Брэсцкае абласное пісьменніцкае аддзяленне было створана ў снежні 2005
года. На сённяшні момант налічвае 52 члена. Першым старшынёй быў выбраны
вядомы празаік Анатоль Крэйдзіч, з 19 снежня 2016 года старшынёй
абрана Таццяна Дземідовіч.
На ўліку ў абласным пісьменніцкім аддзяленні на 14.09.2018 г. знаходзяцца 52
літаратары. Большасць з іх – лаўрэаты прэстыжных літаратурных і журналісцкіх
прэмій і конкурсаў. Найстарэйшы член літаратурнай суполкі – ветэран Вялікай
Айчыннай вайны, пісьменнік-дакументаліст Васіль Літвінчук, якому сёлета
споўнілася 88 гадоў, самая маладая пісьменніца Алена Гневушава.
Аддзяленнем праводзіцца вялікая арганізацыйная, культурна-масавая,
асветніцкая, рэдактарская, кансультатыўная работа. Ствараюцца літаратурныя
аб'яднанні пры школах, ВНУ, бібліятэках, арганізоўваюцца міжнародныя,
рэспубліканскія, гарадскія і раённыя тэматычныя конкурсы. Працуюць творчыя
семінары для пачаткоўцаў і маладых літаратараў. Пры аддзяленні працуе
школа маладога літаратара. Сумесна з філфакам Брэсцкага дзяржаўнага
ўніверсітэта імя А.С.Пушкіна ў мінулым сезоне ўпершыню быў праведзены
конкурс “Маладая літаратурная крытыка”. Дапамагаюць узрошчваць таленты
літаратурны клубы. Сябар нашай творчай суполкі Таццяна Шульга працуе са
студэнцкай творчай моладдзю Брэсцкага тэхнічнага ўніверсітэта. Яе выхаванцы
не аднойчы станавіліся пераможцамі рэспубліканскіх літаратурных конкурсаў. У
Брэсцкай цэнтральнай гарадской бібліятэцы імя А.С.Пушкіна працуе клуб
“Адкрыццё”, які ўзначальвае вядомая пісьменніца Зінаіда Дудзюк. Працягвае
працу пры падтрымцы Саюза пісьменнікаў беларусі літаратурны клуб “Літара”
на базе Гарадскога цэнтра культуры. На Століншчыне паэтэса Галіна Бабарыка
ўзначальвае літаратурны клуб для юных творцаў “Мастацкае слова”. У апошнія
гады ярка заявілі пра сябе лунінецкі творчы гурток “Муза”. Літаратурны клуб
“Пінчукі” пры Пінскай раённай бібліятэцы імя Я.Янішчыц, кіраўніком якога
з’ўляецца Марыя Ляшук. Пры гэтым Брэсцкае абласное аддзяленне Саюза
пісьменнікаў Беларусі кантактуе са шматлікімі літаратурнымі клубамі пры
школах, сельскіх клубах.
Штогод літаратары брэсцкай суполкі выдаюць больш за дзясятак кніг, актыўна
друкуюцца ў рэспубліканскай і забежнай прэсе, удзельнічаюць у міжнародных
форумах, фестывалях, навукова-краязнаўчых праграмах і канферэнцыях,
выступаюць у школах, бібліятэках, працоўных калектывах, вайсковых часцях,
музеях, кніжных крамах.
Упершыню ў Беларусі аддзяленнем сумесна з філалагічным аддзяленнем БрДУ
імя Пушкіна падрыхтавана і выдадзена "Літаратурная карта Берасцейшчыны"
– ёмістае даведачнае выданне пра ўсіх літаратараў і літаратуру Брэстчыны ад
сярэднявечча да сённяшняга часу, арганізаваны вандроўкі па літаратурных
мясцінах Брэстчыны. Унікальным набыткам стаў выдадзены на пачатку 2018
года біябібліяграфічны даведнік Брэсцкага аддзялення СПБ “Творчы партрэт
пісьменніцай суполкі”, укладальнікам якога стала брэсцкі паэт Надзея Парчук.
