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Слуцк – адзін з самых старажытных беларускіх 

гарадоў, які  мае за плячыма сваю адметную, 

насычаную вялікімі падзеямі гісторыю. Яго веліч і 

славу стваралі многія пакаленні слутчан, людзі розных 

прызванняў і прафесій. Многія з іх з’яўляюцца 

юбілярамі 2018 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 2018, 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. – 620  с. 

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. 

Минская область: энциклопедия: в 2 т. / редкол.: Л. Ф. 
Крупец, Г. П. Пашков [и др.]. – Минск.: Беларуская 
Энцыклапедыя, 2007.- 2 т. 
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Памяць: гіст.-дакум. хроніка Слуцкага р-на і г.Слуцка: у 
3 кн.-Мінск.:БЕЛТА,2000–2001.– 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 (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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620 гадоў з пачатку княжання ў Слуцку Аляксандра 
(Алелькі) Уладзіміравіча – заснавальніка дынастыі 
слуцкіх князёў Алелькавічаў (1398 – 1454) 
 
390 гадоў з часу выдання ў Любчанскай тыпаграфіі 
Навагрудскага ваяводства Статута слуцкай гімназіі 
(1628) 
 
365 гадоў назад сейм Рэчы Паспалітай у другі раз надаў 
Слуцку магдэбургскае права на гарадское 
самакіраванне (24 сакавіка 1653) 
 
350 гадоў назад збор кніг слуцкага князя Багуслава 
Радзівілла перададзены ў Кенігсбергскую бібліятэку 
Фрыдрыха Вільгельма (у1673 годзе на лацінскай мове 
выдадзены двухтомны каталог гэтых кніг) (1668) 
 
280 гадоў назад у Слуцку пачала працаваць суконная 
мануфактура, уладальнікам якой быў князь Радзівіл 
(1738) 
 
225 гадоў назад па ўказу Сената Расіі Слуцк стаў 
павятовым цэнтрам Мінскай губерні (23 красавіка 1793) 
 
190 гадоў з часу адкрыцця ў горадзе прыватнага 
жаночага пансіена (1828) 
 
190 гадоў назад у Слуцку пачало працаваць суконнае 
прадпрыемства (1828) 
 
180 гадоў з часу заснавання ў маентку Івань цукровага 
завода (1838) 
 
155 гадоў з часу заснавання Грэскай сярэдняй школы 
(спачатку было адкрыта народнае вучылішча)(1863) 
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150 гадоў з часу заснавання Лучнікоўскай сярэдняй 
школы (1868) 
140 гадоў з часу заснавання ў Слуцку метэаралагічнай 
станцыі (1878) 
 
140 гадоў назад узоры вырабаў цукровага завода 
маентка Івань дэманстраваліся ў Мінскім губернскім 
музеі (1878) 
 
110 гадоў назад прадукцыя шклозавода вескі Старэва 
атрымала вышэйшую ўзнагароду на міжнароднай 
выстаўцы мастацтва ў французскім горадзе Марсель 
(1908) 
 
100 гадоў назад утвораны Слуцкі падпольны 
бальшавіцкі камітэт, які арганізаваў барацьбу супраць 
нямецкіх акупантаў (1918) 
 
100 гадоў з часу стварэння Слуцкага міжраённага 

аддзялення гандлёвага рэспубліканскага ўнітарнага 
прадпрыемства «Мінаблсаюздрук» (1918) 
 
100 гадоў назад пачаў выходзіць тыдневік Беларускага 
Нацыянальнага Камітэта ў Слуцку “Родны край” 
(красавік 1918) 
 
100 гадоў з часу стварэння аддзела ўнутраных спраў 
Слуцкага райвыканкама (8 снежня 1918) 
 
100 год з часу стварэння Слуцкага раённага ваеннага 
камісарыята (16 снежня 1918) 
 
95 гадоў назад створана Слуцкае павятовае таварыства 
краязнаўства (1923) 
 
