
Родныя краявіды як крыніца натхнення

Пад такой прыгожай назваю адчыніла дзверы літаратурная гасцёўня ў 
Коханаўскай гарпасялковай бібліятэцы. Сапраўднае свята паэзіі адбылося ў 
чытальнай зале бібліятэкі, дзе сабраліся аматары паэтычнай творчасці галіны 
Мікалаеўны Хацкевіч – чытача бібліятэкі, старшыні савета бібліятэчнага 
аб’яднання жанчын “Суразмоўніца”.

Галіну Мікалаеўну ў гарадскім пасёлку ведаюць яшчэ як паэтку. 
Нарадзілася яна ў вёсцы Ляўкова Талачынскага  раёна, таму тэма малой 
радзімы асабліва блізкая аўтару. Скончыла Звяняцкаю васмігадоваю і 
Коханаўскую сярэдняю школы, філалагічны факультэт Магілёўскага 
педагагічнага інстытута. Настаўнічала ў Шклоўскім раёне, па сямейных
абставінах у 1977 годзе вярнулася на радзіму.Да выхаду на заслужаны 
адпачынак працавала ў Коханаўскай сярэдняй школе намеснікам дырэктара 
па выхаваўчай рабоце, выкладала рускую мову і літаратуру, сусветную 
мастацкую культуру. Адметнае яе актыўная жыццёвая пазіцыя ў грамадцкім 
жыцці раёна, школы, гарадскога пасёлка – узначальвала савет жанчын раёна, 
двойчы выбіралася дэпутатам раённага Савета дэпутатаў і тройчы –
дэпутатам пасялковага Савета.

Паэтычная скарбніца Галіны Мікалаеўны перасягнула ўжо за сотню 
вершаў. Калі душа поўная натхнення, заўсёды хочацца падзяліцца з іншымі 
гэтай радасцю. Галіна Мікалаеўна з задавальненнем дзеліцца сваімі творамі, 
набыткамі з чытачамі бібліятэкі, удзельнікамі аб’яднання “Суразмоўніца” 
выступае ў школе, ліцэі, раённым літаратурным аб’яднанні “Друць”. Яе 
лірычныя творы – своесаблівая споведзь душы. Яны прасякнуты шчырым 
пачуццём, кранаюць душэўнай цеплынёй і чалавечай спагадай, прасякнутыя 
любоўю да роднай старонкі, бацькоцькоўскага дома…

Пісаць вершы яна пачала ў шостым класе. Першыя з іх былі 
прысвечаны роднай прыродзе. А большасць з іх аб тым, што перажыла сама, 
перажылі яе блізкія, знаёмыя, сябры. Уменне ўспрымаць чужы боль альбо 
чужую радасць – уласцівасць яе натуры.Назвы вершаў гавораць самі за сябе: 
“Мая вёска”, “Куточак на зямлі такі адзіны”, “Землякам”, “Буслы”, 
“Разважанні аб жыцці”, “У храме”, і інш. З вершам “Пялёскавы снег” Галіна 
Мікалаеўна брала ўдзел у конкурсе, які быў наладжаны ў музеі Уладзіміра 
Караткевіча ў Оршы і адзначана дыпломам.

Пранікнённыя вершы, выдатнае прачытанне іх, душэўнасць і 
харызматычнасць аўтара пакінулі ад сустрэчы незабыўныя ўражанні. 
Мерапрыемства завяршылася пажаданнем творцы новых паспехаў і 
ўручэннем Галіне Мікалаеўне букетаў жывых кветак. 
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