Дасягненні раёна за 80-гадовую гісторыю — гэта
вынік самаадданай працы рабочых, сялян, інтэлігенцыі.
Свіслачане
ва
ўсе
часы
паказвалі
прыклады
добрасумленнай і адданай працы. 3 чалавека ўдастоены
звання “Герой Сацыялістычнай працы”, 28 чалавек
узнагароджаны
Ордэнам
Леніна,
124
чалавека
узнагароджаны Ордэнам Працоўнага Чырвонага Сцяга, 11
– Ордэнам Дружбы народаў, 6 чалавек – Ордэнам
Кастрычніцкай Рэвалюцыі, 2 чалавека – Ордэнам “Знак
Пашаны”, 1 чалавек – Ордэнам Працоўнай Славы III
ступені, 38 чалавек удастоены звання “Заслужаны
работнік” у многіх прафесіях.
Зберажэнне гістарычнай памяці, веданне гісторыі
края, сваёй духоўнай спадчыны, вяртаюць нас да памяці
аб тых, хто праславіў родную зямлю сваімі справамі.
Дальнейшае развіццё не магчыма без увасаблення вопыту
нашых продкаў.
Працаўнікі
раёна
разумеюць,
што
заўтра
нараджаецца ў сённяшніх працоўных буднях. І кожны
дзень стараюцца напоўніць стваральнай працай, каб
зрабіць родны край яшчэ багацейшым і прыгажэйшым.
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ГЕРОІ САЦЫЯЛІСТЫЧНАЙ ПРАЦЫ
Апрышчанка Аляксей Антонавіч
нарадзіўся 11.02.1919 года на х.Ніжнестахава
Кашарскага раёна Растоўскай вобласці ў сям'і
селяніна. Рускі. Член КПСС з 1946 года.
Скончыў Вышэйшую партыйную школу пры
ЦК КПСС у Маскве ў 1966 годзе. Удзельнік
Вялікай Айчыннай вайны. Пасля вызвалення
Беларусі на камсамольскай і партыйнай
рабоце. З 1965 па 1975 год - першы сакратар
Свіслацкага райкома КПБ. З 1975 года
працаваў Галоўным дзяржаўным інспектарам
па нарыхтоўках і якасці сельскагаспадарчых прадуктаў па
Гродзенскай вобласці. За выдатныя поспехі, дасягнутыя ў развіцці
сельскагаспадарчай вытворчасці і выкананне пяцігадовага плана
продажу дзяржаве прадуктаў земляробства і жывёлагадоўлі
Прэзідыум Вярхоўнага Савета СССР Указам ад 8 красавіка 1971
года
прысвоіў
званне
Героя
Сацыялістычнай
Працы.
Узнагароджаны ордэнамі Леніна, Айчыннай вайны 1 ступені,
Чырвонай Зоркі, двумя ордэнамі Працоўнага Чырвонага Сцяга,
двумя ордэнамі "Знак Пашаны", васьмю медалямі.
Рэкуць Ядзвіга Іванаўна нарадзілася
10.05.1936 года у в.Студзенікі Свіслацкага
раёна
ў
сялянскай
сям'і.
Полька.
Беспартыйная.
Скончыла
Студзеніцкую
школу. З 1959 года працуе свінаркай
племзавода "Новы Двор". За дасягнутыя
поспехі
ў
развіцці
жывёлагадоўлі,
павелічэннт вытворчасці і нарыхтовак мяса
Прэзідыум Вярхоўнага Савета СССР Указам
ад красавіка 1966 года прысвоіў званне Героя
Сацыялістычнай Працы.
Узнагароджана
ордэнам Леніна.
Шчолак Міхаіл Васільевіч нарадзіўся 16 студзеня 1937 года ў
в.Ражкі Свіслацкага раёна ў сялянскай сям'і. Скончыў 7 класаў
Дварчанскай школы, Ленінградскую школу ФЗО, Паўлаўскае
вучылішча механізацыі сельскай гаспадаркі. У 1956 годзе па
камсамольскай пуцёўцы быў накіраваны ў саўгас "Северный"
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Камсамольскага
раёна Акцюбінскай
вобласці.