Новымі праектамі сталі беларуска-ўкраінская гумарына “Смех заваёўвае

сусвет”, адкрыццё літаратурнага салона “Жывапіс.Музыка.Літаратура”. У
атмасферы казачнасці адбылося адкрыццё “Літаратурнай альтанкі”. У рамках
літаратурнага пректа “Фарбы Берасцейшчыны” запрашаюцца на сустрэчы з
чытачамі пісьменнікі з глыбінкі. Раз на два месяцы выходзіць інфармацыйны
бюлетэнь “Літагляд” тыражом 100 экзэмпляраў. З чэрвеня пачаўся праект
“Нашы пісьменнікі ў Вікіпедыі”.
З 2012 года склалася добрая традыцыя – Брэсцкае абласное аддзяленне
Саюза пісьменнікаў Беларусі ўзнагароджвае рэдакцыі газет, радыё,
тэлебачання і асобных журналістаў за іх уклад у развіццё літаратурнага працэсу
Брэсцкай вобласці, прапаганду творчасці пісьменнікаў Брэстчыны. Унікальнай
крыніцай ведаў, літаратурнай гасцёўняй стаў для мясцовых літаратараў і
Брэсцкі раённы кразнаўчы альманах “Астрамечаўскі рукапіс”, рэдактарам і
ўкладальнікам якога з’ўляецца вядомы брэсцкі пісьменнік Аляксандр Валковіч.
Працягваецца серыя кніг "Адкрыццё" і “Созвучье слов живых”, у якіх
размешчаны лепшыя творы ўдзельнікаў літаратурных дзіцячых і юнацкіх
конкурсаў. Рыхтуецца да выдання першы нумар літаратурнага альманах
“Берасцейская скарбніца”, рэдактарам-складальнікам якога стаў пісьменнік
Сяргей Белаяр. Цудоўным падарункам для пісьменнікаў і чытачоў стане выпуск
анталогіі аддзялення, у якой будуць змешчаны творы ўсіх членаў суполкі.
Сярод яркіх мерапрыемстваў – свята паэзіі "Лунінская восень", цырымонія
ўзнагароджання лаўрэатаў абласной літаратурнай прэміі імя Ул. Калесніка (
заснавана па ініцыятыве аддзялення ў 2006 годзе) і пераможцаў дзіцячага
літаратурнага конкурсу, Рэспубліканскі фестываль рускай паэзіі "Мы рождены
для вдохновения", Сусветны дзень паэзіі з гучаннем вершаў на розных мовах і
іншыя фестывалі і творчыя юбілейныя вечарыны.
Спіс членаў Брэсцкага абласнога аддзялення ГА “Саюз пісьменнікаў
Беларусі” на 14.09.2018
1. Антаноўскі Мікалай Дзмітрыевіч, паэт, г. Пружаны
2. Бабарыка Галіна Сідараўна, паэт, празаік, в. Мачуль (Столінскі раён)
3. Бельцюкоў Вячаслаў Васільевіч, паэт, г. Брэст
4. Бензярук Анатоль Расціслававіч, празаік, г. Жабінка
5. Бензярук Расціслаў Мацвеевіч, паэт, дзіцячы пісьменнік, празаік г. Жабінка
6. Бернацкі Анатоль Сяргеевіч, публіцыст, празаік, г. Бяроза
7. Брытун Анатоль Арцёмавіч, празаік, г. Брэст
8. Бусько Мікалай Іосіфавіч, паэт, пісьменнік, мастак, г. Баранавічы
9. Бурдыка Вячаслаў Віктаравіч, празаік, г. Брэст

10. Бычкоўскі Веніямін Мікалаевіч, пісьменнік, краязнаўца, в.
