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Слуцк – горад з больш як 
дзевяцісотгадовай гісторыяй. У летапіс Случчыны 

ўпісана шмат векапомных падзей і славутых імёнаў. Слуцк – 

гэта сімвал непарыўнай сувязі часоў, спалучэння скарбаў 

мінуўшчыны і дасягненныў сённяшняга дня. Яго веліч і 
славу стваралі многія пакаленні слутчан, 
людзі розных прызванняў і прафесій. Многія з іх 
з’яўляюцца юбілярамі 2019 года. Юбілейным 
будзе гэты год і для шэрага арганізацый, 
устаноў і прадпрыемстваў Случчыны. 

Спіс уключае пералік дат, якія 
адлюстроўваюць асноўныя падзеі і факты з 
жыцця краю, юбілейныя даты дзеячаў, месца 
нараджэння, жыццё ці дзейнасць якіх звязаны з 
краем.  Даты жыцця асоб даюцца ў новым 
каляндарным стылі, пасля даты нараджэння 
ўказваецца месца нараджэння. Спіс 
прызначаны ў дапамогу арганізацыі 
краязнаўчай работы, бібліятэкарам, 
работнікам музеяў, а таксама ўсім, хто 
цікавіцца мінулым і сучасным Слуцкага краю. 

Пачынаецца спіс з інфармацыі ў 
храналагічнай паслядоўнасці аб падзеях. Далей 
прадстаўлена інфармацыя аб персаналіях 
таксама ў храналагічнай паслядоўнасц.і   

Асновай для стварэння спіса “Памятныя 
даты календара 2019, г.Слуцк, Слуцкі раен” 
з’яўляюцца звесткі з наступных выданняў: 
Архітэктура Беларусі : энцыкл. даведнік / рэдкал.: 

А. А.Воінаў [і інш.]. – Мінск : Беларуская 

Энцыклапедыя, 1993. – 620 с. 
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Асветнікі зямлі Беларускай, Х – пачатак ХХ ст.: 
энцыкл. даведнік / [рэдкал.: Г. П.Пашкоў (гал. рэд.) і 
інш.]. – 2-е выд. – Мінск : Беларуская 
Энцыклапедыя, 2006. – 492 с.: фат., іл. 

Беларуская мова : энцыклапедыя / Беларуская 
Энцыклапедыя ; пад рэд. А. Я. Міхневіча. – Мінск : 
Беларуская Энцыклапедыя, 1994. – 654 с.: фат.,іл. 

Беларуская энцыклапедыя : у 18 т. / Беларуская 
Энцыклапедыя ; рэдкал.: Г. П. Пашкоў (гал. рэд.) [і 
інш.]. – Мінск : Беларуская Энцыклапедыя, 1996-
2004. - 18 т. 

Беларускі фальклор : энцыклапедыя: у 2 т. / 
рэдкал.: Г. П. Пашкоў (гал. рэд.) [і інш.]. – Мінск : 
Беларуская Энцыклапедыя, 2005–2006. - 2 т. 

Беларускія пісьменнікі : біябібліягр. слоўнік:  у 6 т. 
/ Ін-т імя Я. Купалы АН Рэспублікі Беларусь, 
Беларуская энцыклапедыя; рэдкал. : А. В. Мальдзіс 
[і інш.]. - Мінск:  Беларуская Энцыклапедыя, 1992–
1995. – 6 т. 

Беларусь : энцыкл. даведнік / Беларуская 
Энцыклапедыя ; рэдкал. : Б. І. Сачанка (гал.рэд.) [і 
інш.] ; маст. М. В. Драко, А. М. Хількевіч. – Мінск : 
Беларуская Энцыклапедыя, 1995. – 799 с.:фат.,іл. 

Вялікае княства Літоўскае : энцыклапедыя: у 2 т. 
/рэдкал.: Г. П. Пашкоў (гал.рэд.) [і інш.]. - Мінск: 
Беларуская энцыклапедыя, 2006. – 2 т. 
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Минская область : энциклопедия: в 2 т. / редкол.: 
Л. Ф. Крупец, Г. П. Пашков [и др.]. – Минск. : 
Беларуская Энцыклапедыя, 2007. - 2 т. 

