвеня 1964 г. у Цімкавіцкай сярэдняй школе імя К. Чорнага адбыўся 
трэці выпуск агульнаадукацыйнай політэхнічнай працоўнай школы з вытвор-
чым навучаннем. Выпуск праходзіў ва ўрачыстай абстаноўцы. З 46 чалавек, 
што атрымалі ў той дзень атэстаты, тры выпускнікі атрымалі залатыя медалі. 
Гэта Людміла Калацкая, Рыгор Розін і Валянціна Грышкова. Тры чалавекі – 
Анатоль Кулеш, Валерый Ранцэвiч i Сеня Насевiч – атрымалі сярэбраныя.

Адначасова з атэстатамі выпускнікам былі ўручаны пасведчанні аб 
прысваенні кваліфікацыі: дзяўчатам – швачкі, юнакам – слесара-рамонтніка 
другога разраду. Перад выпускнікамі і іх бацькамі выступілі дырэк-
тар школы заслужаная настаўніца БССР З. І. Раманенка, класны кіраўнік 
М. К. Андруковіч, старшыня бацькоўскага камітэта школы С. А. Лобан, самi 
выпускнікі. З добрымі ведамі закончылі вучні школу. Цяпер перад імі адкры-
ты ўсе дарогі ў жыццё”.

Так пісаў у заметцы “З добрымі ведамі” ў газеце “Слава працы” ад 7 ліпеня 
1964 г. няштатны карэспандэнт Уладзімір Калацкі. І сапраўды, пераканацца 
ў тым, што ўсе дарогі ў жыццё перад імі былі адкрыты, можна было падчас 
сустрэчы выпускнікоў, што адбылася праз 50 гадоў. Праўда, не ўсе змаглі 
прыехаць. На жаль, некаторых ужо няма на гэтым свеце, іншыя па сямейных 
ці іншых абставінах не змаглі завітаць на сустрэчу.

А цяпер пазнаёмімся з тымі, хто, нягледзячы на адлегласць і іншыя пе-
рашкоды, сабраўся на вечар школьных сяброў.

Доктар тэхнічных навук, прафесар Маскоўскага авіяцыйнага інстытута 
Уладзімір Родчанка – аўтар больш чым 180 навуковых прац, 10 манаграфій у 
галіне эксплуатацыі ракетнай тэхнікі, намеснік загадчыка кафедры названай 
навучальнай установы.

Дацэнт, кандыдат тэхнічных навук Валерый Ранцэвіч займаўся практыч-
ным прымяненнем цеплафiзiчных з’яў для неразбуральнага кантролю якасцi 
матэрыялаў у Iнстытуце прыкладной фізікі Нацыянальнай акадэміі навук 
Беларусі, потым выкладаў фiзiку ў Беларускім дзяржаўным універсітэце 
інфарматыкі і электронікі, пасля ў Ваеннай акадэміі Рэспублікі Беларусь.

Анатоль Кулеш пасля заканчэння факультэта радыёфізікі Белдзярж-
універсітэта пачынаў дзейнасць у Нацыянальнай акадэміі навук Беларусі, дзе 
адпрацаваў больш за 20 гадоў, там абаранiў дысертацыю кандыдата тэхнiчных 
навук. Потым выкладаў вышэйшую матэматыку ў Беларускім дзяржаўным 
эканамічным універсітэце, дзе працуе i цяпер.

Дацэнт, кандыдат фiзiка-матэматычных навук Людміла Калацкая працуе на 
факультэце радыёфізікі і камп’ютарных тэхналогій Беларускага дзяржаўнага 
ўніверсітэта.

Валянціна Грышкова, на той момант адзіная з Беларусі, паступіла ў Ле-
нінградскі інстытут тэкстыльнай і лёгкай прамысловасці. Пасля заканчэння 
была накіравана ў г. Тальяці, дзе працавала выкладчыкам-метадыстам вучэб-
нага цэнтра па падрыхтоўцы рабочых, інжынерам па ахове працы.
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Па настаўніцкай сцежцы пайшлі Жанна Кароль, якая закончыла Магiлёўскi 
педiнстытут, выкладала геаграфію ў школах Асіповіцкага раёна, дзе заслужыла 
павагу i аўтарытэт сярод калег, навучэнцаў i iх бацькоў за апантанасць спра-
вай i бязмежную любоў да прафесii; а таксама гісторык Валянціна Макаўчык, 
былая настаўніца, сакратар райкама камсамола, дырэктар школы на Любанш-
чыне, дзе жыве i цяпер.

З далёкага Саратава прыехала на сустрэчу Ганна Насевіч, якая ўсё жыццё 
працавала i працуе ў вытворчым сектары эканомiкi i сёння перадае вопыт ма-
ладому пакаленню; з Мінска – тэхнік-тэхнолаг прыгатавання ежы Раіса Фя-
нюк, з Нясвіжа – майстар-мадэльер мадэльнага адзення з трыкатажу Яўгенія 
Петрусевіч.