95 гадоў назад у горадзе пабудаваны прыватны 
маслабойны завод (1923) 
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95 гадоў назад на настаўніцкіх курсах у Слуцку чытаў 
лекцыі Якуб Колас (1923) 
95 гадоў назад пачаў працаваць ААТ “Слуцкі завод 
“Эмальпасуда” (1923) 
 
85 гадоў з часу заснавання Сяражскай сярэдняй школы 
(1933) 
 
80 гадоў назад пастановай Прэзідыума Цэнтральнага 
выканаўчага Камітэта БССР Слуцкая акруга ліквідавана; 
Слуцкі раен увайшоў у склад Мінскай вобласці (1938) 
 
80 гадоў назад пачала выдавацца раенная газета “За 
сацыялістычную Радзіму” (1938) 
 
80 гадоў назад першых вучняў прынялі сярэднія школы 
№ 9 і № 10 (1938) 
 
75 гадоў з часу выдання газеты “Патрыет Радзімы” – 
органа Слуцкага падпольнага міжраеннага камітэта 
КП(б)Б (студзень – чэрвень 1943) 
 
75 гадоў назад была створана партызанская брыгада 
64-я імя Чкалава, якая дзейнічала на акупіраванай 
тэрыторыі Слуцкага, Старадарожскага, Старобінскага, 
Любанскага раенаў (студзень 1943) 
 
75 гадоў назад былі расстраляны вязні (больш за 3 тыс. 
чалавек) гета “Школішча” (8 лютага 1943) 
 
75 гадоў назад нямецка-фашысцкія захопнікі знішчылі 
вёскі Беразінец, Гондарава, Задоўба, Захацінава, 
Краснае, Крушнік, Лазараў Бор, Лявішча, Перавалока, 
Пераходы, Фадзееўка разам з іх жыхарамі (23 лютага 
1943) 
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75 гадоў назад быў створаны Грэскі падпольны раенны 
камітэт КП(б)Б (12 сакавіка 1943) 
75 гадоў назад пачаў дзейнічаць Слуцкі падпольны 
раенны камітэт КП(б)Б (29 сакавіка 1943) 
 
75 гадоў назад выйшаў першы нумар газеты “Народны 
мсцівец” – органа Слуцкага падпольнага райкома 
КП(б)Б  (5 красавіка 1943) 
 
75 гадоў назад створана партызанская брыгада 101-я 
імя Аляксандра Неўскага, якая дзейнічала на 
акупіраванай  
тэрыторыі Слуцкага і Старобінскага раенаў (чэрвень 
1943) 
 
75 гадоў назад пачала выдавацца газета “Сталінец” – 
орган Грэскага падпольнага райкома КП(б)Б (27 чэрвеня 
1943) 
 
75 гадоў назад створана партызанская брыгада 95-я імя 
Фрунзе, якая дзейнічала на акупіраванай тэрыторыі 
Грэскага і Слуцкага раенаў (верасень 1943) 
 
75 гадоў назад Указам Прэзідыума Вярхоўнага Савета 
СССР ураджэнцу в. Лапацічы А. Уласаўцу прысвоена 
званне Героя Савецкага Саюза (26 кастрычніка 1943) 
 
75 гадоў назад Указам Прэзідыума Вярхоўнага Савета 
СССР ураджэнцу в. Іванаўскія Агароднікі Ф. Брую  
прысвоена званне Героя Савецкага Саюза (29 
кастрычніка 1943) 
 
70 гадоў з часу заснавання УА “Слуцкі дзяржаўны 
каледж” (1948) 
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70 гадоў з часу адкрыцця ў Слуцку аўтобуснага руху 
(красавік 1948) 
 
65 гадоў назад першую прадукцыю выпусціў Слуцкі 
хлебазавод (1953) 
65 гадоў з часу стварэння дзіцячай студыі выяўленчага 
мастацтва “Вытокі” (з 1981 года мае званне народнай) 
(1953) 
 
60 гадоў з часу стварэння ПМК–225 УП “Мінаблсельбуд” 
(1958) 
 
