Прощай, 2015-й!
ЭТО БЫЛ НАШ ГОД…

13 Студзеня 2015 года гродзенская дзіцячая пісьменніца Ганна Скаржынская-Савіцкая
стала лаўрэатам прэміі абласнога выканаўчага камітэта імя А.І.Дубко "За творчыя
дасягненні ў галіне культуры і мастацтва».

Студзень, 2015. У канферэнц-зале СШ № 12 г. Гродна прайшла творчая вечарына
пісьменніцы Ліны Багданавай, навабранца Гродзенскага абласнога аддзялення СПБ.

13 студзеня ў Мінску адбыўся справаздачны Пленум Праўлення Саюза пісьменнікаў
Беларусі, у якім прынялі ўдзел старшыня Гродзенскага абласнога аддзялення СПБ
Л.А.Кебіч і галоўны спецыяліст СПБ-Гродна Д.М.Радзівончык.

2 лютага 2015 года член Саюза пісьменнікаў Беларусі Віктар Куц адзначыў 75-годдзе. З
юбілеем паэта павіншавала кіраўніцтва Гродзенскага абласнога аддзялення СПБ.

9 лютага 2015 года ў актавай зале сярэдняй школы №3 г. Гродна прайшоў урок мужнасці
для вучняў кадэцкіх класаў горада у рамках міжнароднай акцыі «Эстафета Перамогі»,
прымеркаванай да 70-годдзя Вялікай Перамогі. У мерапрыемстве браў удзел ветэран
узброеных сіл, ганаровы член СПБ, паэт Браніслаў Ермашкевіч.

12 лютага 2015 г. у Жыровічах мітрапаліт Мінскі і Заслаўскі,
Патрыяршы Экзарх усяе Беларусі Павел узнагародзіў члена Саюза пісьменнікаў Беларусі
Валерыя Чарапіцу медалѐм свяціцеля Кірылы Тураўскага.

14 лютага журналіст і паэтка, член СПБ Ала Клемянок
паўдзельнічала ў конкурсе да Дня закаханых, абвешчаным мінскім літаратурным музеем
Пятруся Броўкі.

У сѐлетнім студзені убачыў свет зборнік вершаў «Люблю цябе, мая старонка»,
прысвечаны 75-годдзю Ваўкавыскага раѐна і 1010-годдзю горада Ваўкавыска, у які

уваўшлі творы членаў СПБ родам з Ваўкавышчыны: Людмілы Кебіч, Тамары Мазур,
Людмілы Шаўчэнка і Георгія Кісялѐва. Прэзентацыя зборніка адбылася 6 лютага ў
райвыканкаме і раѐннай бібліятэцы.

11 лютага 2015 г. дэлегацыя пісьменнікаў Гродзенскай вобласці на чале са старшынѐй
Гродзенскага абласнога аддзялення СПБ Л.А.Кебіч прыняла ўдзел ва ўрачыстым адкрыцці
XХII Мінскай Міжнароднай кніжнай выставы.

17 лютага ў актавай зале Гродзенскага дзяржаўнага музычнага каледжа па ініцыятыве
кампазітара Аляксандра Маркелава адбыўся вечар духоўнай музыкі і паэзіі, у якім апроч
польскай паэтэсы Крыстыны Шэматовіч і украінскага паэта Рыгора Гармаша прынялі
ўдзел члены СПБ, паэтесы Ала Нікіпорчык і Людміла Кебіч.

21 лютага у Гродзенскім дзяржаўным універсітэце ім. Я.Купалы адзначылі Дзень роднай
мовы ў фармаце сустрэчы з пісьменнікамі Гродзенскага абласнога аддзялення Саюза
пісьменнікаў Беларусі: Людмілай Кебіч, Алінай Сабуць, Дзмітрыем Радзівончыкам, Алай
Нікіпорчык, Аленай Руцкай.

25 лютага ў сярэдняй школе № 12 г. Гродна з удзелам вучняў, настаўнікаў, а таксама
членаў СПБ і навукоўцаў адбылася творчая канферэнцыя пісьменніцы Людмілы Кебіч з
мэтай абмеркавання дзвюх яе кніг: «Дамінанты лёсу» і «Гродно — город королей», якія
пабачылі свет у мінулым годзе.

