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ПРАДМОВА 
        
           У «Каляндар» уключаны знамянальныя і памятныя даты, якія адлюстроўваюць важныя падзеі 

гісторыі, палітычнага, гаспадарчага і культурнага жыцця нашай вобласці, а таксама юбілейныя даты нашых 

выдатных землякоў і дзеячоў, якія па месту нараджэння не з’яўляюцца ўраджэнцамі вобласці, але пакінулі 

значны след у гісторыі і культуры нашага рэгіёна.  

        Дапаможнік адкрываецца храналагічным пералікам знамянальных і памятных дат, якія прадстаўлены па 

новаму стылю. Да дат, адзначаных “*” – астэрыскам, састаўлены тэкставыя даведкі і бібліяграфія. 

         Для найбольш зручнага карыстання да выдання састаўлены імянны паказальнік, які дапаможа чытачам 

хутчэй знайсці неабходную асобу.  

        Наш “Каляндар” дапаможа краязнаўцам, бібліятэчным работнікам, выкладчыкам і іншым спецыялістам 

у вывучэнні і распаўсюджванні краязнаўчых ведаў.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



У 2010 ГОДЗЕ СПАЎНЯЕЦЦА: 
   

945 гадоў таму (1065) нарадзіўся Міна Полацкі (1065–1116), беларускі святы, полацкі епіскап, 
адзін з першых архіпастыраў, які спрыяў распаўсюджванню хрысціянства на Беларусі. 

940 гадоў таму (1070) ўпершыню ў "Хроніцы Быхаўца" згаданы Браслаў. 

870 гадоў таму (1140) нарадзіўся Давыд Расціславіч (1140–1197), князь наўгародскі, таржокскі, 
віцебскі. Княжыў у Віцебску ў 1165–1167 гг. 

800 гадоў таму (1210) Полацк заключыў гандлёвы дагавор з Рыгай. 

765 гадоў таму (1245) Віцебск наведаў Аляксандр Неўскі. 

690 гадоў таму (1320) Віцебскія землі ўвайшлі ў склад Вялікага княства Літоўскага. 

685 гадоў таму (1325) нарадзіўся Андрэй Альгердавіч (Андрэй Полацкі ; 1325–1399), князь 
полацкі. 

640 гадоў таму (1370) нарадзіўся Свідрыгайла (каля 1370–1452), вялікі князь ВКЛ (1430–1432). 
Да 1393 г. княжыў у Віцебску. 

625 гадоў таму (1385) ў гістарычных крыніцах упершыню ўпамінаюцца Лынтупы Пастаўскага 
раёна. 

550 гадоў таму (1460) ў пісьмовых крыніцах упершыню ўпамінаюцца Бешанковічы. 

520 гадоў таму (1490) нарадзіўся Францыск Скарына (1490–1551), першадрукар, асветнік і 
гуманіст, вучоны і пісьменнік, ураджэнец Полацка. 

480 гадоў таму (1530) нарадзіўся Цяпінскі Васіль Мікалаевіч (сапр. Амельяновіч ; 1530–1603), 
гуманіст, асветнік, пісьменнік, кнігавыдавец, ураджэнец Полаччыны. 

480 гадоў таму (1530) нарадзіўся Кміта-Чарнабыльскі Філон Сямёнавіч (каля 1530–1587), ваенны 
і палітычны дзеяч ВКЛ, аршанскі стараста. 

450 гадоў таму (1560) нарадзіўся Рысінскі Саламон Фёдаравіч (1560–1625), філосаф, паэт, 
педагог, вучоны-фалькларыст, этнограф, ураджэнец Полацкага р-на. 

445 гадоў таму (1565) Оршу наведаў і зрабіў яе апісанне венецыянец Рафаэле Барберыні. 

430 гадоў таму (1580) заснаваны Полацкі езуіцкі калегіум – першая сярэдняя навучальная 
ўстанова ордэна езуітаў на Беларусі. Існаваў да 1812 года. 

430 гадоў таму (1580) нарадзіўся Кунцэвіч Іасафат (у свеце Іван ; 1580–1623), царкоўны дзеяч, 
публіцыст, полацкі архіепіскап. 

425 гадоў таму (1585) заснаваны Полацкі школьны тэатр пры Полацкім езуіцкім калегіуме. 
Дзейнічаў да 1819 г. 

420 гадоў таму (1590) канцлер ВКЛ Леў Сапега заснаваў у Оршы езуіцкі касцёл (знесены ў 1831 
годзе). 

390 гадоў таму (1620) Орша атрымала магдэбургскае права і першы герб з выявай крыжа і 
паўмесяца пад ім. 

380 гадоў таму (1630) заснавана Куцеінская друкарня (пры Аршанскім Куцеінскім Богаяўленскім 
манастыры). Дзейнічала да 1654 года. 

380 гадоў таму (1630) ў Куцеінскай друкарні выйшла першая кніга Спірыдона Собаля "Псалтыр", 
або "Брашна Духоўнае". 

375 гадоў таму (1635) нарадзіўся Жахоўскі Цыпрыян (сапр. Кіпрыян ; каля 1635 – кастр. 1693), 
царкоўны дзеяч, ураджэнец Полацкага ваяводства. 

360 гадоў таму (1650) ў пісьмовых крыніцах упершыню ўпамінаецца г. Гарадок. 

360 гадоў таму (1650) Іеранім Друцкі-Сакалінскі ў Оршы заснаваў кляштар і касцёл дамініканцаў (з 
1819 года – мураваныя). 

330 гадоў таму (1680) ў Смалянах пабудаваны мураваны касцёл Святой Марыі (зараз гэты 
помнік архітэктуры знаходзіцца ў аварыйным стане). 

330 гадоў таму (1680) пан Калкоўскі пабудаваў у Оршы мураваны касцёл Святога Антонія (па 



другіх звестках, Прачыстай Багародзіцы) і мураваны двухпавярховы будынак 
францысканскага кляштара (сваё існаванне спыніў у сяр. 19 ст.). 

315 гадоў таму (1695) Пётр I упершыню наведаў Віцебск (быў тут таксама ў 1701, 1705 і 1708 гг.). 

260 гадоў таму (1750) пабудаваны Белы палац у в. Лявонпаль Міёрскага раёна. 

245 гадоў таму (1765) нарадзіўся Манькоўскі Ігнат Антонавіч (1765–1832), публіцыст, асветнік, 
ураджэнец Віцебшчыны. 

235 гадоў таму (1775) ўзведзены мураваны будынак гарадской ратушы ў Віцебску (зараз тут 
абласны краязнаўчы музей). 

235 гадоў таму (1775) пабудавана драўляная Троіцкая царква ў в. Лявонпаль Міёрскага раёна 
(дзейнічае да сённяшняга дня). 

225 гадоў таму (1785) ў Віцебску пабудаваны касцёл Святой Варвары. 

225 гадоў таму (1785) паводле "Даравальнай граматы гарадам" Віцебскам стала кіраваць 
гарадская дума. Магістрат захаваўся як судовы орган.  

220 гадоў таму (1790) ў Оршы заснавана царква Іаана Багаслова (храм не захаваўся). 

220 гадоў таму (1790) нарадзіўся Ян Баршчэўскі (1790–1851), пісьменнік, фалькларыст, выдавец, 
ураджэнец Расонскага раёна. 

210 гадоў таму (1800) нарадзіўся Шапялевіч Гаўдэнтый (Радзіслаў Іасафатавіч ; 1800–1846), 
паэт. Некаторы час жыў на Віцебшчыне. 

210 гадоў таму (1800) нарадзіўся Пагарэльскі Платон Мікалаевіч (1800–1852), матэматык, 
педагог, ураджэнец Віцебскай губерніі. 

205 гадоў таму (1805) пачала работу Пастаўская цэнтральная аптэка № 87. 

205 гадоў таму (1805) Лепелю нададзены статус горада. 

200 гадоў таму (1810) ў Віцебску пачаліся першыя мэтэаралагічныя назіранні. 

190 гадоў таму (1820) ў Оршы заснавана павятовае дамініканскае вучылішча (праіснавала да 
1917 г.). 

190 гадоў таму (1820) Віцебск праездам наведаў А.С. Пушкін (быў тут таксама ў 1824 г.). 

185 гадоў таму (1825) Віцебск наведаў паэт А.А. Дэльвіг (1798–1831). 

185 гадоў таму (1825) нарадзіўся Вяроўкін Міхаіл Лаўрэнцьевіч (1825–1896), вучоны-архівіст, 
археограф. Выкладаў у духоўным вучылішчы ў Віцебску, працаваў у Полацкай 
духоўнай кансісторыі. З 1888 г. архіварыус Віцебскага цэнтральнага архіва 
старажытных актаў. 

180 гадоў таму (1830) ў Віцебску ўзведзены манументальны будынак для акруговага суда. З 
1992 г. там размешчаны Мастацкі музей. 

180 гадоў таму (1830) ўведзена ў дзеянне шашэйная дарога Віцебск–Орша. 

175 гадоў таму (1835) адкрылася сярэдняя ваенна-навучальная ўстанова закрытага тыпу – 
Полацкі кадэцкі корпус. 

175 гадоў таму (1835) імператар Мікалай I зацвердзіў план забудовы Лепеля. 

175 гадоў таму (1835) рускі паэт М.Ю. Лермантаў пачаў пісаць паэму "Баярын Орша" 
(апублікавана ў 1842 г.). 

170 гадоў таму (1840) нарадзіўся Папоў Аляксандр Нічыпаравіч (1840–1881), хімік, педагог, 
ураджэнец Віцебскай вобласці. 

165 гадоў таму (1845) ў Віцебску пачаў працаваць тэатр балетмайстра Марыса Піёна. Дзейнічаў 
да 1849 года. 

160 гадоў таму (1850) нарадзіўся Мяніцкі Вінцэнт (1850–1916), гісторык, археолаг, ураджэнец 
Лепельскага павета. 

