
У Памяць

\ fнародньtм пцвеl баявой с;laBIrI

[ Лунненскай сярэдняй школIDI
J рьIхтуещrд да 4дкрыцця
экспазiцьrя "Афтанiстан. Рэха
BotHeHHbж, rор", таму зараз актьýна
вялзецца пошукавая работа.

BlHHi старэйшых класаf правялi сустрэчы з
воiнамi-iнтэрнацьшналiстамi, якiя прФкываюць
на тэрыторыi Лlнненскага сельскага Савета, i

пазнаёмiлiся з ix бiярафiямi i баявым шJихап/r-

Сярод ix Леанiд ýбовiк, Павел Самань, lBaH

Сiльвон, Леанiд Курык, Уладзiмiр Сырэль, Пётр
Якiмовiч. Кох<ны з ix упiсаf сваю старонцg f
гiсторыю афганскай вайны. Сабраны матэрьил
алiчбаваны i прадстаiлены ! мультымедый-
най прэзентацыi кАфганiстан у лёсах нашьж
землякоф.

Ва!станове адкацыi прайшоf у2ок мlакнасцi
мя нав)дэнцаУ 7- 1 1 класа!кАфганiстан - наша
памяць i боль>, на якi бьф запрошаны BoiH-
iнтэрнацьиналiст Леанiд Вiктаравiч Iýрык. Ен

ур4джэнец горада Ленiнграда, а f rцперашнi
час прФкывае } аграгарадц/ Лlнна. Старшы
прапаршчьlк расказý пра армейсrgло с.гцакбу

f войсrqу i ! Афганiстане ( l 984- 1 986 гг.), аб
бмвых узнагародах Ен адзначьr!, што самая
значнаrI ди яго - гэта ордэн Чырвоная Зоркi,
якi атрыма!затры баявья аперацыi.

Воiн-iнтэрнацьинмiст гаворыць, што за 32
гады не было нiводнага дня, каб успамiны пра

цпо вайну хоць ненадоfrа пакiнулi яго. Вайна -
гэтаq/сгрэчаз пачварай, калiты разумееш, што

} любlпохвiлiну цяlбе мОцпlь забiць..Щнi, палiтьи
крывёю воiнаf-iнтэрнацьяналiста!, назаfсёды
застацлцIдf гiсторыi.
- Памяць аб той страшнай афганскай вайне

крывацечнымi paHaMi жыве ! душы ко)<нага
салдата, бо тады многiя з нас пазбавiлiся cBaix
сяброf, таварышаf, баявьж камандзiра! i caMi
вярнулiся дадому не толькi з фiзiчнымi, _але i

з дллэfнымi paHaMi, Мн+л салдат не выбiрае

"аЙrу1 
не аб'яfляе яе. Ён верны прысязе i

BoiHcKaMy абавязIу, BblKoHB€te з€гад, аддадзены
ад iмя народа i Радзiмы. Гэта i ёсць мlпкнасць i

павагаддАЙчыны, - развал<ае Леанiд Вiкгаравiч.
Пасля Афганiстана Л.В...Курык слуя<ьф у

ЁpMaHii, а зЬlм у г.фодна. Ён удзячны белару-
скамународуза гасцiннасць i цёпльш адносiны.
Яму падабаецца жыць у мiрнай KpaiHe, якая
сгала для яго родньш домам.
Леанiд Вiктаравiч да! наказ юнакам школы

аб абавязком прайсцi с;цакбу ва Узброеньж
Сiлах Рэспублiкi Беларусь, параý хлопцам за-
ймацца спортам, каб быць моцнымi i фiзiчна
падрt жтаванымi, каб у любую хвiлiну маглi
абаранiць Радзiму.
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