
У 2022  годзе спаўняецца: 

 
 

925 гадоў з часу першага летапіснага ўпамінання г. ПІНСКА ў  летапісах 

(Пінеск, Піньск; 1097) 

 

470  гадоў  з  часу  першага  ўпамінання  г. п. ЛАГІШЫНА  ў    пісьмовых 

крыніцах (Пінскі р-н; 1552) 

425  гадоў з дня нараджэння АФАНАСІЯ  БРЭСЦКАГА (свец. 

ФІЛІПОВІЧ; 1597?, Брэстчына – 1648), пісьменніка-публіцыста, грамадскага, 

палітычнага і царкоўнага дзеяча 

375 гадоў з часу пабудовы ПІНСКАГА КАСЦЁЛА І КАЛЕГІУМА 

ЕЗУІТАЎ  (1636–1647) 

 

150 гадоў з часу заснавання ПІНСКАГА РЭАЛЬНАГА ВУЧЫЛІШЧА — 

першага рэальнага вучылішча на Беларусі (1872) 

 

140 гадоў з пачатку дзейнасці ПІНСКАЙ ТЫТУНЁВАЙ ФАБРЫКІ 

(1882 – пасля 1910) 

 

130 гадоў з часу адкрыцця ЗАПАЛКАВАЙ ФАБРЫКІ АКЦЫЯНЕРНАГА 

ТАВАРЫСТВА «ПРАГРЭС-ВУЛКАН» у г. Пінску (сучас. ЗА 

«Холдынгавая кампанія „Пінскдрэў“»; 1892) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Студзень 

 

 6         70  гадоў з дня нараджэння МІКАЛАЯ ДЗМІТРЫЕВІЧА 

АНТАНОЎСКАГА (1952, Пінскі р-н), паэта, пісьменніка, рэдактара газеты 

«Раённыя будні» (Пружаны), заслужанага журналіста Беларусі 

 

27   130 гадоў з дня нараджэння РАМАНА ГАРАШКЕВІЧА (1892–1962), 

польскага гісторыка, краязнаўца, даследчыка гісторыі Палесся, аднаго са 

стваральнікаў Палескага краязнаўчага музея (цяпер Музей Беларускага 

Палесся), удзельніка Другой сусветнай вайны 

 

 

Люты 

 
6   80 гадоў з дня нараджэння ЯРАСЛАВА ГЕОРГІЕВІЧА НІКІЦІНА 

(1942, Пінскі р-н – 2012), вучонага ў галіне кардыялогіі, лаўрэата 

Дзяржаўнай прэміі Беларусі (1996) 

 

 

  11       215  гадоў  з дня нараджэння НАПАЛЕОНА ОРДЫ

 (1807, Іванаўскі р-н –1883), кампазітара, піяніста, мастака, 

педагога, літаратара 

 

15   50 гадоў з дня нараджэння ІРЫНЫ ПЯТРОЎНЫ ЛЕАНЦЮК 

(1972, Пінск), спартсменкі (інваспорт, лёгкая атлетыка), заслужанага 

майстра спорту Беларусі, чэмпіёнкі ІХ Паралімпійскіх гульняў (1992, 

Барселона), чэмпіёнкі і бронзавага прызёра Х Паралімпійскіх гульняў 

(1996, Атланта), сярэбранага і бронзавага прызёра ХІ Паралімпійскіх 

гульняў (2000, Сідней), чэмпіёнкі (1994, 1998), сярэбранага (1994) і 

бронзавага (1994) прызёра чэмпіянатаў свету, сярэбранага (2003, 2005) і 

бронзавага (2003) прызёра чэмпіянатаў Еўропы 

 

 

20        70  гадоў з дня нараджэння НІНЫ ВАСІЛЬЕЎНЫ 

ГАРАГЛЯД (ДЗЯКАВАЙ; 1952, Пінскі р-н), журналісткі, паэтэсы, 

пісьменніцы 

 

23        60  гадоў з дня нараджэння АЛЕНЫ 

АЛЯКСАНДРАЎНЫ  ІГНАЦЮК (1962, Драгічынскі р-н), паэтэсы, 

літаратуразнаўца, педагога, культуролага 

 



