
 

 

 

 
9 верасня ў Гродзенскай абласной бібліятэцы адбылася 
прэзентацыя творчасці членаў Саюза пісьменнікаў Беларусі, якія 
папоўнілі шэрагі Гродзенскага абласнога аддзялення арганізацыі ў 
бягучым 2021 годзе. Літаратурна-песенны творчы вечар пад 
назвай «Новых вітаем сяброў» па водгуках прысутных атрымаўся 
сапраўдным канцэртам. Пра падзею наш фотарэпартаж. 
 
Галоўнымі ўдзельнікамі мерапрыемства сталі публіцыст Аляксандр 
Сявенка; празаік Кацярына Насута; паэт, аўтар і выканаўца песень 
Андрэй Татур (Гродна), а таксама паэтэса Таццяна Лазарчык 
(Ваўкавыск), паэтэса, аўтар і выканаўца песень Надзея Салейка 
(Слонім). Як адзначыла вядучая вечара, старшыня Гродзенскага 
абласнога аддзялення СПБ Людміла Антонаўна Кебіч: «Такая падзея 
адбываецца ў нас упершыню. Раней творчыя вечарыны навабранцаў 
СПБ не праводзіліся. А з прыходам гэтых людзей – навабранцаў СП 
Беларусі 2021 года – узнікла ідэя правесці такую сустрэчу. Больш таго, у 
мяне ѐсць прапанова – зрабіць такія прэзентацыі традыцыйнымі».  
   

Сѐння перад удзельнікамі мерапрыемства 
стаяла задача прадэманстраваць свой творчы 
патэнцыял, узровень якога адпавядае членству 
ў СПБ. Іх далейшы лѐс – тэст на гатоўнасць ісці 
па творчым жыцці ўжо не асабняком, а ў 
адзінай дружнай сям'і. Як паказвае практыка, 
пачуццѐ калектывізму ўласціва творчаму 
чалавеку далѐка не заўсѐды. Можна быць 
упэўненым у сваіх пісьменніцкіх здольнасцях, 
друкавацца і выдавацца, але ў той жа час быць 
адзіночкай. Кожнаму сваѐ. Больш таго, каб 
адчуць сябе часткай адзінай сям'і сяброў і 
аднадумцаў, аднаго жадання недастаткова. 
Гэта дадзена не ўсім. Не на ўсіх творцаў 

разлічана існаванне такіх грамадскіх структур, дзе на першы план 
выходзіць феномен мастацтва ў комплексе з вельмі актуальнай сѐння 
ідэяй грамадскай кансалідацыі. Жыццѐ дэманструе і іншую тэндэнцыю. 
Калі чалавек з'яўляецца членам творчага саюза і па розных прычынах 



перастае ўдзельнічаць у жыцці арганізацыі, ѐн перастае існаваць адразу 
ў двух вымярэннях – знікае для мастацтва і для грамадства. 
 
У зале прысутнічалі нашы калегі па СПБ з Гродна і Гродзенскай 
вобласці, гродзенскія аматары літаратуры рознага ўзросту, удзельнікі 
адкрытых грамадска-літаратурных праектаў ГрАА СПБ, грамадскія 
дзеячы, педагогі, навукоўцы. Выступленню літаратараў папярэднічала 
цырымонія ўзнагароджання. Падзячныя лісты СПБ з рук Л. А. Кебіч 
атрымалі ўдзельнікі грамадска-літаратурных інтэрнэт-праектаў «Чытаем 
сучасных паэтаў Гродзеншчыны» і «Лісты да Цѐткі з ХХІ стагоддзя». Усѐ 
гэта людзі, якія адгукнуліся на запрашэнне да сумеснай творчасці, да 
высакароднай справы працягу багатых традыцый і ўзбагачэння 
айчыннай культурнай спадчыны, прадстаўнікі некалькіх пакаленняў. А 
самаму малодшаму з іх усяго восем гадоў. Дарэчы, згаданыя вышэй 
праекты працягваюцца і чакаюць вашага ўдзелу. Больш падрабязна 
пра інтэрнэт-акцыю «Лісты да Цѐткі з ХХІ стагоддзя» можна прачытаць 
на нашым сайце www.pisateli.by. Что тычыцца інтэрнэт-праекта 
«Чытаем сучасных паэтаў Гродзеншчыны», ѐн нарадзіўся па ініцыятыве 
чытацкай супольнасці. Каб стаць яго ўдзельнікам, трэба зняць 
відэаролік з чытаннем твора сучаснага паэта з Гродна або Гродзенскай 
вобласці (прадстаўніка СПБ) і даслаць яго нам з кароткай інфармацыяй 
пра сябе.   
 

