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ПАВАРОТ ГІСТОРЫІ – 
СВЯТОЧНЫ 
 
Вялікаму праўдашукальніку і змагару за чысціню спрадвечных ісцін споўнілася 70 гадоў. 
24 студзеня ў Гродзенскай абласной бібліятэцы імя Я. Ф. Карскага адбыўся творчы вечар 
кандыдата гістарычных навук, дацэнта кафедры гісторыі Беларусі ГрДУ імя Янкі Купалы, 
члена СПБ Уладзіміра ЯГОРЫЧАВА, прысвечаны юбілею вядомага пісьменніка-
публіцыста. 
 
Зала пасяджэнняў Гродзенскай 
абласной бібліятэкі з цяжкасцю 
змясціла ўсіх жадаючых дакрануцца да 
творчасці Уладзіміра Ягорычава і 
павіншаваць юбіляра. Спецыяльна да 
мерапрыемства супрацоўнікамі 
галоўнай бібліятэкі вобласці была 
падрыхтавана выстава кніг і публікацый 
Уладзіміра Яўгенавіча пад назвай 
адной з кніг пісьменніка – «На крутых 
паваротах гiсторыi». Чарговы такі 
паварот – толькі з асабiстай гicторыi, 
ды яшчэ i святочны – у выглядзе 
юбілею і прыгатаваў пісьменніку лѐс. 
 
Кожнае слова, сказанае ў гэты вечар у адрас юбіляра, сагравала цеплынѐй блізкіх яму сэрцаў.  
З вуснаў вядучай мерапрыемства, старшыні ГАА СПБ Людмiлы Антонаўны Кебiч госці абласной 
бібліятэкі пачулі пра найбольш яркія эпізоды творчай біяграфіі пісьменніка, вехі яго працоўнага 
шляху. Людміла Антонаўна зачытала віншаванне ў гонар юбіляра ад старшынi Саюза пiсьмен-
нiкаў Беларусi Мiкалая Iванавiча Чаргiнца. Як актыўнага чытача пісьменніка сардэчна павiнша-
вала дырэктар Гродзенскай абласной навуковай бiблiятэкi iмя Я.Ф.Карскага Лiдзiя Васiльеўна 
Мальцава. Ва ўшанаванні юбіляра прынялі ўдзел яго жонка Вера Паўлаўна і ўнучка Кацярына. 
Шмат цікавага расказала Таццяна Анатольеўна Савянкова, загадчык літаратурна-краязнаўчага 
музея Элізы Ажэшкі ў Мількаўшчыне. Музей месціцца ў школе, у якой вучыўся    
У. Я. Ягорычаў і дзе ў свой час працавалі яго бацькі-педагогі Вера Іванаўна і Яўгеній Ільіч. 
Аповяд Т.А.Савянковай суправаджаўся паказам здымкаў з асабістага архіва сям'і Ягорычавых, 
якія зараз сталі часткай экспазіцыі школьнага музея. Атрымаў Уладзімір Яўгенавіч з рук Таццяны 
Анатольеўны Савянковай і віншавальны падзячны ліст ад музея за актыўны ўдзел у яго жыцці. 
На вечары гэты момант стаў адным з самых кранальных. 
 
Да выступоўцаў з віншавальным словам далучыліся ваенны гісторык, выкладчык ГрДУ імя Янкі 
Купалы, старшыня Абласнога аб’яднання афіцэраў Міхаіл Аляксандравіч Жураўкоў; прафесар 



кафедры гісторыі Беларусі ГрДУ імя Янкі Купалы Святлана Валянцінаўна Марозава; першы 
сакратар Гродзенскай гарадской арганізацыі КПБ Лілія Васільеўна Кашанкова; гісторык, педагог, 
загадчык Музея вайсковай славы УА «Гродзенскі дзяржаўны каледж бытавога абслугоўвання 
насельніцтва» Ларыса Лук’янаўна Хацько; сябры сям'і юбіляра. Калегі па пісьменніцкай 
арганізацыі падрыхтавалі паэтычныя прысвячэнні Уладзіміру Ягорычаву і па чарзе іх агучвалі. З 
віншавальным словам выступілі члены СПБ, паэты Дзмітрый Радзівончык, Пѐтр Сямінскі, 
Браніслаў Ермашкевіч, Анатоль Апанасевіч,  Людміла  Шаўчэнка, а таксама маладая 
пісьменніца, педагог-гісторык Таццяна Лашук. Узнѐсла і ўрачыста ў праграме вечара прагучалі 
песні ў выкананні юных салістаў, навучэнцаў дзяржаўнага каледжа мастацтваў Германа Беняша 
і Маргарыты Новік.  
 

