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Слуцк – адзін з самых старажытных беларускіх гарадоў, 

які  мае за плячыма сваю адметную, насычаную вялікімі 

падзеямі гісторыю. У 2016 г. горад адзначыў  

дзевяцісотгадовы юбілей. Яго веліч і славу стваралі многія 

пакаленні слутчан, людзі розных прызванняў і прафесій. Многія 

з іх з’яўляюцца юбілярамі 2017 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 2017, г.Слуцк, Слуцкі раен” з’яўляюцца звесткі з 

наступных выданняў: 
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Архітэктура Беларусі: энцыкл. даведнік / рэдкал.: А. А.Воінаў [і 
інш.].- Мінск: Беларуская Энцыклапедыя, 1993. – 620с. 

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

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

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

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

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. – 6т. 

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

Вялікае княства Літоўскае: энцыклапедыя: у 2 т. /рэдкал.: Г. П. 
Пашкоў (гал.рэд.) [і інш.]. - Мінск: Беларуская энцыклапедыя, 
2006. – 2т. 

Минская область: энциклопедия: в 2 т. / редкол.: Л. Ф. Крупец, 
Г. П. Пашков [и др.]. – Минск.: Беларуская Энцыклапедыя, 
2007.- 2т. 

Памяць: гіст.-дакум. хроніка Слуцкага р-на і г.Слуцка: у 2 кн.-
Мінск.:БЕЛТА,2000-2001.-2т. 
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Республика Беларусь: энциклопедия: в 6 т. / редкол.: Г. П. 
Пашков (гл.ред.) [и др.] - Минск: Беларуская энцыклапедыя, 
2005-2008. – 6т. 

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

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

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

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

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

Этнаграфія Беларусі: энцыклапедыя / Беларуская Савецкая 
Энцыклапедыя; рэдкал.: І. П. Шамякін (гал.рэд.) [і інш.]. – Мінск.: 
Беларуская Савецкая Энцыклапедыя, 1989. – 575с.:фат., іл. 
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510 гадоў з часу ўваходжання Слуцкага княства ў склад 
Навагрудскага ваяводства ў якасці самастойнай 
адміністрацыйна-тэрытарыяльнай адзінкі (1507г.) 
 
500 гадоў назад пачаліся запісы ў “Слуцкім памянніку” 
(памінальніку), які запаўняўся да ХVІІІ стагоддзя (1517г.) 
 
435 гадоў назад Слуцк быў падзелены паміж братамі 
Алелькавічамі Юрыем, Аляксандрам, Іванам-Сімяонам на 
Стары горад, Новы горад і Востраў, адпаведна падзелена і 
княства (1582г.) 
 
425 гадоў назад адноўлена адзінства Слуцка і Слуцкага княства 
(1592г.) 
 
405 гадоў назад Слуцк ад князеў Алелькавічаў перайшоў ва 
ўладанне княжацкай дынастыі Радзівілаў (1612г.) 
 
400 гадоў з часу заснавання гімназіі ў Слуцку, адной са 
старэйшых сярэдніх навучальных устаноў на Беларусі (1617г.) 
 
365 гадоў назад Магдэбурскае права на самакіраванне Слуцку 
было дадзена другі раз (27.08. 1652г.) 
 
340 гадоў з пачатку дзейнасці ў Слуцку іераманаха Дзімітрыя, 
мітрапаліта Растоўскага, святога Рускай Праваслаўнай Царквы 
(снежань 1677 г.) 
 
310 гадоў з часу заснавання езуіцкай калегіі са школай (1707г.) 
 
250 гадоў з часу ўтварэння Слуцкай канфедэрацыі 
праваслаўнай шляхты (20.03. 1767г.) 
 
250 гадоў з часу адкрыцця праваслаўнай духоўнай школы 
(сакавік 1767г.) 
 
230 гадоў назад Слуцк наведаў кароль Рэчы Паспалітай 
Станіслаў Аўгуст Панятоўскі (май – чэрвень 1787г.) 
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205 гадоў назад адбыўся бой рускіх войскаў з французамі каля 
мястэчка Раманава (зараз в.Леніна) (ліпень 1812г.) 
 
185 гадоў назад Слуцкам стаў валодаць князь Людвіг Леан (Леў 
Пятровіч) Вітгенштэйн (1832г.) 
 
175 гадоў з часу адкрыцця ў горадзе Слуцку бальніцы (1842г.) 
 
