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УВА ГА, АЎ ТА РЫ!
На гад ва ем юным і ма ла дым 
удзель ні кам кон кур су «Мы — та-
кія!..», што, згод на з яго ўмо ва мі, 
твор чыя ра бо ты рэ дак цыя «Чыр-
вон кі. Чыр во най зме ны» пры мае 
да 1 мая (да та ад праў кі ма тэ ры я-
лаў). Гэ та ў роў най сту пе ні ад но-
сіц ца да «проб пя ра», да сла ных 
як звы чай най пош тай, так і элект-
рон най. На га да ем, што з умо ва мі 
мож на азна ё міц ца ў ну ма ры га-
зе ты ад 31 каст рыч ні ка мі ну ла га 
го да або ў яе ін тэр нэт-вер сіі. Леп-
шыя твор чыя ра бо ты, атры ма ныя 
пас ля 1 мая (ка лі та кія бу дуць), 
мо гуць быць апуб лі ка ва ны пас ля 
пад вя дзен ня вы ні каў — ужо па-за 
кон кур сам.

На га да ем, сё ле та твор чы кон курс 
«Мы — та кія!..» пра хо дзіць пры ін-
фар ма цый най пад трым цы Мі ніс тэр-
ства аду ка цыі. Да рэ чы, рэ дак цыя ўжо 
атры ма ла больш за 70 «проб пя ра» 
ад школь ні каў з роз ных кут коў кра і-
ны. Сён ня на ста рон ках га зе ты, з улі-
кам гэ та га ну ма ра, апуб лі ка ва ны 32 
леп шыя твор чыя ра бо ты. Не ка то рыя 
ўдзель ні кі кон кур су да сла лі не каль кі 
«проб пя ра». Гэ та не за ба ра ня ла ся, 
ад нак, уліч ва ю чы ма са васць удзель-
ні каў, рэ дак цыя «Чыр вон кі. Чыр во най 
зме ны» вы ра шы ла даць шанц па тра-
піць на ста рон кі га зе ты (маг чы ма, са 
сва ім пер шым у жыц ці твор чым са чы-
нен нем), ад чуць «смак» жур на лісц ка га 
«хле ба» як ма га боль шай коль кас ці 
юных і ма ла дых ня штат ных аў та раў. 
Та му дру гія па лі ку ма тэ ры я лы не ка-
то рых удзель ні каў кон кур су (якія ад па-
вя да юць яго ўмо вам) так са ма бу дуць 
апуб лі ка ва ны. Але пас ля пад вя дзен ня 
яго вы ні каў — як звы чай ныя жур на-
лісц кія ма тэ ры я лы. Па га дзі це ся, гэ та 
бу дзе цал кам спра вяд лі ва — ураў на-
ваць шан цы ўдзель ні каў на пе ра мо гу. 
Па куль жа мы пра цяг ва ем змя шчаць 
на ста рон ках га зе ты тыя ра бо ты, якія 
па сту пі лі да нас ра ней і якія ад па вя да-
юць умо вам кон кур су.

Ка лі бу дуць аб ве шча ны пе ра мож-
цы? Мы бу дзем імк нуц ца зра біць гэ та 
ў та кі час, каб яны па спе лі атры маць 
(ка му не аб ход на) рэ ка мен да цыі ад рэ-
дак цыі для па ступ лен ня на фа куль тэт 
жур на ліс ты кі. Пра дак лад ную да ту па-
ве да мім да дат ко ва.

Урач... Та кая доб рая і ад на-
ча со ва скла да ная пра фе сія, 
якая не цер піць па мы лак 
і заў сё ды па тра буе быць 
піль ны мі. Праў да, у на ро дзе 
ка жуць: «Лепш з ура ча мі не 
су ты кац ца». Але я ўдзяч ная 
лё су за тое, што мне па шан-
ца ва ла су стрэць жан чы ну, 
гле дзя чы на якую ра зу ме-
еш, што быць ура чом — гэ та 
пры зван не.

