
РОДНАЯ МОВА, ГУЧЫ! 
 
Міжнародны дзень роднай мовы – заснаваны рашэннем 30-й сесіі Генеральнай 
канферэнцыі ЮНЕСКА ў лістападзе 1999 года і адзначаецца 21 лютага з 2000 года штогод 
з мэтай абароны моўнай і культурнай разнастайнасці.   

 

19 лютага ў гродзенскай сярэдняй школе № 35 стартаваў Тыдзень роднай мовы. Бібліятэкары і 
настаўнікі арганізавалі мерапрыемства “Родная мова, гучы!”, на якое была запрошана дзіцячая 
пісьменніца Ганна Скаржынская-Савіцкая. Вучні 4-х класаў сабраліся ва ўтульнай зале 
школьнай бібліятэкі. Яны віталі пісьменніцу яе вершамі і інсцэніраванай п’ескай па апавяданню 
Ганны Іосіфаўны “Васьмѐрка не ў радасць”. Гучала чыстая, прыгожая беларуская мова. 
Пісьменніца парадавала дзяцей сваімі новымі творамі. Прачытала апавяданне “Усяму аснова – 
родная мова”, якое напісала менавіта да гэтага свята. Чыталiся вершы на роднай мове, 
прысвечаныя малой радзіме, Бацькаўшчыне.  
 
Галоўнымi асаблівасцямi творчасці члена Саюза пiсьменнiкаў Беларусi, лаўрэата 
Нацыянальнай лiтаратурнай прэмii Ганны Скаржынскай-Савіцкай з'яўляюцца прызнанне ў 
любові да роднай зямлі і дыялог на гэтую тэму з маленькімі чытачамі. Яркая вобразнасць, 
прастата мовы, апора на багатыя культурныя традыцыі беларускага народа пры знаѐмстве з яе 
творамі дазваляюць дасягаць высокага выхаваўчага і адукацыйнага эфекту. Часам пісьменніца 
звяртаецца да метаду пранікнення ў вобразы, у жыццѐ падлеткаў. Такім чынам творца 
ўсталѐўвае цесную духоўную сувязь са сваімі чытачамі – мадэлюе ўчынкі, разважае аб 
галоўным, шукае адказы на складаныя пытанні. І вынікамі гэтай актыўнай дзейнасці спяшаецца 
падзяліцца з чытачом. 
 
Разам cа сваiмi чытачамi i героямi пiсьменнiца нешта знаходзіць, часам памыляецца, робіць 
неабходныя высновы і ідзе далей. Ідзе, каб ненадакучліва і амаль незаўважна выхоўваць у 
маленькіх суграмадзянах лепшыя чалавечыя якасці – шчырасць і сумленнасць, дабрыню і 
працавітасць, кемлівасць і адвагу. Ганна Скаржынская-Савіцкая актыўна даследуе навакольны 
свет, аналізуе тое, што ў ім адбываецца, каб увасобіць гэты багаты вопыт пісьменніка, маці і 
проста жанчыны ў сюжэтах новых твораў, каб жыццѐвай мудрасцю і добрым словам у патрэбны 
момант прыйсці на дапамогу сваім чытачам. 
 
Напрыканцы сустрэчы пісьменніца пачытала свае гумарыстычныя мініяцюры, расказала пра 
новыя задумкі і творчыя планы. Пажадала вучням, каб родная мова гучала ў iх жыццi не толькі 
падчас такіх мерапыемстваў, але і кожны дзень. Вучні і настаўнікі набылі аўтарскія кнігі з 
аўтографамі пісьменніцы, сфатаграфаваліся на памяць разам з госцяй. Падумалася: вось жа 
яна – моўная і культурная разнастайнасць, што напаўняюць зместам Дзень роднай мовы – 
слова продкаў, родная мова народа, мова дзіцяці, літаратурная мова мастацкіх твораў і 
разнастайнасць багатага на падзеі і ўражанні творчага жыцця. 
 
ПРЭС-СЛУЖБА СПБ-ГРОДНА 

  
На здымках: моманты свята роднай мовы ў сярэдняй школе № 35 г. Гродна з удзелам члена Саюза 
пiсьменнiкаў Беларусi, лаўрэата Нацыянальнай лiтаратурнай прэмii, гродзенскай дзiцячай пiсьменнiцы Ганны 
Скаржынскай-Савіцкай. 19 лютага 2019 года.   



 

  

  


