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«Ехаў Ян ка це раз ям ку — ба чыць Ян ка 

ў ям цы цуд...» Гэ ту хут ка моў ку я па мя таю 

з дзя цін ства. Яна ў ма іх ус па мі нах, як свое-

асаб лі вы ка мер тон, услед яко му ажы ва юць 

за свое ныя на заўж ды ўзо ры род най мо вы.

З ра ні цы да ве ча ра гу ча лі хут ка моў кі, каз-

кі, лі чыл кі ў за ле Мінск ага цэнт ра да дат ко вай 

аду ка цыі дзя цей і мо ла дзі «Вет разь». Ад кры-

ты кон курс апа вя даль ні каў бе ла рус кай на род-

най про зы «Ка ці га ро шак» меў мэ ту пад тры-

маць дзей насць гурт коў апа вя даль на га жан ру 

ў эт на гра фіч на дак лад най фор ме, па шы рыць 

во пыт ука ра нен ня ўзо раў на род най про зы ў 

су час ны аду ка цый ны пра цэс.

Дзят ва чы та ла каз кі, ажыў ля ю чы сю жэ ты 

пер са на жа мі ля леч на га тэ ат ра, вы сту па ла ў 

на род ных стро ях і ў кас цю мах ге ро яў лю бі-

мых пад ан няў. Што да ты чыц ца хут ка мо вак — 

са мы час быў гля дзець на се кун да ме ры! 

Най леп шыя вы ка наў цы вы маў ля лі да пя ці 

слоў за се кун ду, не губ ля ю чы вы со кай ар-

тыс тыч нас ці і вы раз на сці маў лен ня. Мно гія 

бы лі ў тра ды цый ных для сва ёй мяс цо вас ці 

вы шы ван ках, га лаў ных убо рах. Свя та бе ла-

рус кай на род най про зы ад бы ло ся ў ме жах 

аду ка цый на-куль тур най пра гра мы «Тра ды-

цый ная куль ту ра і мо ладзь» Каст рыч ніц ка га 

ра ё на Мін ска па пра ек це Мі ка лая Ко зен кі — 

лаў рэ а та спе цы яль най прэ міі Прэ зі дэн та Рэс-

пуб лі кі Бе ла русь дзея чам куль ту ры і мас-

тац тва.
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