Памяць : гіст.-дакум. хроніка Слуцкага р-на і 
г.Слуцка: у 3 кн. – Мінск .:БЕЛТА, 2000–2015. – 3 т. 

Регионы Беларуси : энциклопедия : в 7 т. / 
редкол.: В. В. Андриевич (гл. ред.) [и др.]. - Минск : 
Беларуская Энцыклапедыя імя П. Броўкі, 2016–
2017. – 7 т. 

Республика Беларусь : энциклопедия: в 6 т. / 
редкол.: Г. П. Пашков (гл.ред.) [и др.] - Минск: 
Беларуская энцыклапедыя, 2005–2008. – 6 т. 

Рэлігія і царква на Беларусі : энцыкл. даведнік / 
[рэдкал.: Г. П. Пашкоў (гал. рэд.) [і інш.] ; маст. А. А. 
Глекаў]. – Мінск. : Беларуская Энцыклапедыя, 2001. 
–366 с.: фат., іл. 

Случтина. История и современность / Слуцкий 
районный исполнительный комитет. — Минск : 
БЕЛТА, 2011. — 96 с. 

Случчына: ілюстраваны летапіс краю / гал. рэд. 
Г. М. Галаватая; рэд. А. В. Жыбуль. — Мінск : 
БЕЛТА, 2016. — 200 с. 

Спортивная энциклопедия Беларуси / редкол.: Г. 
П. Пашков (гл. ред.) [и др.]. – Минск: Беларуская 
Энцыклапедыя, 2005. – 503 с.: фот. 

Энцыклапедыя гісторыі Беларусі : у 6 т. / 
Беларуская Энцыклапедыя; рэдкал.: Г. П. Пашкоў 
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(гал. рэд.) [і інш.]. – Мінск. : Беларуская 
Энцыклапедыя, 1993–2003. - 6 т.  

Энцыклапедыя літаратуры і мастацтва Беларусі 
: у 5 т. / рэдкал.: І. П. Шамякін (гал. рэд.) [і інш.]. – 
Мінск. : Беларуская Савецкая Энцыклапедыя, 
1984–1987. - 5 т. 

Этнаграфія Беларусі : энцыклапедыя / Беларуская 
Савецкая Энцыклапедыя ; рэдкал.: І. П. Шамякін 
(гал.рэд.) [і інш.]. – Мінск. : Беларуская Савецкая 
Энцыклапедыя, 1989. – 575 с.:фат., іл. 
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870 гадоў назад вялікі князь кіеўскі Юрый Далгарукі 
перадаў Слуцк ноўгарад-северскаму князю 
Святаславу Ольгавічу (1149) 

745 гадоў назад пад Слуцкам адбылася бітва 
дружын турава-пінскіх князеў з татарамі (1274г.) 

600 гадоў назад у Слуцку ўзведзены каталіцкі фарны 
касцёл (1419г.) 

565 гадоў з пачатку княжання ў Слуцку Міхаіла 
Аляксандравіча Алелькавіча (1454–1481гг.) 

525 гадоў з часу з’яўлення першых звестак пра 
бібліятэку рукапісных кніг Слуцкага Свята-Троіцкага 
манастыра (1494г.) 

450 гадоў з часу ўваходжання Случчыны ў склад 
Рэчы Паспалітай (1569г.) 

440 гадоў назад Слуцк быў падзелены на тры часткі 
паміж братамі Алельвавічамі – на “Стары Слуцк”, 
“Новы Слуцк” і “Востраў” (1579г.) 

400 гадоў з часу першага дакументальнага 
ўпамінання пра слуцкіх выбранцаў (1619г.) 

365 гадоў назад Слуцкім князем Багуславам 
Радзівілам заснавана лютэранская кірха (1654) 

335 гадоў назад пачаў дзейнічаць школьны 
пратэстанцкі тэатр (1684г.) 

175 гадоў назад была пабудавана паштовая 
станцыя (1844г.) 
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165 гадоў назад упершыню апублікавана асноўная 
частка Слуцкага летапісу – помніка беларуска-
літоўскага летапісання ХVI стагоддзя (1854г.) 

