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       Гурток – 2004: кіраўнікі і студэнты 
 
 

Хутка будзе 50 гадоў, як працуе на факультэце студэнцкі навукова-даследчы гісторыка-краязнаўчы 
гурток. У розныя часы ў ім займаліся ад 15 да 35 студэнтаў, якія бачаць у навуковай творчасці сваё 
прызванне.  Наўрад ці яшчэ які гурток з вышэйшых навучальных устаноў нашай рэспублікі можа 
пахваліцца такой працяглай, змястоўнай і яркай гісторыяй. Гурток – верны і прамы шлях у навуку або 
высокапрафесійную настаўніцкую працу. Ён патрэбен студэнтам і таму ў яго ёсць будучыня.

У нумары: 

Стар. 2 – 3  
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навучальны год 
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Абвесткі 
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Знаёмцеся – 
гурткоўцы 
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ß.Í.Ìàðàø: æûöö¸âû øëÿõ âó÷îíàãà 
“Няхітрая справа трапіць нагою ў пракладзены след; 
Значна цяжэй, затое і пачэсней, пракладваць шлях самому” 

Я.Колас. 
Гісторык Якаў Навумавіч 

Мараш быў як раз тым чалавекам, 
які сам пракладваў сабе шлях у 
навуку і дзякуючы  асабістым 
намаганням і стараннасці заняў 
адпаведнае месца ў грамадстве. 
Воляй лёсу яму давялося нарадзіцца 
ў той час, калі палітычныя абставіны 
дыктавалі людзям 
навукі свае 
патрабаванні. Толькі 
той, хто выконваў усе 
пастановы кіруючай 
партыі, даволі хутка 
дабіваўся жаданых 
вынікаў. І не лічыцца з 
гэтым было 
немагчыма. 

Але пачнём 
спачатку. 7 студзеня 
1917 г. адным 
жыхаром у нашым 
горадзе стала больш. 
У сям’і майстра цэха 
завода Навума  
Мараша нарадзіўся 
сын Якаў. У 1929 г. 
хлопчык закончыў 
няпоўную сярэднюю 
школу і паступіў у 
Гродзенскую 
прыватную гімназію, 
сем класаў якой ён скончыў у 1936 г. 
Восенню таго ж года ён становіцца 
студэнтам гісторыка-філалагічнага 
факультэта Віленскага універсітэта. 
Менавіта гэта навучальная ўстанова, 
якая на працягу стагоддзяў была 
“alma mater” для многіх здольных 
юнакоў з Беларусі, аказала значны 
ўплыў на вызначэнне асабістага 
шляху, фарміраванне яго навуковых 
інтарэсаў, з якімі ён звязаў усё 
астатняе жыццё. Студэнт Я.Мараш 
праяўляе сябе як змагар супраць 
наступлення польскай рэакцыі, якая 
ахапіла ўсе сферы грамадскага 
жыцця. Пасля далучэння Заходняй 

Беларусі да БССР Віленскі 
універсітэт быў зачынены. Таму 
апошні год вучобы Якаў Навумавіч 
правёў на гістарычным факультэце 
Львоўскага універсітэта імя 
І.Франко. У перыяд Вялікай 
Айчыннай вайны Якаў Навумавіч 
працуе вясковым настаўнікам у 

адной са школ Саратаўскай вобласці. 
У 1945 г. вяртаецца ў  родны горад, 
дзе працуе дырэктарам СШ № 2. 
Пачаў сур’ёзна займацца 
краязнаўствам, стварэннем музеяў у 
навучальных установах горада. 
Вопыт і здольнасці педагога не 
засталіся незаўважанымі кіраўнікамі 
адукацыі, і  ў 1946 г. яго запрасілі ў 
Гродзенскі педагагічны інстытут 
выкладчыкам гісторыі і лацінскай 
мовы. З таго часу ён назаўжды 
звязаў свае жыццё з гэтай установай. 

У 1946 г. пачынаецца новая 
хваля рэпрэсій супраць 
інтэлігенцыі, якая не абмінула і 

Якава Навумавіча. У загадзе ад 23 
снежня 1946 г. аб вызваленні 
выкладчыка ад правядзення 
заняткаў па гісторыі запісана: 
“Дапушчана ў выкладанні 
няправільнае асвятленне 
некаторых пытанняў з пункту 
гледжання метадалогіі”. Аднак 

нягледзячы на ўсе 
намаганні 

праціўнікаў, яго 
пакінулі-такі на 
месцы працы з-за 
недахопу кадраў. З 
тых падзей 
выкладчык  зразумеў, 
што не трэба надалей 
разлічваць толькі на 
вязенне, але заявіць 
пра сябе ў навуковай 
сферы. Для гэтага ён 
быў добра 
падрыхтаваны. Па 
словах тых, каму 
давялося працаваць з 
Я.Марашам, гэты 
чалавек валодаў 

энцыклапедычнымі 
ведамі, а прыродны 
талент памнажаў 
нястомнай працай. 
Акрамя таго ён 

валодаў лацінскай, польскай, 
нямецкай, французскай, 
украінскай, беларускай мовамі, а 
напрыканцы жыцця авалодаў 
старажытнаяўрэйскай. Кола 
навуковых інтарэсаў гэтага 
чалавека было шырокае: методыка 
выкладання гісторыі, гістарычнае 
краязнаўства Гродзеншчыны, але 
найбольш цікавіла гісторыя  
каталіцкай царквы на Беларусі ў 
XVI–XVIII ст. Гэта тэма стала 
цэнтральнай у яго даследаваннях.  