Бабровічы (Івацэвіцкі раён)
11.Валковіч Аляксандр Міхайлавіч, празаік, г. Брэст
12. Валуй Аксана Уладзіміраўна, паэт, г. Брэст
13. Галушка Анатоль Іванавіч, паэт, мастак, в. Магіліцы (Івацэвіцкі раён)
14. Галькевіч Аляксандр Барысавіч, празаік, г. Баранавічы
15. Грышкавец Валерый Фёдаравіч, паэт, перакладчык, г. Пінск
16. Гневушава Алена Анатольеўна, паэт, празаік, г. Брэст
17. Дземідовіч Таццяна Анатольеўна, празаік, дзіцячы пісьменнік, г. Брэст
18. Дзенісейка Анатоль Іванавіч, публіцыст, пісьменнік-дакументаліст, г. Іванава
19. Дзікавіцкая Любоў Сямёнаўна, паэт, г. Пінск
20. Дудзюк Зінаіда Іосіфаўна, паэт, драматург, празаік, г. Брэст
21. Дзякава Ніна Васільеўна, паэт, г. Камянец
22. Жушма Васіль Пятровіч, празаік, г. Іванава
23. Завацкая Жанна Яўгеньеўна, паэт, г. Пінск
24. Кобец Марыя Уладзіміраўна, паэт, в. Валішча (Пінскі раён)
25. Кавалевіч Мікалай Іванавіч, паэт, г. Брэст
26. Канапацкая Таццяна Васільеўна, празаік, краязнаўца, г. Лунінец
27. Касцюк Наталля Веніямінаўна, празаік, г. Кобрын
28. Красеўская Любоў Мікалаеўна, паэт, г. Брэст
29. Крэйдзіч Анатоль Мікалаевіч, празаік, г. Іванава
30. Курылік (Локтыш) Святлана Ануфрыевна, паэт, г. Ганцавічы
31. Кухарчук Валерый Анатольевіч, паэт, г. Іванава
32. Лаўровіч Мікалай Аляксандравіч, паэт, г. Пінск
33. Літвінчук Васіль Андрыянавіч, пісьменнік-дакументаліст, г. Брэст

34. Ляшук Марыя Іванаўна, паэт, празаік, г. Пінск
35. Мазько Андрэй Іванавіч, паэт, г. Лунінец
36. Мартынюк Сяргей Сцяпанавіч (Белаяр), пісьменнік-фантаст, г. Брэст
37. Мацюшка Юрый Усеваладавіч, паэт, г. Баранавічы
38. Морых Ірына Барысаўна, паэт, празаік, г. Брэст
39. Мядзведзева Кацярына Аляксандраўна,паэт, г.Брэст
40. Нарэйка Настасся Мікалаеўна, паэт, празаік г. Камянец
41. Панасюк Мікалай Васільевіч, паэт, пісьменнік-дакументаліст,г. Брэст
42. Парчук Надзея Мікалаеўна, паэт, г. Брэст
43. Папко Алена Мікалаеўна, паэт, празаік, а/г Сакалова (Бярозаўскі раён)
44. Пракаповіч Вера Паўлаўна, паэт, празаік, в. Чэрні (Брэсцкі раён)
45. Рэчыц Віктар Трафімавіч, паэт, пісьменнік-гумарыст, г. Івацэвічы
46. Саевіч Фёдар Канстанцінавіч, пісьменнік-дакументаліст, в. Ясень (Пружанскі
раён)
47. Саланевіч Юрый Лявонцьевіч г. Пінск
48. Скакун Аляксей Сцяпанавіч, празаік в. Клейнікі (Брэсцкі раён)
49. Тамашэвіч Георгій Сцяпанавіч, паэт, празаік, г. Брэст
50. Шульга Таццяна Юр’еўна, паэт, г. Брэст
51. Шушко Анатоль Іванавіч, паэт, г. Пінск
52. Юдзіцкі Аляксандр Майсеевіч, г. Брэст
Пераможцы абласной літаратурнай прэміі Брэсцкага аблвыканкама імя
Ул. Калесніка:
2007
ПАЭЗІЯ Валерый Грышкавец «Белой вежи свет»: зборнік паэзіі Брэстчыны ў
перакладах Валерыя Грышкаўца.
