Радзіма. Сяброўства. Натхненне.
16 cтудзеня ў сярэдняй школе № 38 г. Гродна адбылася літаратурная
сустрэча з паэтамі з Гродзенскага абласнога аддзялення Саюза
пісьменнікаў Беларусі. Мерапрыемства прайшло ў фармаце
рэспублiканскай акцыi «Сямейнае чытанне».
Гродзенскіх літаратараў з гэтай навучальнай установай звязвае хай не вельмі
даўняе — школа яшчэ зусім новая — але моцнае сяброўства. Вось і на гэты
раз у рамках шостага школьнага дня школу наведаў паэтычны дэсант у
складзе: Дзмiтрый Радзiвончык, Бранiслаў Ермашкевiч, Людмiла Шаўчэнка,
маладая паэтэса Вiкторыя Смолка, а ўзначалiла дэлегацыю старшыня
Гродзенскай абласной пiсьменнiцкай арганiзацыi Людмiла Антонаўна Кебiч.
Мерапрыемства было ініцыявана загадчыцай школьнай бібліятэкай
Людмілай Сямёнаўнай Чырковай і атрымала назву «Гарадзеншчына — маё
натхненне». Нягледзячы на свабодны ад заняткаў суботні дзень, школьнікаў
зацiкавiла магiя творчасцi, прывабiла прыгажосць мастацкага слова.
Гродзенскіх паэтаў сустрэлі выставай кніг і прасторнай чытальнай залай,
поўнай юных слухачоў і кнігалюбаў.

Мерапрыемства сабрала такую шырокую аўдыторыю, можа быць таму, што
рабяты чакалі пачуць нешта важнае для сябе. І паэты не падманулі іх
спадзяванні. Літаратурнае свята ператварылася ў шчырую размову на
сур'ёзныя сучасныя тэмы, у сяброўскую гутарку на мове мастацтва. У гэты
дзень у школьнай бібліятэцы прагучалі лепшыя вершы на рускай i
беларускай мовах, у якіх знайшлі сваё адлюстраванне галоўныя праблемы i
каштоўнасці нашага вірлівага свету. У вершах, што прагучалі, як сiгналы, як
падставы для роздуму, паўтараліся важныя для ўсіх нас словы, i кожнае з iх
вартае напiсання з вялiкай лiтары: Радзіма, Сяброўства, Каханне, Вера,
Душа...
Напрыканцы свята паэзii майстры слова падарылi школе свае кнiгi.
Дэлегацыю літаратараў павіталі дырэктар школы Сяргей Мікалаевіч Кісялёў і
намеснік дырэктара па вучэбнай рабоце Аксана Анатольеўна Пятрова.
Завяршылася літаратурная сустрэча прыемнай нечаканасцю. Ад імя
дзяржаўнай установы адукацыі «Сярэдняя школа № 38 г. Гродна» i ад
школьнай бібліятэкi ўдзельнiкi cустрэчы атрымалi падарункi, а Гродзенскае
абласное аддзяленне Саюза пісьменнікаў Беларусі было ўзнагароджана
падзячным лістом за плённае супрацоўніцтва і ў сувязі з нядаўнім 10гадовым юбілеем арганізацыі.
ПРЭС-СЛУЖБА СПБ-ГРОДНА
На здымках: лiтаратурная сустрэча ў СШ №38 г. Гродна пад назвай «Гарадзеншчына —
маё натхненне».
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Падзячны лicт Гродзенскаму абласному аддзяленню Саюза пісьменнікаў Беларусі ўручае
настаўнiк беларускай мовы i лiтаратуры Жанна Антонаўна Iвашкевiч
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