
 

 

 

 
У сераду 5 мая ў галоўным корпусе Гродзенскай абласной навуковай 
бібліятэкі імя Я. Ф. Карскага панавала атмасфера святочнай мітусні. З 
самай раніцы дружны калектыў установы культуры адразу на некалькіх 
пляцоўках рыхтаваўся правесці акцыю «Мы – гэта памяць» – цэлы цыкл 
мерапрыемстваў, прысвечаных галоўнаму святу для кожнага грамадзяніна 
Беларусі – Дню Перамогі. Усе ўсведамлялі важнасць моманту і таму 
адчувалі хваляванне. 
 

Адкрыць марафон было 
даверана традыцыйнай 
творчай праграме Гродзенскага 
абласнога аддзялення Саюза 
пісьменнікаў Беларусі. Яшчэ ў 
2015 годзе арганізаваны 
абласной пісьменніцкай 
арганізацыяй вечар 
грамадзянскай лірыкі ў Гродне 
атрымаў назву «Пад мірным 
небам Беларусі». З той пары 
тэматычныя літаратурныя 

чытанні сталі традыцыяй. У іх нават ѐсць свая геаграфія.  Яны праводзяцца ў 
разнастайных формах, з рознымі ўдзельнікамі. Але назва засталася нязменнай. 
Зрэшты, як і змест імпрэзы, што на гэты раз прайшла ў фармаце ўтульнай 
літаратурнай гасцѐўні. Але аб усім па парадку.  
 
Як адзначыла ў сваім прывітальным слове дырэктар Гродзенскай абласной 
бібліятэкі Марына Эдвардаўна Ігнатовіч (на фота), вельмі важна і сімвалічна, 
што марафон святочных мерапрыемстваў пачынаецца з галоўных асоб у 



кожнай бібліятэцы – з пісьменнікаў. Вядучая літаратурнай гасцінай, старшыня 
ГрАА СПБ Людміла Антонаўна Кебіч першым запрашае да мікрафону 
ветэрана ўзброеных сіл, беларускага паэта Браніслава Ермашкевіча. У словах 
і творах паэта гучыць смутак за той неспатольны боль якім вайна прайшлася 
амаль па кожнай беларускай сям’і.  
 
Як і папярэдні выступоўца, госць з Ваўкавыска, паэт, публіцыст Георгій 

Кісялѐў належыць да катэгорыі  «Дзеці вайны». Георгій Іванавіч прыехаў не з 
пустымі рукамі. У канцы красавіка ў Ваўкавыску адбылася прэзентацыя 
зборніка вершаў паэта-земляка, жыхара аграгарадка Воўпа, ветэрана Вялікай 
Айчыннай вайны Анатоля Малінава, паведаміў Г.І.Кісялѐў. На вялікі жаль, 
паэт-франтавік зусім крыху не дажыў да выхаду кнігі. А складальнікам і 
рэдактарам выдання выступіў Георгій Кісялѐў. Наш калега па СПБ падзяліўся 
ўражаннямі ад гэтых падзей, распавѐў пра кнігу і прачытаў некалькі твораў А. 
Малінава. Дарэчы, зборнік паэзіі паэта-франтавіка з Ваўкавышчыны зойме 
месца ў фондах галоўнай бібліятэкі вобласці. Потым госць з Ваўкавыска 
таксама прадэкламаваў свае вершы, прысвечаныя тэме вайны і Перамогі, 
напісаныя зусім нядаўна.  
 

      
Браніслаў Ермашкевіч                             Георгій Кісялѐў                                         Наталля Чакліна-Гарбачова 
 

Чарговы ўдзельнік літаратурнай гасцѐўні «Пад мірным небам Беларусі» – 
таксама «дзіця вайны». Наталля Чакліна-Гарбачова прадстаўляе Гродзенскае 
гарадское літаратурнае аб’яднанне «Надзея», у асяроддзі прыхільнікаў 
літаратурнай творчасці з горада над Нѐманам з’яўляецца чалавекам вядомым. 
Гучаць балючыя ўспаміны з дзяцінства Наталлі Васільеўны, апаленага вайной, 
кранальныя, пранікнѐныя паэтычныя радкі. Паэтэса, празаік, грамадскі дзеяч 
зрабіла прэзентацыю серыі зборнікаў грамадзянскай і ваеннай лірыкі «Память 
огненных лет», укладальнікам якой яна з’яўляецца.  

http://grodnolib.by/project/я-тоже-той-войны-солдат/


Сапраўдным святочным 
падарункам для 
прысутных стаў выступ 
аўтара і выканаўцы 
песень Андрэя Татура. 
Андрэй выканаў трыпціх 
з песень на тэму Вялікай 
Айчыннай вайны і 
перамогі ў ѐй савецкага 
народа. Выступленне 
маладога творцы (на 
фота) было сустрэта 
гучнымі апладысментамі 
і крыкамі «брава».  

 
Госць са Скідзеля, член СПБ Тамара Мазур выступіла з прэзентацыяй сваѐй 
новай кнігі. Зборнік публіцыстычных нарысаў Тамары Міхайлаўны аб 
ветэранах вайны і працы атрымаў назву «Скидляне. Скидельцы. 
Скидельчане». Яго прэзентацыя ў Скідзелі запланавана на 9 мая. Таксама ў 
імпрэзе ў аўтарскім выкананні прагучала некалькі паэтычных твораў Тамары 
Мазур з грамадзянскай лірыкі.  
 