На ра дзі ла ся Га лі на Мі ка ла еў на 
Цэд рык (дзя во чае проз ві шча Му-
раш ке віч) у вёс цы Ка пін ка Сен-
нен ска га ра ё на. У дзя цін стве гэ та 
пры го жая ка ра во кая дзяў чын ка і 
не ма ры ла аб пра фе сіі ўра ча.

— Я вель мі лю бі ла сель скую 
гас па дар ку, — га во рыць Га лі на 
Мі ка ла еў на, — ду ша «на ле жа ла» 
зям лі.

Пас ля за кан чэн ня 8-га до вай 
шко лы Га лі на вы ра шы ла пай сці 
на су страч сва ім ма рам і па сту піць 
у сель ска гас па дар чы тэх ні кум. 
Але та та не да зво ліў. І дзяў чы не 
прый шло ся іс ці ў 9 клас. Там яна 
пра ву чы ла ся два га ды, а по тым 
зноў па спра ба ва ла па сту піць у 
тэх ні кум. І зноў — за ба ро на ад 
баць кі... Дзяў чы на вы ра шае стаць 
на стаў ні цай хі міі і бія ло гіі. Але і 
тут ёй не шан цуе: яна не пра хо-
дзіць па кон кур се. Вы ра шыў шы 
не ся дзець склаў шы ру кі, пай шла 
пра ца ваць у «хут кую да па мо гу» 
са ні тар кай.

— У ней кі мо мант мне так за-
ха це ла ся да па ма гаць хво рым, ра-
біць хоць неш та, каб змен шыць іх 
боль... Зда ец ца, ней кая не вя до-
мая сі ла ава ло да ла мной, — ка-
жа Га лі на Мі ка ла еў на. — І вось 
та ды я зра зу ме ла, што ха чу быць 
ура чом.

У 1979 го дзе Га лі на па сту пі-
ла на пад рых тоў чае ад дзя лен не 
Ві цеб ска га мед ін сты ту та. І ме-
на ві та тут дзяў чы на су стрэ ла 
сваё шчас це, сваю дру гую «па-
ла він ку». Ула дзі мір Мі ка ла е віч 
Цэд рык на ра дзіў ся ў Рэс пуб лі-
цы Ко мі. За кон чыў Вар ку цін скае 
мед ву чы лі шча. У 1978 го дзе яго 
сям'я пе ра еха ла ў вёс ку Ду ле бы, 
што на Бя рэ зін шчы не. Хло пец 
вы ра шыў па сту паць у мед ін сты-
тут на ўра ча-хі рур га і так са ма 
за пі саў ся на пад рых тоў чае ад-
дзя лен не.

— Ра ней мы прос та ве да лі 
ад но ад на го, — га во рыць Га лі на, 
— але асаб лі ва ўва гі не звяр та лі. 

Сяб роў ства на ша па ча ло ся, ка лі 
мы ста лі сту дэн та мі.

А ўжо пас ля дру го га кур са ма-
ла дыя лю дзі па жа ні лі ся. У кан цы 
трэ ця га кур са, 22 чэр ве ня 1982 
го да, ня бё сы па да ры лі пер шы нца, 
хлоп чы ка Сяр гея.

— Я вель мі ўдзяч ная баць кам 
му жа за тое, што да па маг лі нам 
вы рас ціць сы на, бо су мя шчаць 
ву чо бу і ся мей ныя кло па ты бы ло 
ня лёг ка, — ка жа Га лі на Мі ка ла еў-
на, і слё зы ўдзяч нас ці з'яў ля юц ца 
на яе ва чах.

