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 Як нараджаюцца паэты… У народзе кажуць, што калі 
немаўля прыходзіць у гэты свет,  Бог абавязкова цалуе 
яго. Калі пацалуе ножку, будзе танцорам; калі пацалуе 
ручку, будзе добрым майстрам; калі пацалуе галоўку, 
будзе вельмі разумным. І так пра кожную частку цела 
немаўляці. Але бывае, што Бог цалуе дзіцятка некалькі 
разоў і тады нараджаецца, мабыць, геній.  А вось  у 
будучых паэтаў і пісьменнікаў ён цалуе, хутчэй за ўсё,  
галоўку для вялікага розуму, сэрца—для дабрыні і 
міласэрднасці, вочкі— каб умелі бачыць усё самае 
цікавае і дзіўнае навокал, язычок—каб аб убачаным 
змаглі расказаць усім  і ручку, каб паспелі занатаваць 
усё ўбачанае.  У адносінах да Ганны Іосіфаўны 
Скаржынскай-Савіцкай  гэта сапраўды так. Дзіцячая 
пісьменніца, паэтка, усмешлівы і светлы чалавек, 
яркая, абаяльная  жанчына, цікавы суразмоўца… 

Ганна Іосіфаўна—наша зямлячка,  яна 
нарадзілася у вёсцы Куцы Лес Шчучынскага раёна 
Гродзенскай вобласці . Вёска знаходзіцца ў Астрынскім 
сельсавеце і расказвае Ганна Іосіфаўна пра сваю 
маленькую радзіму з такім замілаваннем, што 
абавязкова хочацца наведаць яе. Вось што піша яна ў 
вершы “Я спытала ручаёк” 

Песняй звонкай жаўруковай   
поўняцца лугі, палеткі. 
Каля рэчкі васільковай 

весяляцца дзеткі. 



А ў вянкі сплятаюцца 
жыта з васількамі. 

Там шуміць і хваліцца  
лес баравікамі. 

Божая кароўка  
ў расе купаецца,  
павучок зялёны  

з матыльком вітаецца. 

У хусцінцы белай  
мама каля хаты,  
а на лузе косіць  

раніцаю тата. 

Мне б хоць на хвілінку 
ў родны дом вярнуцца, 
і ў дзяцінстве светлым 

зноўку апынуцца… 
Сям’я была вялікая, дружная: у Ганны Іосіфаўны 

 чатыры браты і дзве сястры. Цяпер гэта вялікі род.  “Я 
Я вырасла ў вялікай і дружнай сям'і. У мяне 4 браты і 2 
сястры. Цяпер нас ужо 46 чалавек – гэта нявесткі, зяці, 
пляменнікі, унукі і ўсе-усе. Вядома, цяпер сабрацца  
сем'ямі  вельмі  складана. А вось толькі мы сямёра – 
браты і сёстры – можам без праблем.” - расказвае 
Ганна Іосіфаўна. Матуля была вельмі строгай, так бы 
сказаць, сямейны генерал. Але хіба можна было інакш 
маючы сямёра дзяцей і вялікую гаспадарку? З 
пяшчотай успамінае яна  і маму,  і тату. Бо гэта яны 
зрабілі ўсё, каб з гадамі дзеці не страцілі цеплыню 
свайго дома і дружбу паміж сабой. Да гэтай пары яны 
самыя блізкія 
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самыя блізкія людзі. Падтрымліваюць адзін аднаго і 
дапамагаюць, калі ёсць такая патрэба. Асабліва гэта 
важна творчай асобе.   

