ВЫСОКАЯ АДЗНАКА
ПА ВЫНІКАХ ПЕРШАГА ПАЎГОДДЗЯ ГРОДЗЕНШЧЫНА ЛІТАРАТУРНАЯ
ЎГАНАРАВАНА ВЫСОКІМІ ЎЗНАГАРОДАМІ
САЮЗА ПІСЬМЕННІКАЎ БЕЛАРУСІ

Гэты прыгожы сувенір работы бярозаўскіх шкляроў — памятны прыз,
якога Гродзенскае абласное аддзяленне Саюза пісьменнікаў Беларусі
было ўдастоена кіраўніцтвам арганізацыі па выніках працы ў першым
паўгоддзі.
А прайшло яно для беларускіх літаратараў пад знакам асэнсавання,
адлюстравання ў творчасці і шанавання юбілею перамогі над
фашызмам. 30 чэрвеня ў сталічным Доме Літаратара адбылося
падвядзенне вынікаў літаратурнага конкурсу Саюза пісьменнікаў Беларусі, прысвечанага 70-годдзю вызвалення Беларусі ад нямецкафашысцкіх захопнікаў і 70-годдзю Вялікай Перамогі.
Сімвалічна,
што
цэрымонія
ўзнагароджання
пераможцаў
рэспубліканскага конкурсу за лепшы твор аб Вялікай Айчыннай вайне і
аб подзвігу беларускага народа адбылася ў Мемарыяльнай зале Дома
Літаратара, якую па праву можна назваць Залай Літаратурнай Славы. У
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асяроддзі партрэтаў славутых сыноў Айчыны, пісьменнікаў-франтавікоў
і рэвалюцыянераў, вядомых грамадскіх дзеячаў, асветнікаў і патрыётаў,
чые імёны залатымі літарамі ўпісаныя ў гісторыю нашай Радзімы, чый
голас пераадолеў час і стаў папярэднікам сучаснае беларускай
літаратуры ў цяперашнім яе абліччы, міжволі адчуваеш ўнутранае
трапятанне. Адчуваеш сябе не толькі правапераемнікам, але ж і
ахоўнікам, і прадаўжальнікам традыцый, нібы дакранаешся да святых
вытокаў. Толькі адна прысутнасць у гэтых сценах — гонар, і сведчыць
яна аб дачыненні да велічы нацыянальнай культуры, аб сувязі гісторыі і
сучаснасці, аб дыялогу пакаленняў і светапоглядаў. А атрымаць у гэтай
зале высокую ўзнагароду, ды яшчэ з рук кіраўніка нашага
пісьменніцкага Саюза — гэта прыняць эстафету найбагацейшай
спадчыны, завяшчанай нам класікамі.

Старшыня Саюза пісьменнікаў Беларусі Мікалай Іванавіч Чаргінец уручае дыплом
Гродзенскаму абласному аддзяленню СПБ за вялікую арганізацыйную працу і плённыя
творчыя набыткі па асвятленні гераічнага подзвігу нашага народа ў гады Вялікай Айчыннай
вайны і ў сувязі з 70-годдзем Вялікай Перамогі.

Аналагічныя ўзнагароды, памятныя прызы і дыпломы з рук старшыні
СПБ у гэты дзень атрымалі Віцебскае і Мінскае абласныя аддзялення
нашага Саюза (кіраўнікі — Т.І.Краснова-Гусачэнка і А.М.Карлюкевіч), а
таксама выдавецтва “Беларуская энцыклапедыя імя Петруся Броўкі”.
Мерапрыемтсву дадавала значнасці прысутнасць у зале ветэранаў
Вялікай Айчыннай, блакаднікаў, ганаровых членаў СПБ, людзей, якія
бачылі вайну на ўласныя вочы. Сярод узнагароджаных памятнымі
прызамі і дыпломамі — аўтары найбольш удалых твораў, у якіх апеты
слаўны подзвіг народа і боль ваеннага ліхалецця: пісьменнік-франтавік
Алесь Савіцкі, доктар філалагічных наук, акадэмік Уладзімір Гніламёдаў,
доктар філалагічных наук, професар Іван Саверчанка, крытык,
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літаратуразнаўца Алесь Марціновіч, галоўны рэдактар часопіса “Белая
вежа” Уладзімір Вялічка і іншыя.
З пачуццём асаблівага гонару за літаратурныя
традыцыі Прынёманскага краю, з радасцю ад таго,
што голас гродзенскіх літаратараў чуе Беларусь, было
успрынята узнагароджанне памятным прызам і
дыпломам СПБ ганаровага члена СПБ, гродзенскага
паэта Віктара Сямёнавіча Кудлачова. Ён таксама 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”.
Красамоўным і вельмі прыемным фактам стала ўзнагароджанне не
толькі прафесійных пісьменнікаў, членаў СПБ. Кіраўніцтвам арганізацыі
былі адзначаны конкурсныя работы з усёй Беларусі, аўтарамі якіх
з’яўляюцца аматары мастацкага слова, студэнты і школьнікі, якія пішуць
пра вайну, вядуць дзейнасць следапытаў, даследчыкаў гістарычнай
спадчыны. Многія з іх з любоўю і падзякай за мірнае неба над галавой
напісалі пра сваіх прадзедаў, удзельнікаў баёў за Беларусь і на іншых
франтах Вялікай Айчыннай. Дзякуючы метадычнай і мэтанакіраванай
рабоце арганізацыі тэматычны літаратурны конкурс, ініцыяваны
Саюзам пісьменнікаў Беларусі, стаў маштабнай акцыяй, якая аб’яднала
грамадскія арганізацыі, установы культуры і адукацыі па ўсёй краіне.
Так, памятны прыз і дыплом СПБ атрымала Дзяржаўная ўстанова
адукацыі “Гімназія № 9 імя Ф.П.Кірычэнкі, г. Гродна” за актыўную
арганізацыйную працу, плённы ўдзел у літаратурным конкурсе Саюза
пісьменнікаў Беларусі, прысвечаным 70-годдзю вызвалення Беларусі ад
нямецка-фашысцкіх захопнікаў і 70-годдзю Вялікай Перамогі. А вучаніца
гэтай гродзенскай гімназіі Кацярына Зайцава за вершы і даследаванне
творчасці Алеся Савіцкага ўдастоена граматы СПБ.
У сваю чаргу, за актыўнае супрацоўніцтва і грамадска-літаратурную
дзейнасць наш пісьменніцкі калектыў ўзнагародзіў дыпломам
ганаровага сябра Гродзенскага абласнога аддзялення СПБ загадчыцу
рэдакцыяй “Літаратура, мастацтва і культуралогія” выдавецтва
“Беларуская энцыклапедыя імя Петруся Броўкі” Таццяну Фёдараўну
Рослік.
Гродзенскае абласное аддзяленне ГА “Саюз пісьменнікаў Беларусі”
сардэчна віншуе ўсіх нашых калег, якія атрымалі высокія ўзнагароды і
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выказвае шчырую падзяку кіраўніцтву Саюза за высокую адзнаку нашай
працы.
Дзмітрый Радзівончык,
галоўны спецыяліст
Гродзенскага абласнога аддзялення
ГА “Саюз пісьменнікаў Беларусі”
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