25 лютага 2015 года выкладчыкі кафедры беларускай літаратуры і аддзел краязнаўства
Гродзенскай абласной бібліятэкі імя Я.Карскага арганізавалі літаратурна-музычную
імпрэзу «Пісьменнікі Гродзеншчыны-юбіляры 2015 года», якая прайшла ў памяшканні
абласной бібліятэкі. Сярод удзельнікаў — члены СПБ Святлана Тарасава і Алена Руцкая.

26 лютага ў зале Гродзенскага абласнога метадычнага цэнтра народнай творчасці
адбылася прэзентацыя кнігі «Патриотизм в действии», якая прымеркавана да 70-годдзю
Вялікай Перамогі і выдадзена Гродзенскім абкамам і Гродзенскім гаркамам кампартыі
Беларусі. Сярод аўтараў кнігі і выступоўцаў – ветэраны Вялікай Айчыннай вайны,
ветэраны працы, а таксама вядомыя гродзенскія літаратары, у тым ліку члены СПБ
публіцыст Уладзімір Ягорычаў і паэт Пѐтр Сямінскі.
24 сакавіка ў Гродзенскай абласной
навуковай бібліятэцы імя Я.Ф.Карскага
адбылася літаратурная вечарына ―Той люд
жыве, што песні свае мае‖ да 175-годдзя
таленавітага сына беларускай зямлі,
выбітнага
грамадскага
дзеяча
парэформеннага часу, паўстанца 1863 г.,
вялікага нацыянальнага песняра Францішка
Багушэвіча.

В рамках праздничных мероприятий,
посвященных Дню единения народов
Беларуси и России, Гродненский
областной
институт
развития
образования организовал встречу с
писательницей Линой Богдановой.

З удзелам Гродзенскага абласнога аддзялення СПБ у
Гродне прайшла сустрэча з вядомым на Беларусі і ў
Польшчы пісьменнікам Віктарам Шведам, прысвечаная
яго 90-годдзю. Cакавік 2015.

Ко
Дню
смеха
в
Гродненском
гуманітарном колледже подготовили
выставку
иллюстраций
к
стихам
почѐтного члена СПБ Виктора Кудлачѐва.
Этому
событию
была
посвящена
очередная встреча споэтом.

В марте в Гродно появилась уникальная книга Виктора Кудлачѐва
«Когда дети смеются», адресованная детям-инвалидам по зрению и
выполненная по специальной технологии Брайля.

Март 2015. ГУО ―Гродненский госудаственный областной
дворец творчества детей и молодежи‖ при содействии
Гродненского областного отделения Союза писателей
Беларуси проводит областной этап республиканского
конкурса юных литераторов «Никогда не забудем: внуки
о войне», посвящѐнного 70-летию Великой Победы.

16 марта прошла совместная акция
Гродненского областного отделения
Союза писателей Беларуси и депутата
Палаты представителей Национального
собрания Республики Беларусь Елены
Петровны
Бересневой.
В
ходе
совместной
акции
состоялось
выступление литераторов. Главным
итогом мероприятия стала передача
гостями
книг
в
дар
школьной
библиотеке СШ № 38 г. Гродно.
Библиотечный фонд школы пополнился также свежими изданиями авторов Гродненского
областного отделения СПБ.

9 красавіка 2015 года ў дзіцячым філіяле Гродзенскай абласной навуковай бібліятэкі імя.
Я.Карскага адбыўся літаратурны ранішнік «Вечарынка з Ганнай Скаржынскай»...

14 апреля 2015 года в Гродненском государственном музее истории религии состоялся
круглый стол «Пісанне стала маім лѐсам», приуроченный к 95-летию со дня рождения
известного белорусского писателя, cоздателя Республиканского музея атеизма и истории
религии А.Н.Карпюка.

14 апреля текущего года гродненские поэты в очередной раз выступили перед
постояльцами Гродненского дома-интерната для престарелых и инвалидов.

