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Вера Сямёнаўна Кулагіна нарадзілася 18 лютага 1923 года ў г. Слуцку Мінскай 

вобласці. Перад вайной скончыла Віцебскі педагагічны тэхнікум. З першых дзён Вялікай 

Айчыннай вайны Вера актыўна ўключылася ў барацьбу супраць нямецка-фашысцкіх 

захопнікаў. З пачаткам акупацыі ў ліпені 1941 года ў вёсцы Букаціна была арганізавана 

падпольная група пад кіраўніцтвам Веры Кулагінай. Група падтрымлівала сувязь з 

партызанскай групай і. Буцьянава. У Лужаснянскім лесе патрыёты збіралі зброю і 

дапамагалі салдатам і афіцэрам Чырвонай Арміі, якія трапілі ў акружэнне. 

Пасля таго як у жніўні 1942 года акупанты спалілі Букаціна, Вера з маці і сёстрамі 

Марыяй і Ганнай перабраліся ў вёску Падбярэззе. Усталяваўшы сувязь з падпольнымі 

групамі І. Бекішава, М. Журынскай, В. Арлоўскага, Е. Сакаловай, падпольшчыкі 

перадавалі партызанам звесткі аб перамяшчэнні нямецкіх войскаў, будаўніцтве 

ўмацаванняў, а таксама медыкаменты і перавязачныя матэрыялы. У Віцебск 

падпольшчыкі дастаўлялі лістоўкі, газеты, выбухоўку.  

Вельмі смела дзейнічала Вера Кулагіна па мянушцы "Ліса". Яе ведалі па такой 

падпольнай мянушцы, таму што, выконваючы заданне, яна магла прайсці ў горад у любы 

час і ў любым месцы, умела выйсці з любой крытычнай сітуацыі. Ёй нярэдка даводзілася 

сустракацца з нямецкімі салдатамі і паліцэйскімі. Яна непрыкметна выводзіла ў іх 

патрэбныя партызанам звесткі. 

Калі з'явілася пагроза разгрому групы, было прынята рашэнне сыходзіць да 

партызанаў. З вясны 1943 г. В. Кулагіна стала сувязной Віцебскага падпольнага гаркама 



КП (Б)б. Вера Сямёнаўна непасрэдна ўдзельнічала ў баявых аперацыях партызан па 

разгроме фашысцкіх гарнізонаў, пяць разоў пераходзіла лінію фронту. 

У лістападзе 1943 года Вера Кулагіна да чэрвеня 1944 г. працавала ў складзе 

Віцебскай аператыўнай групы, якая знаходзілася ў вёсцы Грабенікі Лёзненскага раёна. 

Пасля вызвалення Вера Сямёнаўна актыўна ўключылася ў працу па аднаўленні 

разбуранага Віцебска. Была інспектарам гарадскога аддзела народнай адукацыі па 

дашкольным выхаванні. Працавала другім сакратаром Кастрычніцкага райкама, другім 

сакратаром Віцебскага гаркама камсамола. Пасля заканчэння ў 1950 годзе 

Рэспубліканскай партыйнай школы пры ЦК КПБ узначаліла лектарскую групу Віцебскага 

абкама камсамола, сакратаром камітэта камсамола Віцебскага ветэрынарнага інстытута, 

інструктарам Віцебскага гаркама КПБ. У 1959 годзе Вера Сямёнаўна была прызначаная 

дырэктарам Віцебскага Дома тэхнікі. З 1967 па 1993 год працавала загадчыкам аддзела 

культуры, сакратаром, інспектарам выканкама Віцебскага гарадскога Савета дэпутатаў. 

Пасля сыходу на пенсію ў 1993 годзе В. С. Кулагіна працягвала весці вялікую 

грамадскую працу і да апошніх дзён ганаровым старшынёй Віцебскай гарадской 

арганізацыі грамадскага аб'яднання "Беларускі саюз жанчын". 

Веры Сямёнаўны Кулагін была ўзнагароджана ордэнамі Чырвонай Зоркі, Айчыннай 

вайны II ступені, медалямі. За вялікую грамадскую працу, значны ўклад у развіццё горада 

4 мая 1995 года В. С. Кулагінай прысвоена званне "Ганаровы грамадзянін горада 

Віцебска". 

Памерла Вера Сямёнаўна 8 снежня 2008 года. 26 чэрвеня 2015 года на доме, дзе 

апошнія гады жыла В. С. Кулагіна (вул. Урыцкага, 12/23), урачыста адкрыта 

мемарыяльная дошка. 
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