Га ды іш лі... На пры кан цы шос-
та га кур са на ра дзі ла ся дач ка Ган-
на. І як раз у гэ ты час бы ло раз-
мер ка ван не. У 1986 го дзе ма ла-
дая сям'я ўра чоў прай шла ін тэр-
на ту ру ў аб лас ной баль ні цы Ма гі-
лё ва. А пас ля бы ло на кі ра ван не ў 
Дры бін, дзе яны ад пра ца ва лі два 
га ды: муж — хі рур гам, а Га лі на, 
прай шоў шы кур сы, — ура чом-ін-
фек цы я ніс там. По тым пе ра еха лі 
ў Бе ра зі но, дзе ў 1991 го дзе ў іх 
на ра дзі ла ся дач ка Ма рыя.

Рас каз ва ю чы пра дзя цей, Га-
лі на Мі ка ла еў на ўзды хае: маў ляў, 
і не за ўва жы ла, як пра ля це лі га-
ды. Кож ны з іх зай ма ец ца сва ёй 
спра вай, знай шоў сваё мес ца ў 
гэ тым жыц ці. Сяр гей жы ве ў Мін-
ску, пра цуе ў Бе ла грап рам бан ку 
пра гра міс там. Ган на за кон чы ла 
пе да га гіч ны ўні вер сі тэт з «чыр-
во ным» дып ло мам і ця пер пра цуе 
вы ха валь ні цай у дзі ця чым сад-
ку. А Ма рыя ву чыц ца на 5 кур-
се БДМУ. Хо ча быць хі рур гам, як 

та та. Ёсць у Га лі ны Мі ка ла еў ны і 
Ула дзі мі ра Мі ка ла е ві ча два ўну кі. 
Ме на ві та яны за раз са гра ва юць 
сэр цы ба бу лі з дзя ду лем. Твар Га-
лі ны Мі ка ла еў ны асвят ляе шчы-
рая ўсмеш ка, ка лі га вор ка за хо-
дзіць пра іх.

— Так атры ма ла ся, што ў 
ва шай сям'і два ўра чы. А гэ-
та цяж ка ўдвая. Дзе ці ка лі-не-
будзь скар дзі лі ся на тое, што 
ім не ха па ла ва шай ува гі?

— Ка лі мы пе ра еха лі ў Бе ра-
зі но, у го ра дзе быў толь кі адзін 
урач-хі рург, та му муж на дзя жур-
ствах быў час та. Дзе ці мя не не 
ба чы лі па 15 су так. Але што зро-
біш? Трэ ба бы ло вы кон ваць свой 
пра фе сій ны доўг. І дзе ці ра зу ме лі, 
што баць кам цяж ка.

— Ска жы це, а па між ва мі і 

му жам ка лі-не будзь уз ні ка лі 
ме ды цын скія спрэч кі?

— Не, гэ та нас абы шло. Але 
мы і па сён ня дзе лім ся сва і мі 
мер ка ван ня мі на конт якой-не-
будзь хва ро бы. Бо роз ныя бы ва-
юць сі ту а цыі. Тым больш што ў 
ін фек цый ным ад дзя лен ні шмат 
лю дзей з хі рур гіч най па та ло гі яй. 
А з ін ша га бо ку, гэ та зруч на, ка лі 
мож на па ра іц ца з род наю ду шою. 
Доб ра, ка лі ёсць ча ла век, які заў-
сё ды да па мо жа.

— На ваш по гляд, якая га лоў-
ная мі сія ўра ча?

— Нес ці зда роўе ў кож ную 
сям'ю. Да па ма гаць, ра та ваць. 
Умець ля чыць лю дзей не толь кі 
пры да па мо зе ле каў, але і сло-
вам.

— Вы мо жа це ска заць, што 
пра ца ста ла част кай ва шай сут-
нас ці?