170 гадоў назад Слуцк з прыватнай уласнасці перададзены 
дзяржаўным уладам (1847г.) 
145 гадоў з часу адкрыцця ў весцы Чапліцы народнага 
вучылішча (1872г.) 
 
140 гадоў назад у Слуцку пачала дзейнічаць друкарня 
мешчаніна Яброва (1877г.) 
 
120 гадоў з часу адкрыцця ў Слуцку спіртаачышчальнага 
прадпрыемства (1897г.) 
 
120 гадоў назад у весцы Старэва пачаў працаваць шклозавод 
(1897г.) 
 
120 гадоў з пачатку дзейнасці ў весцы Старэва лесапільнага 
прадпрыемства (1897г.) 
 
120 гадоў з часу адкрыцця на хутары Кучын лесапільнага 
прадпрыемства (1897г.) 
 
115 гадоў назад у горадзе пачало працаваць мужчынскае 
вышэйшае вучылішча (1902г.) 
 
110 гадоў назад Слуцкі летапіс упершыню ў поўным выглядзе 
быў надрукаваны ў XVII томе поўнага збору рускіх летапісаў 
(1907г.) 
 
105 гадоў з часу адкрыцця Слуцкай жаночай гімнзіі (11.08. 
1912г.) 
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105 гадоў Слуцкаму камбінату хлебапрадуктаў ( спачатку быў 
паравы млын купца Ф.Х. Мышалава) (1912г.) 
 
100 гадоў з часу ўтварэння Слуцкага Савета рабочых і 
салдацкіх дэпутатаў  (сакавік 1917г.) 
 
100 гадоў з часу ўтварэння Слуцкага павятовага Савета 
сялянскіх дэпутатаў (ліпень 1917г.) 
 
100 гадоў з дня ўсталявання савецкай улады ў Слуцку 
(08.11.1917) 
 
100 гадоў з часу ўтварэння ў Слуцку культурна-асветніцкай 
арганізацыі “Папараць-кветка” (1917г.) 
 
95 гадоў з часу адкрыця ў Слуцку сельскагаспадарчага і 
будаўнічага тэхнікумаў, прафесійна-тэхнічнай школы (1922г.) 
 
95 гадоў з часу ўтварэння Кіраўскага сельскага Савета 
дэпутатаў (1922г.) 
 
95 гадоў з часу ўтварэння Сяражскага сельскага Савета 
дэпутатаў (1922г.) 
 
90 гадоў назад першых навучэнцаў прыняў педагагічны 
тэхнікум, пераўтвораны затым у вучылішча (1927г.) 
 
80 гадоў назад пракладзена чыгуначная лінія Слуцк – Цімкавічы 
(1937г.) 
 
80 гадоў назад першую прадукцыю выпусціў масласыраробчы 
завод (1937г.) 
 
65 гадоў з часу адкрыцця Слуцкага сельскага прафесіянальна-
тэхнічнага вучылішча № 209 механізацыі сельскай гаспадаркі (з 
2005 г. - Слуцкі дзяржаўны сельскагаспадарчы прафесіянальны 
ліцэй) (02.04.1952г.) 
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65 гадоў з дня заснавання Слуцкага краязнаўчага музея 
(27.09.1952г.) 
 
65 гадоў з дня заснавання Слуцкага аддзела Дэпартамента 
аховы (01.12.1952г.) 
 
60 гадоў назад першую прадукцыю дала Слуцкая макаронная 
фабрыка (01.07. 1957 г.) 
 
60 гадоў з часу стварэння духавога аркестра гарадскога Дома 
культуры (з 1975 года мае званне народнага) (1957г.) 
 
55 гадоў з часу адкрыцця Слуцкага медыцынскага вучылішча (з 
2007г. — Слуцкі дзяржаўны медыцынскі каледж) (01.09.1962г.) 
 
50 гадоў з часу ўтварэння Слуцкага вытворчага ўчастка 
аб’яднання Мінскаблсельбуд ( з 2001 г. — філіял №1 УП 
“Мінскаблсельбуд”.) (20.02.2967г.) 
 
50 гадоў з часу адкрыцця Слуцкай гарадской бібліятэкі – філіяла 
№ 1 (01.07.1967г.) 
 
50 гадоў назад быў створаны трэст “Слуцксельбуд” (1967г.) 
 
40 гадоў назад створана Слуцкае гандлева-прамысловае 
аб’яднанне “Металіст” (05.01.1977г.) 
 
40 гадоў назад першых вучняў прыняла сярэдняя школа № 8 
(01.09.1977г.) 
 