160 гадоў таму (1850) нарадзіўся Чыр'еў Сяргей Іванавіч (1850–1915), вучоны, медык, ураджэнец 
г. Віцебска. 

155 гадоў таму (1855) нарадзіўся Піятроўскі Віктар Іосіфавіч (1855 – пасля 1917), архітэктар. У 



1881–1887 гг. займаў пасаду віцебскага гарадскога архітэктара. 

155 гадоў таму (1855) ў Санкт-Пецярбургу выйшла ў свет кніга М.В. Без-Карніловіча 
"Гістарычныя звесткі аб выдатных мясцінах Беларусі", у якой змешчаны артыкул 
"Орша". 

150 гадоў таму (1860) выдадзена першая "Памятная кніжка Віцебскай губерніі". 

150 гадоў таму (1860) арганізавана начное асвятленне вуліц Віцебска спірта-шкіпінарнымі 
ліхтарамі. 

150 гадоў таму (1860) нарадзіўся Вайніловіч Восіп Мікалаевіч (1860–1890), рэвалюцыянер-
народнік, ураджэнец г. Віцебска. 

150 гадоў таму (1860) нарадзіўся Гласко Уладзіслаў Ксавер'евіч, удзельнік рэвалюцыйнага руху, 
ураджэнец Віцебскага павета. 

150 гадоў таму (1860) нарадзіўся Гарбачэўскі Іван Данілавіч (1860–1914), пісьменнік, гісторык, 
фалькларыст, краязнавец, даследчык Віцебшчыны. 

145 гадоў таму (1865) вядомы паэт і фалькларыст А.Ф. Рыпінскі адкрыў у Віцебску сваё 
фотаатэлье (дзейнічала да 1868 г.). 

145 гадоў таму (1865) нарадзіўся Жытлоўскі Хаім Іосіфавіч (1865–1943), дзеяч яўрэйскага 
нацыянальнага руху, публіцыст, ураджэнец г.п. Ушачы. 

140 гадоў таму (1870) заснавана Віцебская Марыінская гімназія. Існавала да 1917 г. 

140 гадоў таму (1870) нарадзіўся Обух Уладзімір Аляксандравіч (1870–1934), урач, вучоны, 
рэвалюцыянер, ураджэнец Віцебскай губерніі. 

140 гадоў таму (1870) нарадзілася Аксерольд Любоў Ісакаўна (літ. псеўданім Артадокс ; 1870–
1946), філосаф і літаратуразнаўца, ураджэнка Пастаўскага раёна. 

135 гадоў таму (1875) нарадзіўся Алонаў Яўген Піліпавіч (1875–1929), ветэрынарны ўрач, 
заснавальнік навуковай ветэрынарыі на Беларусі, заснавальнік Віцебскага 
ветэрынарнага інстытута, ураджэнец Гарадоцкага раёна. 

135 гадоў таму (1875) нарадзіўся Унгерн (Унгерн-Штэрнберг) Рудольф Аляксандравіч (Леў 
Аляксандравіч ; 1875–1944), акцёр, рэжысёр. Са снежня 1915 г. па восень 1921 г. – 
галоўны рэжысёр Віцебскага гарадскога тэатра. 

125 гадоў таму (1885) нарадзіўся Бакалейнікаў Уладзімір Раманавіч (1885–1953), дырыжор, 
педагог. Жыў і працаваў у Віцебску з 1919 па 1920 г., дырыжыраваў Віцебскім 
сімфанічным аркестрам, выкладаў у народнай кансерваторыі. 

125 гадоў таму (1885) нарадзіўся Левін Рыгор Іванавіч (1885–1930), рэвалюцыянер, ураджэнец г. 
Полацка. 

125 гадоў таму (1885) нарадзіўся Багдановіч Генадзь Васілевіч (1885–1937), асветнік, грамадскі 
дзеяч і педагог, ураджэнец Верхнядзвінскага раёна. 

125 гадоў таму (1885) нарадзіўся Буйко Аляксандр Міхайлавіч (1885–1941), рэвалюцыянер, 
ураджэнец Шаркаўшчынскага раёна. 

125 гадоў таму (1885) нарадзіўся Салоха Акім Несцеравіч (1885–1978), заслужаны настаўнік 
Беларусі, Ганаровы грамадзянін Віцебска, ураджэнец Бешанковіцкага р-на. 

120 гадоў таму (1890) нарадзіўся Гудкоў Іван Якаўлевіч, удзельнік Першай сусветнай вайны, 
Георгіеўскі кавалер, ураджэнец Гарадоцкага р-на. 

120 гадоў таму (1890) нарадзіўся Манцэвіч Фларыян Данатавіч (1890–1941), педагог, грамадскі 
дзеяч, ураджэнец Браслаўскага раёна. 

120 гадоў таму (1890) ў Оршы заснавана друкарня Я. Падземскага. 

120 гадоў таму (1890) нарадзіўся Мятла Пётр Васілевіч (1890–1936), дзеяч нацыянальнага 
вызваленчага руху ў Заходняй Беларусі, публіцыст, ураджэнец Міёрскага раёна. 

120 гадоў таму (1890) нарадзіўся Гаўрыс Іван Трафімавіч (1890–1937). Пасля К. Малевіча 
ўзначальваў Віцебскі мастацка-практычны інстытут. З 1918 г. быў настаўнікам 
Віцебскага кінатэхнікума. Рэпрэсіраваны. 

115 гадоў таму (1895) заснаваны Губінскія фабрыкі. Дзейнічалі ў 1895–1914 гг. у маёнтку Губіна 



Лепельскага павета. 

115 гадоў таму (1895) ў Віцебску адбыліся гастролі выдатнага кампазітара і піяніста С.В. 
Рахманінава (1873–1943). 

110 гадоў таму (1900) нарадзіўся Меерзон Іосіф Аляксандравіч (1900–1941). Доўгія гады яго 
жыццё было цесна звязана з мастацкім жыццём Віцебска. Загінуў на фронце пад 
Оршай. 

110 гадоў таму (1900) ў Віцебску ўведзена ў дзеянне льнопрадзільная фабрыка "Дзвіна" (зараз 
ПО "Віцебскія дываны"). 

110 гадоў таму (1900) ў Смалянах адкрылася сельскагаспадарчая школа (зараз Смалянскі 
дзяржаўны аграрны каледж). 

110 гадоў таму (1900) гісторык і археограф Дзмітрый Іванавіч Даўгяла выдаў "Аршанскі 
гербоўнік". 

110 гадоў таму (1900) нарадзіўся Верхаловіч Павел Міхайлавіч (1900–1952), генерал-лейтэнант, 
удзельнік Вялікай Айчыннай вайны, ураджэнец г.п. Шаркаўшчына. 

105 гадоў таму (1905) нарадзіўся Дамброўскі Антон Іосіфавіч (1905–1943), адзін з кіраўнікоў 
партызанскага падполля і партызанскага руху, ураджэнец г. Віцебска. 

105 гадоў таму (1905) нарадзіўся Ананьеў Паўлюк (1905–1932), паэт, ураджэнец Гарадоцкага 
раёна. 

105 гадоў таму (1905) нарадзіўся Раманаў Павел Мінаевіч (1905–1944), адзін з кіраўнікоў і 
арганізатараў партызанскага руху ў Віцебскай вобласці ў Вялікую Айчынную вайну. 

100 гадоў таму (1910) ў Віцебску створаны першыя футбольныя каманды. 

100 гадоў таму (1910) выйшаў першы том "Трудов" Віцебскай вучонай архіўнай камісіі. 

100 гадоў таму (1910) нарадзіўся Крашаніннікаў Нічыпар Ніканавіч (1910–1989), краязнавец, даследчык 
Аршанскага падполля. 

100 гадоў таму (1910) нарадзіўся Дубровіч Алесь (сапр. Рэдзька Аляксей Ягоравіч ; 1910–1942), паэт, 
удзельнік вызваленчага руху ў Заходняй Беларусі, ураджэнец Глыбоцкага раёна. 

100 гадоў таму (1910) ў Віцебскім парку "Ялагі" адбыліся першыя спаборніцтвы цяжкаатлетаў. 

95 гадоў таму (1915) нарадзіўся Корнеў Леанід Сямёнавіч (1915–1944), Герой Савецкага Саюза, 
ураджэнец Полацкага раёна. 

90 гадоў таму (1920) ў Віцебскай народнай кансерваторыі выкладаў Леапольд Растраповіч, 
бацька вядомага музыканта Мсціслава Растраповіча. 

90 гадоў таму (1920) нарадзіўся Хамчаноўскі Уладзімір Антонавіч (1920–1942), Герой Савецкага 
Саюза, кіраўнік падпольнай групы Расонскага антыфашысцкага падполля, партызан, 
ураджэнец Дубровенскага р-на. 

90 гадоў таму (1920) нарадзіўся Вашчанка Аляксей Ягоравіч (1920–1942), герой Вялікай 
Айчыннай вайны, ураджэнец Гарадоцкага р-на. Пасмяротна ўзнагароджаны ордэнам 
Леніна. 

85 гадоў таму (1925) ў Віцебску прайшлі першыя ў БССР спаборніцтвы па авіямадэльнаму 
спорту. 

85 гадоў таму (1925) нарадзіўся Татарыс Уладзімір Іосіфавіч, ганчар, майстар керамікі, 
ураджэнец г. Полацка. 

85 гадоў таму (1925) ў Віцебску выйшаў першы нумар часопіса "Белорусская ветеринария". 
Выдаваўся да 1929 г. 

85 гадоў таму (1925) выйшаў першы том краязнаўчага зборніка "Віцебшчына". 

80 гадоў таму (1930) ў Оршы пачалося будаўніцтва сілікатнага завода. Ён уведзены ў строй у 1935 г. 
З 1971 г. – камбінат сілікатных вырабаў. 

80 гадоў таму (1930) ў Оршы адкрыўся элеватар. 