— Вя до ма, бы вае, што ся род 
но чы пра чы на еш ся, бо ўспа мі-
на еш, што не аб ход на пад рых-
та ваць па пе ры да на ступ на га 
дня. Уста еш і ро біш. І я не лі чу 
гэ та не чым ана маль ным. Кож на-
му ад ме ра ны ня бё са мі не толь кі 
га ды жыц ця, але і пра цы. Вось 
і я збі ра ю ся іс ці на пен сію. Ха-
чу зай мац ца сва і мі лю бі мы мі 
спра ва мі: сям' ёй і зям лёй. Да і 
трэ ба да ваць да ро гу ма ла дым. 
Яны ця пер ін шыя, больш цям лі-
выя, зна ход лі выя. Але ўсё роў на 
мо ладзь па він на ву чыц ца ў нас, 
пе рай маць наш во пыт. Толь кі та-
ды на ша кра і на змо жа мац нець 
і квіт нець.

Свят ла на ЧЫ ЖЫК, 
ву ча ні ца 11 кла са СШ №3

 г. Бе ра зі но.

ПРА АЎ ТА РА
Свят ла на ма ла та го, што ву чыц ца доб ра, дык яшчэ па спя вае пры-

маць ак тыў ны ўдзел у жыц ці шко лы. Сё ле та за ня ла пер шае мес ца ў 
ра ён най алім пі я дзе па рус кай і бе ла рус кай мо вах. Ле тась пе ра маг ла 
ў ра ён ных кон кур сах «Ву чань го да» і «Лі дар го да».

У воль ны ад за ня ткаў час 17-га до вая аў та рка спя вае і тан цуе. 
А яшчэ — за хап ля ец ца кві лін гам. Гэ та мас тац тва вы ра бу плос кіх 
ці аб' ём ных кам па зі цый са скру ча ных у спі раль кі доў гіх і вуз кіх па-
ло сак па пе ры. Дзяў чы на лю біць экс пе ры мен та ваць, пры дум ляць 
неш та но вае.

— Лі чу, што жыц цё — гэ та рух, та му не аб ход на рас ці, па ка раць 
но выя вяр шы ні, імк нуц ца да леп ша га, пра ца ваць над са бой — і ўсё 
атры ма ец ца! — ка жа Свят ла на.

Дзяў чы на мае за па вет ную ма ру — па сту піць у Ін сты тут жур на-
ліс ты кі БДУ на спе цы яль насць «Дру ка ва ныя СМІ». Спа дзя ец ца, што 
змо жа да сяг нуць па стаў ле най мэ ты.

...Во чы ба яц ца, а ру кі ро бяць. 
Вось і яна, Тац ця на, ка лі па ба чы ла 
не ка лі вы шыў кі, якія пры нес лі на 
вы ста ву дзе ці, на ват і ду маць не 
маг ла, што праз ней кі час са ма зро-
біць леп шыя. Вы шыў кі тыя зра бі лі 
баць кі дзя цей. Па мя тае, ра бо ты яе 
вель мі ўра зі лі, та му вы ра шы ла па-
спра ба ваць са ма. Ус пом ні ла, што 
не ка лі ў ма лод шых кла сах ву чы лі 
вы шы ваць кры жы кам, ды і ба бу-
лі яе вы шы ва лі. Баць коў ская ха та 
лі та раль на ззя ла пры го жы мі са ма-
роб ны мі рэ ча мі. Са праў ды, а ча му 
б не па спра ба ваць?

Па ўмен ні вы шы ваць спрад ве ку 
мер ка ва лі пра жа но чыя здоль нас-
ці і пра ца ві тасць. Сён ня гэ ты від 
твор час ці ні бы на бы вае «дру гое 
ды хан не». А для Тац ця ны вы шыў-
ка ста ла спра вай уся го жыц ця. Ча-
роў ная іго лач ка за цяг вае не толь кі 
вы шы валь ную ніт ку, па сту по ва яна 

«за цяг вае» і са мо га май стра. Узяў 
ад ной чы ў ру кі, па спра ба ваў та кую 
пры го жую ды ці ка вую пра цу — і не 
ада рвеш ся.