40 гадоў з часу адкрыцця Слуцкага прафесійна-тэхнічнага 
вучылішча № 132 (01.09.1977г.) 
 
40 гадоў з часу адкрыцця Слуцкай дзіцячай мастацкай школы 
(жнівень 1977г.) 
 
35 гадоў з часу адкрыцця стаматалагічнай паліклінікі ў Слуцку 
(08.01.1982) 
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35 гадоў з часу адкрыцця новага аўтавакзала ў г. Слуцку 
(07.05.1982г.) 
 
35 гадоў з дня заснавання санаторыя “Случ” (01.11.1982г.) 
 
35 гадоў назад пачаў працаваць міжшкольны вучэбна-вытворчы 
камбінат (1982г.) 
 
30 гадоў з часу адкрыцця дзіцячай турыстычнай базы ў Слуцку ( 
01.01.1987г.) 
 
30 гадоў з часу ўтварэння Слуцкага Савета ветэранаў (люты 
1987г.) 
 
25 гадоў назад на базе Дома піянераў і школьнікаў арганізаваны  
Цэнтр дзіцячай творчасці (1992г.)  
 
25 гадоў з часу выхаду з друку зборніка вершаў слуцкіх паэтаў 
“На крылах душы” (1992г.) 
 
25 гадоў назад Слуцкая раённая газета “Шлях Ільіча” 
перайменавана ў газету “Слуцкі край” (09.01.1992г.) 
 
20 гадоў назад створаны гарадскі маладзежны цэнтр 
(14.06.1997) 
 
20 гадоў назад першых вучняў прыняла сярэдняя школа № 13 
(01.12.1997г.) 
 
15 гадоў з часу адкрыцця “Тэрытарыяльнага цэнтра 
сацыяльнага абслугоўвання сям’і і дзяцей г.Слуцка” 
(28.03.2002г.) 
 
15 гадоў назад рашэннем Мінскага абласнога выканаўчага 
камітэта Сорагскай сярэдняй школе прысвоена імя генерал-
палкоўніка К.В. Герчыка (верасень 2002) 
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10 гадоў назад на вуліцы 14-ці Партызан устаноўлены помнік 
Маршалу Савецкага Саюза Г. К. Жукаву (12.04.2007г.) 
 
10 гадоў назад адкрыты мемарыяльны знак у памяць жыхароў 
яўрэйскай нацыянальнасці, якія загінулі ў Слуцкім гета ў гады 
вялікай Айчыннай вайны (16.09.2007г.) 
 
10 гадоў назад у Слуцку прайшло першае абласное свята-
конкурс “Беларуская лялька” (29.09.2007г.) 
10 гадоў з дня адкрыцця сельскага Дома культуры ў аграгарадку 
Вежы (30.12.2007г.) 
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525 гадоў з дня нараджэння Алелькавіча Юрыя (1492 – 1542), 
дзяржаўнага і ваеннага дзеяча ВКЛ.  
 
150 гадоў з дня нараджэння Сеўрука Леаніда Сафонавіча 
(1867, Слуцкі раён – 1918), прыродазнаўца, педагога. 
 
140 гадоў з дня нараджэння Гельфанда Хаіма Янкеля 
Шыманавіча (1877, г. Слуцк – 1932), палітычнага дзеяча і 
публіцыста ў эміграцыі (ЗША) 
 
115 гадоў з дня нараджэння Шэйнмана Міхаіла Маркавіча 
(1902, г.Слуцк – 1977), доктара гістарычных навук, выпускніка 
Слуцкай гімназіі, аўтара манаграфій па гісторыі Ватыкана. 
 

Студзень 

 
80 гадоў з дня нараджэння Сакалоўскага Анатоля 
Міхайлавіча (02.01.1937, в.Палікараўка), беларускага вучонага 
ў галіне траўматалогіі і артапедыі, доктара медыцынскіх навук, 
прафесара. 
 
110 гадоў з дня нараджэння Шулякоўскага Яўхіма Герцавіча 
(11.01.1907, г.Слуцк – 27.02.1984), гісторыёграфа, археолага, 
краязнаўца, кандыдата гістарычных навук. 
 
95 гадоў з дня нараджэння Шахновіча Васіля Васільевіча 
(12.01.1922, в.Сярагі – 1983), генерал-лэйтэнанта, удзельніка 
Вялікай Айчыннай вайны. 
 