80 гадоў таму (1930) адкрыўся Гарадоцкі тэхнікум механізацыі сельскай гаспадаркі (зараз 
сельскагаспадарчы каледж). 

80 гадоў таму (1930) ўведзены ў дзеянне Аршанскі мясакамбінат. 



75 гадоў таму (1935) ў Віцебску адбыліся паказальныя выступленні барца І. Паддубнага. 

75 гадоў таму (1935) ў Віцебску адкрыта абласная бальніца. 

65 гадоў таму (1945) ў Віцебску адкрыта бюро тэхнічнай інвентарызацыі (БТІ; зараз Віцебскае 
агенцтва па дзяржаўнай рэгістрацыі і зямельнаму кадастру). 

65 гадоў таму (1945) ў Віцебску адкрыта ПТВ № 57 будаўнікоў (зараз Віцебскі дзяржаўны 
прафесійна-політэхнічны ліцэй). 

65 гадоў таму (1945) ў Віцебску адкрыўся Дом дзіцяці. 

65 гадоў таму (1945) ў Віцебску адкрыўся тэхнікум сувязі (зараз каледж сувязі). 

55 гадоў таму (1955) ў Віцебску ўведзены ў дзеянне Кіраўскі мост праз р. Заходняя Дзвіна. 

55 гадоў таму (1955) ў Віцебску ўведзена ў строй шаўкаткацкая фабрыка (зараз ААТ "Віцебскі 
камбінат шаўковых тканін"). 

55 гадоў таму (1955) ў Віцебску адкрыта ПТВ № 29 лёгкай прамысловасці. 

55 гадоў таму (1955) ў Оршы адкрыта медыцынскае вучылішча. Яно існавала да 1958 г. і было 
адноўлена ў 1962 г. 

55 гадоў таму (1955) мясцовая маслабаза пераўтворана ў Аршанскі завод плаўленых сыроў. 

55 гадоў таму (1955) ў Віцебску адкрыты гарадскі Дом культуры. 

55 гадоў таму (1955) ў Віцебску пабудавана гасцініца "Дзвіна". 

50 гадоў таму (1960) ў Віцебску пачалося буйнапанельнае домабудаўніцтва. 

50 гадоў таму (1960) ў Віцебску створаны народны ансамбль песні і пляскі "Маладосць". 

50 гадоў таму (1960) створана Полацкая фабрыка мастацкіх вырабаў. 

50 гадоў таму (1960) заснавана абласная дзіцячая бібліятэка ў Віцебску (з 1987 г. філіял абласной 
бібліятэкі імя У.І. Леніна). 

50 гадоў таму (1960) ў Віцебску адкрыты ЦУМ. 

50 гадоў таму (1960) створаны Казьянскі біялагічны заказнік на тэрыторыі Шумілінскага і 
Полацкага раёнаў. 

45 гадоў таму (1965) ў Віцебску адбыліся гастролі піяніста С. Рыхтэра. 

45 гадоў таму (1965) ў Верхнядзвінску адкрыта школа-інтэрнат для глухіх дзяцей. 

45 гадоў таму (1965) ў в. Яніна Верхнядзвінскага раёна пабудаваны масласырзавод. 

40 гадоў таму (1970) Новалукомль атрымаў статус горада. 

40 гадоў таму (1970) зацверджаны генеральны план г. Верхнядзвінска. 

35 гадоў таму (1975) на базе Полацкага хімкамбіната заснавана Наваполацкае вытворчае 
аб'яднанне "Палімір". 

35 гадоў таму (1975) адкрыта Віцебскае аддзяленне інстытута фізікі цвёрдага цела і 
паўправаднікоў АН БССР. 

35 гадоў таму (1975) ў Міёрах адкрыта стэла-помнік у гонар воінаў і партызан, якія вызвалялі 
раён ад нямецка-фашысцкіх захопнікаў. 

30 гадоў таму (1980) завяршылася будаўніцтва газаправода Орша–Віцебск. 

30 гадоў таму (1980) выдадзена кніга Т.І. Чарняўскай "Архітэктура Віцебска". 

30 гадоў таму (1980) створана аб'яднанне "Віцебскрыбгас". 

25 гадоў таму (1985) ў Верхнядзвінску пабудаваны спартыўны комплекс. 

20 гадоў таму (1990) ў Віцебску створаны тэатр "Лялька". 

20 гадоў таму (1990) ў Оршы створаны Дом-музей драўлянай скульптуры народнага скульптара 
і разьбяра Сцяпана Сямёнавіча Шаўрова. 

20 гадоў таму (1990) ў Дубровенскім раёне зарэгістраваны першы фермер. 

20 гадоў таму (1990) ў Полацку адноўлены Спаса-Еўфрасіннеўскі жаночы манастыр. 



15 гадоў таму (1995) выйшаў у свет каталог 1-га Міжнароднага пленэра "Малевич. УНОВИС. 
Современность". 

15 гадоў таму (1995) адчынены Валынецкі краязнаўчы музей імя І.Д. Чэрскага ў Верхнядзвінскім 
раёне. 

10 гадоў таму (2000) ураджэнец Віцебска Ж.І. Алфёраў атрымаў Нобелеўскую прэмію ў галіне 
фізікі. 

   
СТУДЗЕНЬ 

   

1 студзеня – 105 гадоў таму (1905) нарадзіўся Воранаў Сцяпан Трафімавіч (1905–1959), 
адзін з кіраўнікоў партызанскага руху на Беларусі, ураджэнец Гарадоцкага 
раёна. 

1 студзеня – 90 гадоў таму (1920) нарадзіўся Князеў Васілій Аляксандравіч (1920–1968), 
Герой Савецкага Саюза, ураджэнец Віцебскага раёна. 

3 студзеня – 175 гадоў таму (1835) нарадзіўся Сямёнаў Дзмітрый Дзмітрыевіч (1835–1902), 
педагог, ураджэнец Віцебскага раёна. 

3 студзеня – 60 гадоў таму (1950) нарадзіўся Кудзін Аляксандр Мікалаевіч (1950–1993), 
краязнавец, аўтар кнігі "Храналогія гісторыі Оршы". 

4 студзеня – 60 гадоў таму (1950) нарадзіўся Барэйша Міхась (Міхаіл Уладзіміравіч), 
пісьменнік, журналіст, ураджэнец Верхнядзвінскага раёна. 

5 студзеня – 75 гадоў таму (1935) нарадзіўся Скапа Уладзімір Рыгоравіч (1935–1999), журналіст, 
ураджэнец Сенненскага раёна. 

5 студзеня – 70 гадоў таму (1940) нарадзіўся Матрунёнак Альфрэд Пятровіч, 
літаратуразнавец, ураджэнец Шаркаўшчынскага раёна. 

6 студзеня – 90 гадоў таму (1920) нарадзілася Маслоўская Ганна Іванаўна (1920–1980), 
Герой Савецкага Саюза, удзельніца парты-занскага руху, ураджэнка 
Пастаўскага раёна. 

7 студзеня – 100 гадоў таму (1910) нарадзіўся Заслонаў Канстанцін Сяргеевіч (1910–1942), 
адзін з арганізатараў і кіраўнікоў партызанскага падполля і 
партызанскага руху ў Віцебскай вобласці. 

7 студзеня – 50 гадоў таму (1960) нарадзіўся Кандрацьеў Георгій Пятровіч, беларускі 
спартсмен і трэнер (футбол), чэмпіён СССР, ураджэнец 
Талачынскага р-на. 

10 студзеня – 100 гадоў таму (1910) нарадзіўся Галубовіч Васіль Васілевіч (1910–1991), 
беларускі тэатральны мастак, ураджэнец г.п. Коханава Талачынскага 
р-на. 

12 студзеня – 95 гадоў таму (1915) нарадзіўся Шэйкін Іван Трафімавіч, Герой Савецкага 
Саюза, удзельнік вызвалення Шумілінскага і Бешанковіцкага раёнаў у 
Вялікую Айчынную вайну. 

14 студзеня – 100 гадоў таму (1910) нарадзіўся Забагонскі Сямён Аляксандравіч (1910–1955), 
удзельнік Вялікай Айчыннай вайны, Герой Савецкага Саюза, 
ураджэнец Верхнядзвінскага р-на. 

15 студзеня – 160 гадоў таму (1850) нарадзілася Кавалеўская (Корвін-Крукоўская) Соф'я 
Васілеўна (1850–1891), матэматык, пісьменніца, публіцыстка. 
Дзяцінства і юнацтва правяла ў Віцебскай губерніі. 

15 студзеня – 155 гадоў таму (1855) нарадзіўся Мінкін Мікалай Максімавіч (сапр. Віленкін ; 
1855–1937), пісьменнік, ураджэнец г. Глыбокае. 

15 студзеня – 70 гадоў таму (1940) ўтвораны Браслаўскі, Глыбоцкі, Докшыцкі, Міёрскі, 
Пастаўскі, Шаркаўшчынскі раёны. 

15 студзеня – 55 гадоў таму (1955) ў Лепелі здадзены ў эксплуатацыю новы чыгуначны 
вакзал. 



20 студзеня – 50 гадоў таму (1960) да Браслаўскага раёна далучаны Відзаўскі раён. 
Узбуйнены раён увайшоў у склад Віцебскай вобласці. 

20 студзеня – 50 гадоў таму (1960) ў склад Сенненскага раёна ўвайшла большая частка 
Багушэўскага раёна разам з Багушэўскам. 

22 студзеня – 120 гадоў таму (1890) нарадзіўся Просты Пётр (1890–1944), празаік, драматург, 
публіцыст, перакладчык, ураджэнец Міёрскага раёна. 

23 студзеня – 70 гадоў таму (1940) нарадзіўся Ізобаў Мікалай Аляксеевіч, доктар фізіка-
матэматычных навук, член-карэспандэнт АН Беларусі, ураджэнец 
Лёзненскага раёна. 

