
 

 

 

 

 

  

 

  

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

г.Рагачоў 

 

 нарадзіўся і жыве Ю.Арэстаў, член Саюза пісьменнікаў Беларусі 

 нарадзіўся С.Бытавы, пісьменнік 

 у 1941 г. скончыла настаўніцкі інстытут А.Васілевіч, пісьменніца 

 працаваў у газеце А.Вярцінскі, член Саюза пісьменнікаў 

Беларусі 

 у 1897 г. нарадзіўся С.Галкін, яўрэйскі паэт і драматург 

 у 1913 г. скончыў настаўніцкую семінарыю В.Гарбацэвіч, 

беларускі драматург, заслужаны настаўнік Беларусі 

 у 1912-1914 гг. жыў І.Гарбачэўскі, пісьменнік, фалькларыст 

 у 1932 г. нарадзіўся Н.Гублер, пісьменнік, празаік 

 у 1923 г. нарадзілася Р.Гульман, літаратуразнаўца 

 вучыўся ў школе і педтэхнікуме А.Жаўрук (Аляксандр Сяргеевіч 

Сінічкін), пісьменнік 

 з 1935  па 1959 гг. жыў В.Дончык, пісьменнік 

 жыве і працуе В.Дружкоў, паэт 



 напісаны многія творы У.Караткевіча, члена Саюза 

пісьменнікаў Беларусі 

 у 1908 г. трагічна загінуў У.Кігн (У.Дзедлаў), пісьменнік, 

публіцыст 

 у 1984 г. нарадзілася Н.Кудасава, паэтэса 

 у 1917 г. скончыў настаўніцкую семінарыю М.Лынькоў, былы 

першы сакратар Саюза пісьменнікаў БССР, літаратуразнаўца і 

перакладчык 

 у 1928 г. нарадзіўся У.Мехаў, празаік 

 жыве і працуе М.Міронаў, паэт 

 з 1979 па 2000 гг. жыў і працаваў У.Немізанскі, паэт 

 у 1932 г. нарадзіўся, жыў У.Паладзенка, краязнавец, гісторык, 

літаратар 

 нарадзіўся і жыў В.Паўлаў, паэт 

 нарадзіўся і жыве А.Паўлухін, пісьменнік-фантаст 

 жыве Н.Пінчук, дзіцячая паэтэса 

 з 1985 г. жыве і працуе М.Сліва (М.М.Кавалеў), член Саюза 

пісьменнікаў, Саюза журналістаў Беларусі 

 у 1930 г. скончыў педтэхнікум М.Скрыпка, пісьменнік-сатырык 

 з 1967 г. жыве У.Шпадарук, член Саюза пісьменнікаў Беларусі 

 у 1984 г. нарадзілася А.Чумакова, паэтэса 

 нарадзіўся Я.Якушаў, пісьменнік 

 у 1936 г. скончыў педтэхнікум Ф.Янкоўскі, мовазнавец 

 1939-1941 гг., 1944-1946 гг. вучыўся ў школе;   

з 1972 па 1991 гг. працаваў адказным сакратаром раеннай газеты 

«Камунар» М.Янчанка, член Саюза пісьменнікаў Беларусі 

 
в.Асмолавічы 

у 1925 г.нарадзіўся А.Пладуноў, паэт 
 

пас.Беліцкае  

скончыў Беліцкую школу М.Чарняўскі, член Саюза 

пісьменнікаў Беларусі 
 

в.Борхаў 

у 1920 г. нарадзіўся А.Макаенак, член Саюза пісьменнікаў 

Беларусі, драматург 
 

в. Вялікія Стралкі 

у 1913 г. нарадзіўся Ф.Куляшоў, літаратуразнавец, крытык 
 

в.Гарадзец 

настаўнічаў М.Янчанка, член Саюза пісьменнікаў Беларусі 
 

в.Гута 

у 1948 г. нарадзіўся В.Ткачоў, член Саюза пісьменнікаў 

Беларусі, член Саюза журналістаў Беларусі 



 

в.Дварэц 

у 1966 г. настаўнічаў М.Янчанка, член Саюза пісьменнікаў 

Беларусі 
 

в.Доўск 

скончыў сярэднюю школу А.Ужанаў, паэт, прозаік, 

літаратуразнаўца 
 

в.Дубасня 

нарадзіўся Ядвігін Ш., празаік 
 

пас.Ільіч 

скончыў сярэднюю школу В.Ткачоў, член Саюза пісьменнікаў 

Беларусі, член Саюза журналістаў Беларусі 
 

в.Каменка Рыскоўская 

у 1950 г. нарадзіўся М.Сліва (М.М.Кавалеў), член Саюза 

пісьменнікаў, Саюза журналістаў Беларусі 
 

в.Каменка Стралкоўская 

нарадзіўся А.Ужанаў, паэт, прозаік, літаратуразнаўца 
 

в.Кісцяні 

у 1912 г. нарадзіўся Ю.Пшыркоў, крытык, літаратуразнаўца, 

член Саюза пісьменнікаў Беларусі 
 

в.Лучын  

нарадзіўся М.Ларычкаў (М.Лістападаў), пісьменнік 
 

 
 