Засталіся на радзіме былая ткачыха, бухгалтар Валянціна Мялеш-
ка, вадзіцель Анатоль Раеўскі з Капыля, таксама вадзіцель Аляксандр 
Лагішынец з Канатопаў і былы аграном, брыгадзір паляводчай брыгады, 
землеўпарадкавальнік Іван Карабнёў, які жыве ў Цімкавічах.

Прыемнымі, прачулымі ўспамінамі была напоўнена вечарына. Самыя цёп-
лыя словы гучалі на адрас былога дырэктара школы, цудоўнага педагога, за-
служанай настаўніцы школ БССР Зінаіды Іосіфаўны Раманенкі. Гэта апанта-
ны, улюбёны ў справу чалавек, сапраўдны кіраўнік. На той час у школе былі 
струнны, духавы аркестры, ансамбль дудароў, хор, народны тэатр, танцаваль-
ны калектыў. І побач з вучнямі заўсёды была дырэктар.

Пра тое, што дакладныя навукі выкладаліся на высокім узроўні, сведчаць 
вынікі паступлення і атрымання многімі навучэнцамі фізіка-матэматычных 
спецыяльнасцей. Вялікая заслуга ў гэтым настаўніка фізікі Флора Паўлавіча 
Рудзіка і матэматыка Адама Мартынавіча Семяновіча. Словы ўдзячнасці гучалі 
ў гонар і іншых педагогаў, якія далі трывалыя веды.

Асабліва былі адзначаны класныя кіраўнікі Марыя Канстанцінаўна 
Андруковіч і Алена Іосіфаўна Бянькоўская, якую, дарэчы, былыя вучні 
наведалі дома. Сустрэча атрымалася вельмі кранальнай і сентыментальнай. 
Нягледзячы на паважаны 94-гадовы ўзрост, класны кіраўнік добра памятае 
выхаванцаў і некаторыя выпадкі са школьнага жыцця…

А ў наказ маладому пакаленню ўдзельнікі сустрэчы пажадалі выдатна ву-
чыцца і берагчы сваю школу, захоўваць яе традыцыі. Таксама гучалі зычэнні 
поспехаў будучым інжынерам, акадэмікам, педагогам…

2014 г.
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ДЗЕНЬ ЗА ДНЁМ…
З хронікі школьнага жыцця 

2013/14 навУчальны год

* * *
Адбыўся традыцыйны восеньскі кірмаш “Дары восені”. Як і заўсёды, вучні 

бралі актыўны ўдзел у гэтым свяце ўраджаю. Яны здзівілі разнастайнай і 
арыгінальнай выпечкай, уласнымі творчымі вырабамі, багаццем гародніны і 
садавіны.

* * *
Стала добрай традыцыяй праводзіць прыём у дзіцячыя аб’яднанні на плош-

чы Дзяржаўнага Сцяга ў г. Мінску. У канцы кастрычніка 24 вучні другога 
класа нашай школы сталі акцябратамі. Потым дзяцей чакала цікавая праграма 
ў дэльфінарыі і заапарку.

* * *
У лістападзе ў Капылі праводзіўся другі этап рэспубліканскай алімпіяды 

па вучэбных прадметах. Дваццаць тры навучэнцы абаранялі гонар нашай 
школы. Добрыя вынікі паказалі наступныя навучэнцы: Марына Нікалаеня, 
8-ы “А” клас (дыплом І ступені, працоўнае навучанне, настаўніца – Ганна 
Уладзіміраўна Федаровіч); Аксана Клішэвіч, 10-ы клас (дыплом ІІ ступені, 
грамадазнаўства, настаўніца – Наталія Мікалаеўна Прохарава); Юлія Сцяпу-
ра, 10-ы клас (дыплом ІІІ ступені, руская мова і літаратура, настаўніца – Воль-
га Іванаўна Насевіч); Надзея Вострыкава, 10-ы клас (дыплом ІІІ ступені, руская 
мова і літаратура, настаўніца – Вольга Іванаўна Насевіч); Ілона Матус, 
10-ы клас (дыплом ІІІ ступені, беларуская мова і літаратура, настаўніца – 
Галіна Вячаславаўна Пінчук); Дзмітрый Наркевіч, 11-ы клас (дыплом 
ІІІ ступені, біялогія, настаўнік – Сяргей Фёдаравіч Казючыц); Мікіта Гарэлік, 
10-ы клас (дыплом ІІІ ступені, гісторыя, настаўніца – Наталія Мікалаеўна 
Прохарава); Крысціна Кавалеўская, 10-ы клас (дыплом ІІІ ступені, хімія, 
настаўніца – Сняжана Сяргееўна Гурыновіч).