ДЗІЦЯЧАЯ ЛІТАРАТУРА Валеры Гапееў «Пастка на рыцара»

2008
ПРОЗА Зінаіда Дудзюк «Кола Сварога», Васіль Ласковіч “Отзвук далекой
грозы”
ДЗІЦЯЧАЯ ЛІТАРАТУРА Расціслаў Бензярук «Зайцаў кажушок»
2009
ПРОЗА Аляксандр Юдицкий «Встречи»
ДЗІЦЯЧАЯ ЛІТАРАТУРА Анатоль Бензярук «Свята да сэрца»: невялікія гісторыі
для юных беларусаў: для малодшага школьнага ўзросту
2010
ПРОЗА Аляксандр Валковіч «Алеся. Беловежские сны», «Берёза чёрная,
берёза белая…»: проза
ПАЭЗІЯ Надзея Парчук «Раскрыліўся бусел над хатай», «Зарунее жыта зноў»
2011
ПРОЗА Мікалай Елянеўскі «Время пастыря»
ПАЭЗІЯ Мікалай Кавалевіч «Янтарное солнце», «Благовестные свечи», «К
вышней вечерне…», «Зажигая горние вёрсты»
2012
ПРОЗА Мікалай Бусько «Сляды ад верасня», Анатоль Крэйдзіч «Роднае,
шчымлівае»
ПАЭЗІЯ Марыя Кобец «Кроплі».
ДЗІЦЯЧАЯ ЛІТАРАТУРА Васіль Жушма «Гарэза»: аповесць : для дзяцей
сярэдняга школьнага ўзросту.
2013
НЕ ПРЫСУДЖАЛАСЯ
2014
ПРОЗА Анатоль Брытун «Пах мускусу»: раман
ПАЭЗІЯ Анатоль Шушко «Шаны»: зборнік паэзіі

ДЗІЦЯЧАЯ ЛІТАРАТУРА Уладзімір Сітуха (пасмяротна) «Пра арэхі, сома і
бабра»: казкі.
2015
НЕ ПРЫСУДЖАЛАСЯ
2016
НЕ ПРЫСУДЖАЛАСЯ
2017
ПАЗІЯ Галіна Бабарыка “Дарога ў восень” (зборнік паэзіі), Настасся Нарэйка
“Магдэбургскае права маёй душы” (зборнік паэзіі)
ПРОЗА Анатоль Галушка “Яблычны спас” (зборнік апавяданняў), Фёдар Саевіч
“Беловежская пуща: моя судьба, моя любовь»
ДЗІЦЯЧАЯ ЛІТАРАТУРА Алёна Гневушава “Замок тайн”

Абласны літаратурны конкурс “Духоўная веліч”:
2018
ПАЭЗІЯ Галіна Бабарыка “Дарога ў восень” ( зборнік паэзіі)
ПРОЗА Мікалай Елянеўскі “Мытари и фарисеи” ( кніга аповесцяў)
ДЗІЦЯЧАЯ ЛІТАРАТУРА Зінаіда Дудзюк “Необычайные приключения Буслика и
его друзей» (зборнік апавяданняў)

Узнагароджаны Медалём “За вялікі ўклад у літаратуру”:
Валерый Грышкавец,
Зінаіда Дудзюк,
Фёдар Саевіч,
Надзея Парчук,
Віктар Рэчыц,
Мікалай Панасюк,

Васіль Жушма.
Расціслаў Бензярук
Валерый Грышкавец – узнагароджаны медалём Францыска Скарыны ( 2015г.)
Веніямін Бычкоўскі – Медаль “За асабісты уклад у захаванне помнікаў
ваеннай гісторыі”
Любоў Красеўская – Медаль “100 лет славянскому движению на землях
Беларуси» за организацию и проведение ежегодных праздников, посвящённых
дням славянской письменности и культуры, а также за проведение Фестивалей
русской поэзии в Беларуси (2009г)
Медаль Саюза пісьменнікаў Расіі “Память России» (2016г.)
Юрый Мацюшка -- Залаты медаль имя А.С. Грыбаедава -2000г.