55 гадоў з часу заснавання УА ”СлуцкІ дзяржаўны 
медыцынскі каледж” (1963) 
 
55 гадоў назад першых вучняў прыняла сярэдняя школа 
№4 (1963) 
 
55 гадоў назад у Слуцку пабудаваны першы 
буйнапанэльны жылы дом (1963) 
 
55 гадоў назад створаны аркестр народных 
інструментаў Слуцкай дзіцячай школы мастацтваў (з 
1982 года мае званне народнага) (1963) 
 
55 гадоў з часу заснавання фабрыкі пашыву і рамонту 
адзення (1963) 
 
55 гадоў назад у склад Слуцкага раёна ўвайшоў 
Гацукоўскі сельсавет Уздзенскага раёна (1963) 
 
55 гадоў з часу заснавання ўстановы “Занальны 
дзяржаўны архіў у горадзе Слуцку” (11 лістапада 1963) 
 



12 

50 гадоў назад дырэктару слуцкай сярэдняй школы №10 
С. Ф. Рубанаву прысвоена званне Героя 
Сацыялістычнай Працы (1968) 
 
45 гадоў назад ураджэнцы вёскі Вішнёўка даярцы 
калгаса «1-е Мая» А. Г. Хацько прысвоена званне Героя 
Сацыялістычнай Працы (1973) 
45 гадоў з часу стварэння сельскага будаўнічага 
камбіната (1973) 
 
45 гадоў назад  першых вучняў прыняла сярэдняя 
школа №7 (цяпер гімназія № 2) (1973) 
 
40 гадоў назад Указам Прэзідыума Вярхоўнага Савета 
СССР ураджэнцу в. Сярагі загадчыку  Покрашаўскага 
фельчарска-акушэрскага пункта С. І. Шклярэўскаму. 
прысвоена званне Героя Сацыялістычнай працы (1978) 
 
35 гадоў назад створана гарадское вытворчае 
аб’яднанне жыллёва-камунальнай гаспадаркі (цяпер 
камунальнае ўнітарнае вытворчае прадпрыемства 
«Слуцкая жыллёва-камунальная гаспадарка») (1983) 
 
30 гадоў назад слуцкай   сярэдняй  школе  №10  
прысвоена  імя  яе былога дырэктара С.Ф. Рубанава 
(1988) 
 
30 гадоў назад у в. Лучнікі адкрыта дзіцячая музычная 
школа (1988) 
 
25 гадоў з часу стварэння Саюза прадпрымальнікаў 
Случчыны (1993) 
 
25 гадоў назад створаны народны ансамбль танца 
“Кордэс” (1993) 
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25 гадоў назад рашэннем Мінскага абласнога Савета 
дэпутатаў у гарадскую рысу Слуцка ўключаны вескі 
Крывадубаўка, Палек, Малое Журава (1993) 
 
20 гадоў назад на базе сярэдняй школы №1 пачала 
працаваць гімназія №1 (1 верасня 1998) 
 
20 гадоў назад у вёсцы Грэск пачала дзейнічаць новая 
бальніца (10 снежня 1998) 
 
15 гадоў назад у гарадскім выканаўчым камітэце 
падпісаны дагавор аб пабрацімстве і супрацоўніцтве 
паміж Слуцкам і італьянскім горадам Сан Джавані 
Вальдарна (6 красавіка 2003) 
 
10 гадоў назад у аграгарадку Лучнікі прыняў першых 
наведвальнікаў музей «Гісторыя СВК «Аграфірма 
«Лучнікі» (май 2008) 
 
10 гадоў назад у раённай цэнтральнай бібліятэцы 
прайшлі «Першыя Віткаўскія чытанні», прысвечаныя 
ўраджэнцу вёскі Еўлічы пісьменніку Васілю Вітку (май 
2008) 
 
10 гадоў назад Указам Прэзідэнта Рэспублікі Беларусь 
заснаваны флаг горада Слуцка і Слуцкага раёна, 
зацверджаны палажэнне аб флагу горада Слуцка і 
Слуцкага раёна, яго апісанне і выява (18 лістапада 
2008) 
 
