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Бабруйск 
старажытны  
і вечна малады
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и вечно молодой
Ancient  
and Eternally  
Young Bobruisk



Б                 абруйск – адзін са старажытных гарадоў Беларусі. 
Першая пісьмовая згадка пра яго адносіцца да 1387 
года (у дагаворнай грамаце вялікага князя Літоўскага 
і Рускага Ягайлы і яго брата Скіргайлы). Бабруйск быў 
рэзідэнцыяй вялікакняжацкага намесніка (старасты), які 
падпарадкоўваўся віленскаму ваяводзе. У XVI стагоддзі 
Бабруйск быў вядомы далёка за межамі княства, пра гэта 
сведчыць знаходжанне горада на картах, выдадзеных Б. 
Баноўскім у 1526 і 1528 гг.
У канцы XV – пачатку XVI стагоддзя Бабруйск зведаў 
шматлікія напады крымскіх татараў. У 1508 годзе горад 
быў узяты штурмам і спалены войскамі мяцежнага князя 
М. Глінскага. Значна пацярпеў Бабруйск падчас казацка-
сялянскай вайны 1648-1649 гг., вайны Расіі з Рэччу 
Паспалітай у 1654-1667 гг.
У 1793 годзе, пасля другога падзелу Рэчы Паспалітай, 
Бабруйск увайшоў у склад Расійскай імперыі, а ў 1795 
годзе набыў статус павятовага горада ў складзе Мінскай 
губерніі. 22 студзеня 1796 г. горад атрымаў уласны герб, дзе 
на срэбным полі адлюстроўвалася мачта і прыстаўленыя да 
яе крыжападобна два дрэвы, падрыхтаваныя для мачтаў.
З 1810 года на месцы старога горада будуецца Бабруйская 
крэпасць. У перыяд вайны 1812 года камандуючы 2-й рускай 
арміяй П. І. Баграціён, пад аховай умацаванняў крэпасці, 
змог даць адпачынак сваім салдатам, перафармаваць за 
кошт яе гарнізона найбольш парадзелыя падраздзяленні, 
пакінуць хворых і параненых, папоўніць боезапас. Гарнізон 
крэпасці вытрымаў чатырохмесячную аблогу ворага. 
«Ніводная крэпасць у Расеі ніколі не была настолькі 
карыснай, як Бабруйск у 1812 годзе», – пісаў генерал-
маёр А.I.Мiхайлоўскi-Данілеўскі ў кнізе «Героі Айчыннай 
вайны».
З Бабруйскай крэпасцю звязаны і падзеі дзекабрысцкага 
руху ў Расіі. Менавіта тут у 1823 годзе быў распрацаваны 
план узброенага паўстання, які прадугледжваў арышт цара 
Аляксандра I падчас агляду войскаў. У цытадэлі служылі, 
а затым адбывалі пакаранне за ўдзел у дзекабрысцкiм 
паўстанні В. С. Нораў, В. А. Дзіваў, М. А. Бадіска і іншыя.
Будаўніцтва крэпасці, Маскоўска-Варшаўскай шашы 
(1848 год), Лібава-Роменскай чыгункі (1873 год) спрыялі 
эканамічнаму ўздыму горада, прытоку капіталу і росту 
насельніцтва. У 1897 годзе ў горадзе пражывала больш за 
34 тысяч жыхароў. Хутка развіваўся гандаль і прамысловасць. 
Ствараліся шматлікія лесапільныя, цагельныя, вінакураныя, 
тытунёвыя, алейныя, свечачныя заводы. Галоўным багаццем 
і прадметам гандлю былі лес, спірт, мёд, шкло, яблыкі.
У пачатку XX стагоддзя вялася забудова цэнтральных вуліц 