* * *
З 22 да 29 лістапада ў школе прайшоў першы этап конкурсу прафесійнага 

майстэрства педагагічных работнікаў “Настаўнік года”, у якім бралі ўдзел 
чатыры педагогі: Наталля Леанідаўна Лагун (настаўніца пачатковых класаў), 
Таццяна Міхайлаўна Стружко (настаўніца пачатковых класаў), Валерый 
Станіслававіч Лігер (настаўнік інфарматыкі), Юлія Анатольеўна Хамец 
(настаўніца матэматыкі). Удзельнікі конкурсу на высокім метадычным узроўні 
прадэманстравалі сваё педагагічнае майстэрства. Па рашэнні журы пераможцай 
прызнана Ю. А. Хамец.

* * *
У канцы лістапада для вучняў 2 – 3 класаў была арганізавана экскурсія ў 

горад Нясвіж. Вучні пятых класаў здзейснілі экскурсійную паездку ў горад-
герой Мінск.
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* * *
У снежні адбыўся раённы фестываль мастацкай творчасці дзяцей-інвалідаў 

і дзяцей з асаблівасцямі псіхафізічнага развіцця “Возьмемся за рукі, сябры”. 
Вучні нашай школы ўзялі актыўны ўдзел у фестывалі і былі ўзнагароджаны 
дыпломамі ў наступных намінацыях: “Размоўны жанр” – дыплом І ступені, 
Валерый Спірыдонаў (верш “Беражыце сваіх дзяцей”; кіраўнік Н. М. Булат), 
“Мастацкая творчасць” – дыплом І ступені, Дзіяна Білецкая (калаж “Модна. 
Зручна. Проста”; кіраўнік Г. У. Федаровіч), “Вакальная творчасць” – дыплом 
І ступені, Дзіяна Білецкая (кіраўнік Н. М. Булат), “Дэкаратыўна-прыкладное 
мастацтва” – дыплом ІІ ступені, Максім Ждановіч (“Букет палявых рамонкаў”, 
кіраўнік А. М. Ліпніцкая), “Дзіцячая тэатральная творчасць” – дыплом 
ІІІ ступені (інсцэніроўка казкі “Пчала і муха”; кіраўнік Н. М. Булат).

* * *
6 снежня адбыўся ўрачысты прыём навучэнцаў школы ў грамадскае 

аб’яднанне “БРСМ”; 17 школьнікаў сталі сябрамі гэтай арганізацыі. Ад гра-
мадзянскай пазіцыі, актыўнасці нашых вучняў і выпускнікоў залежыць буду-
чыня краіны.

* * *
У Музеі 17-га Чырванасцяжнага цімкавіцкага пагранічнага атрада за-

вершана рэканструкцыя экспазіцый. Капітальны рамонт праведзены дзя-
куючы дапамозе Брэсцкай пагранічнай групы і пагранічнай часці горада 
Дзяржынска.

* * *
30 студзеня ў актавай зале сярэдняй школы № 3 г. Капыля прайшоў 

апошні (заключны) тур II этапу Рэспубліканскага конкурсу прафесійнага май-
стэрства педагагічных работнікаў “Настаўнік года Рэспублікі Беларусь – 2014”. 
Па выніках творчага спаборніцтва настаўніца матэматыкі Юлія Анатольеўна 
Хамец узнагароджана ганаровай граматай.

* * *
З мэтай абуджэння і падтрымкі цікавасці да народных традыцый было на-

ладжана святкаванне “Калядак” у абрадзе “Шчадрэц”. Зварот да фальклору, 
абрадаў і звычаяў дапамагае ў выхаванні павагі да беларускай спадчыны і 
культуры.

* * *
Традыцыйнымі сталі ў школе мерапрыемствы па патрыятычным і 

грамадзянскім выхаванні. На пачатку лютага прайшоў урок мужнасці ў сёмых 
класах на тэму “Салдат вайны не выбірае”, прысвечаны Дню памяці воінаў-
інтэрнацыяналістаў. Адбыўся збор піянерскай дружыны “Памяці юных – 
будзьце годныя!”.

* * *
У лютым для навучэнцаў пачатковых класаў быў праведзены тыдзень 

рускай мовы і літаратуры. Хлопчыкі і дзяўчынкі бралі актыўны ўдзел у раз-
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настайных мерапрыемствах. Інтэлектуальныя конкурсы, творчыя майстэрні, 
гульні-спаборніцтвы спрыялі інтэлектуальнаму і духоўнаму развіццю дзя-
цей. Разам з настаўнікамі ў мерапрыемствах удзельнічалі выхавальнікі груп 
падоўжанага дня і бацькі.