Яна вы шы вае кар ці ны. Ра бо та 
кар пат лі вая: ін шы раз на ад ну ідзе 
два-тры ме ся цы. На кар ці ну «Пры-
га жу ня» пай шло ка ля го да.

Сак рэ ты май стэр ства вя до мыя 
толь кі са мо му твор цу. Тац ця на вы-
піс вае спе цы яль ныя ча со пі сы, пра-
цуе па пэў най схе ме, па спе цы яль-
ных эс кі зах. Ад нак хі ба твор часць 
пад па рад коў ва ец ца схе мам!

Ста ран на, ня хай са бе і ня спеш на, 
«вы піс вае» яна з да па мо гай ігол кі 
ды пяль цаў роз ныя тво ры. На тхнен-
не пры хо дзіць у звы чай ных, прос тых 
воб ра зах-кар цін ках на тэ му бы ту, до-
ма, сям'і, дзя цей. Тое, што ёй зна ё ма 
з дзя цін ства, тое, з чым су стра ка ец-
ца на пра цы і ў што дзён ным жыц ці, 
што най больш зра зу ме лае і бліз кае 

мас тач цы, кла дзец ца на па лат но. Гэ-
та та ем на і ўра чыс та, гэ та пры но сіць 
най вя лік шае за да валь нен не — на 
чыс тае бе лае па лот ні шча вы но сіць 
сваё ўяў лен не пра жыц цё і пе ра жы-
ван ні, ма ры і над зеі.

— Свае ра бо ты да ру вель мі 
рэд ка, — пры зна ец ца Тац ця на. — 
Цяж ка рас ста вац ца з рэ ча мі, у якія 
ўклаў ду шу, па тра ціў столь кі ча су. 
Да рэ чы, коль кі ства ра ец ца вы шыў-
ка — ты дзень, ме сяц ці больш, — 
за ле жыць не толь кі ад скла да нас ці 
схе мы ці яе па ме раў, але і ад на-
строю. Я па да ры ла, на пэў на, не 
больш за дзя ся так ра бот.

На огул, Тац ця ну ці ка вяць і ін шыя 
ві ды май стэр ства: ары га мі, бі се-
рап ля цен не. Асаб лі ва пры ва бі лі яе 

ра бо ты ў сты лі ары га мі — вы раб з 
па пя ро вых за га то вак сты лі за ва ных 
фі гур роз ных жы вё лін, прад ме таў, 
цэ лых кам па зі цый, а так са ма вы-
ра бы з са мых роз ных пад руч ных 
ма тэ ры я лаў: меш ка ві ны, са ло мы, 
бі се ру і г. д.

Тво ры, вы ка на ныя цу доў ным 
май страм, на сы ча ны вя лі кім змес-
там. Угля да ю чы ся ў кож ны з іх, па-
сту по ва рас кры ва еш пе рад са бой 
ба га ты ўнут ра ны свет май стры хі, 
асаб лі вас ці яе све та по гля ду, тон-
кія ду шэў ныя пе ра жы ван ні. Кож ны 
твор — пэў ны жыц цё вы сім вал, які 
да зва ляе за ду мац ца над га лоў ны мі 
жыц цё вы мі каш тоў нас ця мі, рас кры-
вае шчы расць і чыс ці ню па чуц цяў.

У свой час Тац ця на Ры го раў на 

скон чы ла Ма гі лёў скае ву чы лі шча 
куль ту ры імя Н.К. Круп скай. Дзе сяць 
га доў яна пра цуе ў Луд чыц кім сель-
скім клу бе, а сён ня яшчэ і за воч на 
ву чыц ца ў Бе ла рус кім дзяр жаў ным 
уні вер сі тэ це імя А.А. Ку ля шо ва.