горада: Мураўеўскай (Сацыялістычнай), Адамоўскай (Камсамольскай), Пушкінскай (Пушкіна), Раманаўскай (Савецкай) 
і іншых. Дамы ў стылях мадэрн і эклектыка. Бабруйск ўпрыгожвалі культавыя будынкі розных рэлігійных канфесій, прадстаўнікі 
якіх мірна жывуць у горадзе з даўніх часоў. Цэнтрамі духоўнага жыцця да гэтага часу застаюцца сабор Святога Мікалая, 
Свята-Георгіеўская царква, касцёл Беззаганнага Зачацця Панны Марыі, іншыя храмы.
З 1918 па 1920 гады Бабруйск займалі польскія і нямецкія войскі, ад якіх 10 Ліпеня 1920 года ён быў вызвалены. З 1924 
года горад – цэнтр Бабруйскай акругі.
З 28 чэрвеня 1941 горад на Бярэзіне быў акупаваны нямецка-фашысцкімі захопнікамі. За гады акупацыі ў канцэнтрацыйных 
лагерах Бабруйска знішчана больш за 40 тысяч ваеннапалонных. Вязні бабруйскага габрэйскага гета растраляныя ў 
лістападзе 1941 года каля вёсак Каменка і Ялавікі.
У горадзе дзейнічала антыфашысцкае падполле – 17 груп, якія мелі сталую сувязь з партызанскімі атрадамі.
24 чэрвеня 1944 войскі 1-га Беларускага фронту пад камандаваннем К. К. Ракасоўскага пачалі Бабруйскую наступальную 
аперацыю. 27 чэрвеня было створана шчыльнае кола акружэння –  у «Бабруйскім катле» апынуліся варожыя дывізіі 
колькасцю каля 40 тысяч чалавек. 29 чэрвеня Бабруйск быў цалкам вызвалены ад нямецка-фашысцкіх захопнікаў.
З 1944 па 1954 год горад быў цэнтрам Бабруйскай вобласці. У пасляваенныя гады ён стаў буйным прамысловым 
цэнтрам з развітымі хімічнай, машынабудаўнічай, дрэваапрацоўчай, металаапрацоўчай, лясной, харчовай галінамі. 
У 1987 годзе за поспехі, дасягнутыя працоўнымі горада ў гаспадарчым і культурным будаўніцтве, іх уклад у барацьбу 
з нямецка-фашысцкімі захопнікамі ў гады Вялікай Айчыннай вайны і ў сувязі з 600-годдзем Бабруйск узнагароджаны 
ордэнам Працоўнага Чырвонага Сцяга.
У 2009 годзе ў адпаведнасці з Указам Прэзідэнта Рэспублікі Беларусь Бабруйск у ліку 22 населеных пунктаў Беларусі 
ўзнагароджаны Ганаровым вымпелам «За мужнасць і стойкасць у гады Вялікай Айчыннай вайны”.
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Горад, у якім 
хочацца жыць
Город, в котором  
хочется жить
The city in which 
you want to live







Змест
Содержание
Contents

Бабруйск старажытны і вечна малады
Бобруйск древний и вечно молодой
Ancient and Eternally Young Bobruisk

Горад, у якім хочацца жыць
Город, в котором хочется жить
The City in which You Want to Live

Наш горад прыгожы і ўтульны
Красив и уютен наш город
Our Beautiful and Cozy Place

Падмурак дабрабыту
Фундамент процветания
Foundation for Prosperity

Стваральнікі настрою
Созидатели настроения
Creators of a Good Mood

Адукацыя
Образование
Education

Паслядоўнікі Гіпакрата
Последователи Гиппократа
Followers of Hippocrates

Культурная прастора
Культурное пространство
Сultural Environment

Ад фізкультуры  
да спорту найвышэйшых дасягненняў
От физкультуры  
к спорту высших достижений
From Physical Culture  
to High Performance Sport

Поступ моладзі
Поступь молодежи
Youth’s Step

Транспартныя артэрыі
Транспортные артерии
Transport Arteries

7
25
67
77

147
135

157
167

231
203

247
256 257




