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дыплом I ступені атрымала 
Наталля Пятроўна азараНка

Наталля азаранка 
нарадзілася ў вёсцы 
Баронькі касцюковіцкага 
раёна ў шматдзетнай сям’і. 

У 1988 годзе з’явіліся 
першыя публікацыі ў ра-
ённай газеце «Голас 
Касцюкоўшчыны». Пасля 
заканчэння Баронькаўскай 
сярэдняй школы – вучоба 
ў Магілёўскім бібліятэчным 
тэхнікуме імя А.С.Пушкіна, 
затым праца загадчыцай 

Глінскай сельскай бібліятэкі Чэрыкаўскага ра-
ёна. Праз некаторы час Наталля вяртаецца ў 
бацькоўскую хату, дзе сур’ёзна захапляецца 
паэзіяй. Гэтае захапленне з цягам часу стала 
для яе сэнсам жыцця, другім дыханнем. Творы 
Наталлі пакладзены на музыку, выконваюцца 
мясцовымі калектывамі мастацкай творчасці і 
вядомымі калектывамі Рэспублікі Беларусь. На-
талля Азаренка − аўтар зборнікаў паэзіі «Небес-
ных мыслей зеркала» (2010), «В аромат дождей» 
(2014), «Вернисаж судьбы» (2018), «Тринадцать 
месяцев» (2020).

Наталля Пятроўна Азаренка − член Саюза 
пісьменнікаў Беларусі. Жыве, асэнсоўваючы сус-
вет з верай у лепшую будучыню, адлюстроўваючы 
пачуцці і пражытае ў сваіх творах. 

врачу
Ты выполняешь клятву Гиппократа –  
С тех пор прошли столетия уже.
Сегодня «расцвели» Твои халаты,
Но белый, так идет Твоей душе!
Ты – славный, неустанный сын Отчизны!
И жизнь Твоя неутомимый бой!
Ты день и ночь латаешь наши жизни,
От боли заслоняя нас собой!
В бою смертельном был солдату братом,
Благодаря Тебе, он в строй вставал.
Сам погибал, не раз, на поле ратном,
Но в знак Победы снова воскресал!
Людей спасал всегда от бед великих!
Да и сегодня страх, потери, боль.
Ведешь борьбу с противником безликим
Теперь, как прежде, на передовой!
Я видела врача, с глазами Бога,
Со светлым ликом. Словно Иисус
Он поднимал людей с колен, на ноги.
Меня избавил от болящих уз!
Пускай сердца не ведают тревоги,
Пошли уменья им, здоровья, сил…
Богатыри они? Нет, полубоги –
Целители Вселенной и Земли! 
Всевышнего избранники земные, 
Призванье их – когда пробьет набат,
Испокон веков, и присно, и от ныне
Здоровье охранять – бесценный клад!

КАЛЯНДАР ПІСЬМЕННІКАЎ 
МАГІЛёЎШЧЫНЫ

дзе пашчасціла мне нарадзіцца 

Да сябе прытулю,
Раскажу, як люблю
Твой блакіт, што мне піць – не напіцца,
Беларускі мой край,
Вечны казачны рай,
Дзе пашчасціла мне нарадзіцца.

Сэрца тут наталю,
І навек запалю
Самым яркім святлом зараніцы,
Тут гадам не марнець,
Птушкам не адзвінець,
Дзе пашчасціла мне нарадзіцца.

Там, дзе ў росах трава,
У небе сінь – сінява,
Дзе ніколі шляхам не згубіцца,
Хай квітнеюць лугі,
Пахнуць мёдам стагі,
Дзе пашчасціла мне нарадзіцца.

Дзе бары і лясы
Не шкадуюць красы,
Тут дыханню майму не спыніцца,
Я душу не згублю,
Калі лягу ў зямлю,
Дзе пашчасціла мне нарадзіцца.

Благородные стражи здоровья
Пад такой назвай, у гонар дня медыцынскага работніка, Палац 
культуры вобласці запусціў арыгінальны праект «культура – 
медыцыне», у рамках якога прайшоў адкрыты дыстанцыйны 
конкурс вершаў. 

На конкурс было даслана 34 работы з розных рэгіёнаў рэспублікі, у якіх 
удзельнікі выказвалі сваю ўдзячнасць людзям у белых халатах, якія зараз 
змагаюцца з нябачным ворагам, выратоўвыючы жыцці людзей.Пераможцы 
ўзнагароджаны дыпломамі, сертыфікатамі ўдзельнікаў.  Прадстаўляем вашай 
увазе некалькі вершаў пераможцаў конкурсу. 

Літаратурную старонку падрыхтавалі: Аляксандр КАзеКА і Святлана КАзеКА.

дыпломам II ступені адзначана 
анастасія аляксандраўна саМушчык 

анастасія самушчык (друкуецца пад 
псеўданімам анастасія Токарава-самуш-
чык) нарадзілася ў г.ваўкавыску, дзе і 
жыве дагэтуль. скончыла ваўкавыскі 
педагагічны каледж (2005 г.), уО 
«гродзенскі дзяржаўны ўніверсітэт імя я. 
купалы» (2008 г.) і магістратуру пры гэтым 
універсітэце. зараз працуе настаўнікам 
пачатковых класаў дуа «сярэдняя школа 
г.п.краснасельскі» ваўкавыскага раёна. 