Çàñíàâàëüí³ê ãóðòêà 
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У 1954 г. Я.Мараш абараніў у 
вучоным савеце Белдзяржуніверсітэ-
та кандыдатскую дысертацыю па тэ-
ме “Агрессия католицизма и Ватика-
на в Литве и в Белоруссии в конце 
ХVI – начале ХVII вв.” Праз шэсць 
год яму было прысвоена вучонае 
званне дацэнта.  

 Я.Н.Мараш у 1955 г. заснаваў 
на гістарычным факультэце і 35 га-
доў бяссменна кіраваў гісторыка-
краязнаўчым гуртком, які стаў 
кузняй навуковых кадраў гіс-
торыкаў для Беларусі. Пра 
сваё дзецішча ён выдаў 2 кнігі 
і надрукаваў шмат артыкулаў. 

Першыя поспехі натхні-
лі на працяг навуковых дасле-
даванняў. У 1968 г. на абмер-
каванне вучонага савета  БДУ 
была вынесена доктарская ды-
сертацыя гісторыка. Але па 
шэрагу аб’ектыўных і суб’ек-
тыўных прычын (газетныя 
публікацыі, адсутнасць манаг-
рафіі па тэме дысертацыі і ін-
шыя), выступленне супраць 
дысертанта і яго працы апа-
нента Ф.Шмыгава – даволі ўплыво-
вай ў той час асобы, які абвінаваціў 
гісторыка ў аб’ектывізме, што разу-
мелася, як адсутнасць партыйнага 
падыходу да першакрыніц. Але да-
цэнт Мараш не здаваўся. Прыклаў-
шы  максімум працавітасці і вына-
ходлівасці, ён  ўжо ў наступным 
годзе пры падтрымцы сакратара ЦК 
КПБ С.А. Пілатовіча выдае сваю 
першую манаграфію. 

 Ды і свет не без добрых 
людзей. Яшчэ выдатны філосаф Лей-
бніц адзначаў: “Людзей шмат, а ісці-
на адна, і ўсе, хто шукае яе, дапама-
гаюць адзін аднаму”.  На навуковым 
гарызонце дацэнта Я.Мараша з’явіў-
ся літоўскі гісторык  прафесар 
Ю.Юргініс, які дапамог яму абара-
ніць ў сакавіку 1972 г. доктарскую 
дысертацыю на вучоным савеце інс-
тытута гісторыі АН БССР. У  снежні 

1973 г. Якаву Навумавічу была 
прысвоена вучоная ступень доктара 
гістарычных навук, а ў наступным 
годзе –  званне прафесара.  

З 1978 па 1981 г. Я.Мараш за-
гадваў кафедрай гісторыі БССР і 
СССР Гродзенскага дзяржаўнага уні-
версітэта, на працягу 1970–1973 г. 
займаў пасаду дэкана гістарычнага 
факультэта ГрДУ. На працягу 25 год 
(з 1962 па 1987 г.) за творчыя поспе-
хі быў узнагароджаны сямю грамата-

мі Мінвуза БССР, у тым ліку 4 гана-
ровымі. Памёр  25 верасня 1990 года 
ў  Гродна.  

На навуковым рахунку прафе-
сара Мараша больш за 20 манагра-
фій і вучэбных дапаможнікаў, звыш 
50 брашур і каля 500 артыкулаў. Бе-
зумоўна, яны  заідэалагізаваныя, як і 
ўся тагачасная беларуская навука, 
якая знаходзілася пад пільным наг-
лядам і уплывам марксістска-

ленінскай ідэалогіі. Інакш бы 
яго працы  проста не ўбачылі 
свет і засталіся ляжаць у 
шафах выдавецтваў. 
Ацэньваючы навуковую 
дзейнасць прафесара  з 
пазіцыі сучаснай навукі, 
трэба адзначыць, што 
вартасцю яго даследаванняў 
з’яўляецца грунтоўная база 
гістарычных крыніц,  якія ён 
увёў у навуковы ўжытак 
сваімі працамі. 

Знакаміты пісьменнік 
ХХ стагоддзя А.Сэнт-Экзю-
перы пісаў: “Быць чалаве-
кам – гэта адчуваць сваю 

адказнасць... Ганарыцца кожнай 
перамогай, атрыманай таварышамі, 
усведамляць, што, кладучы сваю 
цэглу, і ты дапамагаеш будаваць 
свет”. Гэты чалавек, педагог і 
даследчык Я.Н.Мараш, таксама 
паклаў сваю “цэглу” у фундамент 
беларускай гістарычнай навукі, і 
яго ўкладам мы, гадаванцы 
гістфака ГрДУ, можам ганарыцца. 