За
дасягнутыя поспехі ў развіцці сельскагаспадарчай вытворчасці і
выкананне пяцігадовага плана продажу дзяржаве збожжа Прэзідыум
Вярхоўнага Савета СССР Указам ад 19.04.1967г. прысвоіў званне
Героя Сацыялістычнай Працы. Узнагароджаны ордэнам Леніна,
залатым і бронзавым медалямі ВДНГ, зорным вымпелам імя
Ю.А.Гагарына, медалямі.

Яны ўзнагароджаны
Бартош
Уладзімір
Яфімавіч
нарадзіўся 10.01.1922г. у в.Міжэвічы
Бераставіцкага раёна ў сялянскай сям'і.
Беларус. Скончыў ў Свіслачы пачатковую
школу. Працоўную дзейнасць пачаў у
1939 годзе на Свіслацкай даследчай
станцыі
жывёлагадоўлі.
Удзельнік
Вялікай Айчыннай вайны. Увесь час
працаваў свінаром у калгасе імя Леніна. У
1956 годзе за высокія паказчыкі ў працы
ўзнагароджаны ордэнам Леніна.
Бародзіч Аляксандр Сямёнавіч
нарадзіўся ў 1932 годзе ў в.Занкі Свіслацкага раёна ў сялянскай
сям'і. Беларус. Адукацыя няпоўная сярэдняя. Працоўную дзейнасць
пачаў ў 1964 годзе механізатарам калгаса "Савецкая Беларусь". За
высокія працоўныя дасягненні ўзнагароджаны ордэнам Працоўнага
Чырвонага Сцяга ў 1976 годзе, ордэнам Кастрычніцкай рэвалюцыі ў
1986 годзе, Працоўнай Славы 2 ступені ў 1988 годзе, медалямі.
Буткевіч
Аляксандра
Васільеўна
нарадзілася 05.05.1929 года ў в.Навасёлкі
Свіслацкага раёна ў сялянскай сям'і. Адукацыя
пачатковая. Працоўную дзейнасць пачала на
Вердаміцкім спіртзаводзе ў 1951 годзе. З 1956
года да выхаду на пенсію працавала ў саўгасе
"Вялікасельскі", спачатку разнарабочай, потым
на працягу амаль 20 гадоў свінаркай. Указам
Прэзідыўма Вярхоўнага Савета
СССР ад
8.04.1971г. за высокія паказчыкі ў працы
ўзнагароджана ордэнам Леніна, медалямі.
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Вайцяхоўская
Марыя
Тарасаўна
нарадзілася
16.11.1926г.
у
в.Немяржанка
Свіслацкага раёна ў сялянскай сям'і. Беларуска.
Адукацыя пачатковая. З 1945 года - калгасніца
калгаса імя Леніна. Працавала даяркай на
жывёлагадоўчай ферме. За свой пачэсны труд яна
ўзнагароджана ордэнамі Леніна, Працоўнага
Чырвонага Сцяга. Яна заслужаная калгасніца
калгаса імя Леніна.
Гінч Васіль Андрэевіч нарадзіўся ў в.Грынкі Свіслацкага
раёна ў сялянскай сям'і. Беларус. Адукацыя пачатковая. З 1949 года
пачаў працаваць скотнікам у калгасе імя К.Каліноўскага. За свой
пачэсны труд, высокія паказчыкі ў працы ў 1966 годзе быў
ўзнагароджаны ордэнам Леніна.
Даманава Ала Рыгораўна нарадзілася 5 лістапада 1930
года ў Мінску у сям'і служачага. Беларуска. У
1955 годзе скончыла мінскі медінстытут. З
гэтага ж года пачала працаваць у Свіслацкім
раёне. З 1.10.1986 года –
загадчыца
гінекалагічнага
аддзялення
Свіслацкай
цэнтральнай раённай бальніцы. Кандыдат
медыцынскіх
навук.
