
 

 

 
У Дзень Перамогі прадстаўнікі Гродзеншчыны літаратурнай 
падарылі гораду тэматычнае літаратурнае свята пад назвай «Пад 
мірным небам Беларусі». 
 
9 мая 2019 года ва ўпадабаным месцы адпачынку гродзенцаў, парку 
імя Жылібера было па-святочнаму шумна і шматлюдна. Ля ўваходу ў 
Тэатр лялек пачала сваю працу тэматычная пляцоўка, падрыхтаваная і 
з любоўю аформленая супрацоўнікамі ДУК «Цэнтралізаваная 
бібліятэчная сістэма горада Гродна». Наведвальнікаў свята сустракалі 
некалькі праектаў бібліятэк нашага горада, сярод якіх выставы 
«Вызваліцелі Гродзеншчыны»; «Перамога: памятаем, ганарымся», а 
таксама iмправiзаваны штаб рэдакцыі франтавой газеты «За победу!», 
дзе можна было азнаѐміцца з рэдкімі выданнямі, архіўнымі фота, 
нумарамi газет, плакатамі, насценгазетамi часоў Вялікай Айчыннай. 
Роўна ў 11 гадзін раніцы, пасля завяршэння парада войскаў 
Гродзенскага гарнізона дадзеная лакацыя стала месцам правядзення 
лiтаратурнай праграмы «Пад мірным небам Беларусі», якая прыцягнула 
ўвагу гродзенцаў і гасцей горада. 
 
Забягаючы наперад, варта адзначыць, што грамадска-літаратурная 
акцыя нашай пісьменніцкай арганізацыі «Пад мірным небам Беларусі» 
з'яўляецца традыцыйным грамадска-асветніцкім праектам, у межах  
якога праходзяць літаратурныя сустрэчы з удзелам членаў СПБ ва 
ўстановах адукацыі і культуры па ўсѐй Гродзенскай вобласці. Сонечным 
днѐм 9 мая быў дадзены старт чарговаму этапу акцыі, якая ў гэтым 
годзе прысвечана 75-годдзю вызвалення Беларусі ад нямецка-
фашысцкіх захопнікаў. Пра гэта паведаміў iнiцыятар некалькiх 
аўтарскiх праектаў Дзмiтрый Радзiвончык. Затым гродзенскі паэт, 
публіцыст прачытаў свой верш «Человек из металла», напісаны больш 
двух дзесяцігоддзяў таму, але не страціўшы актуальнасці. 
 
Ля мiкрафона беларускі паэт з Гродна Браніслаў Ермашкевіч. Педагога, 
ветэрана ўзброеных сіл, ветэрана працы, ганаровага члена Саюза 
пісьменнікаў Беларусі па праве можна назваць патрыярхам 
літаратурнага руху. Нягледзячы на вельмі салідны ўзрост, паэт не 
спыняе актыўную грамадскую дзейнасць, з'яўляецца аўтарам некалькіх 
зборнiкаў паэзіі, а таксама дылогіі з кніг «Водсвет далѐкіх дзѐн» і 



«Памяць патрэбна жывым», якая лягла ў аснову патрыятычна- 
выхаваўчага праекта «Iх імѐнамі названыя вуліцы нашага горада». 
…Рыгор Гармаш прачытаў некалькі вершаў са сваѐй грамадзянскай 
лірыкі, распавѐў пра тое, як кранальная, балючая тэма мінулай вайны 
пераплецена з лѐсамі блізкіх яму людзей і старонкамi яго ўласнай 
біяграфіi.  
 