 
   Занеўскі Сяргей, 3-ці курс 

 
****** 

 
«Профессор Яков Наумович Мараш на протяжении нескольких десятилетий был одной из ключевых 

фигур на  историческом факультете Гродненского педагогического института, а затем университета. Сотни 
студентов, десятки учеников, которым научное общение с Я.Н.Марашем открыло большие жизненные 
перспективы, и к числу которых принадлежит и автор этих строк, сохранило о нем добрую память. 

Талантливый ученый и человек непростой судьбы. Эпоха, в которую он жил, наложила свой отпечаток 
на его научное творчество. Вместе с тем научная деятельность профессора Мараша была и остается образцом 
исследовательской честности и объективности. Он был знатоком архивов и знатоком языков, любил научную 
работу и посвятил себя ей целиком. Создал свою научную школу. Он любил студентов и умел с ними 
работать.  

Пришло время осмысления наследия этого ученого и педагога». 
Н.Н. Беспамятных, кандидат философских наук, доцент 

Çàñíàâàëüí³ê ãóðòêà 
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2003–2004 íàâó÷àëüíû ãîä 
 

У гуртку займаліся 21 сту-
дэнт І–V курсаў гістарычнага факу-
льтэта. Два гурткоўцы-выпускнікі 
2003 г. паступілі ў стацыянарную 
аспірантуру  на кафедру гісторыі 
Беларусі. Выпускнікі 2004 г. Аліна 
Коўшык паступіла ў магістратуру 
пры Варшаўскім універсітэце, а 
Альберт Якела рыхтуецца да пас-
туплення ў аспірантуру. 

На занятках гуртка студэнты 
знаёміліся з навінкамі гістарычнай 
літаратуры і перыёдыкі, з навуко-
вымі падзеямі Беларусі, Гродна, 
універсітэта, самі прымалі ў іх 
удзел; абмяркоўвалі даклады сту-
дэнтаў па іх даследчыцкім тэмам; 
удзельнічалі ў прэзентацыі кнігі 
прафесара А.М.Нечухрына; высту-
пілі на ўсіх курсах з паведамлення-
мі па гісторыі нашага універсітэта і 
факультэта. Адбылася запаміналь-
ная экскурсія гурткоўцаў па марш-
руту Ліда – Іўе – Гальшаны – Бару-
ны – Крэва.  

Гуртком арганізавана аблас-
ная канферэнцыя студэнтаў і аспі-
рантаў “Гродна – 875”, прысвеча-
ная гадавіне першага летапіснага 
ўпамінання горада. На ёй выступілі 

40 чалавек: як самі гурткоўцы, так і 
іншыя студэнты і аспіранты гіста-
рычнага факультэта, а таксама 
прадстаўнікі іншых факультэтаў, 
медуніверсітэта, вучні гімназіі № 1 
і ліцэя № 1, вядомы краязнаўца 
А.Госцеў. Здадзены ў друк зборнік 
матэрыялаў канферэнцыі. 

Секцыя гуртка працавала у 
межах “Тыдня навукі - 2004”. Чле-
ны гуртка прынялі ўдзел у аблас-
ной канферэнцыі, прысвечанай 60-
годдзю вызвалення Беларусі; у ІХ 
рэспубліканскай навуковай канфе-
рэнцыі студэнтаў і аспірантаў 
“НИРС - 2004”, тэзісы якой апублі-
каваны ў зборніку. Гурткоўцы 
М.Пятраўскас, С.Марозаў, а такса-
ма С.Занеўскі і А.Шпакаў прынялі 
ўдзел у міжнародным конкурсе на-
вуковых работ “Канструкцыя і дэ-
канструкцыя Вялікага княства Лі-
тоўскага”, арганізаваным Таварыс-
твам маладых навукоўцаў “ВІТ” і 
атрымалі другое і трэцяе месцы ся-
род работ, прадстаўленых ад Бела-
русі.  

Работы Дзмітрыя Чарнеля 
“Аўтастэрэатып беларуса ў фальк-
лоры” і Аліны Коўшык 

“Менталітэт беларусаў” атрымалі  
на рэспубліканскім конкурсе твор-
чых работ вучняў і студэнтаў па 
грамадскім навукам “Беларусь у 
сучасным свеце” дыпломы адпа-
ведна другой і трэцяй катэгорыі і 
прэміі Спецыяльнага прэзідэнцкага 
фонда падтрымкі адоранай мо-
ладзі. 

Падрыхтаваны 2 сценгазеты 
аб жыцці гуртка, выпушчаны 2 ну-
мары газеты “ГУРТ” (рэдактар 
Сяргей Марозаў). Падрыхтаваны 
сайт гуртка.  

Актыўны ўдзел у рабоце гур-
тка прымалі таксама студэнты 
Людміла Мозаль, Вольга Сарочык, 
Наталля Каспяровіч, Міхаіл Пятра-
ускас і інш. 