160 гадоў назад на ахвяраванні гараджан адкрыта 
пачатковае мяшчанскае вучылішча (1859г.) 

135 гадоў назад пачало дзейнічаць мукамольнае 
прадпрыемства (1884г.) 

130 гадоў з часу ўзвядзення праваслаўнага Свята-
Мікалаеўскага сабора ў Слуцку ( 1889г.) 

125 гадоў назад у маентку Івань пачало працаваць 
вінакурнае прадпрыемства (1894г.) 

115 гадоў з часу заснавання гарадской публічнай 
бібліятэкі (1904г.) 

115 гадоў з часу адкрыцця ў Слуцку прыватнай 
друкарні і кінематографа (1904г.) 

110 гадоў назад Максім Багдановіч напісаў верш 
“Слуцкія ткачыхі” (1909г.) 

110 гадоў назад у горадзе адкрыта першая лінія 
аўтамабільных зносін (папярэднік сучаснага 
аўтобуснага руху) (1909г.) 

105 гадоў назад выйшла першая ў горадзе газета 
“Телеграммы Петроградского телеграфного 
агентства” (10.08.1914г.) 

100 гадоў назад Случчына ўвайшла ў склад 
Літоўска-Беларускай ССР (люты 1919г.) 
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100 гадоў  назад выйшаў першы нумар газеты 
“Молат і плуг” (з сакавіка 1992 г. – «Слуцкі край») 
(25.03.1919г.) 

100 гадоў назад створана Слуцкая камсамольская 
арганізацыя (12.04.1919г.) 

100 гадоў назад прайшоў першы Слуцкі павятовы 
з’езд рэвалюцыйнай рабоча-сялянскай моладзі (май 
1919г.) 

100 гадоў з пачатку акупацыі Случчыны войскамі 
буржуазнай Польшчы (10.08.1919г.) 

100 гадоў назад у Слуцку пачала выходзіць газета 
“Пралетарская думка” – орган павятовага 
рэвалюцыйнага камітэта (8.09.1919г.) 

95 гадоў назад пачала дзейнічаць аўтобусная лінія 
Слуцк–Цімкавічы (1924г.) 

95 гадоў назад у горадзе арганізаваны арцелі 
“Чырвоная зорка”, “Чырвоны работнік”, імя  
Крупскай (1924) 

95 гадоў з дня утварэння Слуцкага раена 
(17.07.1924г.) 

95 гадоў назад пачала выдавацца газета “Вясковы 
будаўнік” – орган Слуцкага акруговага КП(б)Б і 
акруговага выканаўчага камітэта (31.12.1924г.) 

90 гадоў з пачатку масавай арганізацыі калектыўных 
сялянскіх гаспадарак (1929г.) 
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90 гадоў назад у горадзе пачалі працаваць 
цэнтральная бібліятэка, 8 рабочых клубаў і бібліятэкі 
пры іх, клуб піянераў, два кінатэатры (1929г.). 

90 гадоў назад беларускія археолагі А. М. Ляўданскі 
і С. А. Дубінскі правялі першыя раскопкі гарадзішча 
старажытнага Слуцка (1929г.). 

85 гадоў з часу стварэння  Казловіцкага народнага 
хору (з 1965 года мае званне народнага) (1934г.) . 

80 гадоў назад Слуцкі раен быў прадстаўлены на 
Усесаюзнай сельскагаспадарчай выстаўцы ў Маскве 
(1939г.). 

75 гадоў назад заснавана тэкстыльная фабрыка ў 
Слуцку, як арцель “Пралетарый” (1944г.). 

75 гадоў з дня вызвалення Слуцка ад нямецка-
фашысцкіх захопнікаў (30.06.1944г.) 

75 гадоў з дня вызвалення в. Грэск ад нямецка-
фашысцкіх захопнікаў (1.07.1944г.) 

75 гадоў назад адноўлены выпуск раённай газеты 
“За сацыялістычную Радзіму” (ліпень 1944г.) 