50 гадоў з дня нараджэння Якімовіча Міхаіла Іванавіча 
(13.01.1967, г.Слуцк), беларускага спартсмена-гандбаліста, 
заслужанага майстра спорту СССР, чэмпіена XXV Алімпійскіх 
гульняў. 
 
110 гадоў з дня нараджэння Лушчыцкага Івана Мікалаевіча 
(20.01.1907, в. Агароднікі – 09.09.1973) беларускага філосафа, 
прафесара, доктара філасофскіх навук. 
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95 гадоў з дня нараджэння Васілевіча Сцяпана Юстынавіча 
(21.01.1922, в.Казловічы), беларускага архітэктара. 
 
75 гадоў з дня нараджэння Калешкі Уладзіміра Міхайлавіча 
(23.01.1942, в.Малышэвічы), беларускага вучонага ў галіне 
мікра- і нанаэлектронікі інфарматыкі і інтэлектуальных сістэм, 
доктара тэхнічных навук, прафесара. 
 
130 гадоў з дня нараджэння Анташэўскага Апанаса 
Федаравіча (30.01.1887, г.Слуцк – 1938), палітычнага і 
грамадскага дзеяча 
 

Люты 

 
105 гадоў з дня нараджэння Кохана Яўхіма Іванавіча 
(03.02.1912, в.Навадворцы –1993), паэта. 
 
130 гадоў з дня нараджэння Шантыра Фабіяна (04.02.1887, 
г.Слуцк – 1920), беларускага пісьменніка, публіцыста, 
грамадскага і дзяржаўнага дзеяча. 
 
115 гадоў з дня нараджэння Мурашкі Рыгора Данілавіча 
(16.02.1902, в.Бязверхавічы – 1944), беларускага пісьменніка, 
крытыка, удзельніка падпольнага і партызанскага руху ў гады 
Ваялікай Айчыннай вайны. 
 
85 гадоў з дня нараджэння Сінягуба Івана Лявонцьевіча 
(20.02.1932, в.Казловічы – 10.12.2005), механізатара, 
трактарыста калгаса імя Кірава, Героя Сацыялістычнай працы. 
 
70 гадоў з дня нараджэння Ляўковіча Алега Аляксандравіча 
(21.02.1947, г.Слуцк), кандыдата эканамічных навук. 
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Сакавік 

 
85 гадоў з дня нараджэння Бранаўца Івана Нічыпаравіча 
(01.03.1932, пас. Камароўка), беларускага гастраэнтэролага і 
дыетолага, доктара медыцынскіх навук. 
 
80 гадоў з дня нараджэння Марціновіча Анатоля Андрэевіча 
(10.03.1937, г.Слуцк), беларускага вучонага ў галіне хірургіі. 
 
105 гадоў з дня нараджэння Герасімовіча Пятра Мікалаевіча 
(12.03.1912, в.Танежыцы – 1990), мастацтвазнаўцы і графіка. 
 

Красавік 

 
70 гадоў з дня нараджэння Жука Алеся (Аляксандра 
Аляксандравіча (01.04.1947,в.Клешава), беларускага 
пісьменніка, перакладчыка. 
 
85 гадоў з дня нараджэння Пракаповіча Івана Самсонавіча 
(01.04.1932, Слуцкі раен – 1998), спартыўнага журналіста. 
 
120 гадоў з дня нараджэння Гаўзе Файфеля Ісакавіча 
(15.04.1897, г.Слуцк – 1990), доктара юрыдычных навук. 
 
195 гадоў з дня нараджэння Равіча Іосіфа Іпалітавіча 
(16.04.1822, г.Слуцк   -21.09.1875), вучонага – ветэрынара, 
педагога. 
 
100 гадоў з дня нараджэння Кітуновіча Федара Рыгоравіча 
(16.04.1917, в.Агароднікі), педагога, прафесара, заслужанага 
настаўніка Беларусі. 
 
115 гадоў з дня нараджэння Іцкіна Макса Сяменавіча 
(20.04.1902, г.Слуцк – 20.12.1965), генерал-маера медыцынскай 
службы, удзельніка грамадзянскай і Вялікай Айчыннай войнаў. 
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Май 

 
75 гадоў з дня нараджэння Басалыгі Міхаіла Самуілавіча 
(01.05.1942, г.Слуцк), беларускага графіка, ілюстратара, 
педагога. 
 
80 гадоў з дня нараджэння Паўлюкевіча Мікалая 
Уладзіміравіча (18.05.1937, в.Бандары), вучонага ў галіне 
цеплафізікі, члена-карэспандэнта НАН Беларусі. 
 