* * *
На пачатку сакавіка ў школе ладзілася “Гуканне вясны”. Да свята 

дзеці падрыхтавалі інсцэніроўкі, вырабілі папяровых птушак, змайстравалі 
кармушкі.

* * *
7 сакавіка ў Цімкавіцкім доме культуры адбыўся канцэрт, прысвечаны 

Міжнароднаму жаночаму дню. Са святочнай праграмай выступіў педагагічны 
калектыў нашай школы.

* * *
У сакавіку адбыўся раённы конкурс піянерскіх агітбрыгад “Запалі вогнішча 

дабра!”. Наша школьная агітбрыгада “Патрыёты” заняла 3 месца ў намінацыі 
“Піянер – усім прыклад”.

* * *
На базе сярэдняй школы № 3 г. Капыля адбыўся раённы конкурс даследчых 

работ малодшых школьнікаў “Я – даследчык”. Ад нашай установы адукацыі 
на конкурс былі прадстаўлены тры працы: “Зялёныя вожыкі” (Соф’я Бохан, 
вучаніца 2-га “А” класа; кіраўнік Наталля Леанідаўна Лагун), “Ледніковы пе-
рыяд” (Мікалай Хартановіч, вучань 3-га “А” класа; кіраўнік Алена Мікалаеўна 
Казлова), “Чароўны дар прыроды” (Ілья Таўгень, вучань 4-га класа; кіраўнік 
Святлана Іванаўна Баран). Пераможцам у секцыі “Прыродазнаўства” стаў Ілья 
Таўгень, узнагароджаны дыпломам II ступені. Ён са сваім кіраўніком Святла-
най Іванаўнай займаецца даследчай дзейнасцю на працягу трох гадоў і штогод 
атрымлівае прызавыя месцы. Заслугоўваюць слоў падзякі ўсе педагогі, якія 
рыхтавалі навучэнцаў да раённага конкурсу.

* * *
Марына Нікалаеня, вучаніца 8-га “А” класа, паспяхова выступіла на 

Рэспубліканскай алімпіядзе па вучэбным прадмеце “Працоўнае навучанне” 
і атрымала дыплом II ступені. Марына разам са сваёй настаўніцай Ганнай 
Уладзіміраўнай Федаравіч доўга і старанна рыхтавалася. І вось вынік! На 
трэцім (абласным) этапе яна была ўзнагароджана дыпломам І ступені. Мы га-
нарымся, што ў нашай школе ёсць такая здольная вучаніца.

* * *
На пачатку красавіка ў школе прайшоў фестываль экалагічнай моды 

“Пралеска-2014”, прысвечаны Году гасціннасці. А ў маі пад такой жа 
назвай адбыўся раённы фестываль. Школа стала пераможцай у чатырох 
намінацыях.
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* * *
Цікава прайшоў у школе тыдзень гісторыі. У яго рамках адбыліся разна-

стайныя мерапрыемствы: конкурс газет “Дакраніся да подзвігу сэрцам”, вы-
става малюнкаў, турнір знаўцаў гісторыі, гульня “Наперад, эрудыты!” і інш. 
Для вучняў была арганізавана паездка да славутых гістарычных мясцін, яны 
наведалі мемарыяльныя комплексы “Хатынь” і “Курган Славы”.

* * *
У школе стала традыцыяй правядзенне акцый “Ветэран жыве побач” і 

“Абеліск”. Піянеры школы наведалі ветэранаў Вялікай Айчыннай вайны, 
выканалі іх просьбы і пажаданні, а таксама навялі парадак ля помнікаў і 
абеліскаў.

2014/15 навучальны год

* * *
17 верасня прайшоў дзень памяці Рыгора Кафанава і дзень уз’яднання За-

ходняй і Усходняй Беларусі. Адбылося шэсце да помніка Р. Кафанава і ўрок 
мужнасці, прысвечаны 75-й гадавіне ўз’яднання Заходняй і Усходняй Беларусі.

* * *
Традыцыйным у школе стала правядзенне разнастайных мерапрыемстваў, 

прысвечаных Дню маці. У кастрычніку адбылося пасяджэнне клуба “Сям’я”. 
Тэма актуальнай гутаркі “Шчасце дзяцей у сям’і” не пакінула нікога абыяка-
вым. Прайшоў конкурс газет “Слова пра маму” сярод 6 – 11-х класаў і конкурс 
малюнкаў “Матуля родная мая” для вучняў 1 – 4-х класаў.

* * *
Настаўнікі і вучні наладзілі ў школе восеньскі кірмаш “Дары роднай 

зямлі”. Свята прайшло цікава і весела. Найбольш запамінальна праявілі 
сябе вучні і бацькі першага класа (класны кіраўнік С. І. Баран), шостага 
класа (класны кіраўнік С. Л. Прылепка) і 8 “Б” класа (класны кіраўнік 
С. С. Гурыновіч). Свята падрыхтавалі бібліятэкар Н. В. Малішэўская, педагог-
арганізатар Н. У. Наркевіч.