75 гадоў назад загадам Вярхоўнага 
Галоўнакамандуючага Узброенымі сіламі СССР 
вайсковым злучэнням і часцям, якія вызначаліся пры 
вызваленні горада Слуцка ад нямецка-фашысцкіх 
захопнікаў, прысвоена ганаровае найменне “Слуцкія” 
(5.07.1944г.) 
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75 гадоў назад створаны Слуцкі гархарчпрамгандаль 
(ліпень 1944г.)  

75 гадоў назад Слуцкі раен увайшоў у склад 
Бабруйскай вобласці (верасень 1944г.) 

70 гадоў з часу стварэння Беларускай 
геолагаразведачнай экспедыцыі, філіяла РУП 
“Белгеалогія” у Слуцку (10.09.1949г.) 

70 гадоў назад адкрыта гарадская дзіцячая 
бібліятэка (1949г.). 

65 гадоў назад Слуцкі раен ўвайшоў у склад Мінскай 
вобласці (студзень 1954г.) 

65 гадоў назад было арганізавана Рэспубліканскае 
унітарнае прадпрыемства меліярацыйных сістэм 
“Слуцкая ПМС” (9.08.1954г.) 

65 гадоў назад у Слуцку адкрыўся 
процітуберкулезны дыспансер (снежань 1954г.) 

65 гадоў назад пачала працаваць дзіцячая юнацкая 
спартыўная школа (зараз Слуцкая спецыялізаваная 
дзіцяча-юнацкая школа алімпійскага рэзерву) 
(снежань 1954г.) 

60 гадоў назад чыгуначны пад’яздны пуць 
працягласцю 25 км злучыў станцыю Слуцк са 
станцыяй Калій (2.07.1959г.) 

60 гадоў назад у Слуцку адкрыты кінатэатр 
“Беларусь” (28.08.1959г.) 
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55 гадоў назад створаны саўгас “Танежыцы” (1964г.) 
(зараз КСУП “Эксперыментальная база”Танежыцы”) 

45 гадоў назад на базе аўтамотаклуба пачала 
працаваць аўтамабільная школа (1974г.) 

45 гадоў назад створаны Слуцкі вытворчы ўчастак 
рэспубліканскага вытворчага аб"яднання 
«Белбытрадыётэхніка» (цяпер адкрытае 
акцыянернае таварыства «СлуцкАблГарант») 
(1974г.) 

40 гадоў назад створана раенная цэнтралізаваная 
бібліятэчная сістэма (1979г.) 

40 гадоў назад  узведзены комплекс райбальніцы і 
паліклінікі (1979г.) 

40 гадоў назад створаны народны фальклорны 
ансамбль “Ячаўскія вячоркі” (1979г.) 

40 гадоў назад на месцы спаленай вескі Пераходы 
пастаўлены помнік (1979г.) 

40 гадоў назад  у Слуцку пачало працаваць бюро па 
працаўладкаванню і інфармацыі насельніцтва 
(цяпер аддзел занятасці насельніцтва ўпраўлення па 
працы, занятасці і сацыяльнай абароне раённага 
выканаўчага камітэта) (1979г.) 

35 гадоў з часу стварэння вадасховішча Боркі 
(1984г.) 
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30 гадоў назад на меліяраваных землях у вярхоўі 
ракі Случ пачата будаўніцтва саўгаса «Слуцк» ( 
1989г.) 

30 гадоў з часу адкрыцця дзяржаўнай установы 
адукацыі «Селішчанская дзіцячая музычная школа 
мастацтваў» (1989г.) 

30 гадоў назад пачала дзейнічаць станцыя юных 
турыстаў (зараз ДУ “Слуцкі цэнтр турызму”) 
(15.02.1989) 

30 гадоў назад адчыніла дзверы для вучняў 
сярэдняя агульнаадукацыйная школа №12 г.Слуцка 
(1.09.1989г.) 

25 гадоў назад выйшаў першы нумар праваслаўнай 
духоўна-асветніцкай газеты “Преображение”, 
заснаванай Свята-Міхайлаўскім саборам (чэрвень 
1994г.) 

20 гадоў назад у весцы Грэск пачала дзейнічаць 
праваслаўная царква (14.02.1999г.) 