Нарадзілася Ганна Іосіфаўна 3 жніўня 1966 года. 
У 1981 годзе закончыла Таневічскую васьмігадовую 
школу.  У 1985 годзе – Гродзенскі хіміка-тэхналагічны 
тэхнікум. З 2008 года творы пісьменніцы друкуюцца ў 
часопісах “Вясёлка”, “Бярозка”, “Рукзачок”, 
“Пралеска”, “Целитель”, “Детские сказки”, у 
шматлікіх газетах.  Надрукаваны ў калектыўных 
зборніках: “Пакліч у госці сонца”, “Вясёлка”, “На 
прасторах любай Беларусі”, “Пяшчота верасу”, у 
альманахах  “На нёманскай хвалі”.  На наша пытанне 
аб тым, як Ганна Іосіфаўна пачала пісаць вершы, яна 
адказала: “Мая творчасць пачала развівацца, калі ў 
мяне нарадзіліся сыны. Ім я складала свае першыя 
павучальныя казкі, аповеды. Калі яны пайшлі ў школу, 
мы разам складалі ўсё, што задавалі на дом. Першы 
верш "Вясна ідзе" мы напісалі са старэйшым сынам, 
калі ён вучыўся ў 4 класе. А вось малодшаму  сыну  на 
кожны  урок  па літаратурнаму  чытанню задавалі 
што-небудзь прыдумаць: апавяданне, верш, казку, ды 
яшчэ і малюнкі намаляваць. Мы гэта выконвалі разам, а 
заадно я развівалася ў пісьменніцкім кірунку.”   Так, кім 
толькі не становяцца матулі для сваіх дзетак: і паэтамі, 
і пісьменнікамі, і вялікімі матэматыкамі, 
мовазнаўцамі, майстрамі на ўсе рукі—усё не 
пералічыць. Але ці напісаўся б першы верш для 
дзіцяці, калі б паэзія не жыла ў сэрцы?  Калі б душа не 
адклікалася на прыгажосць роднага краю?  Ганна 
Іосіфаўна расказвае:  “Першыя вершы былі 
апублікаваныя ў "Гродзенскай праўдзе", ужо пасля таго,  як 
 мае  творы  ацанілі  ў  Гродзенскім  аддзяленні Саюза 
пісьменнікаў. У мяне была сабраная цэлая партфоліо 
апавяданняў, казак і вершаў на рускай і беларускай мовах з 
маімі малюнкамі. 



“Першыя вершы былі апублікаваныя ў "Гродзенскай 
праўдзе", ужо пасля таго,  як  мае  творы  ацанілі  ў  
Гродзенскім  аддзяленні Саюза пісьменнікаў. У мяне 
была сабрана цэлае партфоліо апавяданняў, казак і 
вершаў на рускай і беларускай мовах з маімі 
малюнкамі.”Цяпер творы пісьменніцы ўключаны ў 
падручнік для пазакласнага чытання “Чарадзейнае 
слова” (3 кл.), у падручнік для пазакласнага чытання 
(4 клас),  таксама ў “Літаратурнае чытанне” для 4-га 
класа. Казкі і апавяданні гучаць у перадачы “Вячэрняя 
казка” на беларускім рэспубліканскім радыё. Выдала 
кнігі для дзяцей: “Вечарынка”(2008), “Расінка і 
Сонечны зайчык”(2010), “Приключения хомячка 
Тошки”(2010), “Казкі-чамучкі”(2013), “Прыгоды 
хамячка Тошкі”(2013), “Надзейка-чарадзейка”(2014, 
дапоўненае перавыданне ў 2016), “Вавёрчын 
баравік”(2014), “Кветка малой радзімы”(2014), 
“Мішка-прывід”(2016), “Как ребята Деда Мороза 
спасали”(2017), “Сказка о волшебном путешествии в 
мир воды”(2018). Яна – лаўрэат прэміі імя А. Дубко 
Гродзенскага абласнога выканаўчага камітэта “За 
творчыя дасягненні ў галіне культуры і мастацтва” ў 
намінацыі “Пісьменнік года-2014”, лаўрэат 
Нацыянальнай літаратурнай прэміі Рэспублікі 
Беларусь у намінацыі “Лепшы твор для дзяцей і 
юнацтва 2014 г.” за зборнік казак “Надзейка-
чарадзейка”. Гэту прэмію Ганна Іосіфаўна атрымвала  
на роднай Шчучынскай зямлі, ў час правядзення Дня 
беларускага пісьменства  2015 года ў Шчучыне.  У 
Ганны Іосіфаўны  17 кніг і яны ніколі надоўга  надоўга 