* * *
Пачаліся заняткі ў нядзельнай школе пры Свята-Мікалаеўскім храме. Тут 

дзеці ад 7 да 13 гадоў вывучаюць Закон Божы і асновы праваслаўнай веры.

* * *
На пачатку лістапада ў Мінску адбыўся конкурс работ даследчага харак-

тару (канферэнцыя) навучэнцаў устаноў адукацыі Мінскай вобласці, у якім 
брала ўдзел вучаніца 11-га класа нашай школы Ілона Матус. Яе праца на тэ-
му «Сінонімы ў рамане І. Мележа “Людзі на балоце”» (супастаўленне тэксту 
арыгінала і перакладу)» адзначана дыпломам ІІІ ступені (кіраўнік Святлана 
Міхайлаўна Ціхановіч).
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* * *
З 15 да 29 лістапада 2014 г. прайшоў другі этап рэспубліканскай алімпіяды 

па вучэбных прадметах. Гонар нашай школы абараняла каманда ў складзе 
38 чалавек. Прыемна, што навучэнцы годна выступілі, заваявалі 19 дыпломаў 
па ўсіх вучэбных прадметах (у 2013/14 навучальным годзе – 10 дыпломаў). 
Вучаніца 9-га “А” класа Марына Нікалаеня сёлета зноў упэўнена прадэманстра-
вала выдатныя веды па вучэбным прадмеце “Працоўнае навучанне” і атрымала 
дыплом І ступені (набрала 94 %; настаўніца Г. У. Федаравіч).

Мэтанакіраванасць, працавітасць і інтэлект – перадумова поспеху Ільі 
Прохарава па вучэбных прадметах “Інфарматыка” (настаўнік В. С. Лігер) і 
“Астраномія” (настаўнік Ф. Р. Маргайлік), Ілоны Матус па вучэбным прадмеце 
“Беларуская мова і літаратура” (настаўніца Г. В. Пінчук), Аксаны Клішэвіч 
па вучэбным прадмеце “Грамадазнаўства” (настаўніца Н. М. Прохарава). Яны 
ўзнагароджаны дыпломамі ІІ ступені.

Уладальнікамі дыпломаў ІІІ ступені сталі наступныя навучэнцы: 
Крысціна Кавалеўская (10-ы клас) па вучэбным прадмеце “Хімія” (настаўніца 
С. С. Гурыновіч); Дзіяна Панцюхова (10-ы клас) па вучэбным прадмеце “Руская 
мова і літаратура” (настаўнік А. С. Акула); Пётр Сасноўскі (11-ы клас) па ву-
чэбным прадмеце “Фізіка” (настаўнік Ф. Р. Маргайлік); Анастасія Цыган (10-ы 
клас) па вучэбным прадмеце “Матэматыка” (настаўнік В. С. Лігер); Ілона Матус 
(11-ы клас) па вучэбным прадмеце “Матэматыка” (настаўніца Ю. А. Хамец); 
Надзея Вострыкава (11-ы клас), Дзіяна Зяньковіч (10-ы клас) па вучэбным 
прадмеце “Замежная мова” (настаўнік Г. У. Ларыошына); Мікіта Ярмалінскі 
(9-ы “Б” клас), Юлія Зяньковіч (10 клас), Мікіта Гарэлік (11-ы клас) па ву-
чэбным прадмеце “Біялогія” (настаўнік С. Ф. Казючыц), Дзіяна Зяньковіч 
(10-ы клас), Пётр Сасноўскі (11 клас) па вучэбным прадмеце “Геаграфія” 
(настаўніца В. А. Чыгір); Таццяна Пуляк (10 клас) па вучэбным прадмеце 
“Грамадазнаўства” (настаўнік Н. М. Прохарава); Мікіта Гарэлік (11-ы клас) па 
вучэбным прадмеце “Гісторыя” (настаўнік Н. М. Прохарава).

Сярод 16 найлепшых навучэнцаў Капыльшчыну на абласным этапе 
рэспубліканскай алімпіяды прадстаўляла Марына Нікалаеня па прадмеце 
“Працоўнае навучанне”. Яна зноў стала ўладальніцай дыплома І ступені.

* * *
У лістападзе адбыўся месячнік “Быць здаровым – здорава!”. Выхаванню 

здаровага ладу жыцця ў школе аддаецца асаблівая ўвага, пра што сведчаць 
праведзеныя разнастайныя мерапрыемствы: свята “Малыя Алімпійскія гульні”, 
тэатралізаванае прадстаўленне “У краіне шкодных звычак” і інш.