15 гадоў назад у Мінску на доме № 28 на праспекце 
Незалежнасці ўстаноўлена мемарыяльная дошка 
былому міністру аховы здароўя БССР прафесару І. 
А. Інсараву, ураджэнцу в. Селішча Слуцкага раена 
(24.06.2004г.) 

15 гадоў назад адбылося адкрыццё памятнага знака 
ахвярам лагера палонных (1941–1944) на тэрыторыі 
ваеннага гарадка па вул. Віленскай (22.06..2004г.) 



15 

15 гадоў назад зарэгістравана дзяржаўная ўстанова 
адукацыі “Тэрытарыяльны цэнтр сацыяльнага 
абслугоўвання насельніцтва Слуцкага раена” 
(28.09.2004г.) 

10 гадоў назад у весцы Агароднікі Казловіцкага 
сельсавета адкрыта аддзяленне кругласутачнага 
знаходжання грамадзян пажылога ўзросту і інвалідаў 
(31.07.2009г.) 

10 гадоў назад на базе сярэдняй 
агульнаадукацыйнай школы №7 пачала дзейнічаць 
гімназія № 2 г. Слуцка (1.09.2009г.) 

10 гадоў з дня адкрыцця цэнтра праваслаўнай 
асветы імя свяціцеля Дзімітрыя Растоўскага 
(10.11.2009г.) 

5 гадоў з дня адкрыцця у гімназіі № 1 мемарыяльнай 
дошкі ў гонар В. Цэраскага, вядомага астранома, 
даследчыка, выпускніка гімназіі (лістапад 2014г.). 

5 гадоў з дня адкрыцця  дзяржаўнай установы 
адукацыі “Дашкольны цэнтр развіцця дзіцяці 
“Сонейка” (24.12.2014) 
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320 гадоў з дня нараджэння Міхаіла Казачынскага 
(1699 – 1755), дзеяча праваслаўнай царквы, 
педагога, пісьменніка, філосафа, архімандрыта 
Слуцкага Свята-Троіцкага манастыра (1748–1755гг.) 

225 гадоў з дня нараджэння Сухазанета Мікалая 
Ануфрыевіча (1794, в. Вясея – 22.07.(03.08) 1871), 
расійскага ваеннага дзеяча, удзельніка Айчыннай 
вайны 1812 года на тэрыторыі Беларусі, генерала ад 
артылерыі. 

110 гадоў з дня нараджэння Гладкага Аляксандра 
Пятровіча (1909, в. Раманава (цяпер – Леніна), 
вучонага-гістолага, доктара медыцынскіх навук, 
прафесара. 

 

Студзень 

70 гадоў з дня нараджэння Мінчанкі Леаніда 
Іванавіча (2.01.1949, в. Набушава), вучонага ў 
галіне матэматычнай кібернетыкі, доктара фізіка-
матэматычных навук, прафесара. 

90 гадоў з дня нараджэння Клебановіча Васілія 
Федаравіча (7.01.1929, в. Грэск – 2008), вучонага ў 
галіне глебазнаўства, лаўрэата Дзяржаўнай прэміі 
Беларусі.. 

115 гадоў з дня нараджэння Чымбурга Івана Савіча 
(27.01.1904, в. Еўлічы – 1978), беларускага 
філосафа, кандыдата гістарычных навук. 
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130 гадоў з дня нараджэння Мамонькі Язэпа 
Аляксеевіча (28.01.1889, в. Залессе – 10.09.1937), 
беларускага палітычнага дзеяча. 

90 гадоў з дня нараджэння Грыцкевіча Анатоля 
Пятровіча (31.01.1929, г. Мінск – 2015), гісторыка, 
доктара гістарычных навукк, аўтара кнігі па гісторыі 
Слуцка “Древний город на Случи”. 

 

Люты 

75 гадоў з дня нараджэння Бігезы Валянціны 
Мінаўны (11.02.1944, г. Слуцк), кандыдата 
філалагічных навук. 

140 гадоў з дня нараджэння Івашкевіча Януша 
(16.02.1879, в. Гольчыцы – 6.08.1944), гісторыка, 
прафесара. 

70 гадоў з дня нараджэння Карташэвіча Анатоля 
Мікалаевіча (19.02.1949, г. Слуцк), вучонага ў галіне 
аўтатрактарабудавання, доктара тэхнічных навук, 
прафесара. 