 

в.Рыскоў 

настаўнічаў М.Скрыпка (Міхаіл Аляксандравіч), пісьменнік-

сатырык 

вучыўся і жыў А.Ужанаў, паэт, празаік, літаратуразнаўца 
 

в.Свержань 

у 1922-1925 гг. настаўнічаў М.Лынькоў, былы першы 

сакратар Саюза пісьменнікаў БССР, літаратуразнаўца і 

перакладчык 

у 1922-1925 гг. вучыўся Р.Суніца (Р.Лынькоў), паэт, 

перакладчык 
 

в.Слабада 

у 1917 г. нарадзіўся М.Сурначоў, паэт 
 

в.Ст.Алешня 

у 1929 г. нарадзіўся М.Гроднеў, празаік, журналіст 

у 1938 г. нарадзіўся М.Старчанка, паэт, член Саюза 

журналістаў Беларусі 
 



в.Ст.Журавічы 

у 1938-1939 гг. у Доме культура працаваў А.Макаенак, член 

Саюза пісьменнікаў Беларусі, народны пісьменнік Беларусі 

у 1943 г. настаўнічаў у сярэдняй школе, быў сакратаром РК 

ЛКСМБ 
 

в.Ст.Сяло 

жыў М.Лынькоў, народны пісьменнік Беларусі 

у 1909 г. нарадзіўся Р.Суніца (Рыгор Лынькоў), паэт, 

перакладчык 
 

в. Федараўка 

тут прайшлі  апошнія гады У.Кігна (У.Дзедлава), пісьменніка, 

публіцыста 

з 1860 па 1916 гг. жыла Е.Паўлоўская (маці У.Кігна), першая 

беларуская фалькларыстка 
 

в.Хатоўня 

нарадзіўся і жыве В.Купрыянчук, член Саюза пісьменнікаў 

Беларусі 
 

в.Хімы 

нарадзіўся А.Дамброўскі, паэт 
 

в.Ціхінічы 

у 1910 г. нарадзіўся Я.Калубовіч, літаратуразнаўца 

у 1948 г. нарадзіўся М.Расолаў, расійскі пісьменнік 
 

в.Ямнае 

у 1937 г. нарадзіўся М.Купрэеў, паэт, празаік 

 

У калектыўных зборніках, перыядычных выданнях друкаваліся: 

 

Альвінская (Сотнікава) Вікторыя (працуе ў г.Рагачове) 

Атрасевіч Міхась (жыве і працуе ў в.Збароў) 

Бандарэнка Уладзімір (жыў і працаваў на Рагачоўшчыне) 

Барсукова Яўгенія (жыве ў г.Рагачове) 

Вараб'ёў Іван (нарадзіўся ў в.Востраў) 

Драбышэўская Антаніна (жыве і працуе ў г.Рагачове) 

Жукава Марына (жыве ў г.Рагачове) 

Кабальнова Любоў (жыве ў в.Кісцяні)  



Казлоўская Ганна (нарадзілася ў г.Рагачове) 

Клімянкоў Васіль (жыве ў пас.Ільіч) 

Кордзікаў Андрэй (жыве ў в.Гарадзец) 

Лаўрына Тамара (жыве ў г.Рагачове) 

Несцерава Алена (жыве і працуе ў г.Рагачове) 

Осіпаў Валерыян (жыў у г.Рагачове) 

Піліпенка Алена (жыве і працуе ў в.Побалава)  

Радзіёнаў Алег (нарадзіўся ў г.Рагачове, загінуў у гады вайны) 

Стасенка Вера (нарадзілася ў в.Дварэц) 

Філіпчанка Сяргей (жыве іпрацуе ў в.Хатоўня) 

Шапялевіч Анатоль (жыве ў г.Рагачове) 

 
 

 

 

 

 

 

ЦЭНТРАЛЬНАЯ РАЁННАЯ БІБЛІЯТЭКА 
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Тэл. 8 (02339) 4-32-74 
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        8 (02339) 4-13-56 

e-mail: kultura90@mail.gomel.by 
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