24 студзеня – 125 гадоў таму (1885) нарадзіўся Тарыч Юрый Віктаравіч (сапр. Аляксееў ; 
1885–1967), акцёр, драматург, заснавальнік беларускай мастацкай 
кінематаграфіі, ураджэнец г. Полацка. 

24 студзеня – 105 гадоў таму (1905) нарадзіўся Дамінікоўскі Фёдар Мікалаевіч (1905–1949), 
гісторык, ураджэнец г. Глыбокае. 

25 студзеня – 90 гадоў таму (1920) нарадзілася Марыненка Таццяна Савельеўна (1920–1942), 
Герой Савецкага Саюза, ураджэнка Полацкага раёна. 

27 студзеня – 110 гадоў таму (1900) нарадзіўся Алексантэры Ахола-Вало (Аляксандр Пятровіч 
; 1900–1997), мастак. Жыццё і творчасць звязаны з Віцебскам. 

28 студзеня – 95 гадоў таму (1915) нарадзіўся Баталаў Рыгор Міхайлавіч, Герой Савецкага 
Саюза, ураджэнец г. Віцебска. 

29 студзеня – 130 гадоў таму (1880) нарадзіўся Нямёнаў Міхаіл Ісаевіч (1880–1950), доктар 
біялагічных навук, доктар медыцынскіх навук, прафесар, ураджэнец г. 
Віцебска. 

29 студзеня – 110 гадоў таму (1900) нарадзіўся Ярмоленка Мікалай Фёдаравіч (1900–1972), 
хімік, доктар хімічных навук, прафесар, акадэмік АН Беларусі, 
ураджэнец Аршанскага раёна. 

30 студзеня – 85 гадоў таму (1925) створаны Бярэзінскі дзяржаўны запаведнік. 
   

ЛЮТЫ 
   

120 гадоў – таму (1890) Віцебск наведаў рускі пісьменнік Г.І. Успенскі (1843–1902). 

1 лютага – 90 гадоў таму (1920) нарадзіўся Лузгін Аляксей Андрэевіч (1920–1977), Герой 
Савецкага Саюза, ураджэнец Талачынскага раёна. 

1 лютага – 10 гадоў таму (2000) ўтвораны Міёрскі раённы архіў. 

2 лютага – 70 гадоў таму (1940) нарадзілася Салдатава (Баранава) Святлана Іосіфаўна, 
беларуская спартсменка (фехтаванне на рапірах), майстар спорту 
СССР міжнароднага класа, чэмпіёнка V Спартакіяды народаў СССР, 
сярэбраны прызёр Сусветнай універсіяды (1961, Сафія) у камандным 
заліку, ураджэнка г. Віцебска.                                                            

4 лютага – 100 гадоў таму (1910) нарадзіўся Багданаў Рыгор Багданавіч (1910-1943), 
удзельнік Вялікай Айчыннай вайны, Герой Савецкага Саюза, 
ураджэнец Гарадоцкага р-на. 

4 лютага – 80 гадоў таму (1930) нарадзіўся Міхеенка Анатоль Міхайлавіч, самадзейны 
разьбяр па дрэве, ураджэнец Полацкага раёна. 

4 лютага – 45 гадоў таму (1965) нарадзіўся Будзько Уладзімір Іванавіч, беларускі 
спартсмен (лёгкая атлетыка, бег з бар'ерамі), майстар спорту СССР 
міжнароднага класа, чэмпіён Спартакіяд народаў СССР (1986, 
Ташкент; 1991, Кіеў), многаразовы чэмпіён СССР, ураджэнец г. 
Полацка. 

7 лютага – 120 гадоў таму (1890) нарадзіўся Мяніцкі Іван Антонавіч (1890–1947), удзельнік 
барацьбы за савецкую ўладу ў Беларусі, ураджэнец Лепельскага павета. 



7 лютага – 90 гадоў таму (1920) адбылося першае выступленне Віцебскага тэатра 
рэвалюцыйнай сатыры. 

8 лютага – 200 гадоў таму (1810) нарадзіўся Хруцкі Іван Фаміч (1810-1885), жывапісец, 
ураджэнец Бешанковіцкага раёна. 

8 лютага – 155 гадоў таму (1855) нарадзіўся Гласко Іван Антонавіч (літ. псеўданім Рапацкі ; 
1855-1881), дзеяч рэвалюцыйнага руху, публіцыст, ураджэнец 
Полацкага р-на. 

10 лютага – 235 гадоў таму (1775) нарадзіўся Кавальскі Юзаф (1775–1861), урач, вучоны, 
грамадскі дзеяч, ураджэнец г. Паставы. 

10 лютага – 95 гадоў таму (1915) ў Оршы выйшаў першы нумар штодзённай газеты 
"Аршанскі веснік". Выдавалася да 1918 г. 

10 лютага – 70 гадоў таму (1940) нарадзіўся Кузьмін Андрэй Канстанцінавіч, беларускі 
трэнер (веласіпедны спорт, шашэйныя гонкі), майстар спорту СССР 
па веласпорту, ураджэнец Талачынскага р-на. 

12 лютага – 105 гадоў таму (1905) нарадзіўся Агейчанка Фёдар Яфімавіч (1905–1954), 
беларускі вучоны ў галіне паталагічнай анатоміі, ураджэ-нец 
Лёзненскага р-на. 

14 лютага – 90 гадоў таму (1920) нарадзіўся Пазняк Вадзім Нічыпаравіч (1920–1997), 
грамадскі і дзяржаўны дзеяч Беларусі, ураджэнец Бешанковіцкага 
раёна. 

14 лютага – 90 гадоў таму (1920) заснавана аб'яднанне УНОВИС. 

16 лютага – 245 гадоў таму (1765) нарадзіўся Мусніцкі Нікодым (1765–1805), паэт, 
драматург, гісторык, педагог. Працаваў на Віцебшчыне. 

18 лютага – 105 гадоў таму (1905) нарадзіўся Бабашынскі Аляксандр Іосіфавіч (1905–1970), 
беларускі вучоны ў галіне ветэрынарыі, ураджэнец г. Віцебска. 

19 лютага – 120 гадоў таму (1890) нарадзіўся Сваяк Казімір (Стаповіч Канстанцін Мацвеевіч 
; 1890–1926), паэт, ураджэнец Пастаўскага раёна. 

20 лютага – 90 гадоў таму (1920) нарадзіўся Глазуноў Пётр Аляксеевіч (1920–1992), Герой 
Савецкага Саюза, ураджэнец Віцебскага раёна. 

23 лютага – 70 гадоў таму (1940) нарадзіўся Сцяпанаў Анатоль Уладзіміравіч, журналіст, 
пісьменнік, ураджэнец Полацкага раёна. 

24 лютага – 415 гадоў таму (1595) нарадзіўся Сарбеўскі Мацей Казімір (1595–1640), паэт, 
тэарэтык літаратуры, філосаф, выкладаў у Полацкім езуіцкім 
калегіуме. 

24 лютага – 75 гадоў таму (1935) нарадзіўся Барадулін Рыгор Іванавіч,  народны паэт 
Беларусі, ураджэнец Ушацкага раёна. 

26 лютага – 150 гадоў таму (1860) нарадзіўся Вярыга Браніслаў-Валенцій Фартунавіч (1860–
1927), вучоны-фізіёлаг, ураджэнец Віцебскай губерніі. 

27 лютага – 70 гадоў таму (1940) нарадзіўся Лук'янаў Віктар Міхайлавіч, мастак, ураджэнец 
Віцебскага раёна. 

27 лютага – 45 гадоў таму (1965) нарадзіўся Азаронак Юрый Уладзіміравіч, беларускі 
рэжысёр дакументальнага кіно, галоўны рэдактар мастацкіх праграм 
Беларускага тэлебачання, намеснік старшыні Белтэлерадыёкампаніі, 
ураджэ-нец Лепельскага р-на. 

28 лютага – 85 гадоў таму (1925) нарадзіўся Бабаедаў Іван Цімафеевіч, жывапісец, 
ураджэнец Бешанковіцкага раёна. 

28 лютага – 75 гадоў таму (1935) нарадзіўся Калодзежны Леанід Трафімавіч, празаік, 
ураджэнец Аршанскага раёна. 

 

 
 



САКАВІК 
   

20 гадоў – таму (1990) з Вялікадня пачаліся богаслужэнні ў адноўленай Пакроўскай царкве ў 
Віцебску. 

1 сакавіка – 100 гадоў таму (1910) нарадзіўся Шапчыц Антон Гаўрылавіч (1910–2002), 
краязнавец. Жыў і працаваў у Оршы. 

1 сакавіка – 70 гадоў таму (1940) нарадзіўся Лукевіч Уладзімір Уладзіміравіч, доктар тэхнічных 
навук, прафесар, ураджэнец Полацкага раёна. 

1 сакавіка – 70 гадоў таму (1940) нарадзіўся Яцкевіч Уладзімір Уладзіміравіч, беларускі 
вучоны ў галіне машынабудавання, ураджэнец Полацкага р-на. 

3 сакавіка – 70 гадоў таму (1940) нарадзіўся Ладысеў Уладзімір Фёдаравіч, гісторык, 
ураджэнец Дубровенскага раёна. 

6 сакавіка – 60 гадоў таму (1950) нарадзіўся Пашынскі Мікалай Пятровіч, начальнік 
упраўлення культуры Віцебскага аблвыканкама, заслужаны дзеяч 
культуры Рэспублікі Беларусь, Ганаровы грамадзянін г. Дуброўна, 
ураджэнец Дубровенскага р-на. 

6 сакавіка – 30 гадоў таму (1980) нарадзіўся Жарнасек Аляксей Валер'евіч, беларускі 
спартсмен (водналыжны спорт), майстар спорту Беларусі міжнароднага 
класа, многа-разовы чэмпіён свету і Еўропы, ураджэнец г. 
Наваполацка. 

8 сакавіка – 70 гадоў таму (1940) нарадзіўся Логінаў Уладзімір Фёдаравіч, беларускі і рускі 
вучоны ў галіне геаграфіі і геаэкалогіі, доктар геаграфічных навук, 
ураджэнец Гарадоцкага р-на. 

