
 
 

ТОЛЬКІ РАЗАМ 
 
Галоўны спецыяліст Гродзенскага абласнога аддзялення Саюза пісьменнікаў Беларусі, 
паэт, публіцыст Дзмітрый Радзівончык сустрэўся з ідэалагічным актывам 
прадпрыемстваў і арганізацый Гродзенскай вобласці.  
 

Сустрэча адбылася 20 студзеня ў 
Гродзенскім абласным інстытуце развіцця 
адукацыі па ініцыятыве Галоўнага 
ўпраўлення ідэалагічнай работы і па 
справах моладзі Гродзенскага 
аблвыканкама. На курсах павышэння 
кваліфікацыі ідэолагаў сабраліся намеснікі 
кіраўнікоў па ідэалагічнай рабоце, 
спецыялісты па ідэалогіі з розных куткоў 
Гродзенскай вобласці, а менавіта з 
Лідскага, Воранаўскага, Слонімскага, 
Зэльвенскага, Ваўкавыскага, Шчучынскага, 

Смаргонскага, Карэліцкага, Дзятлаўскага, Астравецкага, Іўеўскага раѐнаў, а таксама з Ленінскага 
і Кастрычніцкага раѐнаў горада Гродна. Сярод удзельнікаў сустрэчы прадстаўнікі такіх 
арганізацый і прадпрыемстваў, як: «Грузавы аўтамабільны парк №1 г. Гродна» ААТ 
«Гроднааблаўтатранс», РУП «Беларуснафта-Гроднааблнафтапрадукт»,  ААТ «Будаўніча-
мантажны трэст № 41», КСУП «Агра-Ліпнішкі», ААТ  «Ваўкавыскі мясакамбінат», Лідскі лясгаз і 
іншых.  
 
Дзмітрый Мікалаевіч распавѐў пра літаратурные жыццѐ сучаснай Беларусі, і вядома, пра 
дзейнасць Гродзенскага абласнога аддзялення Саюза пісьменнікаў Беларусі, ахарактарызаваў 
міжнародныя творчыя і адкрытыя грамадска-асветніцкія праекты абласной пісьменніцкай 
арганізацыі, пералічыў дасягненні і праблемы, запрасіў да супрацоўніцтва, правѐў прэзентацыі 
некаторых кніг. Галоўная думка сустрэчы літаратара і ідэолагаў у тым, што на фоне важных, 
глабальных праблем палітычнага і эканамічнага плана праблемы развіцця духоўнага 
патэнцыялу грамадства, шляхі яго культурнага ўзбагачэння ў тым ліку і праз літаратурную 
творчасць успрымаюцца не менш важнымі; ні ў каго не выклікае сумненняў іх актуальнасць для 
ўсіх грамадзян Беларусі, незалежна ад сферы дзейнасці. Без працягу багатых культурных 
традыцый, без увагі да мастацтва, без яго эфектыўнага развіцця і папулярызацыі на мясцовай 
глебе гарманічнае паўнавартаснае жыццѐ нашага сучасніка, як і нашу будучыню, нельга сабе 
ўявіць. Удзел ГрАА СПБ у справе павышэння кваліфікацыі ідэалагічных работнікаў вобласці, 
пачатак якому пакладзены сустрэчай, тлумачыцца менавіта гэтым.  



Шматлікія праблемы можна вырашыць толькі разам, сумеснымі намаганнямі. Гэта паказвае 
вопыт. Нельга выключаць і іншыя важныя фактары, як напрыклад, узаемную цікавасць. Што гэта 
значыць? У цэнтры ўвагі сапраўднага мастацтва чалавек. Неабходна, каб гэтая ўвага была 
ўзаемнай. Без падтрымкі чытача літаратура немажлівая. Сустрэча праходзіла ў Гродзенскім 
абласным інстытуце развіцця адукацыі, што пацвярджае цікавасць адукацыйнай галіны да 
роднай літаратуры і людзей, якія яе ствараюць. Шырокай аўдыторыі таксама патрабуецца 
павышэнне кампетэнцый у гэтым кірунку, таму што ва ўмовах пандэміі СОVID-19 асабістыя 
кантакты літаратараў з грамадскасцю абмежаваны. Асаблівае значэнне ў 2021 годзе набывае 
матыў народнага адзінства, і таму грамадскім структурам, у назве якіх прысутнічае слова 
«саюз», будзе надавацца прыярытэтная ўвага; на іх будзе накладвацца асаблівая адказнасць. 
 
Што сѐння супрацьстаіць духоўным каштоўнасцям? Як палепшыць наша жыццѐ ў 
інтэлектуальным і эстэтычным сэнсе? Якія патрабаванні прад'яўляе літаратуры сѐнняшні дзень? 
Пошук адказаў на гэтыя пытанні пачаты ўжо даўно. Вельмі важна, што сѐння да дыялогу 
далучаюцца ўсѐ новыя слаі нашага грамадства, падключаюцца кампетэнтныя эксперты, 
адказныя кіраўнікі. Па ўсіх вышэй пералічаных прычынах такія сустрэчы літаратараў і ідэолагаў 
Гродзеншчыны вырашана зрабіць традыцыйнымі.  
 
ПРЭС-СЛУЖБА СПБ-ГРОДНА 

 
На фота: паэт, публіцыст Дзмітрый Радзівончык на сустрэчы з ідэалагічным актывам Гродзенскай вобласці.  
Гродзенскі абласны інстытут развіцця адукацыі, 20 студзеня 2021 года.  
 
 
 
 
 

 


