КОНКУРС-ПРЭЗЕНТАЦЫЯ
Такое складанае вызначэнне атрымала адна з літаратурных сустрэч у
сярэдняй школе № 38 г. Гродна. Гэта ўстанова адукацыі адрозніваецца
актыўнасцю сваіх кантактаў з гродзенскімі літаратарамі, кантактаў, якія не
могуць не перарасці ў сяброўства. І Гродзенскае абласное аддзяленне Саюза
пісьменнікаў Беларусі ў сваю чаргу імкнецца надаць гэтым кантактам форму
разнастайных творчых ініцыятыў.
Напрыканцы красавіка Дзяржаўную ўстанову адукацыі «СШ №38 г. Гродна»
наведала пісьменніцкая дэлегацыя на чале са старшынёй Гродзенскага
абласнога аддзялення СПБ Людмілай Антонаўнай Кебіч. Наведала, каб
прыняць удзел у фінальным этапе конкурсу чытальнікаў, аб’яўленага
школьнай бібліятэкай. Галоўнымі арганізатарамі творчага конкурсу, які
правялі ў школе, з’яўляюцца загадчык школьнай бібліятэкі Людміла
Сямёнаўна Чыркова, а таксама настаўнікі-славiсты Святлана Яўгенаўна
Канапелька і Жана Антонаўна Івашкевіч. Прапанова пісьменніцкай
арганізацыі заключалася ў тым, каб юныя чытальнікі спаборнічалі ў сваім
майстэрстве на творах беларускіх паэтаў, якія ўвайшлі ў кнігу «Па праву
жывога».
______________________________________________________________
«ПА ПРАВУ ЖЫВОГА» — мастацка-гуманiтарны праект,
рэалiзаваны выдавецтвам «Беларуская энцыклапедыя імя
П.Броўкі», Мінск, 2014.
Ніхто не забыты, нішто не забыта — гэтыя словы гавораць
аб тым, што гераічнае мінулае нашай краіны навекі
застанецца ў народнай памяці. Кніга-прызнанне «Па праву
жывога» —- калектыўная праца сучасных беларускіх
паэтаў да 70-годдзя вызвалення рэспублiкi ад нямецкафашысцкіх захопнікаў.
У зборнік увайшлi вершы аб Вялiкай Айчыннай вайне 17
аўтараў з Гродзенскай вобласцi.

Бягучы 2015-ы, год 70-годдзя Вялікай Перамогі невыпадкова абвешчаны
годам моладзі. Прадстаўнікі творчай інтэлігенцыі, а менавіта пісьменніцкага
цэха, актывісты грамадскіх арганізацый разам з педагогамі дапамагаюць
забяспечваць у свядомасці нашых юнакоў і дзяўчат пераемнасць ідэалаў
патрыятызму, міру і добрасуседства, заваяваных на франтах Вялікай
Айчыннай. Менавiта з гэтай нагоды ў рамках фінальнага этапу літаратурнага
конкурсу для школьнікаў у Гродне адбылася прэзентацыя кнігі-зборнiку

ваенна-патрыятычнай лiрыкi, кранаючай, пранiкнёнай, вельмi патрэбнай у
справе выхавання юнакоў, неабходнай для стымулявання iх грамадзянскай
свядомасцi i духоўнага росту.
Вучні 8 класаў сярэдняй школы № 38 на выдатна справіліся з пастаўленай
задачай і прадэманстравалі высокі ўзровень мастацкага чытання паэзіі. У
конкурснай праграме прагучалі вершы Генадзя Аўласенкi, Святланы
Басуматравай, Людмілы Шаўчэнкі, Георгія Кісялёва, Фёдара Чычкана,
Людмілы Кебіч, Алены Руцкай, Галіны Самойла. Пад уздзеяннем шчырых
эмацыянальных выступленняў некаторых чытальнікаў на вачах у прысутных
выступалі слёзы. Гэта прадэманстравала, як сіла мастацкага слова напаўняе
нашы сэрцы любоўю, натхняе і ачышчае нашы душы. А што яшчэ трэба для
мірнага жыцця на зямлі?
Фіналістам конкурсу былі ўручаны памятныя падарункі і дыпломы,
падрыхтаваныя Гродзенскім абласным аддзяленнем СПБ. А Браніслаў
Ермашкевіч, Людміла Кебіч, Ала Нікіпорчык, Людміла Шаўчэнка, Дзмiтрый
Радзiвончык прачыталі прысутным свае вершы пра вайну і не толькі.

Гродзенскiя паэты з фіналiстамi конкурсу чытальнікаў, вучнямi СШ № 38 г. Гродна.

Час няўмольны. З намі застаецца ўсё менш ветэранаў той страшнай вайны,
герояў, якія адстаялі незалежнасць нашай Радзімы. Сёння іх удзячныя
нашчадкі павiнны сваёю працай, творчасцю, добрымi адзнакамi быць
годнымi iх подзвiгу, павінны любой цаной захаваць мірнае неба над нашай
Радзімай. Толькі слава герояў і вечная памяць пра іх даюць нам святое права
на самую галоўную каштоўнасць — жыццё.
Прэс-служба СПБ-Гродна

Настаўнікі СШ№ 38 г. Гродна Ж.А.Iвашкевiч, С.Я.Канапелька, загадчыца школьнай
бібліятэкай Л.С.Чыркова ў кампаніі гродзенскіх паэтаў. 15 красавіка 2015 г.