Георгій Тамашэвіч -- Медаль «За доблестный труд” – 1970г.
Ганаровыя знакі:
Ганаровы знак “Залаты фаліянт” у намінацыі “Літфармат”,
Анатоль Бензярук
Пераможцы рэспубліканскага літаратурнага конкурсу “Лепшая кніга года”
“Залаты купідон”:
Валерый Грышкавец (у намінацыі “Пераклады”) – 2010г.
Аляксандр Валковіч (у намінацыі “Краязнаўства”) – 2013г.
Зінаіда Дудзюк - Пераможца Нацыянальнай літаратурнай прэміі 2018
Міжнародныя літаратурныя перамогі:
Галіна Бабарыка – лаўрэат міжнароднага літаратурнага конкурсу “СемьяЕдинение-Отечество”.
Веніямін Бычкоўскі – лаўрэат конкурсу “Золотое Перо Руси» (2007г.),
дыпламант міжнароднага конкурсу імя А. Платонава.
Аляксандр Валковіч – пераможца міжнароднага літаратурнага конкурсу
“Литературная Вена» 2008г., дыплом за «Лучшее литературное произведение»
«Оберег», Масква 2008г., Дыплом другой ступені за ўдзел у конкурсе ваенных
пісьменнікаў імя Героя Савецкага Саюза У.У.Карпава – г.Самара 2009г.

Валерый Грышкавец – лаўрэат міжнароднай прэміі Андрэя Платонава
(Масква, 1999г.). лаўрэат прэміі “Золотое перо России» (2004г.), лаўрэат прэміі
часопіса “Москва”.
Алена Гневушава – Дыплом пераможцы літаратурнага конкурсу “Лира Боспора
– 2009” у намінацыі “Паэзія”, І место. За цыкл вершаў (Крым).
Дыплом імя У. І. Вернацкага за твор “Письмо болотной черепахи”. Прэмія
“ЗОЛОТОЕ ПЕРО РУСИ – 2009”. Намінацыя “Экалогія”. – Масква 10.10. 2009 г.
Дыплом І ступені за лепшы дзіцячы твор Конкурс “Золотое перышко – 2009”.
Таццяна Дземідовіч – пераможца літаратурнага міжнароднага конкурсу
“Литературная Вена” у намінацыі “Літаратура для падлеткаў” (2012г),
Дыплом ад Еўрапейскага кангрэсу літаратараў “За вклад в развитие
современной литературы” па выніках конкурсу “Живое слово – живой Природе”
(2013г.), лаўрэат літаратурнага міжнароднага конкурсу «Семья – всему начало»
( Дыплом другой ступені 2015г.), фіналіст літконкурсаў часопіса “Север”
“Северная звезда” і “Корнейчуковской премии», дыпламант міжнароднага
літаратурнага конкурсу “Колибри» – 2016г., лаўрэт міжнароднага літаратурнага
конкурсу “Книга рецептов счастья» ( Санкт-Пецярбурга) – 2018г.
Зінаіда Дудзюк – лаўрэат другой ступені міжнароднага літаратурнага конкурсу,
прысвечанага памяці Канстанціна Сіманава ў намінацыі “Паэзія” (2013г.)
Наталля Касцюк атрымала Дыплом трэцяй ступені ў намінацыі “Первая
авторская книга” за кнігу “Детдомовские рассказы» у шостым адкрытым
конкурсе выданняў “Просвещение через книгу», абвешчаным Маскоўскай
патрыярхіей (2011г)
Любоў Красеўская – лаўрэат прэміі часопіса «Новый берег» ( Данія,
Капенгаген, 2007г), пераможца міжнароднага паэтычнага конкурсу «Мир – твоя
колыбель» (Германія, Вісбадэн,2008г.)
Сяргей Белаяр – другое месца ў літаратурным конкурсе фантастычных
апавяданняў выдавецтва “Новая реальность” (Москва 2011год), першае месца
– “Новая рэальнасць” –2014.