Чэрвень 
 
315 гадоў з дня нараджэння Міхаіла Казіміра Радзівіла 
Рыбанькі (13.06.1702 –1762), дзяржаўнага дзеяча ВКЛ, 
мецэната, уладара Случчыны з 1760 па 1762 гг. 
 
85 гадоў з дня нараджэння Барташэвіч Галіны 
Аляксандраўны (18.06.1932. г.Слуцк), фалькларысткі, доктара 
філалагічных навук. 
 
70 гадоў з дня нараджэння Лосіка Георгія Васільевіча 
(23.06.1947, в.Леніна), беларускага псіхолага, доктара 
псіхалагічных навук. 
 

Ліпень 

 
80 гадоў з дня нараджэння Нядзелька Ноны Міхайлаўны, 
(20.07.1937, г.Мінск), беларускага архітэктара, заслужанага 
архітэктара Беларусі. Адна з яе работ – грамадскі цэнтр у весцы 
Казловічы (1984-1989) 
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Жнівень 

 
125 гадоў з дня нараджэння Корзуна Паўла Пятровіча 
(04.08.1892, в.Клешава –16.09.1943), ваенаначальніка, генерал-
лейтэнанта, удзельніка грамадзянскай і Вялікай Айчыннай 
войнаў. 
 
65 гадоў з дня нараджэння Нямковіча Мікалая Аляксеевіча 
(11.08.1952, в.Маяк), беларускага фізіка, доктара фізіка-
матэматычных навук. 
 
70 гадоў з дня нараджэння Хадаровіча Уладзіміра Паўлавіча 
(27.08.1947, г.Слуцк), беларускага мастака. 
 

Верасень 

 
45 гадоў з дня нараджэння Пашкевіча Алеся (Аляксандра 
Аляксандравіча) (11.09.1972, в.Набушава), беларускага 
пісьменніка. 
 
55 гадоў з дня нараджэння Зінчука Віктара Уладзіміравіча 
(13.09.1962, г.Слуцк), беларускага вучонага ў галіне фізіялогіі. 
 

Кастрычнік 

110 гадоў з дня нараджэння Бруя Федара Піліпавіча 
(2.10.1907, в.Іванаўскія Агароднікі – 17.01.1982), удзельніка 
Вялікай Айчыннай вайны, Героя Савецкага Саюза (1943г.) 
 
170 гадоў з дня нараджэння Вайніловіча Эдварда Адама 
(13.10.1847, г.Мінск –1928), гаспадарчага, палітычнага дзеяча 
Беларусі, буйнейшага памешчыка Случчыны. 
 
130 гадоў з дня нараджэння Калядкі Лукаша Сяменавіча 
(31.10.1887, в.Лесуны – 16.05.1966), дзеяча беларускага 
нацыянальнага руху пачатку 20 стагоддзя, генерал-маера 
інтэнданцкай службы. 
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120 гадоў з дня нараджэння Новіка Арцема Іванавіча 
(31.10.1897, в.Селішча –19.08.1984), вучонага ў галіне фізіялогіі 
сельскагаспадарчых жывел, доктара ветэрынарных навук, 
прафесара, заслужанага дзеяча навукі Беларусі. 
 

Лістапад 

 
115 гадоў з дня нараджэння Шчарбовіча Іосіфа Антонавіча 
(08.11.1902, в.Малая Альшанка – 05.04.1952), беларускага 
вучонага ў галіне гельмінталогіі, доктара ветэрынарных навук, 
прафесара. 
 
105 гадоў з дня нараджэння Золака Янкі (Даніловіча Антона 
Міхайлавіча) (14.11.1912, в.Лучнікі - 2000), паэта, празаіка, 
журналіста, выдаўца. 
 
80 гадоў з дня нараджэння Адзярыхі Уладзіміра Сцяпанавіча 
(15.11.1937, в.Горкі), беларускага вучонага-геабатаніка, 
кандыдата біялагічных навук. 
 

Снежань 

 
110 гадоў з дня нараджэння Крушыны Рыгора (сапр. Казака 
Рыгора)  (03.12.1907, в.Бязверхавічы –27.03.1979), беларускага 
паэта на эміграцыі. 
 
95 гадоў з дня нараджэння Васілевіч Алены Сямёнаўны 
(22.12.1922, в.Ліпнікі), беларускай пісьменніцы, заслужанага 
работніка культуры БССР. 
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Памятныя даты календара, 2017.  
г.Слуцк, Слуцкі раён 
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