Дзіцячая пісьменніца Ганна Скаржынская-Савіцкая прачытала верш на тэму 
Вялікай Айчыннай вайны, аўтарам якога з’яўляецца член СПБ, беларуская 
паэтэса з Зэльвеншчыны Ірына Данік (1949-2018). Таксама ў ролі чытальніка 
выступіў паэт Дзмітрый Радзівончык і прадэкламаваў верш «У обелиска» 
гродзенскага паэта Пятра Сямінскага (1963-2021).   
 

   
Тамара Мазур                                                  Ганна Скаржынская-Савіцкая             Дзмітрый Радзівончык 

http://pisateli.by/2021/Мазур_скидляне.pdf
http://pisateli.by/2021/Мазур_скидляне.pdf


Тэме вайны і міру, несмяротнаму вобразу Вялікай Перамогі адводзіцца 
ганаровае месца ў творчым багажы члена СПБ, беларускага паэта з 
Ваўкавышчыны Мікалая Іваноўскага. Мікалай Пятровіч стараецца не 
прапускаць такія тэматычныя мерапрыемствы, а яго паэзія, як заўжды, 
прагучала самабытным гімнам беларускім нацыянальным традыцыям, дзе 
аснова асноў – воля чалавека жыць у міры і згодзе.  
 
У праграме літаратурнай гасцѐўні новы госць – ветэран педагагічнай працы, 
асветнік, краязнаўца Станіслава Лагода. Жанчына расказала пра сваю 
грамадскую дзейнасць і дзейнасць створанага ѐй літаратурнага аб’яднання з 
сімвалічнай назвай «Каравэла», накіраваную на ўшанаванне подзвігу воінаў-
вызваліцеляў, пераможцаў фашызму і памяці пра яго. Увогуле слова «памяць» 
у гэты дзень лейтматывам гучала з вуснаў кожнага выступоўца. Магчыма таму, 
што гэтае паняцце – з ліку з’яў вечных, як жыццѐ, як святло, як мастацтва.  
 

                                                  

   
 Мікалай Іваноўскі                                      Станіслава Лагода                            Уладзімір Ягорычаў 
 

Пра веліч подзвігу савецкага народа ў Вялікай Айчыннай вайне і абарону 
гістарычнай праўды на шматпакутнай зямлі Беларусі ў сваѐй прамове 
выказаўся член СПБ, кандыдат гістарычных навук, публіцыст Уладзімір 
Ягорычаў. …Па ініцыятыве ветэрана педагагічнай працы, выкладчыка 
Гродзенскага дзяржаўнага каледжа мастацтваў Ніны Домань аўдыторыя 
праспявала некалькі вядомых песень з часоў Вялікай Айчыннай. У фінале 
літаратурнай гасцѐўні «Пад мірным небам Беларусі» з чытаннем уласнага 
верша, прысвечанага бацьку-ветэрану вайны, выступіла лідар Гродзеншчыны 
літаратурнай, беларуская паэтэса Людміла Кебіч. Акрамя таго Людміла 
Антонаўна запрасіла аўдыторыю бліжэй пазнаѐміцца з прадстаўленымі 



кнігамі, заклікала творчую моладзь сябраваць з нашай пісьменніцкай 
арганізацыяй і ўвогуле з літаратурай.  
 

    
  Ніна Домань                                                                               Людміла Кебіч 
 

Калектыў абласной бібліятэкі заслугоўвае самых цѐплых слоў удзячнасці за 
рэалізаваны праект. У гэты дзень пісьменнікі паўдзельнічалі ў чатырох 
мерапрыемствах. Падчас абласной акцыі «Мы – гэта памяць» і праведзенай у 
яе рамках літаратурнай гасцѐўні «Пад мірным небам Беларусі» можна было 
падрабязна пазнаѐміцца з увасабленнем у творчасці сучасных літаратараў 
Прынѐмання тэмы Вялікай Айчыннай вайны і Вялікай Перамогі, а таксама 
наведаць выставу літаратуры, дзе ў ліку экспанатаў былі прадстаўлены не 
толькі кнігі, але і асобныя аўтарскія творы. 
 

Галоўная думка з тых, што ўзніклі падчас чарговага грамадска-літаратурнага 
мерапрыемства, прысвечанага тэме Вялікай Перамогі: натхненне, творчы 
пошук, мастацтва толькі тады прыносяць свой плѐн, маюць пэўную карысць, 
толькі тады з’яўляюцца значным, эфектыўным рухам наперад, калі яны 
грунтуюцца на памяці – гістарычнай памяці народа, адкуль, як з магічнага 
люстэрка, на нас глядзіць наша грамадзянскае сумленне.   
 

ПРЭС-СЛУЖБА СПБ-ГРОДНА 
 
На фота: удзельнікі і моманты святочнай грамадска-літаратурнай акцыі «Мы – гэта памяць» і 
літаратурнай гасцѐўні Гродзенскага абласнога аддзялення СПБ «Пад мірным небам Беларусі», 
прысвечаных святу Вялікай Перамогі. Гродзенская абласная навуковая бібліятэка імя Я.Ф.Карскага. 
5 мая 2021 года.  



 
 
 
 

 