Пісаць вершы пачала з ранняга 
дзяцінства. З 2001 г. − пазаштатны ка-
рэспандэнт Ваўкавыскай раённай газе-

ты «Наш час» (вершы, мастацкая проза, артыкулы, рубрыкі). 
Удзельнік і пераможца шматлікіх раённых і абласных 
літаратурных конкурсаў. Трохразовы пераможца Гродзен-
скага абласнога фэсту педагогаў-паэтаў «Паэзія − душы рух» 
(2012, 2016, 2018). З 2008 па 2017 г. − кіраўнік-арганізатар 
Ваўкавыскага раённага літаратурнага аб’яднання «Муза». 
Рэгулярна выступае з уласнай творчай праграмай у школах, 
бібліятэках, каледжах.

людям в белых халатах посвящается…
И в ноябрьский туман, и в смешную капель,
Или в град, бьющий в окна набатом,
Не закроют от нас свою душу и дверь
Те, кто клятву давал Гиппократа.

Каждый день, каждый час, а бывает – и ночь,
В отутюженных белых халатах, 
Забывают про всё, чтобы людям помочь,
Те, кто клятву давал Гиппократа.

И меняется мир. Виртуальный уж век!
И всё вовсе не так, как когда-то…
Но по-прежнему верит лишь в них человек,
В тех, кто клятву давал Гиппократа.

Вот машина с крестом. Звук сирен. Унеслись…
И не важно, что мизер – зарплата.
Снова будут спасать чью-то бренную жизнь
Те, кто клятву давал Гиппократа.

Не за звонкость монет, не за славу и лесть,
А за труд в кабинетах, палатах,
За ваш ум, доброту, наш поклон вам и честь,
Тем, кто клятву давал Гиппократа.

Да не в клятве вопрос и источник причин,
А лишь в совести, долге и чести,
Мы «спасибо» сегодня вам всем говорим,
Без намёка на призрачность лести.

Пусть хранит вас Господь от недугов и зла,
Пусть вам силы даёт и терпенья,
Пусть звучат в вашу честь лишь благие слова,
Счастье труд ваш несёт без сомненья!

дыпломам II ступені адзначана 
святлана васільеўна даськОва 

святлана дась-
кова нарадзілася 
ў г.касцюковічы. 
акампаніятар Пралетар-
скага клуба-бібліятэкі 
касцюковіцкага раёна. 
Прыдумляць «незвычай-
ныя сцэнарыі» у вершах 
пачала са школьных 
гадоў. свой першы верш 
«чмель» напісала ў 
чацвёртым класе. ён быў 
надрукаваны ў раён-

най газеце. лірыка, гумарыстычныя вершы, 
байкі, абрадавыя сцэнарыі народных святаў 
(у вершаванай форме) – усё гэта складае не 
толькі хобі, але і з’яўляецца любімай работай 
святланы.

Сегодня молча я стою
У черной бездны на краю.
Плечом к плечу, в одном ряду
С врачами рядом в бой иду.
Невидимый, смертельный бой…
Не бойся, детка, я с тобой…
Не плачь, пожалуйста, не плачь…
Я знаю то же, что и врач.
Диагноз тот же…Нет...Не СПИД
И сердце рвется...Вновь Covid!
Совсем ребенок, десять лет!
Еще не познан белый свет.
Сдержу я стон и горький крик,
Ведь медик плакать не привык.
Будь проклят этот страшный враг…
И в день, и в ночь, за шагом шаг…
В глазах темно...И боль в груди…
«Сестра! Держись! Не уходи»
Я слышу фразу, как во сне,
Проклятый вирус!...Он...Во мне.
Обрывок фразы вновь, опять:
«Кого? Кого нам подключать?»
Как сложно сделать выбор им…
Что ж, не судьба нам жить двоим…
Превозмогая боль свою,
Кричу! И Господом молю:
«Нет, доктор! Выбора здесь нет…
Я прожила ведь 30 лет…
Я-медсестра. Мой долг спасать…
Мне жизнь свою не жаль отдать
Во имя смеха тех ребят,
Что без сознанья здесь лежат…
Дыханья нет!...Я-медсестра…
Душе моей уже пора.
Весь медицинский персонал
Меня сегодня понимал
Свой долг без клятвы и без слов
Исполнить каждый был готов.
Герои нынешних времен-
Пусть без медалей и знамен
На помощь к вам спешат всегда!
Честь и хвала им, Господа!

Віншуем з днём нараджэння:
30 чэрвеня – Яўгена Сцяпанавіча Булаву
30 чэрвеня – Марыну аляксандраўну Сліўко

Віншуем 
валянціну Фёдараўну ГаБруСеву, якая стала лаўрэатам спецыяльнай 

прэміі Магілёўскага гарадскога выканаўчага камітэта «Дасягненне» у 
намінацыі «літаратурная дзейнасць».

Віншуем з юбілеем
27 чэрвеня – 
людмілу 
Барысаўну 
ШаДукаеву