У
1967
годзе
ўзнагароджана ордэнам Знак Пашаны, у 1976
годзе
за
добрасумленную
працу
ўзнагароджана ордэнам Леніна.
Дзікевіч Павел Гаўрылавіч нарадзіўся 25 чэрвеня 1925
года ў в.Празнікі Свіслацкага раёна ў сялянскай сям'і. Беларус.
Скончыў Вердаміцкую сярэднюю школу. З 1961 года працаваў
загадчыкам участка "Міхалкі" саўгаса "Вердамічы". Узнагароджаны
ордэнамі Леніна, Кастрычніцкай рэвалюцыі, Знак Пашаны,
Працоўнай Славы 3 ступені, залатым медалем
ВДНГ.
Залуцкі Мікалай Пятровіч
нарадзіўся
21.04.1929г. у в.Хілімонаўцы Свіслацкага раёна ў
сялянскай сям'і. Беларус. Адукацыя пачатковая.
Працоўную дзейнасць пачаў з 1954 года ў
Свіслацкай МТС, а потым да выхаду на пенсію
працаваў трактарыстам ў саўгасе "Вялікасельскі".
За высокія вытворчыя паказчыкі ўзнагароджаны ў
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1971
годзе
ордэнам Кастрычніцкай рэвалюцыі, у 1973
– ордэнам Леніна.
Заяц Павел Ісакавіч нарадзіўся 27 сакавіка 1934 года ў
в.Жукі Калінкавіцкага раёна Гомельскай вобласці ў сялянскай сям'і.
Беларус. Скончыў ў 1959 годзе Беларускую сельскагаспадарчую
акадэмію ў Горках. Пачаў працаваць з 1959 года. З 1963 года па 1970
год – дырэктар саўгаса "Вердамічы". З 1970 па 1975 г. – начальнік
ўпраўлення сельскай гаспадаркі Свіслацкага райвыканкама.
Узнагароджаны ордэнам Леніна, Працоўнага Чырвонага Сцяга, Знак
Пашаны, чатырмя сярэбранымі медалямі ВДНГ. У 1993 годзе
прысвоена званне "Заслужаны работнік сельскай гаспадаркі
Рэспублікі Беларусь". У 1977 годзе абараніў кандыдацкую
дысертацыю, мае 51 навуковую працу.
Кавалеўскі Павел Іванавіч нарадзіўся ў
в.Каліноўская Свіслацкага раёна ў сялянскай сям'і.
Беларус. Адукацыя няпоўная сярэдняя. З 1949
года працаваў у роднай гаспадарцы - калгасе імя
К.Каліноўскага
механізатарам.
За
сваю
добрасумленную працу ён быў узнагароджаны ў
1973 годзе ордэнам Леніна, у 1982 годзе – ордэнам
Працоўнага Чырвонага Сцяга, "Знак Пашаны",
медалямі.
Казлоўскі Павел Паўлавіч
нарадзіўся ў 1937 годзе ў
в.Міхалкі Свіслацкага раёна ў сялянскай сям'і. Беларус. Скончыў ў
1975 годзе Навагрудскі сельскагаспадарчы тэхнікум. З 1964 года
працуе загадчыкам участка "Празнікі" саўгаса "Вердамічы".
Узнагароджаны ордэнамі Леніна ў 1986 годзе, ордэнам
Кастрычніцкай рэвалюцыі, Працоўнага Чырвонага Сцяга, залатым і
бронзавым медалямі ВДНГ.
Каліцкі Міхаіл Мацвеевіч
нарадзіўся ў в.Дрэчаны
Свіслацкага раёна ў сялянскай сям'і. Беларус. Адукацыя пачатковая.
З 1950 года, з дня ўтварэння калгаса імя Мічурына, стаў працаваць
трактарыстам.За высокія паказчыкі ў працы ў 1976 годзе
ўзнагароджаны ордэнам Кастрычніцкай рэвалюцыі, ордэнам "Знак
пашаны".