10 гадоў назад у прафесіянальна-тэхнічным каледжы 
перапрацоўчай прамысловасці адкрыта першая ў 
Беларусі школа кулінарнага майстэрства (25 лістапада 
2008) 
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10 гадоў назад падпісана пагадненне аб супрацоўніцтве 
паміж Слуцкам і горадам Сісіян Рэспублікі Арменія (9 
снежня 2008) 
 
5 гадоў назад на новым абсталяванні па сучасных 
тэхналогіях на РУП “Слуцкія паясы” выраблены першы 
слуцкі пояс.(29 кастрычніка 2013) 
 
5 гадоў назад у в. Замосце ўстаноўлены памятны знак у 
гонар разведчыка-нелегала М. І. Мукасея (лістапад 
2013) 
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545 гадоў з дня нараджэння княгіні Анастасіі Іванаўны 
Мсціслаўскай Алелькавіч (Анастасіі Слуцкай) 
(1473?–1524) 

230 гадоў з дня нараджэння Сухазанета Івана 
Ануфрыевіча (1788, в. Вясея – 1861), расійскага 
ваеннага дзеяча, генерала ад артылерыі 

205 гадоў з дня нараджэння Непакайчыцкага Артура 
Адамавіча (1813, г. Слуцк – 1881), расійскага генерала 
ад інфантэрыі 
 
150 гадоў з дня нараджэння Сямашкі (дзявочае Ісаева) 
Валянціны Антонаўны (1868, г. Слуцк – 1938), 
піяністкі, педагога. 
 
130 гадоў з дня нараджэння Аляксея Васільевіча 
Бараноўскага (1888, в. Машчыцы – 1938), беларускага 
педагога, дзеяча нацыянальнага руху. 
 
130 гадоў з дня нараджэння  Богдана Сцяпана 
Пятровіча (1888, в.Рачкавічы – 10.01.1964), поўнага 
Георгіеўскага кавалера, удзельніка Першай сусветнай 
вайны. 
 
120 гадоў з дня нараджэння Разенгаўза Давіда 
Яфімавіча (1898, г. Слуцк), вучонага ў галіне 
ларынталогіі, кандыдата медыцынскіх навук. 
 
115 гадоў з дня нараджэння Чуйкі Мікалая Макаравіча 
(1903, в. Сярагі – 1983), вучонага, вынаходніка, доктара 
тэхнічных навук, прафесара. 
 
80 гадоў з дня нараджэння Харытановіча Валерыя 
Пятровіча (1938, г. Слуцк – май 2012), дзяржаўнага і 
прафсаюзнага дзеяча. 
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80 гадоў з дня нараджэння Абрамцава Сямёна 
Сямёнавіча (1938, в. Вясея), беларускага вучонага ў 

галіне ветэрынарыі. 
 

70 гадоў з дня нараджэння Скрыгана Міхаіла Іванавіча 
(1948, в. Грэск), адмірала. 
 

Студзень 

75 гадоў з дня нараджэння Чыркіна Аляксандра 
Аляксандравіча (2.01.1943, г.Слуцк), беларускага 
вычонага ў галіне біяхіміі. 

 
125 гадоў з дня нараджэння Гуткоўскага Паўла 
Макаравіча (25.01.1893, в.Забелы - 13.10.1962), 
беларускага мастака-графіка і жывапісца. 
 
65 гадоў з дня нараджэння Ярмошынай Лідзіі 
Уладзіміраўны (29.01.1953, г. Слуцк), дзяржаўнага 
дзеяча Беларусі, юрыста. 
 
65 гадоў з дня нараджэння Шаўчука Ігара Сяргеевіча 
(30.01.1953, г. Слуцк – 6.01.2011), заслужанага 
канструктара Расійскай Федэрацыі, лаўрэата 
дзяржаўнай прэміі Расійскай Федэрацыі, ганаровага 
авіябудаўніка. 
 