…Хто ў Гродне не ведае Уладзіміра Ягорычава?! Самаадданы змагар за 
гістарычную праўду, навуковец, педагог, публіцыст імкнецца пастаянна 
знаходзіцца на ідэалагічнай перадавой, аргументавана, з навуковых 
пазіцый адстойваць ідэалы інтэрнацыяналізму і міру ва ўсiм свеце. 
Пісьменнік заклікаў захаваць гэтую галоўную каштоўнасць для 
нашчадкаў, старанна берагчы ў сэрцах памяць аб вайне і подзвігу 
народа. ...Пацверджаннем прагучаўшага тэзiса аб пераемнасці 
пакаленняў стаў удзел у свяце Вікторыі Смолкi. Гэты год для 
гродзенскай паэтэсы, дарэчы, самай маладой у СПБ, стаў годам выхаду 
другога зборніка лірыкі «Ангел-хранитель». Тэма подзвігу салдат Вялікай 
Айчыннай, як і ўся грамадзянская лірыка Вiкторыi, сімвалічна 
пераклікаецца з духоўнымі, філасофскімі матывамі. ...Пѐтр Сямінскі 
таксама ўкладвае ў свяшчэнны вобраз Перамогі шмат асабістага сэнсу. 
Яго дэкламацыя ўласных твораў нечакана адрознівалася 
нестандартным, пеўчым гучаннем. ...Вершы госця з Ваўкавыскага 
раѐна, паэта Мікалая Іваноўскага, безумоўна, маглі б апынуцца на 
старонках франтавых газет. У іх гарманічна спалучаюцца вострая 
сатыра i грамадзянскасць, пачуццѐвая глыбiня і народная мудрасць. 
...Анатоль Апанасевіч прадставіў прысутным плод уласнага мастацкага 
асэнсавання пераможнага вынiку самай кровапралітнай вайны ў 
гісторыі чалавецтва; рытарычны пасыл паэта, публіцыста, блогера 
прынцыпова адрасаваны будучым пакаленням.  
 
Удзельнік рэспубліканскага конкурсу юных чытальнікаў «Мы помним! 
Мы гордимся!» Яўген Рапiнчук вучыцца ў 4-м «О» класе ДУА «Гiмназiя № 
4 г. Гродна». У яго выкананнi на свяце прагучаў верш Вольгi Кiеўскай 
«Баллада о матери». ...Яшчэ адзiн госць з Ваўкавышчыны, беларускi 
паэт Вiктар Курловiч прысвячае сваѐ мастацтва вобразу малой радзiмы, 
i тэма Перамогi гучыць у яго слове грамадска-патрыятычным гiмнам 
мужнасцi беларускага народа i вечнай памяцi ахвяр фашызму. 
...Ваенна-патрыятычная тэма займае значнае месца ў творчасці 
гродзенскай паэтэсы Людмілы Шаўчэнкі, а вобраз Перамогі таксама 
напоўнены асабістымі пачуццямі і перажываннямі, якія не гаснуць, не 
сціхаюць з гадамі, а натхняюць паэтэсу на новыя задумкі і знаходкі.    
 
Грамадзянскае сумленне, любоў да Радзiмы, сувязь эпох i многае iншае 
ў гэты дзень атрымала адлюстраванне ў паэтычных радках i шчырых 
словах удзячнасцi Перамозе. Пашана ўсiм, хто яе здабываў, хто цаной 
уласных жыццяў абараніў галоўную каштоўнасць – мірнае неба над 



нашай Айчынай, стала лейтматывам лiтаратурнага свята «Пад мірным 
небам Беларусі». 9 мая 2019 года на пляцоўцы ў гродзенскім парку 
Жылібера выступілі прадстаўнікі розных нацыянальнасцяў і ўзроставых 
катэгорый, людзi вельмі адрозныя па светаўспрыманню і творчай 
манеры. Але ўсіх нас – такiх розных – як часткi аднаго цэлага, як 
эпiзоды аднаго сюжэту, злучыла, зблізіла, назаўжды аб’яднала Перамога. 
 

ПРЭС-СЛУЖБА СПБ-ГРОДНА 
 

На фота: лiтаратурнае свята «Пад мiрным небам Беларусi» i яго ўдзельнiкi. Гродна, парк 
Жылiбера. 9 мая 2019 года.  
 

 

   
Дзмiтрый Радзiвончык                                                                                          Браніслаў Ермашкевіч 
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Яўген Рапiнчук                                                                           Вiктар Курловiч  

 



 
 
 

 

 

Фота: Анатоль Апанасевiч 
______________ 

__________ 

_____ 

. 