* * *
У лістападзе – снежні прайшлі заняткі майстар-класа “Чараўніцтва і ўзоры 

матухны Зімы”. Урокі праведзены педагогамі А. М. Казловай, А. Л. Шынгірэй, 
С. Л. Прылепка.

* * *
Перад самым Новым годам у Літаратурным музеі Кузьмы Чорнага адбылося 

ўрачыстае адкрыццё абноўленай экспазіцыі. У Цімкавічы прыехала з Мінска 
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вялікая дэлегацыя беларускіх пісьменнікаў, журналістаў і супрацоўнікаў 
Дзяржаўнага музея гісторыі беларускай літаратуры, а таксама сваякі Кузьмы 
Чорнага. У школе прайшла ўрачыстая сустрэча школьнікаў з пісьменнікамі і 
гасцямі свята.

* * *
Па выніках заключнага этапу рэспубліканскай алімпіяды па вучэбным 

прадмеце “Працоўнае навучанне” Марына Нікалаеня, вучаніца 9-га “А” класа, 
узнагароджана дыпломам І ступені (настаўніца Г. У. Федаравіч).

Вучаніца 11-га класа Ілона Матус на V рэспубліканскім конкурсе даслед-
чых работ у секцыі “Лінгвістыка” адзначана дыпломам ІІІ ступені (настаўніца 
С. М. Ціхановіч).

Кацярына Мардвінава, вучаніца 8-га “А” класа, паспяхова выступіла на 
раённай вучнёўскай навукова-практычнай канферэнцыі ў секцыі “Гісторыя. 
Грамадазнаўства” (кіраўнік – настаўніца Н. М. Прохарава). Яна стала пера-
можцай і ўганаравана дыпломам І ступені.

Вучаніца 1-га класа Юлія Ярмалінская ўпершыню брала ўдзел у раён-
ным конкурсе малодшых школьнікаў “Я – даследчык” і адзначана дыпломам 
ІІІ ступені (настаўніца С. І. Баран).

Нашы вучні — пераможцы і прызёры! Гэта заслужаны поспех іх настаўнікаў.

* * *
Па выніках 2014 года Цімкавіцкая сярэдняя школа імя Кузьмы Чорнага 

занесена на раённую Дошку гонару (дырэктар Н. А. Дубовік).

* * *
З 19 па 24 студзеня ў школе адбыўся тыдзень матэматыкі. Вучні сталі 

ўдзельнікамі цікавых мерапрыемстваў. Надоўга ім запомняцца інтэлектуальныя 
гульні і конкурсы “Чароўны лік”, “Матэматычная рулетка”, “Свая гульня”, 
“Форт Баярд”. Завяршыўся тыдзень конкурсам матэматычных газет. Разам з 
вучнямі займальныя і пазнавальныя мерапрыемствы падрыхтавалі настаўнікі 
В. С. Лігер, З. М. Яфімчык, Ю. А. Хамец.

* * *
23 лютага прайшоў школьны этап конкурсу КВЗ юных інспектараў 

руху. У конкурсе бралі ўдзел шэсць каманд. Пераможцай стала каманда 
“Рэгуліроўшчыкі” 9-га “А” класа. Другое месца падзялілі каманды “Пеша-
ход” 7-га класа і “Без тармазоў” 10-га класа. Трэцяе месца заняла каманда 
8-х класаў “Дружны экіпаж”. Так трымаць!

* * *
26 лютага на базе Цімкавіцкай сярэдняй школы прайшло раённае мета-

дычнае аб’яднанне выхавальнікаў груп падоўжанага дня на тэму “Арганізацыя 
работы з бацькамі і законнымі прадстаўнікамі ў групе падоўжанага дня. Пада-
гульненне вопыту работы педагогаў”.
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* * *
7 красавіка навучэнцамі школы пры падтрымцы Цімкавіцкага сельскага 

выканаўчага камітэта закладзены парк у гонар 70-годдзя Вялікай Перамогі. 
У гэты дзень пасаджана 300 саджанцаў бярозак і іншых ліставых дрэў. Новы 
парк будзе жывым сімвалам сувязі часоў, пераемнасці пакаленняў.

* * *
8 красавіка 2015 г. у зале пасяджэнняў Мінскага абласнога выканаўчага 

камітэта адбылося першае пасяджэнне маладзёжнага парламента. Яго 
дэпутатамі ад Капыльскага раёна былі абраны Ілона Матус, вучаніца 11-га кла-
са Цімкавіцкай сярэдняй школы імя Кузьмы Чорнага, і Анастасія Гардзіевіч з 
сярэдняй школы № 3 г. Капыля, якая навучаецца ў 9-м “Б” класе.

