Роднае слова не згасне
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 Цёткі Шчучынскага раёна.
Першы школьны дзень выдаўся надзвычай светлы, сонечны і надаваў
прысутным на святочнай лінейцы вучням, настаўнікам, шматлікім
гасцям яшчэ большай урачыстасці. Людміла Антонаўна Кебіч
павіншавала ўсіх з новым навучальным годам і пажадала ўпэўнена
крочыць па краіне ведаў, спасцігаць цудоўны свет навукі, шанаваць
родную мову і спадчыну, якая дасталася ім ад слыннай зямлячкі,
пісьменніцы і публіцыста, аўтара першага беларускага буквара —
“Першага чытання для дзетак беларусаў” — Алаізы Пашкевіч. Асабліва
шмат добрых слоў прагучала ў адрас першакласнікаў і выпускнікоў, якія
сталі амаль што галоўнымі героямі вераснёўскай урачыстасці, і,
безумоўна, у адрас педагагічнага калектыва школы. Прыемна, што не
засталіся ў баку прадстаўнікі Шчучынскага райвыканкама.
Затым вучні і настаўнікі сабраліся ў актавай зале, дзе святочнае
дзейства прадоўжылася. Бібліятэкар Ганна Аляксандраўна Сцяпанчанка
падрыхтавала разам з вучнямі і працаўнікамі Астрынскага дома
культуры цікавыя літаратурныя і песенныя сюрпрызы. Але галоўнае
месца тут займалі пісьменнікі. Яны, па ўражаннях прысутных, падарылі
ім незабыўную, яскравую, пазнавальную сустрэчу. Людміла Антонаўна
расказала пра гродзенскую пісьменніцкую арганізацыю, новыя кнігі,
прачытала свае цудоўныя, цёплыя, пранікнёныя любоўю да Радзімы і
роднай мовы вершы, здзівіла прысутных выкананнем уласных песень.
Я прэзентавала сваю новую кнігу “Кветка малой радзімы”, у якой шмат
твораў прысвечана маёй малой радзіме, роднай Шчучыншчыне,
мясцінам, з якімі было звязана дзяцінства і школьныя гады. Апавяданне
“Музей Цёткі” я прысвяціла музею, які знаходзіцца менавіта ў гэтай
школе, куды пасля выступлення гасцей запрасіла загадчык музеяспадчыны Ала Сямёнаўна Балобан. Пісьменнікі з задавальненнем
прайшліся па пакоях, дзе пануе аўра не толькі нашай знакамітай
зямлячкі Алаізы Пашкевіч, але і многіх іншых беларускіх пісьменнікаў, і,

напэўна, найбольш з Гродзеншчыны. Яшчэ мы пакінулі музею ў
падарунак свае кнігі.
Акрыленыя, мы вярталіся ў Гродна. У думках ужо луналі новыя тэмы для
твораў, перад вачыма зіхцелі цікаўныя вочкі вучняў, пранікнёныя,
задаволеныя твары настаўнікаў — ад сустрэчы, ад асалоды гучання
роднай мовы... І, магчыма, ад радасці ўсведамлення таго, што не згасне
святло яе, не зыдзе роднае слова з вуснаў беларусаў, пакуль ёсць людзі,
якія працягваюць справу Цёткі.
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