Канавалава Надзея Уладізміраўна нарадзілася 7.03.1926г. ў
в.Кавалі Свіслацкага раёна ў сялянскай сям'і. Беларуска. Адукацыя
пачатковая. З 1965 года пачала працаваць у калгасе "Савецкая
Беларусія", спачатку паляводам, а потым свінаркай на
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жывёлагадоўчай ферме. За сваю пачэсную працу 6.09.1973 года
была ўзнагароджана ордэнам Кастрычніцкай рэвалюцыі.
Кардаш Юльян Феліксавіч
нарадзіўся ў в.Ранявічы
Свіслацкага раёна ў сялянскай сям'і. Беларус. Скончыў 7 класаў
Ісыккульскай школы. Пасля звароту з бежанства ў родныя мясціны ў
1939 годзе уступіў ў толькі што арганізаваны калгас імя
Варашылава, працаваў там бухгалтарам. Удзельнік Вялікай
Айчыннай вайны. Пасля вайны калгаснікі выбралі яго старшынёй
калгаса імя Леніна. На гэтай пасадзе працаваў да 1976 года, да
выхаду на пенсію. Узнагароджаны ў 1968 годзе ордэнам Працоўнага
Чырвонага Сцяга, у 1966 - ордэнам "Знак Пашаны", 1971г. - ордэнам
Кастрычніцкай рэвалюцыі.
Качко Уладзімір Іванавіч нарадзіўся ў
1933 годзе ў в.Качкі Свіслацкага раёна ў сяляскай
сям'і. Беларус. Адукацыя няпоўная сярэдняя.
Увесь час працаваў у роднай гаспадарцы калгасе імя Мічурына. З 1959 года ён
зацверджаны загадчыкам вытворчага ўчастка №
1. На гэтай пасадзе праявіў сябе як граматны,
чулы і ініцыятыўны спецыяліст. За высокія
паказчыкі ў працы ў 1973 годзе ён
узнагароджаны ордэнам Леніна, ордэнам "Знак
Пашаны".
Налівайка Рыгор Ільіч нарадзіўся ў 1924 годзе ў в.Скрабляны
(Польшча) у сялянскай сям'і. Беларус. Член КПСС з 1947 года.
Удзельнік Вялікай Айчыннай вайны. З 1944 года працаваў у
Свіслацкім раёне, спачатку ў райкоме камсамола, затым у райкоме
партыі. У 1961 годзе скончыў ВПШ. З 1961 года працаваў
інструктарам ЦК КПБ, выкладчыкам ВПШ. У 1948 годзе, працуючы
на пасадзе 1 сакратара свіслацкага райкома камсамола, Указам
Прэзідыума Вярхоўнага Савета СССР за ўмелую работу па
мабілізацыі камсамольцаў раёна на аднаўленне народнай гаспадаркі
і ў сувязі з 30-годдзем ВЛКСМ быў узнагароджаны ордэнам Леніна.
У 1969 годзе абараніў кандыдацкую дысертацыю.
Ламан Канстанцін Ігнацьевіч нарадзіўся ў 1930 годзе ў
в.Рудня Свіслацкага раёна ў сялянскай сям'і. Беларус. Адукацыя
пачатковая. Працаваў з 1951 года трактарыстам у калгасе "Рассвет".
Узнагароджаны ордэнам Кастрычніцкай рэвалюцыі (1973г.).
Міхальчэня Часлаў Станіслававіч нарадзіўся ў в.Верабейкі
Свіслацкага раёна ў сялянскай сям'і. Паляк. Скончыў Вердаміцкую
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сярэднюю школу. З 1964 года працаваў трактарыстам у саўгасе
"Вердамічы". За добрасумленную працу узнагароджаны ордэнамі
Кастрычніцкай рэвалюцыі, Працоўнай Славы 2 і 3 ступеняў.
