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На парозе Правамасто!скай сярэдняй
школы Масто}скаrа раёна нас сустракае
яе дырэктар Мiкалай Вячаслававiч
Ярац i... яго работа - эмблема
цtколы, выкананая } тэхнiцы
разьбы па дрэве. Гiсtорыя
школы вядзе свой пачатак з
1 865 года, што i адлюстравана на
своеасаблiвым школьным гербе.
Мiкалай Вячаслававiч узначальвае
!станову 14 гадоi, а разьбой па дрэве
займаецца амаль усё х<ыццё.

цо!нага навучання" М,В.Ярац
вярну!ся працаваць HacTalHi кам
на родную Масто!шчыну, пра-
tцгну!шы справу cBaix бацько!-
педагога!. Пачына! у сярэдняй
школе N9 5 Мастоу, потым - у
Пацэвiцкай школе, а ! 2007 го-
дзе Узначалi! Правамасто!скую
сярэднюю школу. l нiколi не спы-
ня} творчую дзейнасць: удзель-
нiча!у выставах, конкурсах, пле-

нэрах, яго работы можна
!бачыцьiнабыцьума-

стацкiх салонах MiH-

Персаналь-
ныя выставы
М.В.Яраца былi
арганiзаван ы
! рамках Рэс-
публi канскага
фестыва.,lю

",Щitжt,trtкi", якt
tlllitxtryl:tili у Ма-

( j laX, tlil ct]rl1.1(J l]i.l-

роднай творчасцi !

"Лясная казка" за пяць дзён трэ-
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Бабруйску, на Рэспублiканскiм
фестывалi нацыянальных куль-
ryр у Гродне. Удзельнiча! у
рэспублiканскiм конкурсе твор-
часцi- працо!ных калектыва!
"Новыя iмёны Беларусi - 20,16",
у рэспублiканскiм конкурсе рэз-
чыка!, якi праходзi! пад дэвi-
зам "flакранiся да дрэва раз-
цом", быУ адзначаны дыпломам
ll сryпенi. У конкурсным заданнi

Цяга да творчасцi ! яго з дзя-
цiнства, Шмат чаму навучы!ся !
бацькi - HacTalHiKa працоУнага
навучання i чарчэння Пацэвiцкай
школы, дзе вучы!ся i Мiкалай.
Мама таксама працавала ! гэтай
школе наста!нiцай бiялогii.

- Бацька яшчэ вё! у Ма-
cTolcKiM раённым цэнтры твор-
часцi ryрток. У вясковага хJlопца
заба! не так многа. Так што ! мяне
была дарога цi ! гэты творчы ryр-
ток, цi ! спарты!ную секцыю, - з
усмешкай успамiнае Мiкалай Вя-
часлававiч. - А потым дабавiлiся
мастацкая школа i музычная шко-
ла па KлIace трубы.

Хаданне спасцiгаць ма-
стацтва разьбы па дрэве
прывяло хлопца ! тагачас-
нае MipcKae прафесiйна-
тэхнiчнае вучылiшча N9 2З4
буда!нiча- рэста!рацы й н ых
работ. А праз год Мiкалай па-
сryпi! у Вiцебскi педагагiчны
iнстыryт на мастацка-гра-
фiчны факультэт, Пры пасту-
пленнi, акрамя аryльнааду-
кацыйных прадмета!, трэба
было здаваць жывапiс, кам-
fiазiцыю i чарчэнне.

- На нашым факультэце
панавала вельмi творчая ат-

масфера. З першага па чацвёр-
ты паверх на сценах, у холах былi
прадста!лены лепшыя работы
сryдэнтаУ - карцiны, скульпry-
ры, - прыгадвае Мiкалай Вяча-
слававiч. - Кожны з выкладчы-
ка! - творчая iндывiдуальнасць.
Кожнаму са студэнта! яны дапа-
магалi знайсцi свой шлях, уба-
чыць i развiць свае здольнасцi
i KipyHKi творчацi. Я вельмi !д-
зячны выкладчыкам Генадзю
Пятровiчу lcaKaBy, lBaHy Па!лавi-
чу Хiцько i многiм iншым.

