
Мова родная тая, 
што ў сэрцы 
звініць…  

 

У Слоніме любоў да роднага слова аб’яднала прыхільнікаў паэтычнага радка ў 
літаратурнай гасцѐўні пад такой назвай. 
 Са слонімскімі паэтамі вучні сярэдняй  школы  № 8 г.Слоніма сустракаюцца ўжо не  
першы раз. На  гэты раз ў межах Дэкады беларускай мовы, літаратуры, беларускай культуры ў 
госці да вучняў прыйшлі члены літаратурнага аб’яднання імя Анатоля Іверса Ірына Войтка, 
Мікалай Емельянчук, Надзея Салейка, Тамара Пяцеліна. Паэты не толькі чыталі свае вершы, 
але дзяліліся цікавымі фактамі з біяграфіі, расказвалі пра свой творчы шлях.  
 Аўтар гэтых радкоў пазнаѐміла прысутных на сустрэчы вучняў, настаўнікаў, прадстаўнікоў 
адміністрацыі школы з дзейнасцю літаратурнага аб’яднання, успомніла пра тых, хто стаяў ля яго 
вытокаў (пра Івана Сяргейчыка), хто ў свой час уваходзіў ці ўваходзіць сѐння ў склад 
літаратурнага аб’яднання. Згадвалі падчас пасяджэння гасцѐўні слонімскіх паэтаў Міколу 
Арочку, Алега Лойку, Сяргея Чыгрына, Анатоля Іверса. Іх вершы гучалі ў выкананні вучняў 
Анастасіі Жукель, Мікалая Раманоўскага, Анастасіі Фірагінай, Марыі Бузук, Дзмітрыя Вярэніча. А 
Паліна Крамнік, вучаніца 9 класа, праспявала многім з сучаснікаў невядомы “Слонімскі вальс” на 
словы нашага земляка Сяргея Новіка-Пеюна. 
 Зразумелыя і блізкія прысутным сталі вершы запрошаных майстроў паэтычнага радка 
пра жыццѐ, пра вѐску, пра маму, пра роднае слова. А Надзея Салейка ў дадатак  пакарыла 
слухачоў і сваімі вакальнымі здольнасцямі.  
 Своеасаблівым дэбютам і адкрыццѐм новага імя ў паэзіі стала чытанне вершаў уласнага 
складу вучнем 11 класа Даніілам Галотай і прэзентацыя вершаў ва ўласным іх чытанні 
настаўнікам біялогіі Наталляй Паўлаўнай Сімончык.  
 Чарговы раз не пакінула нікога раўнадушным чытанне Лізаветай  Каспяровіч верша Ірыны 
Войткі “Родная мова” і верша настаўніцы беларускай мовы і літаратуры Ірыны Ганісеўскай пад 
назвай “Вясковыя замалѐўкі”.  
 Спецыяльна да гэтай імпрэзы ў аўдыторыі, дзе праходзіла сустрэча, наладзілі кніжную 
выставу “Слонімшчына  літаратурная”, аформілі так званую “сушку” з флаерамі на тэму “У 
любімай мове, роднай, наскай, Ах, якія словы…”. Гучалі беларускія песні ў выкананні Алесі 
Адамчык і вакальнай групы “Шлягер”. 
 Прагучала запрашэнне таленавітым школьнікам і настаўнікам завітаць у літаратурнае 
аб’яднанне са сваімі творамі. На памяць пра сустрэчу ў вучняў і настаўнікаў школы застаўся 
свежы зборнік вершаў членаў літаратурнага аб’яднання імя Анатоля Іверса. На развітанне па 
традыцыі ўсе жадаючыя зрабілі фота на памяць. 
 
Ірына ВОЙТКА  
Слонім  

 



 

 



 

 



 

 



 

 

 


