
ТРЫ ПРЫЧЫНЫ 
ПАЙСЦ1 У ПАХОД

У пачатку снежня адбыуся патрыятычны паход, прысвечаны 
Году народнага адзшства i памяц/ Пятра МгронавЫа Машэрава.

У /м прынялi удзел выкладчыю / студэнты з чатырох факультэтау ВДУ. 
1х чакау маршрут Вщебск-Расоны-Клясцщы.

Я у паходэе была ужо не 9 першы раз. 
Давол1 часта мяне пытаюцца: «Навошта? Як! 
9 гэтым сэнс?». Сёння я хачу даць адкаэ на 
гэтае пытанне i прывесц! тры прычыны, чаму 
трэба хадз1ць у патрыятычныя паходы.

ПРЫЧЫНА ПЕРШАЯ. 
ЗАХАВАННЕ ПСТОРЫКА-КУЛЬТУРНАЙ 

ПАМЯЦ1 НАШАЙ КРА1НЫ 
Звычайна мы наведваем noMKiKi, пры- 

водз1м у парадак тэрыторыю каля ix, ускла- 
даем вянм i аддаём данЫу памяц! тым, хто 
там пахаваны. На тэты раз мы пабывал1 
каля помтка жыхарам Забор'я, яюя зап- 
нул! 9 гады Вялкай Айчыннай вайны; на 
мемарыяле ? памяць партызанскай брыга* 
ды 1мя Ракасоускага каля веем Роунае Поле; 
на Кургане памяц1 спаленых у час Вялшай 
Айчыннай вайны м1рныхжыхароу вёск! Кар- 
пава; на месцы расстрэлу расонсш пад- 
польшчыкау, у тым л1ку i мац! Пятра Машэ
рава Дар'1 Пятроуны.

Акрамя таго, падчас паходу мы заусёды 
роб1м добрый справы. Так, у гэтым снежж 
разам з педагогам! мы акаэал! валанцёрс- 
кую дапамогу малалетняй вязн!цы нацыец- 
кага канцэнтрацыйнага лагера Ганне Печку- 
равай i гаспадарам сядэ!бы «Кролава хата».

«Гэта мой трэц| паход !, спадзяюся, што 
не апошнК Гэта цудоуна, што мы далуча* 
емся да багатай пстарычнай спадчыны род- 
най Беларуси, -  сцвярджае студэнтка 
ФПМК Кацярына Кавальчук.

ПРЫЧЫНА ДРУГАЯ.
СПОСАБ Ц1КАВА ПРАВЕСЦ1 ЧАС 

Кожнае !мгненне лахода наполнена эмо- 
цыям!, прыгодам! I адкрыццям1, што роб!ць 
паусядзённае жыццё сучаснага студэнта 
яшчэ больш цкавым. Ма гэты раз нам 
пашанцавала пазнаёмщца з «жыхарамн

стайн1 Кролавай хаты-: рысаком Фарса- 
жам, кабылам1 Венерай i Зоркай. А гасла- 
дары сядз1бы распавял! аб правшах дагля- 
ду за стайняй i конямг 

Таксама мы наведал! сапраудную рус- 
кую лаэню, а пасля сядзел1 ля камЫа i 
абменьвал!ся уражанням1 аб праведзеным 
часе, слявал1 пад птару паходныя necHi i 
кампаэщьн ваенных гадоу.

Паверце, н!што не дорыць так1х свежых 
эмоцый i уражанняу, як адпачынак на пры- 
родзе, дзе кожную хв1лЫу ты атрымл1ваеш 
асалоду ад навакольных краявщау, дыха- 
еш свежым паветрам i захапляешея бяз- 
донным зорным небам.

ПРЫЧЫНА ТРЭЦЯЯ. 
МАГЧЫМАСЦЬ ПРАВЕРЫЦЬ СЯБЕ 

I НАБЫЦЬ НОВЫХ СЯБРО?
Паход -  гэта лепшы спосаб пазнання 

сябе, ceaix здольнасцей, моцнь1х I слабых 
бакоу, чалавечыхякасцей. Пагадэ1цеся, што 
не кожны вытрымае прайсу за дзень без 
падрыхтоук1 больш за 17 к!ламетрау з вели 
зарным заплечжкам, некальк! дзён пра- 
весш без гарачага душа i Ышых камфорт- 
ных рэчау, да ямх мы прывыкл1 

Акрамя таго, патрыятычны паход дае 
магчымасць набыць новых знаёмых, а J 
далейшым, магчыма, сяброу, Паходнае 
жыццё эблйжае людзей нават э розным! 
поглядам1 на жыццё. Нягледзячы на тое, 
што на гэты раз у паходэе 6t>mi прад- 
стаунМ розных факультэтау, мнопя был! 
незкаёмыя пам!ж сабой, гэта не пераш- 
кодзша нам пасябраваць. Мы ! сёння пра- 
цягваем знойны i, спадзяюся, так будэе I 
надалей.

Эла МАРКЕВ1Ч, 
студэнтка 3 курса ФПМК.