75 гадоў з дня нараджэння Луцэвіча Леаніда 
Міхайлавіча (29.02.1944, в.Працавічы), вучонага ў 
галіне ветэрынарыі, доктара ветэрынарных навук, 
прафесара. 
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Сакавік 

85 гадоў з дня нараджэння Яновіча Леаніда 
Аляксандравіча (4.03.1934, в. Кажушкі), вучонага-
матэматыка, доктара фізіка-матэматычных навук, 
прафесара, лаўрэата прэміі НАН Беларусі. 

210 гадоў з дня нараджэння Карсаліна Кандрата 
Ільіча (9.03.1809 - 1883, г. Слуцк), жывапісца, 
майстра партрэтнага жанру. 

100 гадоў з дня нараджэння Гарбацэвіч Праскоўі 
Данілаўны (10.03.1919, в. Кальчыцы – 1999), урача-
фтызіятра, заслужанага ўрача Беларусі, Героя 
Сацыялістычнай Працы. 

85 гадоў з дня нараджэння Клебановіча Міхася 
(Міхаіла Іванавіча) (14.03.1934, в.Грэск), пісьменніка, 
заслужанага работніка культуры Беларусі. 

50 гадоў з дня нараджэння Матыліцкай Наталлі 
Віктараўны (15.03.1969, в. Боркі), фалькларыста, 
выканаўца беларускіх народных песень. 

80 гадоў з дня нараджэння Дробыша Станіслава 
Іосіфавіча (17.03.1939, в. Заграддзе – 2013), 
харавога дырыжора, педагога, прафесара, 
заслужанага работніка культуры Беларусі. 

65 гадоў з дня нараджэння Жука Івана Васільевіча 
(18.03.1954, в.Паўстынь), вучонага ў галіне 
машынабудавання і аўтамабільнага транспарту, 
доктара тэхнічных навук. 
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95 гадоў з дня нараджэння Садзіна Уладзіміра 
Сцяпанавіча (19.03.1924 – 23.02.2010), мастака, 
графіка, заслужанага работніка культуры Беларусі, 
ганаровага грамадзяніна Слуцкага раена. 

80 гадоў з дня нараджэння Герасімовіча 
Аляксандра Ніканоравіча (26.03.1939, в. Танежыцы 
– 2006), вучонага ў галіне тэарэтычнай 
электратэхнікі, доктара тэхнічных навук, прафесара. 

75 гадоў з дня нараджэння Дуброўшчык Вольгі 
Ільінішны (27.03.1944, в. Вялікая Сліва), вучонага ў 
галіне хірургіі, доктара медыцынскіх навук, 
прафесара. 

95 гадоў з дня нараджэння Мохарта Вячаслава 
Андрэевіча (28.03.1924, в.Шулякі – 2003), вучонага 
ў галіне ўралогіі, доктара медыцынскіх навук, 
прафесара, заслужанага дзеяча навукі Беларусі. 

105 гадоў з дня нараджэння Бранавіцкага 
Аляксандра Юльянавіча (29.03.1914, в.Танежыцы 
– 24.07.1975), вучонага ў галіне патафізіялогіі, 
члена-карэспандэнта НАН Беларусі, заслужанага 
дзеяча навукі Беларусі.   

 

Красавік 

85 гадоў з дня нараджэння Казлоўскага Мікалая 
Якаўлевіча ( 01.04.1934, в. Бранавічы), вучонага ў 
галіне фізіка-тэхнічных навук. 
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80 гадоў з дня нараджэння Кобец Ларысы 
Уладзіміраўны (7.04.1939, в. Сярагі), вучонага ў 
галіне неарганічнай хіміі, доктара хімічных навук. 

155 гадоў з дня нараджэння Слупскага Аляксандра 
Іванавіча (16.04.1864, г. Слуцк – пасля 1907), 
беларускага літаратара, гісторыка і археолага. 

65 гадоў з дня нараджэння Акулава Уладзіміра 
Іванавіча (23.04.1954), мастака-жывапісца, графіка. 