15 красавіка Дзяржаўную ўстанову адукацыі «СШ №38 г. Гродна» наведала пісьменніцкая
дэлегацыя на чале са старшынѐй Гродзенскага абласнога аддзялення СПБ Людмілай
Антонаўнай Кебіч. Наведала, каб прыняць удзел у фінальным этапе конкурсу
чытальнікаў, аб’яўленага школьнай бібліятэкай.

16 красавіка Гродзенскае абласное аддзяленне Саюза
пісьменнікаў Беларусі рэалізавала рэзанансны cацыяльны
праект — вечар грамадзянскай паэзіі «Пад мірным небам
Беларусі», прысвечаны 70-годдзю Вялікай Перамогі.

Нарэшце
сталі
вядомыя
вынікі
літаратурнага конкурсу, які праводзіцца
Гродзенскім абласным аддзяленнем Саюза
пісьменнікаў
Беларусі
сумесна
з
Галоўным
упраўленнем
ідэалагічнай
работы, культуры і па справах моладзі
Гродзенскага аблвыканкама.

Пабачыла свет новая кніга члена СПБ Браніслава Ермашкевіча
―ВОДСВЕТ ДАЛЁКІХ ДЗЁН‖. Кніга прысвячаецца 70-годдзю
Перамогі ў Вялікай Айчыннай вайне.

Вечарына «Непераможнай Беларусі мы нашы словы
прысвячаем». Першае тэматычнае мерапрыемства
адноўленага гродзенскага клуба творчасці «Грані» з
удзелам Гродзенскага абласнога аддзялення СПБ
прысвечана тэме 70-годдзя Перамогі ў Вялікай
Айчыннай вайне

Красавік 2015. Гродзенскія творцы здзейснілі тур грамадзянскай паэзіі па трох раѐнах
вобласці, наведаўшы за адзін дзень са сваімі выступленнямі Скідзель, Шчучын,
аграгарадок Васілішкі і Масты.
У літаратурна-краязнаўчым музеі на радзіме Элізы
Ажэшкі ў вѐсцы Мількаўшчына адбылася сустрэча
кіраўнікоў музеяў пры навучальных установах
Гродзенскага раѐна, якія прыехалі сюды для абмену
вопытам. На мерапрыемстве выступіла гродзенская
паэтэса Галіна Самойла.

70-летию Великой Победы Виктор Кудлачѐв и
Ирина Фоменкова посвятили свою встречу с
детским клубом читателей детского филиала №7
Гродненской ЦБС, которая состосялась 14 мая.

Накануне 70-летия Великой победы увидела свет новая книга поэзии
известного литератора, общественного деятеля, члена Союза писателей Беларуси Петра
Семинского.
17 мая ў Гродне, у рамках 2-й міжнароднай
духоўна-асветніцкай выставы-кірмашу «Беларусь
Праваслаўная» з удзелам паэтэсы Галіны Самойла
адбылася вечарына духоўнай музыкі і паэзіі.

25 мая в Гродненском университете состоялся круглый стол, посвящѐнный 75-летию со
дня рождения Иосифа Бродского; мероприятие было организовано кафедрой русской и
зарубежной литературы. В нѐм принял участие поэт, член СПБ Дмитрий Радиончик.
23 мая ў гарадской бібліятэцы №3 г. Смаргонь
прайшла цікавая і змястоўная сустрэча чытачоў,
аматараў прыгожага слова з гродзенскімі
пісьменнікамі. Творчую ―брыгаду‖ ўзначаліла і
прадставіла дацэнт кафедры беларускай мовы і
літаратуры
Гродзенскага
дзяржаўнага
ўніверсітэта, кандыдат філалагічных навук,
мастацтвазнаўца Аліна Сабуць.

23 мая 2015. У сядзібе Міхала Клеафаса Агінскага ў Залессі
прайшла міжнародная культурная акцыя «Ноч музеяў» з удзелам
члена СПБ, паэтэсы Алы Клемянок.