Сам юбіляр выглядаў у гэты вечар 
усхваляваным і крыху збянтэжаным, 
бо прыйшлося выслухаць у свой 
адрас шмат шчырых, цѐплых слоў ад 
блізкіх і дарагіх яго сэрцу людзей. 
Уладзімір Яўгенавіч распавѐў пра 
свой творчы шлях, аб тым, з чаго 
пачалася яго працоўная і творчая 
дзейнасць, якімі дасягненнямі на ніве 
публіцыстыкі ѐн сапраўды 
ганарыцца. Што тычыцца галоўных 
тэмаў і задач, якім навуковец і 
пісьменнік аддае ўсе свае сілы, дык 
шмат каму ў зале яны аказаліся 
вядомымі – абарона ідэалаў 
інтэрнацыяналізму і гуманізму, 
барацьба з фальсіфікацыяй старонак 
гісторыі нашай Айчыны, узвядзенне 

гістарычнай праўды ў ранг асноўнага закону існавання нашага грамадства. Пісьменнік выказаў 
свае меркаванні па тых пазіцыях, якія прынята адносіць да гістарычных выклікаў, зрабіў гэта 
ўпэўнена і эмацыйна, як можа толькі чалавек верны сваѐй справе, чалавек неабыякавы і 
прыстойны.  
 
Юбілейны вечар пісьменніка-публіцыста Уладзіміра Яўгенавіча Ягорычава стаў вечарам-
адкрыццѐм, дзякуючы якому многія  глыбей зразумелі пісьменніка-публіцыста,  вечарам цѐплых 
слоў і добрых пажаданняў. Усе іх юбіляр, вядома, заслужыў. Засталося толькі пажадаць, каб 
дабрыня родных сэрцаў, цеплыня сяброўскай увагі ніколі не пакідалі гэтага яркага, энергічнага 
чалавека на крутых паваротах гісторыі яго ўласнага жыцця. 
 
ПРЭС-СЛУЖБА СПБ-ГРОДНА 
Фота Анатоля Апанасевіча 

 
На фота: моманты і ўдзельнікі творчага вечара члена СПБ, пісьменніка-публіцыста, кандыдата гістарычных  
навук, дацэнта кафедры гісторыі Беларусі ГрДУ імя Янкі Купалы Уладзіміра Яўгенавіча Ягорычава, 
прысвечанага яго сямідзесяцігоддзю. Гродна, абласная навуковая бібліятэка. 24 студзеня 2019 года.  

 
 



  
 

 
 

  
 



 
Ва ўшанаванні юбіляра прынялі ўдзел яго жонка Вера Паўлаўна і ўнучка Кацярына 
 

 
З рук Таццяны Анатольеўны Савянковай Уладзімір Яўгенавіч атрымаў віншавальны падзячны ліст ад школьнага 
літаратурна-краязнаўчага музея ў в. Мількаўшчына за актыўны ўдзел у яго жыцці.  



        
Салісты эстраднай студыі «Забава» Гродзенскага дзяржаўнага каледжа мастацтваў 
Герман Беняш і Маргарыта Новік 
 

    
Кветкі і віншаванні  ад Л.В.Кашанковай                                                                                                      Пѐтр Сямінскі  
 

           
Юбіляра павіншавалі калегі-навукоўцы: прафесар С.В.Марозава  



     
і ваенны гісторык М.А.Жураўкоў. Юбіляр атрымаў узнагароду ад Абласнога аб’яднання афіцэраў – медаль «Да 
стагоддзя ўзброеных сіл Беларусі». 
 

 А творчай таленавітай моладзі юбіляр дарыў свае кнігі.  
 

     
Паэт Браніслаў Ермашкевіч                                           Віншуе ветэран працы, сябра сям’і юбіляра Ларыса Хацько 
 



   
Дзмітрый Радзівончык                                                                                                                       Анатоль Апанасевіч 
 

                      
Людміла Шаўчэнка                                                                                                                       Н.В.Чакліна-Гарбачова 
 

 
Вера Паўлаўна Ягорычава 



            
Н.В.Озерава                                                                                                                                Сябра сям’і Ягорычавых 
 

                 
Маладая пісьменніца, гісторык Таццяна Лашук 
 

                             