Пясняк Уладзімір Іванавіч нарадзіўся ў 1940 годзе ў в.Занкі
Свіслацкага раёна, у сялянскай сям'і. Беларус.
Адукацыя вышэйшая. Скончыў Мінскую ВПШ.
Працоўную дзейнасць пачаў з 1956 года
механізатарам калгаса "Савецкая Беларусь". Пасля
заканчэння ВПШ працаваў ў райкоме партыі
інструктарам,
намеснікам
кіраўніка
райаграпрамтэхнікі,
адказным
сакратаром
таварыства "Веды", загадчыкам вытворчага
ўчастка калгаса імя К.Каліноўскага. За высокія
паказчыкі ў працы ён узнагароджаны ў 1971 годзе
ордэнам Леніна, у 1973 годзе – ордэнам Кастрычніцкай рэвалюцыі,
медалямі.
Радзівон Аляксей Георгіевіч нарадзіўся ў 1929 годзе ў
в.Грыцкі ў сялянскай сям'і. Беларус. Адукацыя пачатковая. З 1950
года стаў працаваць звенавым механізаванага звяна калгаса
"Савецкая Беларусь". Указам Прэзідыума Вярхоўнага Савета СССР
ад 8.04.1971 года за высокія паказчыкі ў працы быў узнагароджаны
ордэнам Леніна.
Раманоўскі Антон Міхайлавіч нарадзіўся ў в.Новы Двор
Свіслацкага раёна ў сялянскай сям'і. Паляк. Адукацыя пачатковая. З
1959 года працаваў трактарыстам племзавода "Новы Двор". Быў
узнагароджаны ордэнам Працоўнага Чырвонага Сцяга ў 1976 годзе,
ордэнам Кастрычніцкай рэвалюцыі ў 1974 годзе.
Скуратовіч Якаў Кандрацьевіч нарадзіўся ў в.Галоўныя
Ляды Бярэзінскага раёна Мінскай вобласці. У 1938 годзе скончыў
Бабруйскі медтэхнікум. Удзельнік Вялікай Айчыннай вайны. У
Свіслацкім раёне з 1 кастрычніка 1949 года. Увесь час да выхаду на
пенсію
працаваў
загадчыкам
Грынкаўскага
ФАПа.За
добрасумленную працу ў 1971 годзе быў узнагароджаны ордэнам
Кастрычніцкай рэвалюцыі.
Трафімік Яўген Пятровіч
нарадзіўся 11.04.1926г. у
в.Дабраволя Свіслацкага раёна ў сялянскай сям'і. Беларус. Адукацыя
няпоўная сярэдняя. Працоўную дзейнасць пачаў з 10 гадоў.
Удзельнік Вялікай Айчыннай вайны. Працаваў ў Свіслацкім
камунгасе, а потым, з 1960 года да выхаду на пенсію ў
райспажыўсаюзе
вадзіцелем.
За
сваю
пачэсную
працу
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ўзнагароджаны
16.07.1986г. ордэнам
Кастрычніцкай
рэвалюцыі, 13.02.1974г. – ордэнам Працоўнага Чырвонага Сцяга.
Улас Ірына Іванаўна нарадзілася ў 1940
годзе ў в.Целякі Свіслацкага раёна ў сялянскай
сям'і. Полька. Адукацыя пачатковая. З 1958 года
працуе свінаркай у саўгасе "Поразаўскі". У 1966
годзе была ўзнагароджана ордэнам Працоўнага
Чырвонага Сцяга, у 1971годзе – ордэнам Леніна, у
1973 годзе – ордэнам Кастрычніцкай рэвалюцыі.
Выбіралася дэпутатам Вярхоўнага Савета БССР у
1975 годзе.
Цітарэнка Ніна Міхайлаўна нарадзілася ў 1918 годзе ў
в.Пірагова Данілаўскага раёна Яраслаўскай вобласці. У 1937 годзе
скончыла Данілаўскае педвучылішча. Сваю працоўную дзейнасць
пачала настаўніцай пачатковых класаў. У Свіслацкім раёне працуе з
1940 года. За вялікія поспехі ў працы 30 верасня 1966 года Указам
Прэзідыўма Вярхоўнана Савета СССР настаўніца пачатковых класаў
Дварчанскай сярэдняй школы ўзнагароджана ордэнам Леніна.