У Луд чыц кім сель скім клу бе пад 
кі раў ніц твам Тац ця ны Ры го раў ны 
ак тыў на пра цу юць да рос лыя і дзі-
ця чыя са ма дзей ныя ка лек ты вы, 
гурт кі ва каль на га і дра ма тыч на га 
кі рун ку, па спя хо ва дзей ні чае дзі-
ця чае аб' яд нан не «Ча ра дзей ны 
клу бо чак». Да ства рэн ня і ар га ні-
за цыі апош ня га аб' яд нан ня прый-
шла не вель мі даў но, а штурш ком 
ста лі за ня ткі ў ме та дыч ным ад дзе-
ле ра ён на га цэнт ра куль ту ры, май-
стар-кла сы ама та раў са ма дзей най 
твор час ці і на род ных умель цаў з 
уста ноў куль ту ры і мас тац тва на-
ша га ра ё на.

...З за мі ла ва ннем гля джу на ра-
бо ты май стра — і не ма гу стры маць 
свай го за хап лен ня пе рад яе ба га тым 
унут ра ным све та м, тон кім све та ад-
чу ван нем. Іх змест уз вы шае ча ла ве-
ка над шэ ры мі буд ня мі і рас кры вае 
ве ліч жыц цё вых свя тынь.

Ган на ДЗЮН ДЗІ КА ВА, 
ву ча ні ца 11 кла са 
Луд чыц ка га ВВК 

«Дзі ця чы сад-ся рэд няя шко ла» 
Бы хаў ска га ра ё на.

ПРА АЎ ТА РА
Гэ тая твор чая пра ца — уво гу ле пер шая «про ба пя ра» для 17-га до вай 

аў та ркі, як рас па вя ла яна са ма. Як і мно гім ін шым удзель ні кам кон кур су, 
ёй кры ху да па маг ла на стаў ні ца.

Пас ля за кан чэн ня шко лы Ган на ма рыць стаць жур на ліс там. Ча му та кі 
вы бар?

— Мне па да ба ец ца да но сіць свае дум кі да лю дзей, пры ем на, ка лі ця бе 
слу ха юць і ра зу ме юць, — ад ка за ла дзяў чы на.

Ган на за хап ля ец ца му зы кай. Яна — толь кі не здзіў ля й це ся — вель мі 
лю біць рок! «Для дзяў чы ны гэ та, на пэў на, не ха рак тэр на, але мне па да-
ба ец ца». У воль ны час чы тае мас тац кую лі та ра ту ру. Асаб лі ва ці ка віц ца 
твор час цю Ку па лы, Ко ла са, Бы ка ва, Ша мя кі на, Аку ні на. З лю бі мых прад-
ме таў у шко ле — гра ма да знаў ства, ма тэ ма ты ка і мо вы.

НА ША «ХУТ КАЯ ДА ПА МО ГА»

«ЗА ЦЯГ НУ ЛА НІ ТАЧ КАЙ» НА ЎСЁ ЖЫЦ ЦЁ
Вы шыў ка і ары га мі — ад ны з са мых ста ра жыт ных ві даў на род на га 
дэ ка ра тыў на-пры клад но га мас тац тва, якія за ста юц ца па пу ляр-
ны мі ў Бе ла ру сі (і, у пры ват нас ці, на Бы хаў шчы не) і ў наш час. Іх 
раз віц цю спры яе пра вя дзен не свят-кон кур саў, вы стаў ра ён на га, 
аб лас но га і рэс пуб лі кан ска га ўзроў ню.
Тац ця на Бе ла чкі на, за гад чы ца Луд чыц ка га сель ска га клу ба, пры-
мае ак тыў ны ўдзел у кон кур сах: «Май стар вы шыў кі», «Ча роў ная 
іго лач ка», «Дзі во сы май строў». Яна з вя лі кай ува гай ста віц ца да 
за ха ван ня ра мес ніц кіх тра ды цый род на га краю. Усе яе па мкнен ні 
бя руць свой па ча так з ма лен ства.