Гуртком у гэтым годзе 
кіравала прафесар кафедры 
гісторыі Беларусі С.В.Марозава. 
Навуковае кіраўніцтва яго 
дзейнасцю з 1990 года ажыццяўляе 
загадчык гэтай кафедры прафесар 
І.П.Крэнь. Вялікую дапамогу 
заўсёды аказваў намеснік дэкана па 
выхаваўчай рабоце С.У.Амелька. 

 

 
 

Àáâåñòê³ 
 

24 кастрычніка 2004 года гурток ладзіць экскурсію па маршруце: Ліда-Іўе-Гальшаны-Баруны-Крэва. 
 
У красавіку 2005 г. студэнцкі навукова-даследчы гісторыка-краязнаўчы гурток пры кафедры гісторыі 

Беларусі Гродзенскага дзяржаўнага універсітэта плануе правесці рэспубліканскую навукова-практычную 
канферэнцыю маладых даследчыкаў (студэнтаў, магістрантаў, аспірантаў, вучняў старэйшых класаў школ, ліцэяў 
і гімназій) “Шлях у навуку”, прысвечаную 50-годдзю гуртка, па праблемах студэнцкай навуковай творчасці, 
даследавання гісторыі Беларусі і гісторыка-краязнаўчым даследаванням. Плануецца выданне матэрыялаў. Заяўкі 
на ўдзел у канфэрэнцыі і тэзісы выступлення (вычытаныя, а таксама падпісаныя навуковым кіраўніком) аб’ёмам 
1-2 поўныя старонкі (праз 1 інтэрвал, шрыфт 14, палі: справа, злева і ўнізе 25 мм, уверсе 35 мм) прымаюцца на 
кафедры гісторыі Беларусі да 1 сакавіка. 

 
Брэсцкі дзяржаўны універсітэт імя А.С.Пушкіна ладзіць рэспубліканскую навуковую канферэнцыю 

студэнтаў і аспірантаў “Личность в истории”. Для ўдзелу у канферэнцыі трэба да 22 кастрычніка падаць заяўку і 
тэзісы аб’емам 1-2 поўныя старонкі. Больш падрабязная інфармацыя – на кафедрах. 
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Сярод гурткоўцаў нямала цікавых яркіх асоб, чые біяграфіі – у іх 19–21 год – намнога багацейшыя 
за звычайныя тры радкі біяграфіі многіх іх равеснікаў: нарадзіўся, закончыў школу, паступіў ва 
універсітэт... Пра гурткоўцаў, іх вучобу і захапленні, першыя поспехі і дасягненні, пра іх першыя крокі 
ў навуку, пра сяброў і пра людзей, якія аказалі аказалі ўплыў на фарміраванне іх асобы – наш расказ. 

 
Дзмітрый Чарнель. 21 год. 

Студэнт V курса. Паходзіць з вёскі 
Курпяшы Дзятлаўскага раёна, 
першыя звесткі пра якую датуюцца 
1580 годам. Вёска знаходзіцца за 3 
км ад Дзятлава – мястэчка, што 
ўпершыню згадваецца ў пісьмовых 
крыніцах пад 1498 г., калі вялікі 
літоўскі князь Аляксандр 
падараваў яго знакамітаму гетману 
Канстанціну Астрожскаму. Пазней 
мястэчкам валодалі Сапегі, 
Радзівілы, Солтаны. Пасля 
паўстання 1830 г. яно было 
канфіскавана ва ўладальніка і стала 
дзяржаўнай уласнасцю. 

У школе (беларускамоўная 
сярэдняя школа №2 г. Дзятлава) 
Дзмітрый быў выдатнікам. 
Чацвёркі былі рэдкай з’явай ў 
дзённіку і ведамасцях. Удзельнічаў 
у раённых і абласных алімпіядах па 
геаграфіі і гісторыі, па якой заняў 
першае месца ў раёне. З 1999 г. – 
сябра Таварыства беларускай мовы 
імя Францішка Скарыны, 
арганізатар школьнай вучнёўскай 
суполкі Таварыства. Некаторы час 
нават быў сябрам раённай 
Дзятлаўскай Рады ТБМ. Прайшоў 
курс "Права для цябе/Права на 
кожны дзень", арганізаваны 
асацыяцыяй маладых навукоўцаў 
"Віт". Мае калекцыю пахвальных 
грамат за паспяховую вучобу і 
актыўны ўдзел у грамадскім жыцці 
школы.  

Ва універсітэце далучыўся да 
навуковай творчасці. Каб паслу-
хаць яго выступ на тэму "Этнічныя 
стэрэатыпы ў падручніках па гісто-
рыі Беларусі" на “Тыдні навукі-
2002” студэнты адпрошваліся з за-
няткаў. Той даклад быў прызнаны 
адным з лепшых.  У 2003 г. праца 
Дзмітрыя “Аўтастэрэатып беларуса 
ў фальклоры” атрымала на рэспуб-
ліканскім конкурсе другую прэмію 

Спецыяльнага прэзідэнцкага фонда 
падтрымкі адоранай моладзі. 

