
__ Васiль Мiкалаевiч Тумiловiч нарадзi!ся 1 лiстапада 1953 года У вёсцы
Кажан-Гарадок Лунiнецкага раёна Брэсцкй вобласцi } рабочаli сям'i. Бацька
на той час працава} буда}нiком у Лунiнцы, мацi вяла iur"ro. .ч".rчдuр*у.

пасля вяртання са службы У Савецкай ApMii Васiль некаторы час
працава} буда!нiком, затым вучыУся ! Ленiнградскай д}хоУнай семiяарыi.
Пасля яе закаЕLIэнIтI Васiль Мiкалаевiч служьIУ Ъвятаропr у роrrrо,, лрьгходах
Брэстчыны (i 980-I 988).

Кар'ера рэлiriйнага дзеяча не складалася, i Васiль Тумiловiч пакiдае
святарск}тО дзейнасць. Спачатlgl бьф рознарабочым, а затым вярнуУся Улунiнец i }ладкава}ся на працу ! шкълу У якасцi гiсторыка, адначасова
вlчы!ся на гiстарычным факультэце Магiлё!скага !нiверсiтэта, якi скончьф
у 2000 голзе. ПаСля працаваУ HacTaYHiKaM гiсiорыi } СШ ill 3 г. Лунiнца.
, П!uч1 .У школе адкрыла rтерспектыву заявiчь пра сябе як пра

краязна}rrу i фалькларыста. В. М. Тумiловiч ста} акты!на выстулаць у др)rку,
удзельнiчацЬ у навукова-практычных канферэнц"r"* poan"r" ранrау, у тьпt
лiку i мiжнародных. У гэты час была завершана i ,uдру*uuuru У Лунiнцы яго
праrrа "Возрождение забытого имени. Жизнь 

" д.rr"пirо"ru СЬфьи Прорвич
(1860 - каля 1937)".

у 2002 годзе Васiль Тумiловiч канчаткова пакiдае Працу у школе i зноу
вяртаецца да святарскай дзейнасцi (прьrход IЬшова на Камянеччыне). Як i
раней, займаецца краязна!чай дзейнасцю, пераважна запiсвае фаtьклор.Васiлъ Тумiловiч напежыць да краязна!ца! lll"rponu.u профiлю. !аважнейшьп набытка} гiсторыка з Кажан-Гарадкч- 

"-.*uц"' прuц"r,
прысвечаныя_пiсьменнiцы Соф'i Прорвiч. У выданнi''возрождеяие забытого
имени" (Лунiнец, 2001) раскрываецца бiяграфiя пiсьменнiцы, паказваецча
працэс лошука! яе родавъIх каранё!, часу i месца нараджэння. А!тар
высветлi!, што Соф'я Прорвiч нарадзiлася на СтолiншчынЪ, а лiтарчrlрнЙ
творчасцю заIlялася Ух(о У шаноiтым узросце, калi жыла } Лунiнцы.

Васiль Мiкалаевiч таксама займаецца зборам фальклору. IM запiсана
каля 400 адзiнак тэкстаУ вуснай народнай творчасцi. Сярод' фальклорныхжанраУ аддае liepaBary леIендам i падавrrям. Сам краязнаУца лiч"rць cuuiM
набыткаМ легенды пра ГрыневiчаУ Bip i пра Юда.лiху. Беларуская акадэмiя
мастацтва} дала высокуто ацэнку фальклорным запiсам В. М. Тумiловiча.
_ в. м. Тумiловiч акты!на прапагандуе свае набыткi У раёЕным,абласным i рэспублiканскiм дрУку. Ън удзельнiк З-х рэсrryблiканскiх, 5-цi

мlжнародньП навукова-практычных канферэнчый, складальнiк i а!тар 8-Mi
Krrir,, саа}тар 5-цi навуковьж зборнiка!. Дзве яrо клiгi прысвечаны
Камянецкаму раёну: зборнiк .'Фальклор Кur"".цпu.u раёна (БрЬст, 2009),
'ИсторическииЙ очерк НовицковИч и деревеIiь сельсовета'' (Брест, 2011j.
Шэраг 

.публiкацый бьф надрукаваны У часопiсе '.Гiстарычная брама;'.
нек;rпькi артыпryла} надрукаваны } '.ГIrrrэглёндзе ПраваслаДым'' (Варшава1.



Водryкi на публiкацыi В. М. ТJмiловiча змяrтчапiся
"Вечерний Брест", "Брестский курьер'','.ЛiМ,''''Рэспчблiка''.
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1Л1 нiнец;.
На цяперашнi час Васiль МiкалЪевiч працуе } СВК

электрыкам.
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