Люты 

 
105 гадоў з дня нараджэння Алешкі Антона 
Антонавіча (1.02.1913, в.Балотчыцы – 13.09.1971), 
беларускага пісьменніка. 
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115 гадоў з дня нараджэння Інсарава Івана 
Анісімавіча (8.02.1903, в.Селішча – 16.02.1983), 
дзяржаўнага дзеяча, заслужанага ўрача БССР  
85 гадоў з дня нараджэння Шушкевіча Міхася 
Серафімавіча (20.02.1933, в. Ветка), паэта-песенніка, 
збіральніка беларускага фальклору. 
 
70 гадоў з дня нараджэння Буткевіч Валянціны 
Уладзіміраўны (25.02.1948, в.Леткаўшчына), 
беларускага педагога і вучонага ў галіне педагогікі і 
псіхалогіі. 

 
Сакавік 

100 гадоў з дня нараджэння Шкеля Міхаіла Пятровіча 
(1.03.1918, в. Бялевічы – 6.08.2003), вучонага ў галіне 
земляробства. 
 
115 гадоў з дня нараджэння Вайцаховіча Сяргея 
Рыгоравіча (20.03.1903, в.Сярагі – 3.09.1977), аднаго з 
кіраўнікоў патрыятычнага падполля і партызанскага 
руху. 
 
110 год з дня нараджэння Лемеша Уладзіміра 
Піліпавіча (22.03.1908, в. Падлессе – 14.08.1975), 
беларускага вучонага ў галіне заатэхніі, заслужанага 
дзеяча навукі Беларусі. 
 

Май 

115 гадоў з дня нараджэння  Атавы (Канановіча) 
Апанаса Майсеевіча (8.05.1903, в. Нявязцы – 
28.10.1962), літаратара. 
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85 гадоў з дня нараджэння Вітко Уладзіміра Ільіча 
(10.05.1933, в.Грэск), беларускага мастака, майстра 
станкавага жывапісу. 
 
50 гадоў з дня нараджэння Фядотавай Ірыны 
Аляксандраўны (23.05.1968, д. Садкі Мінскай вобл.), 
беларускай спартсменкі, 2-разовай чэмпіёнкі па 
веласпорце сярод інвалідаў па зроку. 

 
Чэрвень 

 
95 гадоў з дня нараджэння Савіцкага Сцяпана 
Еўдакімавіча (3.06.1923, в.Вялікая Сліва – 11.03.1996), 
беларускага вучонага ў галіне тэхналогіі шкла і 
сілікатаў. 
 
85 гадоў з дня нараджэння Жукава Юрыя Аверкіевіча 
(17.06.1933, г.Слуцк – 20.03.2010), военачальніка, 
генерал-лейтэнанта. 
 
110 гадоў з дня нараджэння Майхровіча Сцяпана 
Казіміравіча (21.06.1908, в.Старэва – 1.07.1981), 
беларускага літаратуразнаўца і крытыка. 
 
110 гадоў з дня нараджэння Дзядовіча Ігната 
Феафанавіча (21.06.1908, г. Слуцк – 1937), акцера. 
 
 

Ліпень 

 
80 гадоў з дня нараджэння Бранавец Надзеі 
Гаўрылаўны (5.07.1938, в.Маяк), майстра станкавага 
жывапісу, графікі, манументальна-дэкаратыўнага 
жывапісу. 
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115 гадоў з дня нараджэння Дубовіка Уладзіміра 
Аляксандравіча (7.07.1903, в. Немча – 28.09.1987), 
ваенны дзеяч, генерал-лейтэнанта, удзельніка Вялікай 
Айчыннай вайны. 
 
90 гадоў з дня нараджэння Шклярэўскага Сяргея 
Іванавіча (9.07.1928, в.Сярагі), фельчара, выдатніка 
аховы здароўя, Героя Сацыялістычнай Працы (1978) 
 
60 гадоў з дня нараджэння Скобелева Мікалая 
Вітальевіча (11.07.1958, г. Слуцк), генерал-маёра. 
 