* * *
У сярэдзіне красавіка вучняў нашай школы запрасілі на раённы фесты-

валь экалагічнай моды “Пралеска-2015”. Пераможцамі сталі Юлія Сцяпура, 
Кацярына Ніжэвіч, Марыя Лешчанка (намінацыя “У госці да цырульніка”), 
Валерыя Сяліцкая, Ангеліна Жук, Яна Наркевіч, Вікторыя Нікалаева, Марына 
Нікалаеня (намінацыя “Свет маёй фантазіі”). Віншуем!

* * *
13 красавіка ў школе адбылася Усебеларуская патрыятычная акцыя “Ліст 

Пераможцу!”. Гэты праект прысвечаны 70-й гадавіне Перамогі савецкага на-
рода ў Вялікай Айчыннай вайне.

Кацярына Мардвінава (8 “А” клас), Вікторыя Нікалаева (9 “А” клас), 
сямікласніцы Ганна Матус і Аляксандра Маляўка падрыхтавалі лепшыя ра-
боты.

* * *
У сувязі з 70-годдзем Перамогі для вучняў школы была наладжана экскурсія 

ў горад-герой Мінск. Яны з цікавасцю наведалі Беларускі дзяржаўны музей 
гісторыі Вялікай Айчыннай вайны. У час экскурсіі вучні пачулі аповед пра 
далёкія ваенныя гады, трагедыю і барацьбу беларускага народа, а таксама 
пабачылі ўнікальныя дакументы, розныя віды зброі, баявую тэхніку і іншыя 
экспанаты.

У Мінску дзеці таксама наведалі выставу фігур з шакаладу і лядовы палац.
Арганізатары паездкі-экскурсіі – Н. У. Наркевіч і С. Л. Прылепка.

* * *
За высокія дасягненні Марына Нікалаеня і Ілона Матус заахвочаны прэміяй 

спецыяльнага фонду Прэзідэнта Рэспублікі Беларусь па сацыяльнай падтрым-
цы адораных навучэнцаў і студэнтаў.

* * *
Па выніках уступнай кампаніі 2015 года ў вышэйшыя навучальныя 

ўстановы паступілі 73,3 % выпускнікоў школы. 
Падрыхтавала Юлія Хамец.
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I

Першы выпуск Цімкавіцкага вышэйшага пачатковага вучылішча. 1920.

Педагогі і вучні каля будынка школы. 1927.



II

Сёмы клас Цімкавіцкай сямігадовай школы. 1933.
У першым радзе (злева направа): Давід Садоўскі, Уладзімір Зянько, Антон Насевіч, 

Аляксей Зяневіч, Аляксей Каленчыц.
У другім радзе: Аляксандр Адзярыха, Уладзімір Кот, Леанід Шкуцька, Іван Жыватчэня, 

Міхаіл Лушчыцкі, Давід Шустэр.
У трэцім радзе: настаўніца Яўгенія Нікольская, (?), настаўнік Казімір Францавіч Куноўскі,  

настаўнік Лебедзеў, дырэктар Лука Яфрэмавіч Сакалоўскі, настаўнік Мікалай Агафонавіч Шкуцька, 
настаўніца Аляксандра Варламаўна Андруковіч, настаўнік Уладзімір Аляксеевіч Вярыга (сядзіць).

У чацвёртым радзе: Зеліковіч, Алена Давідчык, Нюра Дарашэвіч, Надзея Лебедзь, Міня Садоўская, 
настаўніца Ульяна Аляксееўна Сакалоўская, Загор, Лізавета Абрамчык, настаўнік Уласавец.

У пятым радзе: Ігнат Казлоўскі, Віктар Гурко, Аляксандр Дзежка, Васіль Сергіеня, Хаміцэвіч,  
Іосіф Гарбацэвіч, Аляксандр Зянько, Генадзь Занько, Іосіф Лобік, Канстанцін Ясючэня.

Іван Ігнатавіч Шаравар. 1965. Аляксандра Варламаўна Андруковіч. 1939.



III

Цімкавічы. Мемарыял 
у гонар землякоў, якія 
загінулі ў гады Вялікай 

Айчыннай вайны.

Браты Чарных — 
Глеб, Барыс і Георгій.

Міхаіл Аляксеевіч Лушчыцкі, 
генерал-маёр медыцынскай 

службы.

Іван Дзмітрыевіч Пінчук, 
генерал-маёр інтэнданцкай 

службы.

Арсен Аляксеевіч Нячаеў, 
Герой Савецкага Саюза.

Уладзімір Аляксандравіч 
Наржымскі, 

Герой Савецкага Саюза.

Ігнат Ігнатавіч Казлоўскі, 
Герой Савецкага Саюза.



IV

На абласным аглядзе мастацкай самадзейнасці. 1954.

Педагагічны калектыў школы. 1957.