не затрымваюцца на паліцах бібліятэкі. Сярод яе 
ўзнагарод: Ганаровая грамата Гродзенскага 
гарвыканкама “За шматгадовую плеQнную працу, 
папулярызацыю творчасці беларускіх пісьменнікаў і 
патрыятычнае выхаванне моладзі”(2014) Ганаровая 
грамата СПБ “За шматгадовую плеQнную працу на ніве 
беларускай літаратуры і ў сувязі з 80-годдзем СПБ 
”(2014) Дыплом за актыўную прапаганду кнігі і 
чытання ў акцыі “Лета з добрай кнігай”(2015). 
Ганаровая грамата Гродзенскага аблвыканкама “За 
значны ўклад у развіццеQ літаратуры 
ПрынеQмання”(2016).  Таксама яна лаўрэат прэміі 
Гродзенскага аддзялення Саюза пісьменнікаў імя 
Цёткі, якая даецца за лепшую беларускую кнігу для 
дзяцей і падлеткаў, а таксама за лепшае мастацкае 
афармленне.  На наша пытанне, што з напісанагаёй 
даражэй за ўсё Ганна Іосіфаўна адказала: “ 

Жыве і працуе ў Гродне. Самым каштоўным у жыцці лічыць тое, што дасягнута 
ўласнай працай, уласнымі намаганнямі. 
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Ганаровая грамата Гродзенскага аблвыканкама “За 
значны ўклад у развіццеQ літаратуры 
ПрынеQмання”(2016).  Таксама яна лаўрэат прэміі 
Гродзенскага аддзялення Саюза пісьменнікаў імя 
Цёткі, якая даецца за лепшую беларускую кнігу для 
дзяцей і падлеткаў, а таксама за лепшае мастацкае 
афармленне.  На наша пытанне, што з напісанага ёй 
даражэй за ўсё, Ганна Іосіфаўна адказала: “У мяне 17 
кніг. Усе яны любімыя. Кніга для мяне – гэта моё дзіця. 
Але, напэўна, самая  дарагая  першая  "Вечарынка".  У  
аснову  апавяданняў узяла самыя яркія, вясёлыя і 
запамінальныя моманты і выпадкі з дзяцінства. Калі 
мы збіраліся разам на якое свята, мама распавядала нам 
іх. Мне дорага тое, што напісана аб малой радзіме. 
Хачу, каб ведалі аб нашым прыгожым Шчучынскім краі 
з добразычлівымі людзьмі.” І трэба адзначыць, што яна 
многае робіць, каб цікава расказаць аб яе малой 
радзіме, аб роднай зямлі. Сведчанне гэтаму—кніга 
пісьменніцы “Кветка малой радзімы”. На яе старонках 
яна  знаёміць юных чытачоў з прыказкамі і 
прымаўкамі свайго краю. Мы спыталіся, як яна 
збірала прыказкі і прымаўкі 
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збірала прыказкі і прымаўкі. Вось што адказала 
пісьменніца: ”Сабраць прыказкі было не складана. 
Наогул, ідэю напісаць кнігу на тэму прыказак  і  
прымавак мне  падказала  пляменніца,  якая  папрасіла  
аднойчы дапамагчы  напісаць сачыненне  па прыказках. 
Тады я і задумалася, чаму б не патлумачыць дзецям 
гэтыя народныя мудрынкі  ў апавяданнях і казках. Але, 
каб напісаць кароценькі  твор і канкрэтна выкласці 
сутнасць прымаўкі, трэба самой яе разумець. Дарэчы, у 
кнізе-пераможцы ІІІ абласнога літаратурнага конкурсу 
рукапісаў ім. Цёткі "А ў нас – зорны час" , я тлумачу 
сорак беларускіх фразеалагізмаў. Гэта – вясёлая казка, 
кожная частка якой тлумачыць сэнс таго ці іншага 
фразеалагізма.”   