Увидела свет книга давнего и верного друга Гродненского
областного отделения СПБ композитора Марка Коппа и его дочери,
музыкального педагога Марины Петуховой «Гродненщина
поющая». 21 мая от имени областной писательской организации
авторов книги поздравил заместитель председателя Дмитрий
Радиончик.

Май 2015. За вялікі асабісты ўклад у развіццѐ літаратуры і навукі,
умацаванне літаратурных і навуковых сувязяў паміж Беларуссю і
Расіяй пісьменнікі і навукоўцы Мікалай Іванавіч Чаргінец і
Валерый Мікалаевіч Чарапіца абраны сапраўднымі членамі, а
Міхась Паўлавіч Пазнякоў членам-карэспандэнтам Пятроўскай
акадэміі навук і мастацтваў

13 мая 2015 года в учреждении образования
«Гродненский государственный областной
Дворец творчества детей и молодежи»
состоялся Областной пионерский слѐт «Я –
пионер своей страны!», посвященный 70летию Победы советского народа в Великой
Отечественной
войне.
В
награждении
победителей детского литературного конкурса
принял участие заместитель председетеля
СПБ-Гродно Дмитрий Радиончик.

Май 2015. В рубрике нашего сайта «Отзывы,
рецензии, обзоры» появился очередной пример
квалифицированного, научного подхода к изучению
современной литературы -- очерк «Человек, землѐй
крещѐнный» о жизни и творчестве члена СПБ,
прозаика с Мостовщины Алексея Ивановича
Сазанчука. Авторы работы — Кристина и Валентина
Побежко.
23-24 мая в городе Бресте прошѐл молодѐжный
патриотический фестиваль искусств «Наша Великая
Победа», посвящѐнный 70-летию Победы в Великой
Отечественной войне. В рамках фестиваля с
участием литераторов Гродненщины состоялся
финальный этап Республиканского конкурса
молодых поэтов «Мы рождены для вдохновенья».

26 мая 2015 года ў літаратурна-паэтычным кутку
"На Нѐманскай хвалі" Дзяржаўнай установы адукацыі "Сярэдняя школа №3 імя
В.М.Усава г. Гродна" адбылася прэзентацыя кнігі Браніслава Ермашкевіча «Водсвет
далѐкіх дзѐн».

Чэрвень 2015. З удзелам члена СПБ, паэтэсы Алы
Клемянок у сядзібе М.К.Агінскага прайшла тэатралізаваная экскурсія да 250-годдзя
кампазітара.

У чэрвені 2015, у складзе дэлегацыі Беларускага
саюза жанчын член СПБ, паэтэса Ала Клемянок наведала Галандыю.

Убачыў свет зборнік аповесцяў і апавяданняў «Пад зоркай кахання». Сярод аўтараў
зборніка, а іх больш за дваццаць, у кнізе змешчаны творы двух прадстаўнікоў СПБГродна Людмілы Кебіч і Ліны Багданавай.

У маі бягучага года дэлегацыя гродзенскіх
пісьменнікаў прыняла ўдзел у міжнароднай
культурнай акцыі «Ноч музеяў» у сядзібе
М.К.Агінскага
ў
Залессі.
Узначаліла
дэлегацыю член СПБ, літаратуразнаўца,
кандыдат філалагічных навук, дацэнт
кафедры беларускай літаратуры ГрДУ ім.
Я.Купалы Аліна Сабуць.

Літаратаы Прынѐмання прааналізавалі першае паўгоддзе і
адказалі на пытанні прэс-службы СПБ-Гродна аб тым, якім
яно выдалася для іх у асабістым і творчым плане.

30 чэрвеня 2015 г. старшыня Саюза пісьменнікаў Беларусі Мікалай Іванавіч Чаргінец
узнагародзіў дыпломам і памятным прызам Гродзенскае абласное аддзяленне СПБ за
вялікую арганізацыйную працу і плѐнныя творчыя набыткі па асвятленні гераічнага
подзвігу нашага народа ў гады Вялікай Айчыннай вайны і ў сувязі з 70-годдзем Вялікай
Перамогі.
А гродзенскі дзіцячы паэт, ганаровы член СПБ Віктар Сямѐнавіч
Кудлачоў узнагароджаны памятным прызам і дыпломам СПБ. Ён
стаў пераможцам літаратурнага конкурсу Саюза пісьменнікаў
Беларусі, прысвечанага 70-годдзю вызвалення Беларусі ад
нямецка-фашысцкіх захопнікаў і 70-годдзю Вялікай перамогі за
кнігу ―Война глазами детей‖.