V

Сустрэча з былымі пагранічнікамі. 1977.

Дырэктар школы З. І. Раманенка і настаўнікі 
М. К. Кожанава, В. Р. Нікалаеня, А. М. Семяновіч, 

А. К. Мохарт, В. Д. Калацкая, В. С. Раманенка. 1973.

Зінаіда Іосіфаўна Раманенка, заслужаная настаўніца БССР.



VI

Удзельнікі пастаноўкі па п’есе У. Галубка «Ганка». 1967.

Дзіцячая студыя пры Цімкавіцкім народным тэатры. 1976.



VII

Хор настаўнікаў і вучняў. 1964.

Сцэна са спектакля «Пунсовая кветачка». 
1981.

Перад пастаноўкай спектакля па п’есе 
А. Маўзона «Усяго адно жыццё». 1971.

Сцэна са спектакля па п’есе А. Махнача 
«Гаўрошы Брэсцкай крэпасці». 1984.



VIII

Духавы аркестр. 1964.

Домравы аркестр. 1962.

Група дудароў школы. 1964.



IX

Піянерважатая Марыя 
Кляпко з вучнямі. 1964.

Вакальная група 
настаўнікаў. 1959.

Вакальная група настаўнікаў. 1955.



X

Настаўнікі В. С. Раманенка, Л. Ю. Вайтовіч, З. Д. Рудзік з вучнямі восьмага класа. 1964.

Настаўнікі А. К. Мохарт, 
І. П. Александроў 

са сваім класам. 1961.

Настаўнік А. М. Семяновіч 
на ўроку. Пачатак 1960-х гг.



XI

Заслужаная настаўніца 
БССР В. І. Марціновіч 
праводзіць экскурсію 
ў музеі. 1980.

Стваральніца музея 
З. І. Раманенка 

апавядае вучням пра 
Кузьму Чорнага. 1969.

Настаўнікі 
А. М. Скрыган,
А. М. Жук, 
Л. В. Прылепка, 
А. П. Стасевіч у музеі 
Кузьмы Чорнага. 1972.



XII

Настаўнікі і вучні ў Кіеве. 1969.

Льнаводчае звяно з настаўніцай 
М. К. Кожанавай. 1955.

Г. К. Высоцкая (Раманоўская), 
сястра Кузьмы Чорнага, разам 
з мужам У. П. Высоцкім і настаўнікамі 
З. Д. Рудзік, В. С. Раманенкам, 
К. І. Сакалоўскім. 1950.

Святкаванне юбілею 
Кузьмы Чорнага. 1985.



XIII

Святочнае шэсце з удзелам настаўнікаў. 
1982.

Першы званок. 1980.

Педагагічны калектыў школы. У першым радзе па цэнтры — дырэктар школы 
Ганна Васільеўна Шаравар. 1986.



XIV

Аляксандр Аляксеевіч 
Рахманаў, генерал-лейтэнант, 

доктар тэхнічных навук, 
прафесар, заслужаны дзеяч 
навукі Расійскай Федэрацыі.

Уладзімір Віктаравіч 
Родчанка, доктар тэхнічных 

навук, прафесар.

Вальдэмар Віктаравіч 
Раманенка, доктар 
медыцынскіх навук, 

прафесар.

Ян Антонавіч Бокун, 
доктар тэхнічных навук, 

прафесар.

Аркадзь Іосіфавіч Наркевіч, 
доктар філалагічных навук, 

прафесар.

Ісак Маркавіч Далгін, 
доктар геаграфічных навук, 

прафесар.

Марыя Іосіфаўна 
Карпенка, заслужаны 

работнік культуры Беларусі, 
лаўрэат Дзяржаўнай прэміі 

БССР.

Рыгор Віктаравіч Родчанка,  
пісьменнік і краязнавец.

Васіль Андрэевіч Пінчук, 
Герой Сацыялістычнай 

Працы.



XV

Выпуск 1966 года.

18-ы выпуск школы. 1955.



XVI

42-і выпуск школы. 1980.

Тыя, хто 
вучыў. 

1972—1973 
навучальны 

год.

Уладзімір 
Якаўлевіч 
Аляшкевіч,
першы залаты 
медаліст 
школы (1945).



XVII

Агульны сход бацькоў. Здаецца, самі нядаўна былі вучнямі…

Сустрэча выпускнікоў 1964 года праз 50 гадоў.

Настаўніца Г. У. Федаровіч (справа) разам з аднакласнікамі. 
Сустрэча праз 40 гадоў. 2013.



XVIII

Дзень ведаў. 1 верасня 2015 г.

Літаратурна-музычная кампазіцыя
«Славутыя імёны землякоў». 2015.

Наталля Анатольеўна Дубовік, 
дырэктар школы з 2005 г.
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