Забягаючы наперад, ска-
жам, што дыпломная работа

М.В.Яраца таксама засталася !
сценах роднага факультэта. Але
шлях да гэтага вынiку бы! ня-
простым.

- Пасля першых занятка!
адчу!, што мой творчы !зровень
у пара!наннi з iншымi не TaKi вы-
coKi, зразуме!, што трэба праца-
ваць i працаваць, * працягвае
мiкалай Вячаслававiч.

l ён працава!, у тым лiку i

па начах. Спалуча! рабоry сто-
ражам i занЯткi маляваннем, l

!жо на апошнiх курсах атрымлi-
ва! Ленiнскую стыпендыю. Ды-
плом абаранi! па тэме, таксама

звязанай з разьбой па дрэве.
Гэта была кампазiцыя, якая
адлюстро!вала двух коней,
l да гэтага часу тэма коней
Мiкалаю Вячаслававiчу вель-
Mi блiзкая, Яму цiкава пера-
даваць у дрэве пары!, дына-
MiKy руху гэтых жывёл, Працуе
з дубам, лiпай, клёнам. Кожны
вiд дра!нiны патрабуе асаблi-
вага падыходу.

Пасля заканчэння У
1996 годзе Ужо Вiцебскага
дзяржа!нага !нiверсiтэта iмя
П.М,Машэрава па спецыяль-
насцi "Выкладчык выя!ленча-
га мастацтва, чарчэння i пра-
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Напярэдаднi flня беларускага пiсьменства
rосцем праекта О'Мая школаП'стаi пiсьменнiк,
публiцыст, крытык, лаУрэат прэмiй "3алаты
апостраФ", П'3алаты купiдон", прэмii CHfl,
"3opKiСадруlкнасцi" i прэмii Васiля BiTKi,
дырэктар выдавецтва "мастацкая лiтараryра''
Дtecb Бадак.
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Працягваем размову пра справы
сардэчныя з загадчыкам аддзела
кансультацыйнай работы i прафiлаlсычнай
кардыялогii Рэспублiканскаrа навукова-
практычнаrа цэнтра "кардыялогiя",
урачом-кардыёлагам, ка}цыдатам
медыцынскiх навук, дацэнтам futенай
Аляксандраiнай Мядзведзевай. Гэтым
разам у цонтры iвагi - паталогii сардэчпа-
сасудзiстаЙ сiстэмы дзяцеЙ i падlеткаУ,

Адна з нямногiх
павойных раслaн,
якiя цвiryць у xaTнix
умовах i адрознiваюцца
сваёй абеалютнай
бясшкоднасцю.
У "Наttlым садзе" -
хоя.
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7 оа оыrlо сlварыць камllазlцык)
з дубу. А да насryпнага конкур-
су прыгатава! разную чашу, на
якой можна !бачыць беларуска-
га зубра.

Мiкалай Вячаслававiч дзе-
лiцца cBaiM майстэрствам з вуч-
нямi - в.ядзе ryрток разьбы па
дрэве. Ен вельмi задаволены,
што няда!на школа атрымала
сучасныя cTaHKi для дрэваапра-
цо!кi, на якiх будуць вучыцца
школьнiкi. Каб далучыць як мага
больш дзяцей да творчасцi, пры-
вiць iM уменне бачыць хараство !
дрэве, даць магчымасць зрабiць
уласнымi pyKaMi карысную рэч,
а моха, i сапра!дны мастацкi
твор, для развiцця ix здольнас-
цей i цiкавасцi да працоУнай дзе-
насцi ! Правамасто!скай школе
распрацавалi праект арганiза-
цыi сувенiрнай майстэрнi "Юны
майстар". Плануюць праводзiць
майстар-класы, арганiзо!ваць
выставы, кiрlиашы, падрыхта-
ваць валанцёра!, якiя змогуць
навучыць разьбе па дрэве навiч-
коУ.

3'| хнi!ня Мiкалай Вяча-
слававiч адзначае дзень на-
раджэння. Гэта знакавы дзень
для дырэктара школы. На па-
розе новага навучальнага года
хочацца пажадаць творчаму
дырэктару здзяйснення Уся-
го задуманага - поспеха! у вы-
творчасцi i творчасцi,

Надзея ВАШКЁЛЕВlЧ,