12 сакавіка – 95 гадоў таму (1915) нарадзіўся Гаравец Аляксандр Канстанцінавіч (1915-
1943), Герой Савецкага Саюза, ураджэнец Сенненскага раёна. 

12 сакавіка – 60 гадоў таму (1950) нарадзіўся Шафранскі Якаў Міхайлавіч, вучоны ў галіне 
матэматычнай кібернетыкі і інфарматыкі, ураджэнец г. Віцебска. 

14 сакавіка – 120 гадоў таму (1890) нарадзіўся Сюбараў Аляксей Яфімавіч (1890-1978), 
беларускі вучоны ў галіне пладаводства і селекцыі, ураджэнец 
Віцебскага р-на. 

15 сакавіка – 160 гадоў таму (1850) нарадзіўся Савіч-Заблоцкі Войслаў (1850–1983), паэт, 
празаік, публіцыст, ураджэнец Міёрскага р-на. 

15 сакавіка – 95 гадоў таму (1915) нарадзіўся Семянкоў Аляксей Іванавіч (1915–2000), 
генерал-лейтэнант авіяцыі, Герой Расійскай Фэдэрацыі, ураджэнец 
Гарадоцкага р-на. 

15 сакавіка – 80 гадоў таму (1930) нарадзіўся Алфёраў Жарэс Іванавіч, вучоны-фізік, 
Ганаровы грамадзянін Віцебска, лаўрэат Нобелеўскай прэміі ў галіне 
фізікі, ураджэнец г. Віцебска. 

17 сакавіка – 70 гадоў таму (1940) нарадзіўся Дзянісьеў Анатоль Яфімавіч (1940–1997), 
мастак, ураджэнец Віцебскага раёна. 

19 сакавіка – 115 гадоў таму (1895) нарадзіўся Грыб Тамаш Тамашавіч (1895–1938), 
палітычны дзеяч беларускага нацыянальна-дэмакратычнага 
адраджэння, ураджэнец Міёрскага раёна. 

21 сакавіка – 95 гадоў таму (1915) нарадзілася Курдзянок Зінаіда Валянцінаўна (1915–1985), 
актрыса, заслужаная артыстка Беларусі, ураджэнка г. Віцебска. 

24 сакавіка – 105 гадоў таму (1905) нарадзіўся Флёраў Іван Андрэевіч (1905–1941), удзельнік 
баёў на тэрыторыі Віцебскай вобласці ў Вялікую Айчынную вайну, 
Герой Расійскай Федэрацыі. 

24 сакавіка – 65 гадоў таму (1945) Я.А. Макееву і А.С. Юрчанку за мужнасць і гераізм, 
праяўленыя пры ўратаванні ад узрыву чыгуначнага маста праз раку 
Днепр у Оршы, прысвоена званне Героя Савецкага Саюза. 



25 сакавіка – 75 гадоў таму (1935) нарадзіўся Папковіч Уладзімір Антонавіч, паэт. Жыве і 
працуе ў Віцебску. 

29 сакавіка – 60 гадоў таму (1950) нарадзілася Дудзюк Зінаіда Іосіфаўна, паэтэса і 
драматург, ураджэнка Браслаўскага раёна. 

  
 

КРАСАВІК 
   

1 красавіка – 50 гадоў таму (1960) нарадзілася Вількіна Святлана Барысаўна, беларуская 
спартсменка і трэнер (шотакан, каратэ-до), майстар спорту СССР па 
акрабатыцы, майстар спорту Беларусі міжнароднага класа па каратэ, 
ураджэнка г. Віцебска. На чэмпіянатах свету і Еўропы ў 1994–2004 гг. 
заваявала 33 медалі. 

4 красавіка – 60 гадоў таму (1950) нарадзіўся Навагонскі Эдуард Эдуардавіч, краязнавец, 
ураджэнец Талачынскага раёна. 

4 красавіка – 55 гадоў таму (1955) нарадзіўся Шацько Вячаслаў Іванавіч, гісторык, кандыдат 
гістарычных навук, заслужаны спецыяліст Узброеных Сіл Рэспублікі 
Беларусь, ураджэнец Чашніцкага р-на. 

6 красавіка – 95 гадоў таму (1915) нарадзіўся Шапіра Фёдар (Файвіш) Львовіч (1915–1973), 
фізік-ядзершчык, ураджэнец г. Віцебска. 

7 красавіка – 85 гадоў таму (1925) нарадзіўся Тараткевіч Міхаіл Васільевіч, філосаф, 
сацыёлаг і публіцыст, ураджэнец Ушацкага раёна. 

8 красавіка – 60 гадоў таму (1950) нарадзіўся Літвякоў Аляксандр Міхайлавіч, вучоны-
тэрапеўт, доктар медыцынскіх навук, прафесар, ураджэнец г. Віцебска. 

9 красавіка – 85 гадоў таму (1925) нарадзіўся Нікалаеў Аляксандр Аляксандравіч, доктар 
медыцынскіх навук, прафесар, ураджэнец г. Віцебска. 

10 красавіка – 90 гадоў таму (1920) нарадзіўся Абезгаўз Залман Еўнавіч (1920–1988), гісторык, 
кандыдат гістарычных навук, ураджэнец г. Лепеля. 

14 красавіка – 70 гадоў таму (1940) нарадзілася Астаповіч Наталля Іванаўна, мікрабіёлаг, 
доктар біялагічных навук, ураджэнка г. Оршы. 

18 красавіка – 100 гадоў таму (1910) нарадзіўся Мілавідаў Ігар Мікалаевіч (1910–1984), 
генерал-лейтэнант артылерыі, ураджэнец Верхнядзвінскага раёна. 

20 красавіка – 50 гадоў таму (1960) пачала працаваць Віцебская студыя тэлебачання. 

21 красавіка – 175 гадоў таму (1835) нарадзіўся Вуль Ялегі Пранціш (сапр. Карафа-Корбут 
Элігій Францішак Маўрыкіевіч ; 1835–1880-я), беларускі паэт, 
ураджэнец г. Віцебска. 

22 красавіка – 85 гадоў таму (1925) ў Віцебску створана акруговае таварыства краязнаўства. 
Існавала да 1932 г. 

27 красавіка – 110 гадоў таму (1900) нарадзіўся Ананьеў Марцін Аляксеевіч (1900-1982), удзельнік 
Вялікай Айчыннай вайны, Герой Савецкага Саюза, ураджэнец Гарадоцкага 
р-на. 

28 красавіка – 65 гадоў таму (1945) нарадзіўся Свяжынскі Уладзімір Мітрафанавіч, філолаг і 
літаратуразнавец, гісторык, кандыдат філалагічных навук, ураджэнец 
Ушацкага раёна. 

  
 

МАЙ 
   

230 гадоў – таму (1780) імператрыца Кацярына II наведала Полаччыну. 

1 мая – 95 гадоў таму (1915) нарадзіўся Любачка Іван Стафанавіч (1915–1977), доктар 
гістарычных навук, ураджэнец Полацкага раёна. 

1 мая – 80 гадоў таму (1930) нарадзіўся Петрашкевіч Алесь (Аляксандр Лявонцьевіч), 
пісьменнік, драматург, публіцыст, ураджэнец Талачынскага раёна. 



1 мая – 80 гадоў таму (1930) нарадзіўся Даўгяла Алег Георгіевіч (1930–1986), 
беларускі вучоны ў галіне тэрапіі, ураджэнец г. Полацка. 

1 мая – 65 гадоў таму (1945) нарадзілася Пячонкіна Ганна Сцяпанаўна, беларускі 
харавы дырыжор, педагог, заслужаны дзеяч мастацтваў Беларусі, 
ураджэнка г. Віцебска. 

1 мая – 40 гадоў таму (1970) Віцебск наведала касманаўт В. Церашкова. 

5 мая – 90 гадоў таму (1920) нарадзіўся Маркіянаў Барыс Кірылавіч (1920–1998), 
гісторык, ураджэнец Шумілінскага раёна. 

6 мая – 270 гадоў таму (1740) нарадзіўся Грубер Габрыэль (1740–1805), аўстрыйскі 
вучоны-энцыклапедыст, мастак, архітэктар, які пэўны час працаваў у 
Полацку. 

7 мая – 75 гадоў таму (1935) нарадзіўся Далжонак Арэст Васілевіч, дырыжор, 
заслужаны работнік культуры Беларусі, ураджэнец Докшыцкага р-на. 

7 мая – 55 гадоў таму (1955) нарадзіўся Ліпчык Міхаіл Яўстаф'евіч, баяніст, заслужаны 
артыст Беларусі, ураджэнец г. Глыбокае. 

9 мая – 90 гадоў таму (1920) ў Віцебску была адкрыта навукова-педагагічная 
бібліятэка (каля 35 тыс. тамоў). 

9 мая – 45 гадоў таму (1965) ў Расонах адкрыты музей народнай славы. 

10 мая – 90 гадоў таму (1920) нарадзіўся Яронька Віктар Іванавіч (1920–1991), удзельнік 
Вялікай Айчыннай вайны, Герой Савецкага Саюза, ураджэнец г. 
Полацка. 

10 мая – 75 гадоў таму (1935) нарадзіўся Пераднёў Уладзімір Пятровіч (1935–2000), 
беларускі вучоны ў галіне агародніцтва і аграхіміі, ураджэнец 
Докшыцкага р-на. 

11 мая – 35 гадоў таму (1975) нарадзілася Козік Любоў Антонаўна, гісторык, кандыдат 
гістарычных навук, дацэнт кафедры гісторыі паўднёвых і заходніх 
славян БДУ, ураджэнка Шумілінскага р-на. 

12 мая – 115 гадоў таму (1895) ў Віцебску заснаваны рачны яхтклуб. 

13 мая – 105 гадоў таму (1905) нарадзіўся Манковіч Сцяпан Сцяпанавіч (1905–1978), 
Герой Савецкага Саюза, ураджэнец Докшыцкага раёна. 

