
У бой ідуць адны патрыёты  

 

Яўгеній Кузьма другі год прымае ўдзел у раённым злёце патрыятычных 

клубаў. Юнак – член праваслаўнага ваенна-патрыятычнага клуба 

“Дружына”.  

– Я – прыхільнік здаровага ладу 

жыцця: не п’ю, не куру. Мне 

здаецца, што заняткі ў клубе 

“Дружына” – гэта цудоўная 

магчымасць загартаваць характар, 

трымаць фізічную форму. Я не раз 

прымаў удзел у розных 

спаборніцтвах і зборах не толькі ў 

Беларусі, але і за мяжой, – 

гаворыць Жэня 

– З’яўляюся шматразовым 

чэмпіёнам рэспублікі па таэквандо.  

Трэніроўкі ў клубе сталі 

часткай майго жыцця. Да таго ж, 

“Дружына” дапамагла мне 

выбраць прафесію. Я вырашыў 

стаць ваенным. Страявыя песні, 

ваенная форма, баявы дух – усё 

гэта было на злёце патрыятычных 

клубаў, які нядаўна прайшоў на 

базе Васілішкаўскай школы. 120 

юнакоў з 15 патрыятычных 

клубаў сабраліся разам, каб 

паспрабаваць свае сілы ў ваеннай 

справе.  

Тое, як юныя патрыёты 

чаканілі крок і бездакорна 

выконвалі каманды, выклікала інтарэс не толькі ў вучняў мясцовай школы, 

але і ў жыхароў аграгарадка. Да таго ж строгае журы прадстаўлялі таксама 

людзі ў форме – супрацоўнікі аддзела 

МНС, РАС ДТСААФ, РАУС, 

ваенкамата. 

Зборка і разборка аўтамата, 

стральба, медыка-санітарная 

падрыхтоўка – ва ўсім рабяты былі на 

вышыні. Сваю сілу паказалі падчас 

падцягвання ды спаборніцтва па 

плаванні, а творчыя здольнасці – ў 

конкурсе баявых лісткоў і 



прэзентацый клубаў. 

Своеасаблівы экзамен 

юнакі трымалі на веданне 

правіл дарожнага руху. 

Дарэчы, сярод удзельнікаў 

выдзеліўся Міхаіл Ланеўскі 

з Першамайскай школы. Ён 

беспамылкова адказаў на 

ўсе пытанні па ПДР. Юнак 

прызнаўся, што хоча 

атрымаць правы і вучыцца 

на курсах, каб набыць 

катэгорыю “С”. 

Журы прыйшлося нялёгка. Усе 

каманды былі моцнымі. Аднак 

перамога дасталася клубу 

“Арсенал” з Васілішак. Другое 

месца заваяваў клуб “Айчына” з 

СШ №1 г. Шчучына, трэцяе месца 

ў праваслаўнага ваенна-

патрыятычнага клуба “Дружына”. 

Пераможцы атрымалі дыпломы, 

кубкі і прыгожыя майкі. 

– Раённы злёт патрыятычных 

клубаў мы праводзім другі год, – 

гаворыць першы сакратар РК 

БРСМ Алена Богдзель. – Прыемна, 

што нашу ініцыятыву рабяты 

падтрымалі. Злёт – гэта цудоўная 

магчымасць сабрацца разам і цікава правесці вольны час. А яшчэ – 

магчымасць папоўніць свае веды, знайсці новых сяброў і на момант адчуць 

сябе “ваенным” 