25       75 гадоў  з  дня  нараджэння   ЯЎГЕНА СЯРГЕЕВІЧА  ШАТОХІНА 

(1947, Пінск – 2012), графіка, жывапісца, педагога, грамадскага дзеяча 

 

 

Сакавік 
 

2    100  гадоў з дня нараджэння ЯКАВА РАМАНАВІЧА   МАСКАЛЕНКІ 

(1922, Калінкавіцкі р-н – 1966), удзельніка вызвалення г. Пінска ў  гады 

Вялікай Айчыннай вайны, Героя Савецкага Саюза (1945) 

 

4      90  гадоў  з  дня  нараджэння  РЫШАРДА КАПУСЦІНСКАГА (1932, 

Пінск – 2007), пісьменніка, паэта, журналіста 

 

4   95  гадоў з дня нараджэння МІХАІЛА ФЁДАРАВІЧА ДУБЯНЕЦКАГА 

(1927, Пінскі р-н – 1990), перакладчыка, публіцыста, журналіста, 

грамадскага дзеяча 

 

 

Красавік  

  
26     180  гадоў  з  часу  завяршэння  будаўніцтва  БРЭСЦКАЙ КРЭПАСЦІ 

(1842), адной з самых моцных на заходніх рубяжах Расійскай імперыі 

 

 

Май 

 
16     260  гадоў з дня нараджэння ЮЗАФА КОПАЦЯ (1762, Пінскі пав.–

1827), рэвалюцыянера, падарожніка, мемуарыста, удзельніка 

паўстання 1794 г. 

 

Ліпень 

 
4       70  гадоў   з   дня   нараджэння   ГАЛІНЫ ЛЬВОЎНЫ НЯФАГІНАЙ 

(1952, Пінск), літаратуразнаўца, прафесара, даследчыцы рускай літаратуры, 

аўтара вучэбных дапаможнікаў для вышэйшай школы, даведнікаў для 

школьнікаў і абітурыентаў 

 

30      100  гадоў з дня нараджэння УЛАДЗІМІРА АНТОНАВІЧА РАЛЬКО 

(1922, Старадарожскі р-н – 2006), гаспадарчага і дзяржаўнага дзеяча, двойчы 



Героя Сацыялістычнай Працы (1958, 1976), у 1950–1992 гг. – старшыні 

калгаса «Аснежыцкі» Пінскага р-на 

 

Верасень 

 
23   85  гадоў  з  дня  нараджэння  АЛЕНЫ ГЕОРГІЕЎНЫ ЭЛЬЯШЭВІЧ 

(1937, Пінск), прафесара, вучонага ў галіне фармацэўтычных навук, 

выдатніка аховы здароўя Беларусі 

 

Кастрычнік 

 
8    60  гадоў з дня нараджэння ЛЮБОВІ СЯМЁНАЎНЫ 

ДЗІКАВІЦКАЙ (1962, Пінскі р-н), паэтэсы 

 

 

Лістапад 

 
27    155  гадоў      з      дня      нараджэння      ІВАНА УЛАДЗІСЛАВАВІЧА 

ЖАЛТОЎСКАГА (1867, Пінск – 1959), беларускага і расійскага архітэктара, 

тэарэтыка, педагога, ганаровага члена НАН Беларусі, акадэміка Акадэміі 

будаўніцтва і архітэктуры СССР, заслужанага дзеяча навукі і мастацтваў 

Расіі, заслужанага дзеяча мастацтваў Беларусі, лаўрэата Дзяржаўнай прэміі 

СССР (1950) 

 

Снежань  
 

18    80  гадоў  з дня нараджэння МІКАЛАЯ АЛЯКСАНДРАВІЧА 

ЛАЎРОВІЧА (1942, Навагрудскі р-н), паэта 

 

 

 

Cкладальнік: Баговіч Т.К., гал.бібліятэкар аддзела абслугоўвання і 

інфармацыі ЦБ. 

снежань , 2021 .  