 
Вядучая творчай вечарыны «Новых вітаем сяброў», старшыня ГрАА СПБ Л.А.Кебіч 

http://pisateli.by/2021/лісты_да_цеткі.pdf
http://www.pisateli.by/


   

 

 

   



   

 

    
На фота: цырымонія ўзнагароджання падзячнымі лістамі СПБ. Прадстаўнікам раѐнаў узнагароды дасланыя па 
электроннай пошце  



    

Сярод узнагароджаных падзячным лістом СПБ удзельнік інтэрнэт-праекта «Чытаем творы сучасных паэтаў 
Гродзеншчыны», рэжысѐр УА «Гродзенскі дзяржаўны абласны Палац творчасці дзяцей і моладзі» Вікторыя 
Сцяцко 



    

З прэзентацыяй сваѐй творчасці выступіў краязнаўца, публіцыст 
Аляксандр Сявенка (на фота), вядомы ў Гродне таксама як апантаны 
калекцыянер. Тэматыку даследаванняў гісторыі і культуры роднага 
Прынѐмання Аляксандр Віктаравіч працягвае развіваць ва ўласнай 
паэзіі, якая таксама прагучала з вуснаў аўтара для ўсіх прысутных.  
 

                             

Кацярына Насута пад рознымі псеўданімамі вядомая чытачам фэнтэзі, 
з'яўляецца адным з самых запатрабаваных беларускіх празаікаў 
(паводле статыстыкі). Застаецца толькі пажадаць Кацярыне 
Мечыславаўне, аўтару сямі дзясяткаў кніг, заявіць пра сябе на 
айчынным літаратурным полі пад уласным імем. 

http://pisateli.by/czleny/sevenko.pdf
http://pisateli.by/czleny/nasuta.pdf
http://www.oo-spb.by/index.php?id=2954


                     
Паэтэса Надзея Салейка (на фота) прадстаўляе старажытны Слонім, 
з’яўляецца членам раѐннага літаратурнага аб’яднання імя Анатоля 
Іверса. Акрамя літаратуры, Надзея Пятроўна ўсур’ѐз захапляецца 
песенным і выяўленчым мастацтвам. Яна самабытны народны майстар. 
У выкананні нашай новай калегі гучалі не толькі вершы, але і песні. Пра 
тое, як яна прыйшла да такога шматграннага творчага жыцця, госця з 
берагоў Шчары распавяла прысутным. У творчасці Надзеі Салейкі 
прасочваюцца духоўныя матывы хрысціянскага светапогляду. 
 

   

З прэзентацыяй сваѐй творчасці выступіла член СПБ з 2021 года, 
паэтэса Таццяна Лазарчык (Ваўкавыск). Вершы Таццяны Леанідаўны 

(на фота) адрозніваюцца адмысловай «жаночай» паэтыкай. Ім 
уласцівыя багатая лірычная вобразнасць, пранікнѐная пачуццѐвасць 
плюс максімальна шчыры пасыл чытачу, запрашэнне да адкрытага 
грамадзянскага дыялогу. Асноўныя матывы паэзіі Таццяны Лазарчык – 
патрыятызм і гуманізм. У мінулым годзе паэтэса з Ваўкавыска стала 
фіналістам міжнароднага фестываля-конкурса паэзіі і паэтычнага 
перакладу «Берега дружбы» (Растоўская вобласць).  