22 жніўня 2015 года старшыня Гродзенскага абласнога аддзялення СПБ Л.А.Кебіч
пабывала ў Гудзевіцкім дзяржаўным літаратурна-краязнаўчым музеі і прыняла ўдзел у
вечарыне памяці мастака Д.Іваноўскага, а таксама ў прэзентацыі кнігі яго брата, паэта
Мікалая Іваноўскага ―Нашчадкі роду Іваноўскіх‖.
Жнівень 2015. У Варнянах, на
Астравеччыне адбылася сустрэча
аматараў літаратурнай творчасці з
удзелам членаў СПБ Алы Клемянок,
Ніны Рыбік і вядомага паэта з
Мінску Міколы Мятліцкага.

Паэтэса і журналіст са Смаргоні Ала Клемянок здзейсніла тур па маршруце Берлін Амстэрдам - Парыж - Прага, па мясцінах, дзе з рознымі місіямі пабываў Міхал Клеафас
Агінскі. Ліпень 2015.
Член СПБ, журналіст Ала Клемянок прыняла
ўдзел
у
прэс-канферэнцыі
старшыні
аблвыканкама Уладзіміра Краўцова для
прадстаўнікоў сродкаў масавай інфармацыі
вобласці. Да ўдзелу былі запрошаны
галоўныя рэдактары і журналісты абласной,
раѐнных
газет, радыѐ
і тэлебачання,
уласныя карэспандэнты па Гродзенскай
вобласці рэспубліканскіх СМІ.

15 ліпеня ў Гродне ў чарговы раз адбылося
абласное літаратурнае свята ў Швейцарскай
даліне, ля дома-музея славутай польскай
пісьменніцы
Элізы
Ажэшкі.
Імпрэза,
арганізаваная
Гродзенскай
абласной
бібліятэкай імя Я.Карскага, атрымала назву
―Эліза Ажэшка і яе акружэнне‖. Самы
актыўны удзел у літаратурным свяце прынялі
літаратары Прынѐмання.
Першага верасня — у пачатку навучальнага
года
і
напярэдадні
Дня беларускага
пісьменства старшыня Гродзенскага абласнога
аддзялення Саюза пісьменнікаў Беларусі
Людміла Кебіч і я, дзіцячая пісьменніца з
Гродна Ганна Скаржынская-Савіцкая, па
запрашэнню
адміністрацыі
наведалі
Астрынскую сярэднюю школу імя Цѐткі
Шчучынскага раѐна.

Гродзенскія пісьменнікі прынялі актыўны ўдзел у Дні Беларускага пісьменства ў
Шчучыне 5-6 верасня 2015 года.
Сярод
лаўрэатаў
першай
Нацыянальнай
літаратурнай прэміі – гродзенская дзіцячая
пісьменніца Ганна Скаржынская-Савіцкая.

Чарговая кніга вершаў выдатнага беларускага паэта, нашага земляка
Мар’яна Дуксы выйшла ў выдавецтве ―Чатыры чвэрці‖. Зборнік пад
назвай ―Птушка вечнасці – душа‖ выдадзены ў серыі ―Бібліятэка Саюза
пісьменнікаў Беларусі‖.

6 верасня ў Шчучыне адзначылі рэспубліканскае свята –
Дзень беларускага пісьменства. А ўжо на наступны
дзень, у панядзелак, смаргонская паэтка Ала Клемянок
расказвала вучням 6 ―Б‖ класа СШ №1, пра свае
ўражанні ад паездкі на свята, а таксама чытала вершы.

«Тебе, мой любимый город, наше творчество и
вдохновенье» — так называлась концертная
программа ко Дню города, в которой 19 сентября
приняла
участие
делегация
Гродненского
областного отделения Союза писателей Беларуси.

