
ПЛЁНУ ТАБЕ, 
“ПЕРШАЦВЕТ”! 

 
 

Падчас XXVI Мінскай міжнароднай кніжнай выставы-кірмашу 
адбылася цырымонія ўзнагароджання лаўрэатаў конкурсу 
“Першацвет”.  
 
Пуцѐўку ў жыццѐ юныя адораныя літаратары Беларусі атрымалі з рук 
ініцыятараў праекта. Сярод іх першы намеснік старшыні Саюза 
пісьменнікаў Беларусі Алена Стэльмах, намеснік галоўнага рэдактара 
часопіса “Маладосць” Дзмітрый Шулюк, галоўны рэдактар выдавецтва 
“Мастацкая літаратура”, паэт Віктар Шніп. Рэдактар альманаха з твораў 
лаўрэатаў – член СПБ, паэт Дзмітрый Пятровіч. Сярод заснавальнікаў 
Міжнароднага конкурсу літаратараў “Першацвет” – Міністэрства 
інфармацыі Рэспублікі Беларусь, Рэдакцыйна-выдавецкая ўстанова 
“Выдавецкі дом “Звязда””, выдавецкая Рэспубліканскае ўнітарнае 
прадпрыемства “Мастацкая літаратура” і Саюз пісьменнікаў Беларусі. 9 
лютага лаўрэаты конкурсу з розных куткоў Беларусі атрымалі памятныя 
дыпломы на адной з пляцовак ХХVІ Мінскай міжнароднай кніжнай 
выставы-кірмашу. Творы пераможцаў сабраны пад вокладкай 
стыльнага альманаха, які хутка можна будзе знайсці ў бібліятэках 
Рэспублікі. 
 
Але самая галоўная навіна заключаецца ў тым, што і для гродзенцаў 
ѐсць нагода парадавацца. У спіс лаўрэатаў трэцяга сезона 
Міжнароднага конкурсу літаратараў “Першацвет” увайшла маладая 
паэтка з Гродна Алена ШАЛАМІЦКАЯ. 
 
Алена Шаламіцкая родам з пінскага Палесся, мае шляхецкія карані. 
Вершы пісала з 9-10 гадоў, дэкламавала на школьных імпрэзах, 
друкавалася ў дзіцячай газеце, гродзенскай прэсе. Творы Алены гучалі ў 
рамках шматлікіх літаратурных сустрэч і ў эфіры Гродзенскага 
абласнога тэлебачання. У сацыяльных сетках паэтка вядзе суполку 
“Знаѐмыя паэты”, дзе дзеліцца творчасцю з сябрамі. Рыхтуе да выпуску 
свой першы зборнік вершаў. Акрамя рыфмаванага слова, Алена 
цікавіцца старажытнай літаратурай, чытае класіку. Сярод яе шматлікіх 
захапленняў – замежныя мовы, псіхалогія, ландшафтны дызайн, 
рукадзелле, выяўленчае мастацтва. Жыве ў Гродне. Піша на рускай і 
беларускай мовах.  
 
 

https://vk.com/stihiimy


*** 
 

Ад імя калектыву Гродзенскага абласнога аддзялення Саюза 
пісьменнікаў Беларусі шчыра віншуем усіх лаўрэатаў сѐлетняга  
Міжнароднага конкурсу літаратараў “Першацвет”. А на маладую паэтэсу 
Алену Шаламіцкую з радасцю, аптымізмам і надзеяй глядзіць уся 
Гродзеншчына літаратурная. Таму ад усяго сэрца жадаем Лене здароўя і 
поспехаў ва ўсім; не толькі новых перамог і здзяйсненняў, але і 
максімальнай рэалізацыі ўсіх творчых задум; арыгінальных знаходак; 
удзячнай чытацкай аўдыторыі і невычэрпнага натхнення. Так трымаць, 
шаноўная Алена! Мы ганарымся Вамі.   
 

ПРЭС-СЛУЖБА СПБ-ГРОДНА 
 

                                                                     
 

 
 
 

 
 

 
 
 

 
 
Пераможца 
Міжнароднага 
конкурсу 

літаратараў 
“Першацвет”, 
паэтэса  Алена 

Шаламіцкая і яе 
ўзнагарода 

 

 
Яшчэ па тэме, калі ласка, чытайце тут.  

https://www.sb.by/articles/na-xxvi-minskoy-mezhdunarodnoy-knizhnoy-vystavke-yarmarke-nagradili-laureatov-konkursa-pershatsvet.html