Найбольшы ўплыў, па словах 
Зміцера, на яго аказалі дэкан Бела-
рускай грэка-каталіцкай царквы ай-
цец Віктар Данілаў і апостальскі ві-
зітатар для грэка-католікаў Белару-
сі айцец Сяргей Гаек. Гэта людзі, 
якія сваімі адносінамі да жыцця і 
да іншых даюць цудоўны прыклад 
для пераймання. Выкладчык Ге-
надзь Мікалаевіч Семянчука наву-
чыў Дзіму, што свае погляды і ідэі 
трэба пацвярджаць навукова, а не 
дэмагагічнымі сцверджаннямі, ука-
заў на адсутнасць у навуцы слоў 
кшталту "не ўмею", "не ведаю". 

Першую сваю замежную па-
ездку Дзмітрый ажыццявіў з гісто-
рыка-краязнаўчым гуртком – у 
Санкт-Пецярбург і стаў у ацэнцы 
гэтага горада салідарны з Адамам 
Міцкевічам, які пісаў, што яго, ма-
быць, пабудавалі д'яблы. Двойчы 
наведваў Каўнас, які ўразіў сваімі 
старажытнымі, маленькімі і спа-
койнымі, вуліцамі. Некалькі разоў 
быў у грэка-каталіцкай Унеўскай 
лаўры ва Украіне, а таксама ў 
Львове. Больш прыгожага горада, 
чым Львоў, пакуль ён не бачыў. У 
асаблівае захапленне прывялі дзе-
сяткі храмаў, якія сустракаюцца на 
кожнай яго вуліцы, за кожным па-
варотам. Двойчы быў у Кракаве, 
які, на думку Дзмітрыя, набліжаец-
ца да Львова, аднак яго не пераў-
зыходзіць. 

Адносна сяброўства Дзіма – 
прыхільнік канцэпцыі Арыстоцеля: 
"Сябар - другі я". Яго сябры – гэта 
людзі, якія маюць такія ж каштоў-
насці і погляды, як і ён сам. А гэта 
значыць – павінны быць ахвярнымі 
хрысціянамі і "беларусамі без па-
перы".  

Цяпер Дзмітрыя асабліва ці-
кавяць пытанні тэалогіі і рэлігійны 

погляд на жыццё. Любіць разва-
жанні на рэлігійныя тэмы. У гісто-
рыі любіць шукаць карані таго, 
што маем у сучаснасці. Таксама 
мае схільнасць – праўда, сам яшчэ 
не разабраўся, добрая яна ці дрэн-
ная - выхоўваць людзей, і гэта схі-
льнасць стала ўжо свайго роду за-
хапленнем. 

 

Іван Бойка – здольны і ад-
казны студэнт з высокім узроўнем 
самадысцыпліны і мэтанакірава-
насці. Займаецца толькі на 
“выдатна” (адна  чацвёрка за чаты-
ры гады навучання).  Актыўна 
удзельнічае у навукова-даследчыц-
кай рабоце студэнтаў. Акрамя гіс-
торыка-краязнаўчага гуртка з’яўля-
ецца таксама членам гуртка “Свет 
каштоўнасцяў сучаснага чалавека” 
пры кафедры культуралогіі. Удзе-
льнік рэспубліканскай канферэн-
цыі, прысвечанай 180-годдзю з дня 
нараджэння Ф.М.Дастаеўскага, 
якая праходзіла на базе вышэйшых 
мінскіх духоўных школ (Акадэміі і 
семінарыі) у Жыровічах. Мае 2 на-
вуковыя публікацыі.  
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Актывіст грамадскага жыцця 
факультэта і ўніверсітэта. У якасці 
старшыні студэнцкага Савета 
ўніверсітэта вядзе значную 
арганізацыйную работу па 
развіццю студэнцкага 
самакіравання. З’яўляецца  
старастай акадэмічнай групы, 
членам Савета гістарычнага 
факультэта. Узначальвае камісію 
па культурна-творчай дзейнасці 
студэнцкага самакіравання 
факультэта. Мае значны вопыт 
арганізацыі культурна-масавых  
мерапрыемстваў. Грамадская 
дзейнасць І.В.Бойка прыкметная і ў 
студэнцкім інтэрнаце, дзе ён 
з’яўляецца намеснікам старасты 
паверха. 

Атрымоўвае другую 
вышэйшую  адукацыю. З’яўляецца 
студэнтам ІІІ курса юрыдычнага 
факультэта і старастай акадэмічнай 
групы таксама  і на юрыдычным  
факультэце. 

 
Алена Макрушыч. 20 гадоў. 