24 верасня Гродзенскім абласным аддзяленнем
Саюза пісьменнікаў Беларусі была здзейснена досыць нетыповая акцыя — калектыўная
прэзентацыя ўсіх новых кніг, што пабачылі свет у бягучым годзе. Літаратурнае свята было
прымеркавана да 887-годдзя ўтварэння горада Гродна і прайшло ў абласной навуковай
бібліятэцы імя Я.Карскага.
На Гродненщине в пятый раз прошла областная
декада «Золотой возраст», посвящѐнная Дню
пожилых людей. 5 октября в рамках декады на базе
клуба
творческой
интеллигенции
«Грани»
состоялся праздник поэзии и бардовской песни
«Гродненская осень» с участием членов СПБГродно.

На Смаргоншчыне прайшла літаратурная сустрэча
дзельнікаў літаратурных суполак з Астраўца,
Ашмянаў і Смаргоні. Кастрычнік 2015.

З удзелам членаў СПБ-Гродна 9 кастрычніка на
філалагічным
факультэце
Гродзенскага
ўніверсітэта імя Янкі Купалы адбылася чарговая
навуковая канферэнцыя – Рэспубліканскія
Купалаўскія чытанні. Як і два гады назад
навуковая імпрэза сабрала выкладчыкаў,
навукоўцаў і проста аматараў творчасці
беларускага пісьменніка-класіка.
У Каложскім парку ў Гродна, побач з
―Алеяй
Дружбы‖,
пасаджанай
удзельнікамі фестываля нацынальных
культур, вырасце кедравая. Напрыканцы
кастрычніка насенне гэтых магутных
дрэваў тут паклалі ў зямлю члены
Гродзенскага абласнога аддзялення Саюза
пісьменнікаў Беларусі. Сімвалічная акцыя
―Пакінь свой след прыгожы на зямлі‖
была прымеркавана да 10-годдзя СПБ.
Ірына Войтка: «Роднае слова — гэта
маё жыццё…»
30 кастрычніка 2015 года ў Гродне
адбылася творчая вечарына паэтэсы са
Слоніма.

Ужо другі раз за гэты год, гродзенскiя пiсьменнiкi
наведалi горад Масты. Паэты Людміла Кебіч,
Дзмітрый Радзівончык і маладая паэтэса Вікторыя
Смолка вырашылi паўдзельнічаць у тыдні культуры
―Культура без межаў‖, які распачаўся тут 9
лістапада.

3 ноября 2015 г. сотрудниками читального зала
библиотеки
Гродненского
государственного
медицинского
университета
была
проведена
литературная встреча "Паэт пануе над светам, бо ѐн
валодае
словам"
с
участием
председателя
Гродненского областного отделения Союза писателей
Беларуси Людмилой Антоновной Кебич.

5 ноября 2015 г. сотрудниками читального зала
Гродненского
государственного
медицинского
университета совместно с кафедрой психологии и
педагогики была проведена поэтическая встреча
"Вновь пишется любовная строка" с гродненской
поэтессой Людмилой Шевченко.

"Літаратурная
Гродзеншчына:постаці,
праблемы, перспектывы" -- пад такой назвай
прайшоў 11 лістапада 2015 г. ―круглы стол‖,
арганізацыю якога ініцыявалі дацэнт кафедры
беларускай літаратуры ГрДУ імя Янкі Купалы
Сабуць Аліна Эдмундаўна і Гродзенскае
абласное аддзяленне Саюза пісьменнікаў
Беларусі. У фармаце творчай дыскусіі, з
элементамі аператыўнага брыфінгу адбылася
сустрэча студэнтаў 2-га курса спецыяльнасці ―Журналістыка‖ з гродзенскімі паэтамі.
12 ноября 2015 г. в читальном зале
Гродненского государственного медицинского
университета была проведена литературная
встреча "Поэзия - миг сотворения любви,
давно живущей в нас", на которой
присутствовали студенты 1 курса медикопсихологического факультета и 2 курса
медико-диагностического
факультета.
Слушатели встретились с поэтами Гродненщины - Петром Семинским и Дмитрием
Радиончиком.
18 ноября 2015 г. в рамках республиканской
акции
«Сямейнае чытанне» в областном
методическом центре народного творчества г.
Гродно состоялся творческий вечер поэта
Дмитрия Радиончика, посвящѐнный выходу
книги «Река безбрежная», книги-победителя
Второго областного конкурса рукописей им.
Тѐтки (А.Пашкевич).