http://pisateli.by/czleny/saleiko.pdf
http://pisateli.by/czleny/ЛАЗАРЧИК.pdf


   
Паэт, аўтар і выканаўца песень Андрэй Татур з Гродна (на здымку) у 
мінулым годзе стаў уладальнікам ганаровага тытула «Адкрыццѐ года» за 
перамогу ў аднайменнай намінацыі III Абласнога конкурсу рукапісаў імя 
Цѐткі. Адпаведна свайму тытулу аўтар дзвюх кніг і шматлікіх твораў 
аўтарскай песні працягвае адкрываць сябе і сваю творчасць для ўсіх 
неабыякавах землякоў, актыўна ўдзельнічае ў грамадскім жыцці. 9 
верасня Андрэй Татур зрабіў акцэнт на сваім песенным рэпертуары. 
 

Выступленні ўдзельнікаў вечарыны публіка сустракала гучнымі 
апладысментамі. З рук старшыні Гродзенскага абласнога аддзялення 
СПБ Людмілы Антонаўны Кебіч нашы новыя калегі атрымалі 
пасведчанні і значкі Саюза пісьменнікаў Беларусі. Адразу пасля 
прэзентацыі са словамі прывітання і цѐплымі, сяброўскімі пажаданнямі 
да навабранцаў нашай пісьменніцкай сям’і звярнуліся калегі, члены 
СПБ: празаік Ірына Фамянкова, беларускі паэт з Ваўкавыскага раѐна 
Мікалай Іваноўскі, паэт Браніслаў Ермашкевіч, літаратуразнаўцы Аліна 
Сабуць і Руслан Казлоўскі, дзіцячы паэт Віктар Кудлачоў, маладая 
беларуская паэтэса Вікторыя Смолка. Віка падарыла на памяць 
удзельнікам імпрэзы свае паэтычныя паштоўкі. Як адзначыла наш 
лідар, Людміла Антонаўна Кебіч: «Адментнасць падзеі – сѐлетняга 
прыняцця ў арганізацыю новых членаў – у тым, што ўсе яны 
сапраўдныя патрыѐты, шчыра адданыя роднай зямлі беларусы. Што і 
атрымала адлюстраванне ў іх мастацкім слове».  
 

Усімі прысутнымі ўсведамлялася і адчувалася важнасць падзеі. Таму 
што папаўненне прыйшло ў грамадскую арганізацыю, у назве якой на 
першым месцы стаіць слова «саюз». А гэта значыць, ідэя народнага 
адзінства атрымала новы эпізод сваѐй практычнай рэалізацыі. 
Нягледзячы на яшчэ небяспечную эпідэмічную сітуацыю, на нашы 
імпрэзы працягваюць ісці людзі. І за гэта ім нізкі паклон. Удзельнікі 
літаратурна-музычнага вечара пад назвай «Новых вітаем сяброў» 
падарылі свае кнігі Гродзенскай абласной навуковай бібліятэцы імя Я. 
Карскага, калектыву якой мы выказваем шчырую ўдзячнасць за 

http://pisateli.by/czleny/татур.pdf


дапамогу ў арганізацыі і правядзенні мерапрыемства. Аляксандр 
Сявенка, Кацярына Насута, Надзея Салейка, Таццяна Лазарчык, 
Андрэй Татур: калі ласка, запомніце гэтыя імѐны і пытайцеся іх кнігі ў 
галоўнай бібліятэцы вобласці.  
 
У Гродне пачалася літаратурная восень. 
 

ПРЭС-СЛУЖБА СПБ-ГРОДНА 

 

На здымках: эпізоды і ўдзельнікі літаратурна-музычнага вечара «Новых вітаем сяброў». 
Гродна, абласная бібліятэка. 9 верасня 2021 года.  
 

       
Ірына Фамянкова                                          Мікалай Іваноўскі                                        Браніслаў Ермашкевіч  
 
 
 
 

   
Паэтычнае віншаванне і падарункі ад Вікторыі Смолкі 



     
Выступаюць літаратуразнаўцы Аліна Сабуць і Руслан Казлоўскі 
 

                                   
Паэтычны падарунак ад Віктара Кудлачова                                              Галоўнай кніжніцы вобласці – кнігі ад аўтараў 
 

                                                                                                  



 

 

 

 