14 мая – 55 гадоў таму (1955) нарадзіўся Данілаў Аляксандр Мікалаевіч, доктар 
сацыялагічных навук, прафесар, член-карэспандэнт НАН Беларусі, 
ураджэнец г. Віцебска. 

15 мая – 165 гадоў таму (1845) нарадзіўся Чэрскі Іван Дзяменцьевіч (1845–1892), геолаг, 
географ, удзельнік паўстання 1863–1864 гг., даследчык Сібіры, 
ураджэнец Верхнядзвінскага раёна. 

15 мая – 95 гадоў таму (1915) нарадзіўся Янушкоўскі Іван Іванавіч (1915–1944), Герой 
Савецкага Саюза, ураджэнец Лёзненскага раёна. 

15 мая – 95 гадоў таму (1915) нарадзіўся Палітыка Дзмітрый Антонавіч (1915–1965), 
крытык і літаратуразнавец, ураджэнец Чашніцкага раёна. 

15 мая – 70 гадоў таму (1940) нарадзіўся Сяўко Баляслаў Іванавіч (1940–2002), 
заслужаны артыст Беларусі, акцёр тэатра імя Я. Коласа. 

17 мая – 165 гадоў таму (1845) нарадзіўся Нікіфароўскі Мікалай Якаўлевіч (1845–1910), 
бела-рускі этнограф-фалькларыст, асветнік, ураджэнец Віцебскага р-
на. 

17 мая – 110 гадоў таму (1900) нарадзіўся Наталевіч Нічыпар Якаўлевіч (1900–1964), 
дзяржаўны дзеяч Беларусі, ураджэнец г. Оршы. 

17 мая – 65 гадоў таму (1945) нарадзіўся Сядлуха Юрый Пятровіч, беларускі вучоны ў 
галіне водазабеспячэння і водаадвядзення, выкладчык ПДУ (1977–
2005 гг.). 

20 мая – 115 гадоў таму (1895) нарадзіўся Накоўнік Мікалай Іванавіч, доктар геолага-



мінералагічных навук, прафесар, ураджэнец Міёрскага раёна. 

21 мая – 95 гадоў таму (1915) нарадзілася Фраленка Алена Уладзіміраўна (1915–1999), 
доктар медыцынскіх навук, прафесар, ураджэнка г. Верхнядзвінска. 

22 мая – 110 гадоў таму (1900) нарадзіўся Каспяровіч Мікалай Іванавіч (1900-1937), 
мастацтвазнавец і літаратуразнавец, краязнавец, даследчык 
Віцебшчыны. 

24 мая – 55 гадоў таму (1955) нарадзілася Арлова Ганна Пятроўна, доктар педагагічных 
навук, прафесар ВДУ, ураджэнка г. Віцебска. 

25 мая – 80 гадоў таму (1930) нарадзіўся Дземянцей Мікалай Іванавіч, дзяржаўны дзеяч 
Беларусі, ураджэнец Чашніцкага р-на. 

25 мая – 65 гадоў таму (1945) нарадзіўся Штукін Сяргей Сяргеевіч, беларускі вучоны ў 
галіне леса-водства, ураджэнец Шумілінскага р-на. 

25 мая – 15 гадоў таму (1995) падпісаны дагавор аб устанаўленні пабрацімскіх сувязей 
паміж Оршай і балгарскім горадам Пернікам. 

28 мая – 45 гадоў таму (1965) нарадзіўся Рыктар Юрый Фёдаравіч, беларускі спартсмен 
(водна-лыжны спорт), майстар спорту СССР міжнароднага класа, 
заслужаны майстар спорту Беларусі, чэмпіён X Спартакіяды народаў 
СССР, многа-разовы чэмпіён свету і Еўропы, ураджэнец г. Нава-полацка. 

29 мая – 65 гадоў таму (1945) нарадзіўся Кароль Аляксей Сцяпанавіч, гісторык, 
ураджэнец Аршанскага раёна. 

30 мая – 100 гадоў таму (1910) нарадзіўся Трус Анатоль Міхайлавіч (1910–1989), 
народны артыст Беларусі, акцёр тэатра імя Я. Коласа. 

   

ЧЭРВЕНЬ 
   

210 гадоў– таму (1800) Дубровенскае графства наведаў паэт і сенатар Г.Р. Дзяржавін. 

3 чэрвеня – 30 гадоў таму (1980) створана Віцебскае абласное аддзяленне Саюза пісьмен-
нікаў Беларусі. 

6 чэрвеня – 200 гадоў таму (1810) нарадзіўся Абрамовіч Антон Іванавіч (1810–1854), 
кампазітар, ураджэнец Віцебскага павета. 

6 чэрвеня – 110 гадоў таму (1900) нарадзіўся Саленіекс Эдуард Янавіч (1900–1977), 
пісьменнік, ураджэнец Сенненскага раёна. 

6 чэрвеня – 60 гадоў таму (1950) нарадзіўся Дудараў Аляксей Ануфрыевіч, пісьменнік, 
драматург, тэатральны дзеяч, ураджэнец Дубровенскага раёна. 

8 чэрвеня – 60 гадоў таму (1950) вёсцы Варапаева нададзены статус гарадскога пасёлка. 

10 чэрвеня – 60 гадоў таму (1950) нарадзіўся Цароў Уладзімір Пятровіч, беларускі вучоны ў 
галіне ўнутраных хвароб, ураджэнец Гарадоцкага р-на. 

12 чэрвеня – 135 гадоў таму (1875) нарадзіўся Адамаў Уладзімір Уладзіміравіч (1875–1937), 
батанік, заснавальнік Вяліка-лятчанскага батанічнага сада (каля 
Віцебска). 

12 чэрвеня – 80 гадоў таму (1930) нарадзіўся Янкоўскі Антон Антонавіч (1930–2002), 
беларускі вучоны, фізік, ураджэнец г. Полацка. 

12 чэрвеня – 75 гадоў таму (1935) нарадзіўся Мячкоўскі Станіслаў Антонавіч, беларускі 
вучоны ў галіне аналітычнай і фізічнай хіміі, ураджэнец Глыбоцкага р-
на. 

14 чэрвеня – 115 гадоў таму (1895) нарадзіўся Сярбента Віталій Андрэевіч (1895–1980), 
гісторык, філосаф, загадчык Віцебскай губсавпартшколы (1924–1934 
гг.). 

15 чэрвеня – 220 гадоў таму (1790) нарадзіўся Плятэр Адам Аўгусцінавіч (1790–1862), 
краязнавец і археолаг, які вывучаў Падзвінне. 



15 чэрвеня – 105 гадоў таму (1905) нарадзіўся Віцьбіч Юрка (1905–1975), пісьменнік, 
эмігрант, ураджэнец Віцебскай губерніі. 

17 чэрвеня – 120 гадоў таму (1890) нарадзіўся Радута Фёдар Міхайлавіч (1890-1966), 
генерал-маёр інтэнданцкай службы, ураджэнец г. Дуброўна. 

20 чэрвеня – 70 гадоў таму (1940) нарадзіўся Паўлаў Якаў Савельевіч (1940–1996), 
беларускі гісторык, доктар гістарычных навук, прафесар, ураджэнец 
Браслаўскага раёна. 

23 чэрвеня – 15 гадоў таму (1995) ў Оршы адкрыты этнаграфічны музей "Млын", які 
знаходзіцца ў адрэстаўраваным будынку вадзянога млына, узведзенага ў 
1902 г. 

24 чэрвеня – 45 гадоў таму (1965) заснаваны Віцебскі тэхналагічны інстытут лёгкай 
прамысловасці (зараз ВДТУ). 

25 чэрвеня – 105 гадоў таму (1905) нарадзіўся Броўка Пятрусь (1905–1980), народны паэт 
БССР, заслужаны дзеяч навукі БССР, грамадскі дзеяч, ураджэнец 
Ушацкага раёна. 

26 чэрвеня – 75 гадоў таму (1935) нарадзілася Маленчанка Рыма Фёдараўна, актрыса, 
педагог, заслужаная артыстка Беларусі, ураджэнка г. Оршы. 

   
 

ЛІПЕНЬ 

   
115 гадоў – таму (1895) першая жанчына-парашутыстка В. Драўніцкая зрабіла свой першы скачок 
у горадзе Віцебску. 

25 гадоў – таму (1985) ў в. Пуцілкавічы Ушацкага раёна адкрыта хата-музей Петруся Броўкі. 

1 ліпеня – 105 гадоў таму (1905) адкрылася Віцебская жаночая Аляксееўская гімназія. 
Закрыта ў 1918 г. 

1 ліпеня – 100 гадоў таму (1910) адкрыўся Віцебскі настаўніцкі інстытут, у якім рыхтавалі 
настаўнікаў няпоўнай сярэдняй школы. 

2 ліпеня – 90 гадоў таму (1920) нарадзіўся Лісіцын Міхаіл Аркадзьевіч (Маісей Айзікавіч), 
дзеяч самадзейнага мастацтва, ураджэнец г. Віцебска. 

2 ліпеня – 30 гадоў таму (1980) пачата будаўніцтва газаправода Віцебск–Орша–Магілёў. 
Будоўля скончана 7 студзеня 1982 г. 

3 ліпеня – 55 гадоў таму (1955) ў Оршы адкрыты помнік Герою Савецкага Саюза 
Заслонаву Канстанціну Сяргеевічу. 

10 ліпеня – 110 гадоў таму (1900) нарадзіўся Сергіевіч Пётр (Пётр Аляксандравіч ; 1900–
1976), жывапісец і графік, ураджэнец Браслаўскага р-на. 

14 ліпеня – 50 гадоў таму (1960) нарадзіўся Шнітко Святаслаў Мікалаевіч, беларускі 
вучоны ў галіне хірургіі, ураджэнец г. Віцебска. 