Шапель Яўгенія Вацлаваўна нарадзілася ў 1930 годзе ў
в.Бойкавічы Свіслацкага раёна ў сялянскай сям'і. Полька. Адукацыя
пачатковая. З 1968 года стала працаваць даяркай у племзаводзе
"Новы Двор". За высокія паказчыкі ў працы ў 1976 годзе
ўзнагароджана ордэнам Кастрычніцкай рэвалюцыі, у 1971 годзе –
ордэнам "Знак Пашаны", а ў 1984 годзе ўдастоена сярэбранага
медаля ВДНГ.
Шостак Аляксей Антонавіч нарадзіўся
ў в.Сыраежкі Баранавіцкага раёна Гродзенскай
вобласці ў сялянскай сям'і. Беларус. Адукацыя
сярэдняя. З 1964 па 1993 год працаваў слесарамэлектрыкам у Свіслацкай райаграпрамтэхніцы. У
1971 годзе за высокія паказчыкі ў працы быў
узнагароджаны ордэнам Леніна.
Юсько Надзея Антонаўна нарадзілася 19 кастрычніка 1941
года ў в.Янаполь Свіслацкага раёна ў сялянскай сям'і. Беларуска.
Адукацыя сярэдняя. З 1961 года працуе на свінагадоўчым комплексе
ў калгасе імя Чкалава. За поспехі ў працы па выкананню харчовай
праграмы ўзнагароджана ў 1971 годзе ордэнам Працоўнага
Чырвонага Сцяга, у 1975 годзе ордэнам Кастрычніцкай рэвалюцыі, ў
1988 годзе ордэнам Леніна. Выбіралася дэпутатам Вярхоўнага
Савета СССР у 1979 годзе.
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Якімчык Іван Барысавіч нарадзіўся ў 1927
годзе ў в.Ранявічы Свіслацкага раёна ў сялянскай
сям'і. Беларус. Адукацыя пачатковая. З 1964 года
працаваў трактарыстам ў Свіслацкай МТС, потым
з 1958 года працаваў у родным калгасе імя Леніна
трактарыстам. За высокія паказчыкі ў працы ў
снежні 1973 года быў узнагароджаны ордэнам
Леніна.
Дуброўскі Валерый Нікіфаравіч нарадзіўся 30 ліпеня 1951
года ў в.Крапіўніца Свіслацкага раёна ў сям'і рабочага. Паляк.
Скончыў ў 1974 годзе Мінскі ўлікова-крэдытны тэхнікум, а ў 1987
годзе – Беларускі дзяржаўны інстытут народнай гаспадаркі
ім.Куйбышава. Працоўную дзейнасць пачаў у 1968 годзе. З 1978 па
1988 год – загадчык Свіслацкай цэнтральнай ашчаднай касай №
6474. З 1988 па 1990 год – упраўляючы Свіслацкім аддзяленнем
ашчаднага банка. З 1990 па 1992 год – старшыня выканкама
Свіслацкага пассавета. З 1992 года – загадчык фінансавага аддзела
райвыканкама. Узнагароджаны ордэнам Дружбы народаў у 1986
годзе.
Жмайлік Аляксей Уладзіміравіч нарадзіўся 15 жніўня 1926
года. Беларус. У 1966 годзе скончыў Беларускі Дзяржаўны інстытут
народнай гаспадаркі імя Куйбышава. Працоўную дзейнасць пачаў у
1966 годзе. З 1975 па 1990 год працаваў на пасадзе старшыні калгаса
імя Леніна. Узнагароджаны ордэнам Працоўнага Чырвонага Сцяга ў
1979 годзе і "Знак Пашаны" ў 1973 годзе.