45 гадоў з дня нараджэння Міклашэвіч Ганны 
Іванаўны (29.07.1973 в. Якавічы Пастаўскага раена), 
беларускай паэтэсы, члена Саюза пісьменнікаў 
Беларусі, настаўніцы Грэскай сярэдняй школы. 

 

Жнівень 

 
70 гадоў з дня нараджэння Стасевіч Галіны 
Харытонаўны (3.08.1948, г.Слуцк), мастачкі, майстра 
манументальна-дэкаратыўнага мастацтва. 
 
70 гадоў з дня нараджэння Кашавара Васілія 
Дзмітрыевіча (9.08.1948, в. Васілінкі), вучонага–хіміка. 
 
80 гадоў з дня нараджэння Амяльковіч Любові 
Рыгораўны (13.08.1938), краязнаўца, бібліяграфаведа. 
 
85 гадоў з дня нараджэння Грузінскага Віктара 
Уладзіміравіча (21.08.1933, г.Слуцк – 7.07.1997), 
вучонага- фізіка, доктара фізіка-матэматычных навук. 
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Верасень 

 
80 гадоў з дня нараджэння Рубанава Уладзіміра 
Сяргеевіча (5.09.1938, г.Слуцк – 5.12.1990), вучонага- 
фізіка, доктара фізіка-матэматычных навук. 
 
80 гадоў з дня нараджэння Горына Генадзя 
Сцяпанавіча (7.09.1938, г.Слуцк), вучонага ў галіне 
трактарабудавання і механізацыі сельскай гаспадаркі. 
 
100 гадоў з дня нараджэння Паляшчука Сяргея 
Сяменавіча (14.09.1918, в.Папоўцы – 1996), работніка 
сельскай гаспадаркі, Героя Сацыялістычнай Працы 
(1971) 
 
100 гадоў з дня нараджэння Герчыка Канстанціна 
Васільевіча (27.09.1918, в.Сораг – 2001), генерал-
палкоўніка, кандыдата ваенных навук. 
 

Кастрычнік 

 
115 гадоў з дня нараджэння Змагара Алеся (Яцэвіча 
Аляксандра Хведаравіча) (1.10.1903, в.Кірава - 1995), 
беларускага пісьменніка. 
 
115 гадоў з дня нараджэння Косберга Сямена 
Арыевіча (14.10.1903, г.Слуцк – 3.01.1965), 
канструктара авіяцыйных і ракетных рухавікоў, доктара 
тэхнічных навук, Героя Сацыялістычнай Працы (1961) 
 
195 гадоў з дня нараджэння Плуга Адама (Пяткевіча 
Антоні Антонавіча) (23.10.1823, в.Замосце – 
2.11.1903), польскага і беларускага пісьменніка, 
публіцыста. 



22 

80 гадоў з дня нараджэння Агіевіча Уладзіміра 
Уладзіміравіча (25.10.1938, г. Слуцк), вучонага-
філосафа. 
 

Лістапад 

 
70 гадоў з дня нараджэння Корбута Мікалая Пятровіча 
(1.11.1948, в. Гутніца), дзяржаўнага дзеяча Беларусі. 
65 гадоў з дня нараджэння Голуба Уладзіміра 
Пятровіча (7.11.1953, г.Слуцк), беларускага мастака-
жывапісца. 
 
70 гадоў з дня нараджэння Яравога Аляксандра 
Якаўлевіча (р. 10.11.1948, г. Слуцк), беларускага 
спявака. 
 
90 гадоў з дня нараджэння Мяцельскай Еўдакіі 
Сцяпанаўны (24.11.1928, в.Грэск –1995), беларускага 
мовазнаўцы, доктара філалагічных навук. 
 
90 гадоў з дня нараджэння Хацько Алены Георгіеўны 
(28.11.1928, в.Вішнеўка – 1990), жывелавода, Героя 
Сацыялістычнай Працы (1973) 
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Памятныя даты календара, 2018.  

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

Рэдактар: Л.В. Гурыновіч 

Камп’ютэрны набор: С.І. Сарагавец 
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