ЗНАЁМЦЕСЯ: ЛАЎРЭАТ ПЕРШАЙ
НАЦЫЯНАЛЬНАЙ ЛIТАРАТУРНАЙ ПРЭМII
ГРОДЗЕНСКАЯ ДЗIЦЯЧАЯ ПIСЬМЕННIЦА
ГАННА СКАРЖЫНСКАЯ-САВIЦКАЯ
Ганна Іосіфаўна Скаржынская-Савіцкая, дзіцячая пісьменніца, член Саюза
пісьменнікаў Беларусі, лаўрэат Прэмii Гродзенскага аблвыканкама iмя А.I.Дубко,
нарадзілася 3 жніўня 1966 г. у вёсцы Куцы Лес Шчучынскага раёна Гродзенскай
вобласці ў мнагадзетнай сям’і. У 1981 годзе скончыла Таневіцкую васьмігадовую
школу. У 1985 годзе – Гродзенскі хіміка-тэхналагічны тэхнікум. Пасля заканчэння
працавала на Гродзенскім заводзе аўтаагрэгатаў. Друкавалася ў часопісах “Вясёлка”,
“Рукзачок”, “Пралеска”, “Детские сказки”, у газетах “Гродзенская праўда”,
“Перспектыва”, “Вячэрні Гродна”, “Настаўніцкай газеце”, “Дзянніца”, у калектыўных
зборніках “Пакліч у госці сонца” і “Вясёлка”. Казкі і апавяданні гучалі ў перадачы
“Вячэрняя казка” на беларускім рэспубліканскім радыё. Выдала кнігі для дзяцей
“Вечарынка” (Гродна, 2008г.), “Расінка і Сонечны зайчык” (Гродна, 2010г.),
“Приключения хомячка Тошки” (Гродна, 2010 г.) У выдавецтве “Беларуская
Энцыклапедыя імя П. Броўкі” выйшлі кнігі “Прыгоды хамячка Тошкі” (2013г.),
“Казкі-чамучкі” (2013г.), «Надзейка-чарадзейка» (2014); «Кветка малой радзiмы»
(2015). Жыве ў Гродна, працуе ў Таварыстве з абмежаванай адказнасцю “3-СБ”.
Самым каштоўным у жыцці лічыць тое, што дасягнута ўласнай працай, уласнымі
намаганнямі.

Паважаная Ганна Іосіфаўна!
Сардэчна віншуем Вас з атрыманнем вышэйшай узнагароды за творчыя
дасягненні ў галіне літаратуры — Нацыянальнай літаратурнай прэміі. Удвая
радасна за Вашу перамогу таму, што Вам пашчасцiла ўвайсцi ў гісторыю як
лаўрэату Нацыянальнай літаратурнай прэміі, якая ўручалася ўпершыню ў
гicторыi Беларусi.
Дарагая Ганна Іосіфаўна, мілая наша Анечка! Ваша літаратурная творчасць з
маленства далучае да самых высокіх каштоўнасцяў: сямейных, хрысціянскіх,
агульначалавечых, якія калісьцi цалкам заслужана называліся ідэаламі, а
сёння гэта звонкія, як дзіцячы смех, гімны жыццю, жыццю шчасліваму і
шматграннаму. У Вашым слове, працятым чароўным народным каларытам,
рэфрэнам гучыць заклік да самага галоўнага — да кахання. Вашы кнігі — гэта
чароўны алфавіт любові да Радзімы, вялікай і малой; любові да бліжняга;
любові да ўсяго, што акружае чалавека, якi прыходзіць у гэты свет. У Вашых
творах празрыстым ручаём струменіцца родная матчына мова, i ў яе цурчанні
голас продкаў пераклікаецца з голасам прыроды. Калі маленькі чытач
акунаецца ў свет Вашых
казак
і
павучальных
гісторый, ён трапляе пад
ахову
непарушнага
закона, згодна з якім
дабро непераможнае, а
ўсiм кiруюць вера, надзея
i любоў.
Ад усёй душы жадаем
Вам яшчэ шмат творчых i
жыццёвых перамог; каб
працягвалi быць Вашымi
спадарожнiкамi поспех i
плён,
каб
заўсёды
атачала
Вас
толькі
добрая слава. Здароўя,
цеплынi і мiру Вашай
сям'і, доўгіх гадоў Вам і
Вашым блізкім!
МЫ ГАНАРЫМСЯ ВАМI!
Вашы калегi, калектыў
Гродзенскага абласнога
аддзялення Cаюза
пiсьменнiкаў Беларусi