Паходзіць з аднаго са 
старажытнейшых гарадоў Беларусі 
Навагрудка – былой сталіцы 
Вялікага княства Літоўскага, 
радзімы Адама Міцкевіча. 
Удзельніца студэнцкіх навуковых 
канферэнцый на факультэце: 
“Тыдняў навукі”, “Гродна – 875”. 
Мае публікацыю ў навагрудскай 
раённай газеце «Новае жыццё». 
Выдатніца вучобы, але лічыць, што 
найбольшы жыццёвы поспех яе 
чакае яшчэ наперадзе.  У асяроддзі, 
у якім знаходзіцца Алена, шмат 
неардынарных, цікавых асоб, 
добразычлівых і вясёлых сяброў з 
ліку студэнтаў гістфака. Цікавіцца 
чытаннем. Любімыя аўтары: 

М.Булгакаў, Дж. 
Р. Р. Толкін, П. 

Каэльё. 
Захапляецца 
гістарычнай 

літаратурай.  
 

Вольга Сарочык 
нарадзілася і 20 гадоў пражыла ў 
старажытнай Гародні. Закончыла 
сярэднюю школу з залатым 
медалём і ўскладзе дэлегацыі 
Гродзенскай вобласці прымала 
ўдзел у рэспубліканскім балі 
выпускнікоў у Мінску. Займалася ў 
музычнай школе па класу 
народных інструментаў і ў складзе 
ўзорнага ансамбля народных 
інструментаў выступала ў многіх 
гарадах Беларусі, удзельнічала  ў 
шматлікіх конкурсах і творчых 
фестывалях, на якіх, дарэчы, 
адбылося знаёмства з такімі 
знакамітымі артыстамі, як 
Я.Паплаўская і А.Ціхановіч, Алеся, 
Л.Грыбалёва і інш. Любіць 
працаваць у архіве над зборам 
дакументаў 
для сваёй 
навуковай 
тэмы. Часты 
наведвальнік 
Дзяржаўнага 
архіва 
Гродзенскай 
вобласці. 
Працавала і ў Брэсцкім абласным 
архіве. Пастаянны ўдзельнік 
навуковых канферэнцый, што 
ладзяцца на факультэце.  

Школьныя захапленні 
музыкай і танцамі засталіся і зараз 
– займаецца ў факультэцкім 
фальклорным калектыве 
“Дзянніца” і разам з ім выступала 
на Рэспубліканскім фестывалі 
нацыянальных культур. 

Галоўнае захапленне – 
гісторыя. Любіць наведваць 
гістарычныя мясціны Беларусі. За 
свае здольнасці, поспехі, кругагляд 
удзячна бацькам, школьным 
настаўнікам, навуковаму кіраўніку 
прафесару І.І.Коўкелю. 

 
Андрэй Шпакаў. 20 гадоў. 

Ураджэнец Гродна. Вучыўся ў 
гісторыка-культуралагічным класе 
ліцэя № 1. Удзельнічаў і выйграваў 
у шматлікіх школьных конкурсах, 

спаборніцтвах (напрыклад, па 
шахматах) і алімпіядах. Атрымаў 
трэцяе месца на раённай алімпіядзе 
па 
гісторыі. 
Ужо з 
ліцэя  
прымае 
ўдзел у 
навуковых 
канферэнц
ыях. Мае 
навуковую публікацыю. У 2004 г. 
заняў другое месца на 
арганізаваным “ВІТам” 
рэспубліканскім конкурсе 
студэнцкіх навуковых работ, 
прысвечаным гісторыі ВКЛ.  

Самымі значнымі людзьмі 
для Андрэя з’яўляюцца яго бацькі і 
сястра, якім ён абавязаны ўсім, 
чаго дасягнуў. Духоўнаму і 
інтэлектуальнаму росту спрыялі 
школьныя і універсітэцкія 
выкладчыкі, сярод якіх асабліва 
вылучае С.В.Марозаву і 
Г.М.Семянчука. Пабываў ў Літве, 
Польшчы, Украіне. У 2004 г. 
удзельнічаў у святкаванні ў 
Кракаве Дзён беларускай культуры 
ў Польшчы. Мае шмат сяброў са 
школы, ліцэя, ва універсітэце і 
шануе у іх шчырасць, адданасць 
сваёй справе, гатоўнасць 
дапамагчы ў любой сітуацыі, 
адказнасць, пачуццё патрыятызму, 
творчую натуру, унутраную 
незалежнасць, розум, пачуццё 
гумару, паслядоўнасць, прагу да 
новага пры захаванні старых 
каштоўнасцяў. Такімі рысамі 
валодаюць яго найлепшыя сябры 
Алесь Пілецкі, Таццяна Казак, Ян 
Лялевіча. 

У дзяцінстве захапляўся 
футболам, лоўляй рыбы. Зараз 
захапляецца рок-музыкай. 
Сапраўдны заўзятар падарожжаў. 
Любіць чытаць, граць на гітары. 
Натуральна, – аматар гісторыі, з 
якой плануе звязаць сваю будучую 
прафесійную дзейнасць. 
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Сяргей 

Марозаў. 19 
гадоў. На-
радзіўся ў 

Германіі 
(Дрэздэн). 

