
«Жыццё як песня, 

а вершы пра жыццё…»

Полацкі раённы  выканаўчы камітэт

Упраўленне па адукацыі

Дзяржаўная ўстанова адукацыі 

«Шпакоўшчыская дзіцячы сад- базовая школа Полацкага раёна»

Дыстанцыйны марафон праектаў

«Мы действуем!»

Жыццёвы і творчы шлях

Вышынскай Тамары Канстанцінаўны, жыхаркі вёскі Шпакоўшчына

Астроўшчынскага сельскага Савета



Мэта: знаёмства з жыццёвым і творчым шляхам 

землякоў, якія сваёй працай, захапленнямі і 

дасягненнямі з’яўляюцца прыкладам для 

пераймання і падставай для гордасці.

Задачы:

- фарміраванне пачуцця гордасці за сваіх землякоў;

- захаванне пераемнасці традыцый пакаленняў.

Актуальнасць: далучэнне да мінулага, сучаснасці і 

будучыні сваёй краіны праз краязнаўчы матэрыял.



Дзіцячыя гады

Першы фотаздымак маленькай Тамары.

Г. Полацк. 1938 год.

Вышынская Т.К. (злева у ніжнім радзе)

са сваімі роднымі: бацькамі, 

бабуляй,  братам Уладзіславам і 

сястрой Зінаідай.

В. Дубраўкі. 1947 г.

Тамара Канстанцінаўна Вышынская

(Арцямёнак) нарадзілася 5 чэрвеня

1935 года ў в. Аржаўка Ветрынскага

раёна Полацкай вобласці (цяпер

Ветрынскі сельскі савет Полацкага

раёна) у сям’і калгаснікаў.



Дзіцячыя гады

Арцямёнак Тамара (апошняя справа ў 

ніжнім радзе) – вучаніца 6 класа 

Ветрынскай школы. 1951 г.

У 1949 годзе, закончыўшы Дубраўскую

пачатковую школу, пайшла вучыцца ў 

Ветрынскую няпоўную сярэднюю школу.



Юнацтва

Арцямёнак Тамара -

першакурсніца Полацкай 

сярэдняй школы. 1953 г.

Студэнтка Полацкай

сярэдняй школы па 

падрыхтоўцы старшынь

калгасаў са статусам 

сельскагаспадарчага

тэхнікума па 

спецыяльнасці

“малодшы аграном”.



Працоўныя будні ў саўгасе «Банонь»

Тамара (злева у верхнім радзе) вярнулася у родныя мясціны у 

якасці дыпламаванага спецыяліста - агранома. 1957 г.

У 1957 годзе Арцямёнак Т.К. пачала працаваць ў саўгасе

“Банонь” на ферме буйнарагатай жывёлы брыгадзірам.



Новае месца працы

Вышынская Т.К. (другая злева) са сваімі 

супрацоўніцамі. 1966 г.

Ганаровая грамата за шматгадовую і 

добрасумленную працу

З 1905 г. працавала швачкай-краўчыхай Шпакоўшчынскага

комплекснага прыёмнага пункта.

У 1990 годзе за шматгадовую і добрасумленную працу у галіне

бытавога абслугоўвання, паспяховае выкананне сацыялістычных

абавязацельстваў, у сувязі з 55-годдзем Тамара Канстанцінаўна была

ўзнагароджана Ганаровай граматай Полацкага раённага камбіната

бытавога абслугоўвання.



На пачатку творчай дзенасці

Рукапісны зборнік вершаў 

Вышынскай Т. К.

З 1995 года 

свае пачуцці і думкі Тамара 

Канстанцінаўна пачынае

выкладаць вершаванымі

радкамі, якія выліліся ў 

рукапісны зборнік

“Дзе лугі гавораць з небам…”



Творчая спадчына

Апошні лісток
Не чутна ў гаёчку зязюлі,

Замоўк і саловачкі спеў,

А дрэўцы самоту адчулі –

Апошні лісточак зляцеў.

У суме чаромха схіліла

Галоўку над соннай ракой:

- Калі сваё ўбранне згубіла?

Каму я патрэбна такой?

Вось так і з самім чалавекам:

Як зорка жыцця зіхаціць-

Увесь ён у працы спралвеку

Пакуль, як лісток, не зляціць.Рукапісныя радкі вершаў

Спадчына паэткі на сённяшні дзень – гэта больш

сотні вершаў і песень, музыку да некаторых з іх

напісала сама.



Членскі білет № 12 Полацкага народнага 

літаб'яднання "Наддзвінне"

З 2004 года Тамара Канстанцінаўна – член 

літаратурнага аб’яднання “Наддзвінне”.



Творчая спадчына

Альманах "Наддзвінне"

Творы друкуюцца ў мясцовым і абласным перыядычных

выданнях (газеты “Полацкі веснік”, “Віцебскі рабочы”, 

“Народнае слова”) і ў альманаху “Наддзвінне”, у зборніках

“Душа звонница”, “Па быстрыні”.



Кіраўнік фальклорнага гуртка

Калектыў пад кіраўніцтвам

Т. К. Вышынскай (другая злева). Купалле.

Глыбоцкі  раён. 2006 г.

Тамара Канстанцінаўна (першая злева) і Алена 

Раманаўна Свірская дэманструюць зацікаўленым 

гледачам усе этапы апрацоўкі льну.

Экафорум. Г. Полацк. 2005 г.

Фальклор – яшчэ адно з захапленняў нашай зямлячкі: “Люблю 

спяваць, ведаю шмат фальклорных, аўтэнтычных і абрадавых

песень, і сваіх шмат песень напісала на ўласную музыку, інакш

я не магу. Без песні мір цесны”.



Тамара Канстанцінаўна Вышынская на сцэне роднага клуба

Вышынская Т.К. – актыўная ўдзельніца калектыву мастацкай

самадзейнасці пры Шпакоўшчынскім сельскім доме культуры

(з 2002 года).

Творчы шлях



Усю сябе прысвячае любімай справе: піша сцэнарыі народных

абрадаў і сама ж з’яўляецца рэжысёрам-пастаноўшчыкам

(“Вячорак”, “Заручыны”, “Хрэсьбіны”, “Выкуп нявесты” і

“Свадзьба ў маладой”), піша песні (“Шпакоўшчынскі вальс”,

“А павінна вясна…”, “Цвіла рабіна”, “Мая Беларусь”) і

гарэзлівыя прыпеўкі, спявае і танчыць, дыкламуе са сцэны

вершы, бярэ ўдзел у пастаноўках.

Ні адно свята ў вёсцы не абыходзіцца без  Тамары 

Канстанцінаўны. В. Шпакоўшчына. 2009 год. 



За творчыя дасягненні

Вышынская Т.К. была 

ўзнагароджана Граматай

за ўдзел у раённым

фестывалі-конкурсе 

беларускай песні “На 

зямлі святой Сафіі” і 

атрымала Сертыфікат

I Міжнароднага фэсту

мастацтва галасавой

імправізацыі за высокія

творчыя дасягненні ў 

галіне этнакультуры і з 

нагоды ўдзелу ў 

міжнародным праекце. 

Узнагарода, дарагая сэрцу



Вясковы самародак

Тамара 

Канстанцінаўна –

гэта вясковы

самародак, які

дзеліцца сваім

талентам з 

кожным, хто

толькі пажадае.

Мы ганарымся 

сваёй зямлячкай!