 

Май 

170 гадоў з дня нараджэння Цэраскага Вітольда 
Карлавіча (9.05.1849, г. Слуцк – 29.05.1925), 
расійскага вучонага-астранома, пачынальніка 
даследаванняў і заснавальніка навуковай школы па 
астрафотаметрыі ў Расіі, педагога. 

115 год з дня нараджэння Касцюкевіча Мікалая 
Ігнатавіча (9.05.1904, в.Варкавічы – 9.12.1978), 
вучонага ў галіне метэаралогіі, доктара 
сельскагаспадарчых навук, прафесара, заслужанага 
дзеяча навукі Беларусі. 

235 гадоў з дня нараджэння Бярновіча Сэрвацы 
Станіслава Антона Міхалавіча (14.05.1784, Слуцкі 
павет  – каля 1835), дзяржаўнага дзеяча. 

145 гадоў з дня нараджэння Глікмана Давіда 
Іосіфавіча,  рускага паэта-сатырыка, драматурга 
(17.05.1874, г. Слуцк – 20.01.1936) 



22 

95 гадоў з дня нараджэння Пятроўскага Паўла 
Якаўлевіча (31.05.1924, в. Кулікі – 23.01.2000), 
вучонага ў галіне геабатанікі, лаўрэата Дзяржаўнай 
прэміі Беларусі. 

 

Чэрвень 

85 гадоў з дня нараджэння Хількевіча Анатоля 
Паўлавіча (11.06.1934, в. Бярозаўка – 2005), 
вучонага-філосафа, заслужанага дзеяча навукі 
Беларусі. 

155 гадоў з дня нараджэння Сержпутоўскага 
Аляксандра Казіміравіча (21.06.1864, в. Бялевічы – 
5.03.1940), беларускага этнографа і фалькларыста, 
мовазнаўца. 

 

Ліпень 

85 гадоў з дня нараджэння Коўчура Сяргея 
Рыгоравіча (1.07.1934, в. Прыдзіркі), вучонага ў 
галіне хімічнай тэхналогіі, доктара тэхнічных навук, 
прафесара. 

90 гадоў з дня нараджэння Кахановіча Уладзіміра 
Сяменавіча (2.07.1929, в. Бранавічы – 27.03.1992),  
вучонага ў галіне энергетыкі, доктара тэхнічных 
навук, прафесара. 
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95 гадоў з дня нараджэння Казлова Віктара 
Аляксеевіча (23.07.1924, г. Слуцк – 1998), 
дзяржаўнага дзеяча БССР. 

70 гадоў з дня нараджэння Жука Валерыя 
Іванавіча (25.07.1949, в. Паўстынь), 
мастацтвазнаўцы, лаўрэата Дзяржаўнай прэміі 
Беларусі. 

 

Жнівень 

460 гадоў з дня нараджэння Алелькавіча Юрыя ІІІ, 
князя Слуцкага, сына Юрыя Юр’евіча (17.08.1559 –
6.05.1586) 

80 гадоў з дня нараджэння Забродскага Эдуарда 
Андрэевіча (20 (ці 25).08.1939, в. Рубеж), вучонага-
гісторыка, палітолага, доктара гістарычных навук, 
прафесара. 

80 гадоў з дня нараджэння Санько Валерыя 
Аляксеевіча (29.08.1939, в. Вялікая Сліва), 
пісьменніка, журналіста. 

 

Верасень 

130 гадоў з дня нараджэння Пратасевіча Івана 
Іовіча(11.09.1889, в. Клешава – 20.04.1969), 
педагога, метадыста. 
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100 гадоў з дня нараджэння Мяцельскага Мікалая 
Уладзіміравіча (16.09.1919, в.Грэск – 30.12.1997), 
матэматыка, педагога, доктара педагагічных навук, 
прафесара. 

285 гадоў з дня нараджэння Бярновіча Міхала 
(24.09.1734, Слуцкі павет – пасля 1802), 
дзяржаўнага дзеяча ВКЛ. 