Святлана Локтыш – лаўрэат другой ступені міжнароднага літаратурнага
конкурсу “Тёплые слова”
Кацярына Мядзведзева – пераможца літаратурнага конкурсу “Короткое
детское произведение” ад выдавецтва “Настя и Никита” (2016), Лаўрэат
міжнароднага літаратурнага конкурсу «Детский Портал - 2006» (Украіна, Кіеў).
Вера Пракаповіч – дыплом “Поэт года” – Москва 2011г.
Алёна Папко – пераможца конкурсу маладых літаратараў Саюзнай дзяржавы
“Мост сяброўства” (2014-2015 гг. і 2016-2017 гг.), лаўрэат міжнароднага

літаратурнага конкурсу “Родны дом” (2016г.), пераможца міжнароднага
літаратурнага конкурсу “Першацвет” (2018г.), пераможца міжнароднага конкурсу
паэзіі і перакладаў “Берега Дружбы” (2018г.)
Рэспубліканскія перамогі:
Мікалай Антаноўскі – лаўрэат прэміі саюза журналістаў РБ “Золотое перо”
2005г.
Сяргей Белаяр – лаўрэат трэцяй ступені конкурсу кароткага апавядання газеты
“Звязда” (2017г.)
Вячаслаў Бельцюкоў – пераможца Рэспубліканскага літаратурнага конкурса
“Мы рождены для вдохновенья” 2007г.
Анатоль Бензярук – граматы Брэсцкага абласнога выканаўчага камітэта,
Міністэрства культуры РБ, аддзела культуры Жабінкоўскага райвыканкама.
Пераможца абласнога конкурсу журналісцкага майстэрства на Брэстчыне ў
намінацыі “Ахова гісторыка-культурнай садчыны” (2011г), дыпламант конкурсу
“За актыўную творчую дзейнасць у Год кнігі” (2013г.)
Расціслаў Бензярук – у 2012 годзе стаў лаўрэатам прэміі імя Васіля Віткі.
Узнагароджваўся ганаровай граматай ЦУ ЛКСМБ(1970), ганаровая грамата і
дыплом Міністэрства інфармацыі Рэспублікі Беларусь (2005г. – 2007гг.)
Мікалай Бусько – лаўрэат Рэспубліканскага конкурса “Лепшы твор 2013 года ў
галіне “паэзіі”.
Аляксандр Валковіч – празаік, рэдактар альманаха “Астрамечаўскі рукапіс”
атрымаў дыплом пераможцы ў намінацыі “Лучший творческий проект года» XIII
Нацыянальнага конкурса друкаваных СМІ «Золотая Литера».
Валерый Грышкавец – лаўрэат часопіса “Нёман”, лаўрэат прэміі часопіса
“Беларуская думка” (2005г.), літаратурная прэмія Рэспублікі Беларусь «Золотой
купидон» за лепшую кнігу года ў жанры пераклада (2011г.)
Таццяна Дземідовіч – другое месца рэспубліканскага конкурсу “Слово.DOC»
(2009г.), пераможца конкурсу «Экофэнтэзи» (2010г.), лаўрэат конкурсу газеты
“Звязда” (2010г.), першае месца на абласным і другое на рэспубліканскім этапах
літаратурнага конкурсу “Мы рождены для вдохновения” (2011г.), першае месца
ў конкурсе “Маладая Беларусь” у намінацыі “ Дзіцячая літаратура”, трэцяе
месца ў конкурсе, прысвечанаму 70-годдзю часопіса “Вожык” (2012г.),
Зінаіда Дудзюк – узнагароджана ганаровымі граматамі Міністэрства
інфармацыі Рэспублікі Беларусь (1994), Міністэрства культуры Рэспублікі
Беларусь (2011); лаўрэат Рэспубліканскага конкурсу “Лепшы твор 2010 года” ў
намінацыі “Проза” за кнігу “Аднарог”; адзначаліся дыпломамі і прэміямі ў
рэспубліканскіх конкурсах драматургіі п’есы “Гадзіннік Лікбога” (2001), “Лятавіцы”

(2003), “Кароль смаўжоў” (2006), “Першая скрыпка” (2009); кінасцэнарый “ На
парозе раю” (2002) – у конкурсе Беларускага Саюза кінематаграфістаў; кніга
“Выжыць на дарозе смерці” – у літаратурным конкурсе, прысвечаным 70-годдзя
Перамогі (2015); апавяданне “Бельмандо” – у штогадовым конкурсе газеты
“Звязда” (1995); пераможца конкурсу паэзіі часопіса “Гаспадыня” (2017).
