
  
 

УВАГА: АКЦЫЯ!  
 

  
      …ПРАЗ ГАДЫ ВЫПРАБАВАННЯЎ  
                 ДА СЯБРОЎСТВА І ЯДНАННЯ… 
                                       

                                             Людміла КЕБІЧ 
 

Гродзенскае абласное аддзяленне Саюза пісьменнікаў Беларусі аб’яўляе грамадска-літаратурную Інтэрнэт-акцыю «Слова 
яднання», прысвечаную тэме народнага адзінства. 

 
Гродзенскі край адносіцца да тых зямель, якія не раз былі адарваныя ад астатняй Беларусі, акупаваныя ворагам. Тэме аб'яднання 
беларускіх тэрыторый, барацьбы за незалежнасць і вызваленне беларускага народа прысвечаны паэтычныя радкі класікаў, 
беларускіх паэтаў, многія з якіх прайшлі праз турэмныя засценкі, былі катаваныя, рэпрэсаваныя, выгнаныя з Радзімы ці нават 
забітыя. Такім мужным барацьбітам-патрыѐтам мы абавязаны цэласнасцю, незалежнасцю Беларусі, нашым мірным жыццѐм. 
Будзем жа годнымі іх слаўнага подзвігу! Наш абавязак – працягнуць традыцыю праслаўлення адзінай і непадзельнай Беларусі, 
аддаць даніну пашаны тэме яднання беларускага народа, народа-працаўніка, народа-творцы, народа-пераможцы. 
 

Для таго, каб прыняць удзел у абласной грамадска-літаратурнай Інтэрнэт-акцыі «Слова яднання», вам неабходна: 



- стаць аўтарам верша на тэму народнага адзінства; 
- зняць відэаролік з аўтарскім чытаннем твора; 
- даслаць відэаролік на Viber па нумары:  
 

 
 

Таксама неабходна паведаміць вашыя імя, прозвішча, месца жыхарства і род заняткаў – з пазнакай «Слова яднання». 
 

Можна сказаць, што старт акцыі быў дадзены на ХХVІІІ Дні беларускага пісьменства 5 верасня 2021 года ў горадзе Капыль. «Праз 
гады выпрабаванняў да сяброўства і яднання» – такую назву (словы аднаго з вершаў лідара нашай арганізацыі Людмілы 
Антонаўны Кебіч) атрымала прэзентацыя творчасці Гродзеншчыны літаратурнай на свяце роднага слова. Прапануем развіць тэму і 
напоўніць яе новым зместам – новымі цікавымі паэтычнымі творамі. І няхай мастацкае слова стане сімвалам яднання ўсіх людзей 
добрай волі, што жывуць на Беларусі. 
 

Прыѐм твораў пачынаецца з моманту апублікавання гэтай аб'явы. Удзельнікамі акцыі могуць быць усе жыхары горада Гродна і 
Гродзенскай вобласці, хто цікавіцца паэтычнай творчасцю і каму блізкая пазначаная тэма. Калі ласка, не забывайце аб тым, што 
вашыя творы павінны быць дастаткова высокага мастацкага ўзроўню; іх чытанне на відэа таксама павінна быць эстэтычным.  
 

Дыстанцыйны відэафармат нашай акцыі абумоўлены неспрыяльнай 
эпідэмічнай сітуацыяй. Пасля заканчэння прыѐму творчых заявак нас 
чакае іх прэзентацыя на абласным узроўні. Прынята рашэнне фінальнае 
мерапрыемства – прэзентацыю тэматычных відэаролікаў у абласной 
бібліятэцы прымеркаваць да Дня народнага адзінства 17 верасня 2022 
года. Калі ласка, сачыце за нашымі анонсамі. Пасля абласной 
прэзентацыі вашыя відэа будуць публікавацца на сайце www.pisateli.by і 
ў сацыяльных сетках.  
 

Калі ласка, далучайцеся да акцыі. Тэматычны відэаархіў ужо пачаў 
стварацца. Чакаем вашыя відэавершы! Усім здароўя і натхнення! 

 

http://www.pisateli.by/