В рамках недели русского языка и литературы 19
ноября 2015 года в актовом зале ГУО "Средняя
школа №28 г. Гродно" прошла творческая
встреча с гродненскими поэтами, членами
Гродненского областного отделения Союза
писателей Беларуси Д. Радиончиком и П.
Семинским.

24 лістапада 2015 года ў ЦГБ імя А.Макаѐнка
прайшоў круглы стол ―Моладзь і кніга: пункты
судакранання‖, у якім прынялі ўдзел
літаратары
з
Гродзенскага
абласнога
аддзялення Саюза пісьменнікаў Беларусі,
выкладчыкі філалагічнага факультэта ГрДУ імя
Я.Купалы,
настаўнікі,
бібліятэкары,
прадстаўнікі моладзевых арганізацый.
22 лістапада 2015 г. па запрашэнню раѐннага літаратурнага
аб’яднання ―Суквецце‖ гродзенскія пісьменнікі Браніслаў
Ермашкевіч і Дзмітрый Радзівончык наведалі Ліду.

30 лістапада ў Цэнтральнай гарадской
бібліятэцы імя А.Макаѐнка г.Гродна адбылася
святочная праграма да 85-годдзя з дня
нараджэння Уладзіміра Караткевіча з удзелам
студэнтаў і старшага выкладчыка кафедры
беларускай літаратуры ГрДУ ім. Я.Купалы,
члена СПБ С.М.Тарасавай.

26 лістапада адбылося адкрыццѐ і першае
паседжанне
дыскусійнага
клуба
―СЛОВАДРОМ‖ пры Гродзенскім абласным
аддзяленні СПБ. Тэмай першай дыскусіі стала
―Мастацтва і мараль‖.

1 снежня 2015 года ў рамках Тыдня
беларускай мовы і літаратуры адбылася
творчая сустрэча вучняў старэйшых
класаў СШ № 37 з старшым выкладчыкам
кафедры беларускай літаратуры ГрДУ ім.
Я.Купалы, членам Саюза пісьменнікаў
Беларусі
Святланай
Мікалаеўнай

Тарасавай, а таксама студэнтамі філалагічнага факультэта, маладымі гарадзенскімі
паэтэсамі Вікторыяй Смолка і Алінай Паўлоўскай.
«У думцы i слове маiм аджыву… »
Літаратурна-музычнай
вечарынай
гарадскога клуба творчай інтэлігенцыі
«Гранi» з удзелам Гродзенскага абласнога
аддзялення СПБ у Гродне адзначылі 85годдзе з дня нараджэння Уладзіміра
Караткевіча. 27.11.15

2 снежня на базе УА ―Гімназія №2‖ г.
Гродна прайшла IV навукова-практычная
канферэнцыя ―Каложскія адукацыйныя
чытанні‖, якая з’яўляецца этапам вялікага
міжнароднага форума. У мерапрыемстве
прынялі ўдзел даследчыкі літаратуры, члены
СПБ Святлана Тарасава і Аліна Сабуць.

10 снежня ў Гродне прайшоў заключны этап абласнога літаратурнага конкурсу «Песняры
Гарадзенскай зямлі», падчас якога былі абвешчаны яго вынікі, узнагароджаны
пераможцы.

…И это далеко не весь перечень проделанных дел. Что-то не получилось
и многому научило нас… Хочется думать, что за этот год мы стали
ближе друг другу.

Уважаемые коллеги, спасибо вам за то,
что мы были вместе, за труд и союзность.

Счастья, здоровья и мира вам в
наступающем 2016 году!
Пресс-служба СПБ-Гродно