Паспеў ужо 
4 гады адву-
чыцца на 
курсах у Інс-
тытуце пас-
лядыплом-

най 
адукацыі на-

шага 
універсітэта 
і атрымаць 4 

пасведчанні: карыстальніка, зборш-
чыка-наладчыка ПЭВМ і па спецыя-
льнасці 

“Праграміраванне”. Тройчы сам 
праводзіў 4-месячныя курсы для 
“чайнікаў”. Закончыў таксама Шко-
лу маладога журналіста і Школу пра-
вавой адукацыі пры таварыстве ма-
ладых навукоўцаў “ВІТ”. Займаўся 
каратэ.  

Зараз атрымлівае, побач з гіста-
рычнай, дадатковую  гуманітарную 
адукацыю па міжнароднай праграме 
Варшаўскага універсітэта. Цікавіцца 
гісторыяй Беларусі, псіхалогіяй, 
журналістыкай, фатаграфаваннем, 
кампутарам, танцамі. Перамагаў на 
універсітэцкіх конкурсах 
“Univerdancе” з верхнім брэйкам. Пі-
ша расказы.  Займаецца прафсаюз-
най дзейнасцю. На гэтых канікулах 
вывучаў польскую мову, літаратуру і 
культуру ў летняй школе ў Цешыне 
(Польшча). 
Удзельнік шэрагу навуковых канфе-
рэнцый, у тым ліку рэспубліканскіх і 

міжнародных, міжнароднай канфе-
рэнцыі “Моладзь. Еўропа. Будучы-
ня” (Варшава, 2003). Мае публікацыі 
ў навуковых зборніках і газетах. 
Старшыня гісторыка-краязнаўчага 
гуртка. 
 

Наталля Каспяровіч  нарадзі-
лася ў 1985 г. у невялікім гарадку Іўе 
з насельніцтвам у 10 тысяч чалавек, 
але з багатымі культурнымі трады-
цыямі. Паступленне на гістарычны 
факультэт з’яўляецца яе найболь-
шым жыццёвым  дасягненнем. Пры-
мае актыўны ўдзел у студэнцкіх кан-
ферэнцыях. Найцікавейшай старон-
кай студэнцкага жыцця лічыць паз-
навальную этнаграфічную практыку 
ў  вёсцы Ябланёва Мастоўскага пад 
кіраўніцтвам І.А.Фёдарава.  У 1997 г. 
пабывала ў Іспаніі. Захапляецца 
спортам, найперш лёгкай атлетыкай. 

 
Сяргей Занеўскі мае 19 гадоў. 

Нарадзіўся ў Гродна. У 2002 г. заняў 
другое месца ў  раённай школьнай 
алімпіядзе па гісторыі. Удзельнік 
рэспубліканскай алімпіяды. Драма-
тычны гурток, у якім займаўся ў 
школе Сяргей, атрымаў на раённым 
аглядзе першае месца за мастацкае 
акцёрства.  Зараз – член каманды 
КВН гістарычнага факультэта.  

На выбар прафесіі ўплыў ака-
залі У.Ц.Скрыпко і маці – настаўнікі 
гісторыі. У 2004 г. дэбютаваў у наву-
цы: удзел у факультэцкай і рэспублі-
канскай студэнцкіх канферэнцыях, 
трэцяе месца на конкурсе студэнцкіх 
навуковых работ “Вялікае княства 
Літоўскае ў еўрапейскім кантэксце”, 
першая публікацыя. Цікавіць міну-
лае роднага горада і ўсё, што звязана 
з гісторыяй.  

 
Міхаіл Пятраускас пра сябе 

расказаў наступнае: “Як гэта ні дзіў-
на, але назвалі мяне бацькі Міхаілам. 
Чаму дзіўна? Таму што Міша – маё 
самае любімае імя. І як толькі здага-
даліся?... 

Нарадзіўся я такім чынам, як і 
належыць сапраўднаму джэнтльме-
ну, раніцай – у 11.00, калі мая мама 
ўжо прачнулася і, напэўна, з нецяр-
пеннем чакала майго з’яўлення на 
свет. Памятаю, толькі я, значыць, на-

радзіўся, а мяне адразу схапілі ней-
кія рукі і паднялі ўверх, паказваючы 
прысутным новага чалавечка. Раду-
юцца ўсе, асабліва мамка, а мне дык 
і не да радасці – холадна, свету 
шмат, незнаёмыя людзі – і я пачаў 
крычаць. Як пазней высветлілася, гэ-
та была мая першая спроба пра-
будзіць у сабе талент опернага спе-
вака… праўда няўдалая.  Праз нека-
торы час я ўжо амаль прыладкаваўся 
да новых умоў і пачаў назіраць, 
прыслухоўвацца да таго, што адбы-
валася вакол. Але прыйшоў канец 
маёй свабодзе – настала пара навед-
ваць дзіцячы сад.І тады я сабраў усю 
сваю волю ў кулак і сказаў цвёрдае 
“Не!” Свой пратэст я падмацоўваў 
гучным плачам  і абразлівымі (як 
мне здавалася) выкрыкамі ў бок суп-
рацоўнікаў дзіцячага сада. Праз тры 
дні супрацьстаяння я перамог, пасля 
чаго мае блізкія згадзіліся даць мне 
права дзіцячай аўтаноміі ў часы іх 
адсутнасці дома, спадзеючыся на 
маю кемлівасць. (А яшчэ я не любіў 
наведваць паліклінікі, дзе рабілі ба-
лючыя “пугаўкі”, і цырульні. Супра-
цоўнікам гэтых устаноў таксама 