15 ліпеня – 110 гадоў таму (1900) нарадзіўся Дубоўка Уладзімір Мікалаевіч (1900–1976), 
беларускі паэт, празаік, перакладчык, крытык, ураджэнец Пастаўскага 
р-на. 

15 ліпеня – 60 гадоў таму (1950) нарадзіўся Мяснікоў Анатоль Фёдаравіч, гісторык і 
публіцыст, ураджэнец Талачынскага раёна. 

19 ліпеня – 70 гадоў таму (1940) ў Віцебску ўтвораны Чыгуначны, Кастрычніцкі і Перша-
майскі раёны (у 1948 г. раённы падзел быў скасаваны, 27.07.1951 г. – 
адноўлены). 

20 ліпеня – 90 гадоў таму (1920) нарадзіўся Коган Уладзімір Львовіч (1920–1995), 
беларускі спартсмен і трэнер (бокс), майстар спорту СССР, старшыня 
Федэрацыі бокса Беларусі, ураджэнец г. Дуброўна. 

22 ліпеня – 135 гадоў таму (1875) нарадзіўся Сухі Павел Восіпавіч (1875–1975), авія-
канструктар, адзін са стваральнікаў рэактыўнай і звышгукавой 



авіяцыі, ураджэнец г. Глыбокае. 

22 ліпеня – 100 гадоў таму (1910) нарадзіўся Абраменка Дзмітрый Кузьміч (1910–1984), 
поўны кавалер ордэна Славы, ураджэнец Віцебскага раёна. 

22 ліпеня – 100 гадоў таму (1910) нарадзіўся Акулёнак Пётр Сяргеевіч (1910–1996), 
беларускі танцор, балетмайстар, заслужаны дзеяч мастацтваў 
Беларусі, ураджэнец Талачынскага р-на. 

24 ліпеня – 30 гадоў таму (1980) адкрыта сярэдняя школа № 9 г. Наваполацка. 

25 ліпеня – 45 гадоў таму (1965) нарадзілася Круглікава Марына Леанідаўна, мастачка, 
ураджэнка г. Полацка. 

27 ліпеня – 60 гадоў таму (1950) нарадзіўся Казакоў Юрый Леанідавіч, гісторык, ураджэнец 
г.п. Шуміліна. 

29 ліпеня – 95 гадоў таму (1915) нарадзіўся Каралёў Павел Міхайлавіч (1915–1998), 
удзельнік Вялікай Айчыннай вайны, Герой Савецкага Саюза, ураджэнец 
Гарадоц-кага р-на. 

   
ЖНІВЕНЬ 

   
20 гадоў– таму (1990) выйшаў першы нумар абласной газеты "Народнае слова". 

2 жніўня – 55 гадоў таму (1955) нарадзіўся Пячонкін Валерый Георгіевіч, краязнавец, 
ураджэнец Аршанскага р-на. 

3 жніўня – 85 гадоў таму (1925) нарадзіўся Чэнік Міхаіл Піліпавіч, жывапісец, акварэліст, 
сцэнограф, ураджэнец Лепельскага р-на. 

3 жніўня – 75 гадоў таму (1935) нарадзіўся Тамко Ягор Андрэевіч (1935–2008), Герой 
Савецкага Саюза, віцэ-адмірал, дацэнт, ураджэнец Міёрскага раёна. 

4 жніўня – 75 гадоў таму (1935) нарадзіўся Ясьвін Яўген Станіслававіч, мастак, 
ураджэнец Верхнядзвінскага раёна. 

4 жніўня – 65 гадоў таму (1945) заснаваны літаратурны музей у в. Ляўкі Аршанскага 
раёна – філіял Дзяржаўнага літаратурнага музея Янкі Купалы. 

6 жніўня – 90 гадоў таму (1920) нарадзіўся Гарфункін Рыгор Саламонавіч (1920–1943), 
Герой Савецкага Саюза, ураджэнец Віцебскага р-на. 

7 жніўня – 100 гадоў таму (1910) нарадзіўся Цітовіч Генадзь Іванавіч (1910–1986), 
этнамузыка-знавец, дзеяч харавога мастацтва, дырыжор, ураджэнец 
Міёрскага р-на. 

10 жніўня – 15 гадоў таму (1995) прынята пастанова Кабінета Міністраў РБ аб стварэнні 
Нацыянальнага парка "Браслаўскія азёры". 

11 жніўня – 105 гадоў таму (1905) нарадзіўся Сяменікаў Іван Фёдаравіч (1905–1985), дзеяч 
рэвалюцыйнага руху ў Заходняй Беларусі, ураджэнец г. Віцебска. 

12 жніўня – 55 гадоў таму (1955) нарадзіўся Жукоўскі Віктар Васілевіч, краязнавец. Жыве і 
працуе настаўнікам у Оршы. 

14 жніўня – 135 гадоў таму (1875) нарадзіўся Дабужынскі Мсціслаў Валяр'янавіч (1875–
1957), жывапісец, графік і тэатральны мастак, які пэўны час жыў у 
Віцебску. 

15 жніўня – 145 гадоў таму (1865) нарадзіўся Бубноўскі Вацлаў Аляксандравіч (1865–1945), 
скульптар, кераміст, ураджэнец Полацкага р-на. 

17 жніўня – 85 гадоў таму (1925) нарадзіўся Нікіцевіч Васіль Міхайлавіч (1925–1994), 
беларускі мова-знавец, ураджэнец Докшыцкага р-на. 

19 жніўня – 100 гадоў таму (1910) нарадзіўся Жаўрук Алесь (сапр. Сінічкін Аляксандр 
Дзмітрыевіч ; 1910–1942), паэт, ураджэнец г. Сянно. 

25 жніўня – 100 гадоў таму (1910) нарадзіўся Корбан Уладзімір Іванавіч (1910–1971), сатырык, 
байкапісец, ураджэнец Аршанскага р-на. 

25 жніўня – 75 гадоў таму (1935) ў Віцебску ўведзены ў строй хладакамбінат. 



26 жніўня – 30 гадоў таму (1980) нарадзіўся Бандарык Алег Анатольевіч, беларускі спартсмен 
(скачкі на батуце), майстар спорту Беларусі міжнароднага класа, 
сярэбраны прызёр чэмпіянату свету і Еўропы, ураджэнец г. Віцебска. 

27 жніўня – 70 гадоў таму (1940) нарадзіўся Лапцінскі Валерый Мікалаевіч, беларускі 
вучоны, матэматык, ураджэнец г. Оршы. 

28 жніўня – 10 гадоў таму (2000) ў Полацку ўстаноўлены помнік Святой Ефрасінні Полацкай. 

29 жніўня – 85 гадоў таму (1925) нарадзілася Рыжкова Ганна Паўлаўна (1925–1993), 
беларуская артыстка эстрады, заслужаная артыстка Беларусі, актрыса 
тэатра імя Я. Коласа, ураджэнка Сенненскага р-на. 

30 жніўня – 105 гадоў таму (1905) нарадзіўся Сабалеўскі Аляксандр Пятровіч (1905–1988), 
Герой Савецкага Саюза, удзельнік Вялікай Айчыннай вайны, 
ураджэнец г. Гарадка. 

   
ВЕРАСЕНЬ 

 
95 гадоў – таму (1915) адкрылася Віцебскае аддзяленне Рускага музычнага таварыства. 

90 гадоў – таму (1920) ў Віцебску адкрыты механіка-будаўнічы тэхнікум (зараз станкабудаўнічы 
тэхнікум). 

1 верасня – 70 гадоў таму (1940) нарадзіўся Майсеенка Анатоль Фядосавіч (1940–2009), 
літара-туразнавец, ураджэнец Дубровенскага р-на. 

2 верасня – 85 гадоў таму (1925) нарадзіўся Смірноў Юрый Васільевіч (1925–1944), Герой 
Савецкага Саюза, удзельнік баёў на тэрыторыі Аршанскага раёна ў 
гады Вялікай Айчыннай вайны. 

4 верасня – 175 гадоў таму (1835) быў заснаваны Віцебскі губернскі статыстычны камітэт. 

5 верасня – 60 гадоў таму (1950) нарадзіўся Залуцкі Іосіф Віктаравіч, урач-анколаг, доктар 
медыцынскіх навук, ураджэнец Пастаўскага р-на. 

6 верасня – 70 гадоў таму (1940) нарадзіўся Плакхін Аркадзій Міронавіч, беларускі 
спартсмен (шашкі-64), гросмайстар СССР, міжнародны гросмайстар, 
чэмпіён свету, ураджэнец г. Полацка. 

7 верасня – 125 гадоў таму (1885) нарадзіўся Сікора Іван Паўлавіч (1885–1966), беларускі 
селекцыянер-аматар, ураджэнец Шар-каўшчынскага р-на. 

7 верасня – 75 гадоў таму (1935) нарадзілася Кіндзяева Ніна Трафімаўна, адзін з аўтараў 
кнігі "Памяць. Чашніцкі раён". 

7 верасня – 20 гадоў таму (1990) заснаваны Полацкі музей беларускага кнігадрукавання. 

11 верасня – 155 гадоў таму (1855) нарадзіўся Раманаў Еўдакім Раманавіч (1855–1922), 
этнограф, фалькларыст, археолаг, краязнавец, педагог, інспектар 
народных вучылішчаў Віцебскай губерніі. 

12 верасня – 220 гадоў таму (1790) нарадзіўся Грыгаровіч Іван Іванавіч (1790–1852), беларускі 
гісторык, археограф, мовазнавец, рэлігійны дзеяч. Працаваў у 1829 г. 
у Віцебску. 

14 верасня – 80 гадоў таму (1930) нарадзілася Лысенка Антаніна Фёдараўна, 
літаратуразнаўца і крытык, ураджэнка Полацкага раёна. 

15 верасня – 90 гадоў таму (1920) нарадзіўся Дружынін Міхаіл Іванавіч, Герой Савецкага 
Саюза, Ганаровы грамадзянін г. Віцебска.  

