Да 70-годдзя Вялiкай Перамогi

ДУХ ТВОРЧАСЦІ І СЛАВА
ПЕРАМОГІ
Грамадскасць
горада
Гродна
можна
павіншаваць, — пасля працяглага перапынку
аднавіў сваю дзейнасць клуб творчай
інтэлігенцыі
«Грані»
пры
абласным
метадычным цэнтры народнай творчасці. І
няхай сёння ён называецца інакш — народны
клуб творчасці, у яго новы кіраўнік,
сапраўдны энтузіяст, энергічны і дзейны
аматар прыгажосці Аляксандр Міхайлавіч
Закрэўскі, мэты і задачы аб’яднання засталіся
ранейшымі: саграваць сэрцы цяплом творчай
энергіі, асвятляць розумы іскрай асветы,
адлюстроўваць нават самыя патаемныя грані
чалавечай душы.
Новы кiраўнiк народнага
клуба творчасцi «Грані» А. М.Закрэўскі

Першае тэматычнае мерапрыемства адноўленага гродзенскага клуба
творчасці «Грані» адбылося 29 красавiка бягучага года i было
прысвечана тэме 70-годдзя Перамогі ў Вялікай Айчыннай вайне. Не
толькі напярэдадні знамянальных дат, але і штогадзіны мы павінны
ўсведамляць важнасць подзвігу савецкага народа, дзякуючы якому ва
ўсіх нас ёсць магчымасць жыць у мірнай і дружнай Беларусі.
У сучаснасці з яе альтэрнатыўнай мадэллю гісторыі сустракаецца шмат
спроб прынізіць ролю перамогі ў той страшнай вайне. Для таго, каб
новыя пакаленні нашых суграмадзян свята шанавалі памяць пра вайну,
каб неба над нашай сінявокай Беларуссю заўсёды заставалася мірным,
мы павінны ўва весь голас казаць пра гэта, прысвячаць памяці герояў
свае творы, сваю мірную працу. І ў гэтым імкненні да міру Беларусь, якая
страціла ў Вялікай Айчыннай вайне кожнага трэцяга жыхара, па праву
займае лідзіруючыя пазіцыі.

«Непераможнай Беларусі мы нашы словы прысвячаем» — такую ёмістую
сімвалічную назву атрымала музычна-паэтычная вечарына народнага
клуба творчасці «Грані». Вельмі важна, што асноўную частку аўдыторыі
склала моладзь. Год моладзі, аб’яўлены ў краіне, невыпадкова супаў са
святкаваннем юбілея Перамогі. Каб забяспечыць пераемнасць слаўных
народных традыцый, прадстаўнікі творчай інтэлігенцыі звяртаюцца да
самых юных грамадзян краіны.
У мерапрыемстве прыняла ўдзел дэлегацыя гродзенскага абласнога
аддзялення Саюза пісьменнікаў Беларусі на чале са старшынёй, паэтэсай
Людмілай Кебіч. Гарадзенскія паэты Браніслаў Ермашкевіч, Людміла
Кебіч, Людміла Шаўчэнка, Дзмітрый Радзівончык, а таксама юная паэтка
Вікторыя Смолка падаравалі прысутным паэтычныя радкі пра вайну,
пра Радзіму, пра любоў да жыцця і жаданне жыць.
У рамках вечарыны «Непераможнай Беларусі мы нашы словы
прысвячаем» прайшлі прэзентацыі кніг. Ветэран узброеных сіл,
ганаровы член СПБ паэт Браніслаў Ермашкевіч не толькі прачытаў свае
вершы, але і пазнаёміў прысутных са сваёй новай кнігай «Водсвет
далёкіх дзён», аздобленым аўтарскiмi вершамi зборнікам нарысаў пра
герояў вайны, якія абаранялі Гродзеншчыну, пра вулiцы, якiя носяць iх
iмёны. Паэт Дзмітрый Радзівончык прэзентаваў кнігу «Па праву
жывога»,
праект
рэспубліканскага
выдавецтва
«Беларуская
энцыклапедыя імя П.Броўкі» да 70-годдзя вызвалення Беларусі. У
зборнік разам з дзесяткамі вершаў беларускіх паэтаў пра вайну ўвайшлі
творы 17 аўтараў з Гродзенскай вобласці. Два з іх — Мар’яна Дуксы і
Алены Руцкай прагучалі са сцэны. Слова атрымала таксама ганаровы
сябр СПБ, ветэран працы, паэтэса Наталля Гарбачова, якая пазнаёміла
прысутных з кнігай «Память огненных лет», зборнікам вершаў пра
вайну, які выдаецца Гродзенскім абласным саветам ветэранаў.
Удзельнікі народнага клуба творчасці «Грані» не засталіся ў даўгу і
выканалі музычныя творы. Сярод іх хочацца адзначыць музычны нумар
Анастасіі Сурбы (класічная гітара) і Кацярыны Судаковай (фартэпіяна),
выступленне вучня шостага класа СШ № 13 г. Гродна Юры Рачыцкага,
які віртуозна выканаў п’есу на фартэпіяна і прачытаў верш на тэму
памяці пра вайну.
У фінале вечарыны паэты падарылі клубу «Грані» свае кнігі. Такiм
чынам сакральныя традыцыі нашага народа, выказаныя пры дапамозе

мастацтва, стварылі атмасферу яднання і згуртаванасці. Дух творчасці і
слава герояў будуць мацаваць у стагоддзях непарушнасць гэтых
традыцый.
Прэс-служба СПБ-Гродна
На здымках: падчас лiтаратурна-музычнага вечару «Непераможнай Беларусі мы нашы словы
прысвячаем»

Паэт Бранiслаў Ермашкевiч са сваёй новай кнiжкай «Водсвет далёкiх дзён».

Узнёслая i рамантычная Вiкторыя Смолка.

Энергічнасці Наталлі Гарбачовай можна пазайздросціць.

Юра Рачыцкi

Удзельнiкi клуба творчасцi «Гранi» Кацярына Судакова (фартэпiяна) i
Анастасiя Сурба (класiчная гiтара)

Людміла Кебіч і Аляксандр Закрэўскі. Cяброўства кіраўнікоў — шлях да канструктыўнага
супрацоўніцтва калектываў.

У Гродзенскiм абласным метадычным цэнтры народнай творчасці 29 красавiка 2015 года.

