На вуліцы Васіля Віткі
ладзілі свята ў мінулую суботу
Праводзілі яго Слуцкая раённая цэнтральная бібліятэка і сярэдняя
школа №11 у рамках XII Майскіх Віткаўскіх чытанняў.
Тым пяшчотным сонечным ранкам дваровая пляцоўка каля дома №1 на
вуліцы В. Віткі ператварылася ў канцэртную, дзе і праходзіла асноўнае
святочнае дзейства. Адкрываючы яго, дырэктар Слуцкай раённай
цэнтральнай бібліятэкі Людміла Гурыновіч нагадала пра багатую
літаратурную, публіцыстычную спадчыну знакамітага ўраджэнца Случчыны
Васіля Віткі, яго вялікі ўклад у беларускую дзіцячую літаратуру. Гэта свята
праводзіцца ўпершыню, Людміла Васільеўна выказала спадзяванне, што яно
стане добрай традыцыяй.
Прысутных вітала член Саюза пісьменнікаў Беларусі Ганна
Міклашэвіч, падзялілася ўспамінамі пра сустрэчу з Васілём Віткам,
прачытала свой верш, прысвечаны слаўнаму земляку.
Сакавітае трапнае віткаўскае слова гучала на працягу ўсяго свята:
прыгожа чыталі вершы вучні СШ №11. А яшчэ ў госці да жыхароў
мікрараёна завіталі вядомы віткаўскі персанаж Вася Вясёлкін і Васілінка,
якія загадвалі дзецям загадкі, вялі дыялог пра творчасць пісьменніка.
Дарэчы, далучыцца да яе можна было і на пляцоўках раённай
бібліятэкі, якія былі разгорнуты тут жа. Напрыклад, наведаць перасоўную
кніжную выставу, паглядзець лялечны спектакль, намаляваць каляровымі
крэйдамі на асфальце персанажы твораў Васіля Віткі, сфатаграфавацца ў
фотазоне. Дзетвара ды і дарослыя ахвотна ва ўсім гэтым удзельнічалі.
Свята сабрала шмат гледачоў розных узростаў, уражанні пакінула
самыя яркія. Разнастайнымі канцэртнымі нумарамі парадавалі навучэнцы
СШ №11 - колькі юных талентаў, колькі фантазіі, творчасці, працы бліскучыя выступленні. На асобнай пляцоўцы вучні дэманстравалі сваё
ўмельства ў кікбоксінгу. Дзеці з задавальненнем скакалі на батуце,
падстаўлялі шчочкі для аквагрыму, усе мы з радасцю назіралі за палётам у па
ветры зіхаткіх бурбалак.
Вельмі прыемна было пачуць ад удзельнікаў свята вучняў сярэдняй
школы №11 братоў Кірыла і Мікіты Карабушавых, Сафіі Захаравай, што
кніжкі яны чытаюць з задавальненнем, часта наведваюць бібліятэку, што
аповесці, апавяданні Васіля Віткі - забаўныя, гумарыстычныя, павучальныя, а
ў цэлым вельмі цікавыя.
Вынік свята - не толькі добры настрой, новыя ўражанні, бадай,
галоўнае: і дзеці, і дарослыя ўшанавалі памяць слыннага песняра
случчанскай, беларускай зямлі, у чарговы раз далучыліся да яго твораў,

роднай матчынай мовы. Хто ведае, магчыма, для кагосьці тая суботняя
сустрэча стане пасылам для вялікага, на жаль, не надта папулярнага ў нашы
дні захаплення - да кнігі, да чытання...
Наталля СЕЛЯЗНЁВА.