прыйшлося змагацца з маімі баязлі-
васцю і норавам). 
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У школу я пайшоў з радасцю, 
але раптам мне не спадабалася 
настаўніца (хоць гэта афіцыйная 
версія; на самай справе нейкі 
старшакласнік, убачыўшы мяне, 
сказаў “Гу”, пасля чаго я захацеў 
дадому…). Такім чынам, у 
распараджэнне школьных 
настаўнікаў я паступіў ва ўзросце 
сямі гадоў. Школьныя гады былі 
насычаны цікавымі падзеямі, 
новымі магчымасцямі і 
выпрабаваннямі. Я заўсёды буду 
ўдзячны сваім настаўнікам, 
прафесіяналізм якіх выклікаў у 
мяне ў большасці выпадкаў 
захапленне, часам – глыбокую 
павагу.  

Гісторыю да сёмага класа я 
наўмысна не вучыў. Але аднойчы я 
зразумеў, што менавіта гэта 
дысцыпліна можа выхоўваць (!) 
чалавека і грамадзяніна. Толькі 
дзякуючы майму настаўніку 
гісторыі, я змог пераадолець 
юнацкі страх і паехаць на 
алімпіяду па гісторыі, якая 
адыграла ў маім жыцці вельмі 
вялікую ролю. 

Сёння я вучуся на 
гістарычным факультэце, і мне тут 
падабаецца. Першы год навучання 
стаў годам адаптацыі. Ён узбагаціў 
мой жыццёвы вопыт новымі 
схемамі паводзін і абавязкаў, 
падараваў мне шмат магчымасцяў, 
якія, аднак, прыйдзецца яшчэ 
выкарыстаць. Аб сваі’х поспехах 
раскажу пасля, а пакуль – Да 
сустрэчы!” 

 
Усе асноўныя вяхі 18-

гадовага пакуль жыцця Андрэя 

Барташэвіча звязаны з Гродна, 
чые людзі, атмасфера, архітэктура 
аказалі ўплыў на фарміраванне яго 
асобы, менталітэту. У школьныя 
гады захапляўся спортам (футбол, 
фехтаванне), нават удзельнічаў у 
абласных спаборніцтвах. Будучы ў 
ліцэі, выступаў на навукова-
практычных канферэнцыях “Міры 
майго “я”, за што атрымаў два 
дыпломы. Дзве сесіі на “выдатна” і 
ўдзел у абласной навуковай 
канферэнцыі “Гродна - 875” – 
першыя студэнцкія дасягненні 
Андрэя.  

Лёс падарыў Андрэю 

сустрэчы з многімі цікавымі і 
таленавітымі людзьмі. Так заняткі 
па СМК (сусветнай мастацкай 
культуры), якія вяла 
Л.М.Рахматуліна – чалавек з 
трыма! вышэйшымі адукацыямі – 
зрабілі ўнутраны свет нашага 
будучага гісторыка больш 
разнастайным і глыбокім. Сябруе з 
Мішай Пятраўскасам, Андрэем 
Шпакавым, Таццянай Казак, якія 
цікавяцца роднай гісторыяй і 
з’яўляюцца патрыётамі сваёй 
зямлі, за што і  вартыя яго павагі.  

Спорт застаўся захапленнем 
Андрэя. Яшчэ адно яго хобі – 

чытанне кніг (беларуская і 
замежная класіка, навінкі кніжнага 
рынку). Цікавіцца музыкай 
(пераважна беларускі і заходні 
андэграунд). 

 

Уладзі
мір Буцько мае  19 год. 
Ураджэнец Мастоў, гонарам якіх 
з’яўляецца падвесны мост, адзіны ў 
Беларусі. Гісторыя стала яго 
захапленнем з шостага класа. 
Пасля заканчэння школы без 
ваганняў выбраў гістарычны 
факультэт. Ужо на першым курсе 
прыняў удзел у навуковай 
канферэнцыі “Гродна – 875”, на 
якой яго паведамленне пра 
гродзенскі Фарны касцёл заняло 
другое месца. 

У людзях высока цэніць 
прафесіяналізм у сваёй справе, і 
такіх яму ўжо пашчасціла не 
аднаго сустрэць Мае шмат сяброў, 
ужо выпрабаваных часам, а 
таксама новых, універсітэцкіх. 
Займаецца таксама спортам 
(футбол, настольны тэніс), 
неаднойчы ўдзельнічаў у розных 
спаборніцтвах. 
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