 

Кастрычнік 

105 гадоў з дня нараджэння Рубанава Сяргея 
Федаравіча (7.10.1914 – 13.11.1987), беларускага 
вучонага-педагога, кандыдата педагагічных навук, 
заслужанага настаўніка Беларусі, Героя 
Сацыялістычнай Працы, дырэктара сярэдняй школы 
№ 10 г.Слуцка. 

55 гадоў з дня нараджэння Падліпскай Зоі 
Іванаўны (7.10.1964, в. Сярагі (п. Манькова)), 
паэтэсы, галоўнага рэдактара часопіса “Роднае 
слова”. 

80 гадоў з дня нараджэння Жаўрыда Эдварда 
Антонавіча (8.10.1939, г. Слуцк), вучонага ў галіне 
анкалогіі, доктара медыцынскіх навук, прафесара, 
лаўрэата Дзяржаўнай прэміі Беларусі. 

105 гадоў з дня нараджэння Случаніна Лявона ( 
сапр. Шпакоўскі Лявон Раманавіч) (15.10.1914, в. 
Лучнікі – 25.10.1995), беларускага паэта. 
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95 гадоў з дня нараджэння Мурашкі Анцінеі 
Рыгораўны (15.10.1924, в. Кірава – 2011), 
мовазнаўца, кандыдата філалагічных навук, лаўрэат 
Дзяржаўнай прэміі СССР. 

105 гадоў з дня нараджэння Жука Міколы (Мікалая 
Андрэевіча) (24.10.1914, в. Паўстынь – 14.10.1995), 
паэта, педагога, выдатніка народнай асветы 
Беларусі. 

110 гадоў з дня нараджэння Зубовіча Дзмітрыя 
Дзмітрыевіча (29.10.1909, в.Бялевічы – 14.04.1976), 
генерал-лейтэнанта. 

 

Лістапад 

120 гадоў з дня нараджэння Жука Паўла 
Сцяпанавіча (лістапад 1899, Слуцкі раен – 1924), 
дзеяча нацыянальна-культурнага руху. 

140 гадоў з дня нараджэння Аляксандра (у свеце 
Шалай Аляксандр Сяменавіч) (20.11.1879, г. Слуцк 
–14.11.1937), протаіерэя, новапакутніка Мінскай 
епархіі. 

135 гадоў з дня нараджэння Басалыгі Дзмітрыя 
Мікалаевіча (27.11.1884, в. Варкавічы - 15.04.1969), 
рэвалюцыянера, дзеяча тэатра і кіно. 
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Снежань 

110 гадоў з дня нараджэння Арастовіча Івана 
Васільевіча (4.12.1909, в. Рабак – 30.7.1978), 
аднаго з арганізатараў і кіраўнікоў партызанскага 
руху на тэрыторыі Мінскай вобласці ў гады Вялікай 
Айчыннай вайны. 

90 гадоў з дня нараджэння Родчанкі Рыгора 
Віктаравіча (8.12.1929, Луганская вобл., Украіна –
1994), краязнаўца, педагога, фалькларыста, паэта. 

60 гадоў з дня нараджэння  Шаўцова Юрыя 
Анатоьевіча (16.12.1959, г. Слуцк), беларускага 
спартсмена-гандбаліста, трэнера, заслужанага 
майстра спорту. 

100 гадоў з дня нараджэння Маглыша Пятра 
Якаўлевіча (19.12.1919, в. Варкавічы – сакавік 
1943г.), арганізатара і кіраўніка Слуцкага 
камуністычнага падполля ў гады Вялікай Айчыннай 
вайны. 

80 гадоў з дня нараджэння Васілевіча Мікалая 
Ільіча (19.12.1939, в. Варкавічы), заслужанага 
работніка сельскай гаспадаркі Беларусі, ганаровага 
грамадзяніна Слуцкага раена. 

95 гадоў з дня нараджэння Радзюка Мікалая 
Герасімавіча (19.12.1924, в.Навадворцы – 
19.11.1943), кіраўніка падпольнай камсамольска-
маладзежнай групы ў в.Навадворцы. 
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Памятныя даты календара, 2019.  

г.Слуцк, Слуцкі раён 
 
 
Складальнік: С. І. Сарагавец 

Рэдактар: Л. В. Гурыновіч 

Камп’ютэрны набор: С. І. Сарагавец 
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