Тэмы твораў Ганны Іосіфаўны самыя разнастайныя. А 
казкі—гэта проста цуд! Казкі любяць усе, а маленькія 
чытачы асабліва. Яе казкі—сонечны, добры, чароўны, 
міласэрдны свет дзяцінства. У іх няма злых персанажаў. 
Як кажа сама пісьменніца: толькі ў дабрыні 
нараджаецца дабрыня. Гэта рыса характара 
прысутнічае ў баларусаў. Выхаванне дзяцей на лепшых 
традыцыях нашага народа сягодня -трывалы падмурак 
у будучыню нашай краіны. Пазнавальная і актуальная 
інфармацыя, данесеная аўтарам у займальнай і 
зразумелай  форме прыцягвае ўвагу не толькі дзетак, але 
і дарослых. Таму і чытаюць іх з задавальненнем і 
непадробнай цікаўнасцю.  У іх цудоўнае мастацкае 
афармленне, а галоўнае—яны захапляючыя, 
павучальныя і вясёлыя, Ганна Іосіфаўна і сама чытае 
казкі на онлайн-пляцоўцы. Яе відэаролікі добра 
дапамагаюць пры правядзенні мерапрыемстваў і для 
знаёмства чытачоў з аўтарам.  На наша пытанне аб тым, 
адкуль бяруцца тэмы, яна адказала: « Тэмы выплываюць  
з жыцця. У мяне шмат апавяданняў напісаных з паводзін 
дарослых. Шмат з дзіцячага жыцця. А героямі казак 
можа быць любая казюлька: божая  кароўка,  павучок,  
матылёк. Выбіраючы тэму, я абдумваю, ці будзе твор 
цікавы дзецям. Што яны могуць узяць з яго для сябе. Якія 
высновы могуць зрабіць для сябе.” Можа, гэта і 
з’яўляецца галоўнай прычынай папулярнасці яе твораў? 

З вялікай павагай Ганна Іосіфаўна заўсёды 
гаворыць аб сваіх калегах, але асаблівую ўдзячнасць 
выказвае яна  Кебіч Людміле Антонаўне. Са смехам мы 
назвалі яе літаратурнай мамай нашай гераіні. Але ў 
гэтым жарце вялікая доля праўды. Падкрэслівае гэта і 



Ганна Іосіфаўна: “На маю літаратурную творчасць 
моцна паўплывала Людміла Антонаўна Кебіч – 
старшыня нашага Гродзенскага аддзялення СПБ. Хоць 
яна кажа, што я прыйшла ў Саюз пісьменнікаў ужо 
гатовая дзіцячая пісьменніца, але яна ўсю дарогу мяне 
падтрымлівала, падказвала. Бо добрае, патрэбнае слова, 
падказка –  творыць цуды. Я ёй вельмі ўдзячная.” Ведаем 
з размовы, што іменна Людміла Антонаўна ў свой час 
параіла Ганне Іосіфаўне пісаць не толькі вершы, але і 
прозу. Апошнім часам  Ганна Іосіфаўна звярнулася  да 
духоўнай тэмы. У сучасным свеце дзеткам гэта вельмі 
патрэбна. 

Вельмі любіць Ганна Іосіфаўна сустрэчы з 
чытачамі. Сустрэча з пісьменнікам—значная з’ява ў 
жыцці кожнага чалавека, а для дзяцей асабліва. 
Убачыць чалавека, чые творы можна сустрэць не 
толькі ў кнігах ды часопісах, але і школьных 
падручніках, пагаварыць з ім і нават атрымаць 
аўтограф 



аўтограф—сапраўднае свята для дзяцей і дарослых. 
Неаднаразова была  яна і ў Астрыне, стала пастаяннай 
госцей са сваімі калегамі на свяце паэзіі “У госці да 
Алаізы”, сустракаецца з вучнямі мясцовай школы. 

Год 2021-ы, юбілейны. 

                                   Год 2019. 



Не маглі мы не спытаць у Ганны Іосіфаўны, якія кнігі 
любіць чытаць яна сама і ці ёсць ў яе якое-небудзь 
захапленне. І вось аб чым даведаліся: “У  цяперашні  
складаны  час люблю чытаць Біблію. Вывучаю Стары 
Запавет.  Чытаю Евангелле. Люблю знаёміцца з новымі 
творамі пісьменнікаў  нашага аддзялення. Прачытала 
кнігі пісьменнікаў-пераможцаў ІІІ абласнога 
літаратурнага конкурсу рукапісаў ім. Цёткі (А. 
Пашкевіч). У мяне ёсць яшчэ адно захапленне – гэта 
декупаж сурвэткамі, кацінкамі старой  мэблі, якая 
потым радуе вока. А таксама слоічкаў, бутэлек, якія 
становяцца вазамі. Такі занятак дорыць зарад добрага 
настрою.” Мы шчыра дзякуем Ганне Іосіфаўне за 
супрацоўніцтва і імправізаванае інтэрв’ю. А вось так 
павіншавалі любімых пісьменніц нашы маленькія 
чытачы: 

Творчых поспехаў нашай суразмоўцы, новых тэм 
і удзячных, цікаўных чытачоў! 
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