Уганаравана шэрагам дыпломаў і прэмій у абласных конкурсах: “Берасцейская
зорка- 96” у намінацыі “Літаратура”; “Пісьменнік года” за паэтычны зборнік
“Падданыя кахання” і раман “Кола Сварога” (2004); Уганаравана шэрагам
дыпломаў і прэмій у абласных конкурсах: “Берасцейская зорка- 96” у намінацыі
“Літаратура”; “Пісьменнік года” за паэтычны зборнік “Падданыя кахання” і раман
“Кола Сварога” (2004); за цікавае ўвасабленне гістарычнай тэмы ў п’есе
“Нарадзіўся я літвінам” (2005); Пераможца абласнога літаратурнага конкурсу
“Духоўная веліч” у намінацыі “Дзіцячая літаратура” (2018г.); Пераможца
нацыянальнай літаратурнай прэміі ў намінацыі “Публіцыстыка”( 2018г.)
Ніна Д’якава – заслужаны журналіст РБ 2009г.
Любоў Красеўская – лаўрэат Рэспубліканскага конкурсу “Лепшы твор 2009
года” за кнігу “На два голаса”
Кацярына Мядзведзева – пераможца Рэспубліканскага літаратурнага
конкурсу “Мы рождены для вдохновения” (2009г.), прэмія рэспубліканскага
літаратурнага конкурса “Дебют” (2016г.)
Мікола Панасюк – узнагароджаны Ганаровай граматай Маскоўскага
патрыярхата і Беларускай праваслаўнай царквы “За труды во Славу Святой
Церкви” (2007г.)
Надзея Парчук – пераможца літконкурсу на фестывале інвалідаў “Вместе мы
сильней”, узнагароджана дыпломам першай ступені за перамогу ў конкурсе “И
вдохновению зелёный свет…», арганизаваным Беларускім саюза жанчын і
прысвечаным 95-годдзю ААА “АСБ Беларусбанк”
Алёна Папко – лаўрэат рэспубліканскага літаратурнага конкурсу імя
Максіма Багдановіча (намінацыя паэзія дыплом трэццяй ступені, 2014 г.).
Лаўрэат абласнога літаратурнага конкурсу для дзяцей і юнацтва, прысвечанага
70-годдзю вызвалення Брэстчыны ад нямецка-фашысцкіх захопнікаў
(намінацыя паэзія дыплом другой ступені, 2014 год)
Віктар Рэчыц – пераможца літаратурнага конкурсу, прысвечанаму 70-годдзю
часопіса “Вожык” (2012г.)
Георгій Тамашэвіч – “Заслуженный журналист Белорусского союза
журналистов”(1990г.)
Анатоль Шушко – лаўрэат рэспубліканскага конкурсу “Лепшы твор 2012 года ў
галіне паэзіі”

Светлая памяць:
1. Прыступа Наталля Уладзіміраўна (1959 – 2006г.г.)
2. Курылева Святлана Леанідаўна (1928 – 2011г.г.)
3. Ласковіч Васіль Пятровіч (1914 – 2012г.г.)
4. Каўко Аляксей Трафімавіч (1922 – 2012г.г.)
5. Елянеўскі Мікалай Васільевіч (1948 – 2013г.г.)
6. Жытко Іван Андрэевіч (1930 – 2013г.г.)
7. Сітуха Уладзімір Мікалаевіч (1950 – 2014г.г.)
8. Локун Валянціна Іванаўна – (1946 – 2016г.г.)
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