
 

Сустрэча з творчым чалавекам зау се ды пакідае незабыу нае у ражанне, 
узбагачае духоу ны свет, пашырае кругагляд. 

І такая падзея у  каледжы адбылася напрыканцы мая. Арганізатарамі яе сталі 
навучэнцы І курса аддзялення “Аграномія”, куратарам якіх з’яу ляецца выкладчык 
беларускаи  мовы і літаратуры Рэпіха Лідзія Мікалаеу на. 

Госцяи  навучальнаи  установы была пружанская паэтэса Дыдышка Ніна 
Васільеу на – чалавек таленавіты, энергічны, аптымістычны, а у  зносінах – цікавы і 
добразычлівы. 

У сэрцы Ніны Васільеу ны зау се ды жыве паэзія, жаданне тварыць, любіць 
жыцце . І вершы такія ж светлыя, як і яе душа, а моваи  яны напісаны жывои , 
яскраваи , вобразнаи . 

З цікавасцю слухалі навучэнцы і выкладчыкі аповед пра жыцце вы шлях 
нашаи  паэтэсы, багаты на цяжкасці і радасці. У ау дыторыі панавала душэу ная 
атмасфера, гучала прыемная музыка. 

Ніна Васільеу на з задавальненнем успрымала кожнае выступленне 
навучэнцау  па яе творах з новага зборніка вершау  “Лістота”, якімі пранікліся самі 
маладыя людзі. Гучалі вершы пра малую раздіму, пра маці, прыроду, каханне, пра 
сэнс быцця.  

Прыемна была у ражана госця і выкананню пад гітару яе верша, да якога 
навучэнцы стварылі музыку. 

Дыдышка Н.В. – няу рымслівы чалавек, яна у весь час жыве у  творчым пошуку. 
Акрамя паэзіі заи маецца яшчэ даследаваннямі жыцця знакамітых асоб нашаи  
краіны. У час сустрэчы Ніна Васільеу на паведаміла пра любімых жанчын народнага 
паэта Янкі Купалы, 135-годдзе якога мы адзначаем у хуткім часе. 

Расчуліла да сле з госцю музычнае віншаванне у сімі прысутнымі саму яе з 
юбілеем, які нядау на адзначыла. 

Сваімі шчырымі прызнаннямі Ніна Васільеу на стварыла пазітыу ны настрои , 
зачаравала прыгажосцю роднага слова. Яе вершы вучаць, асабліва маладое 
пакаленне беларусау , жыць у любові, дабрыні, згодзе і сцвярджаюць, што святое 

пачуцце  кахання, ад якога 
вырастаюць крылы, робіць 
чалавека шчаслівым і 
дапамагае служыць свае и  
радзіме і народу. 
На развітанне Ніна 
Васільеу на пажадала 
навучэнцам больш чытаць 
добрых кніг, быць 
працалюбівымі, 
узаемадзеи нічаць з 
добрымі людзьмі і зау се ды 
імкнуцца дасягнуць сваіх 
мэтау .                                                             
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