19 верасня – 105 гадоў таму (1905) нарадзіўся Турэцкі Абрам Хаімавіч (1905–1975), беларускі 
матэматык, заснавальнік навуковай школы па тэорыі прыбліжэння 
функцый у Беларусі, выкладчык Віцебскага педагагічнага інстытута 
(1935–1941 гг.). 

20 верасня – 30 гадоў таму (1980) адкрыты помнік лётчыкам Віцебскага 953-га штурмавога 
авіяпалка каля в. Вароны Віцебскага раёна. 

21 верасня – 110 гадоў таму (1900) заснаваны Аршанскі станкабудаўнічы завод (зараз РУПП 



"Станказавод "Чырвоны барацьбіт"). 

21 верасня – 105 гадоў таму (1905) нарадзіўся Рахцеенка Іван Навумавіч (1905–1988), 
беларускі вучоны ў галіне батанікі, ураджэнец Дубровенскага р-на. 

21 верасня – 100 гадоў таму (1910) нарадзіўся Ялугін Павел Уладзіміравіч (1910–1990), 
удзельнік Вялікай Айчыннай вайны, Герой Савецкага Саюза, 
ураджэнец Лепель-скага р-на. 

25 верасня – 50 гадоў таму (1960) нарадзіўся Шабека Канстанцін Канстанцінавіч, беларускі 
вучоны-эканаміст, ураджэнец Аршанскага р-на. 

26 верасня – 95 гадоў таму (1915) нарадзіўся Крумінь Іван Андрэевіч, Герой Савецкага 
Саюза, ураджэнец г. Гарадка. 

27 верасня – 80 гадоў таму (1930) нарадзіўся Краско Валянцін Ягоравіч, беларускі вучоны ў 
галіне жывёлагадоўлі, ураджэнец Бешанковіц-кага р-на. 

27 верасня – 55 гадоў таму (1955) нарадзіўся Ціханаў Віктар Пятровіч, беларускі мастак, 
ураджэнец Віцебскага раёна. Адрадзіў на Беларусі старажытную тэхніку 
разьбы на ляўкасе ў спалучэнні з жывапісам. Аўтар манументальных 
работ у Мінску, Брэсце, Польшчы і інш. 

29 верасня – 130 гадоў таму (1880) нарадзіўся Сахараў Сяргей Пятровіч (1880–1954), 
беларускі фалькларыст, этнограф, ураджэнец г. Полацка. Працаваў у 
Віцебскай вучонай архіўнай камісіі. 

29 верасня – 55 гадоў таму (1955) нарадзіўся Давыдзька Генадзь Браніслававіч, акцёр, 
рэжысёр, заслужаны артыст Беларусі, ураджэнец г. Сянно. 

29 верасня – 35 гадоў таму (1975) нарадзіўся Цярэшчанка Віктар Віктаравіч, беларускі 
спартсмен (кікбоксінг, ушу), уладальнік Кубка сусвету па ушу ў 
раздзеле саньшоу, ураджэнец Віцебскага р-на. 

   
КАСТРЫЧНІК 

   
80 гадоў – таму (1930) ў Віцебску здадзены ў эксплуатацыю мясакамбінат. 

1 кастрычніка – 110 гадоў таму (1900) нарадзіўся Хмялеўскі Мікалай Рыгоравіч (1900–1980), 
генерал-лейтэнант авіяцыі, удзельнік Вялікай Айчыннай вайны, 
ураджэнец Верхня-дзвінскага р-на. 

2 кастрычніка – 75 гадоў таму (1935) нарадзіўся Шастоўскі Кім Фёдаравіч, жывапісец, 
ураджэнец Аршанскага р-на. 

3 кастрычніка – 90 гадоў таму (1920) Віцебскі гарадскі тэатр быў перайменаваны ў Губернскі 
паказальны тэатр. 

3 кастрычніка – 35 гадоў таму (1975) нарадзілася Стукалава Таццяна Сяргееўна, беларуская спарт-
сменка (цяжкая атлетыка), майстар спорту Беларусі міжнароднага класа, 
бронзавы прызёр XXVIII Алімпійскіх гульняў, сярэбраны прызёр 
чэмпіянату Еўропы, ураджэнка г. Віцебска. 

4 кастрычніка – 260 гадоў таму (1750) нарадзіўся Князьнін (Kniaznin) Францішак Дыяніз (1750-1807), 
паэт, драматург, перакладчык, ураджэнец г. Віцебска. 

4 кастрычніка – 210 гадоў таму (1800) нарадзіўся Гарбачэўскі Іван Іванавіч (1800–1869), рэвалюцы-
янер-дзекабрыст. Выхоўваўся ў Віцеб-скай гімназіі (1808–1817 гг.). 

4 кастрычніка – 115 гадоў таму (1895) нарадзіўся Смірын Маісей Мендзелевіч (1895–1975), 
доктар філасофіі, ураджэнец Міёрскага раёна. 

5 кастрычніка – 50 гадоў таму (1960) нарадзіўся Саладкоў Аляксандр Пятровіч, беларускі вучоны ў 
галіне фізіялогіі, прарэктар ВДМУ (2001–2009 гг.), ураджэнец г. Віцебска. З 
2009 г. – рэктар ВДУ імя П.М. Машэрава. 

8 кастрычніка – 115 гадоў таму (1895) нарадзіўся Азін Уладзімір Марцінавіч (1895–1920), ваенны 
дзеяч, герой Грамадзянскай вайны, ураджэнец Полацкага раёна. 

10 кастрычніка – 60 гадоў таму (1950) нарадзіўся Матвяйчук Уладзімір Фёдаравіч, дзяржаўны 
дзеяч Беларусі, ураджэнец г.п. Шуміліна. 



11 кастрычніка – 100 гадоў таму (1910) нарадзіўся Шакулаў Рыгор Логінавіч, пісьменнік, казачнік, 
ураджэ-нец Віцебскага р-на. 

12 кастрычніка – 145 гадоў таму (1865) нарадзіўся Анцаў Міхаіл Васілевіч (1865–1945), 
кампазітар, хормайстар, педагог. З 1896 года жыў у Віцебску, 
выкладаў харавыя спевы ў розных навучальных установах. 

14 кастрычніка – 150 гадоў таму (1860) нарадзіўся Багдановіч Ангел Іванавіч (1860–1907), 
удзельнік рэвалюцыйнага руху, публіцыст, крытык, рэдактар, 
ураджэнец г. Гарадка. 

14 кастрычніка – 75 гадоў таму (1935) нарадзіўся Якаўлеў Леанід Андрэевіч, беларускі вучоны ў 
галіне жывёлагадоўлі, ураджэнец Віцебскага р-на. 

15 кастрычніка – 105 гадоў таму (1905) нарадзіўся Чабатароў Раман Сямёнавіч (1905–1981), 
вучоны ў галіне паразіталогіі, акадэмік НАН Беларусі і Акадэміі 
сельскагаспадарчых навук Беларусі, ураджэнец Ушацкага раёна. 

15 кастрычніка – 85 гадоў таму (1925) ў Віцебску адкрыты першы гарадскі аўтобусны маршрут. 

17 кастрычніка – 110 гадоў таму (1900) нарадзіўся Якаўлеў Фама Паўлавіч (1900–1971), генерал-
лейтэнант, удзельнік Вялікай Айчыннай вайны, ураджэнец Віцебскага 
р-на. 

17 кастрычніка – 100 гадоў таму (1910) нарадзіўся Мядзель Міхаіл Маркавіч (1910–1981), Герой 
Савецкага Саюза, ураджэнец Верхня-дзвінскага р-на. 

18 кастрычніка – 55 гадоў таму (1955) нарадзіўся Гераіменка Уладзімір Аляксандравіч, беларускі 
філосаф, ураджэнец Дубровенскага р-на. 

19 кастрычніка – 115 гадоў таму (1895) нарадзіўся Рыбакоў Піліп Ягоравіч (1895–1966), адзін з 
кіраўні-коў партызанскага руху ў Віцебскай вобласці, ураджэнец 
Гарадоцкага раёна. 

20 кастрычніка – 90 гадоў таму (1920) нарадзіўся Шуманскі Міхаіл Рыгоравіч (1920–1982), 
спявак, ураджэнец Міёрскага р-на. 

23 кастрычніка – 70 гадоў таму (1940) нарадзіўся Чудакоў Алег Парфір'евіч, беларускі вучоны ў 
галіне хірургіі, ураджэнец Віцебскага р-на. 

25 кастрычніка – 75 гадоў таму (1935) ў Віцебску адбылася агульнагарадская канферэнцыя 
стаха-наўцаў. 

26 кастрычніка – 200 гадоў таму (1810) нарадзіўся Дмахоўскі Генрык Міхайлавіч (1810–1863), 
удзельнік рэвалюцыйнага руху на Беларусі, у Літве і Польшчы, 
скульптар, ураджэнец Міёрскага раёна. 

27 кастрычніка – 95 гадоў таму (1915) нарадзіўся Пяроў Дзмітрый Міхайлавіч (1915–1986), 
удзельнік вызвалення Гарадоцкага раёна ў Вялікую Айчынную вайну, 
Герой Савецкага Саюза. 

27 кастрычніка – 60 гадоў таму (1950) нарадзілася Вароніна Таццяна Міхайлаўна, краязнаўца з 
Оршы. 

29 кастрычніка – 45 гадоў таму (1965) адкрыты музей камса-мольскага падполля ў г.п. Обаль 
Шумілінскага р-на. 

31 кастрычніка – 85 гадоў таму (1925) нарадзіўся Шчаблакоў Аляксандр Дзмітрыевіч, удзельнік 
вызвалення Бешанковіцкага раёна ў Вялікую Айчынную вайну, Герой 
Савецкага Саюза. 

   
ЛІСТАПАД 

   
55 гадоў – таму (1955) ў Віцебску адкрыўся тэхналагічны тэхнікум (зараз тэхнічны каледж). 

1 лістапада – 105 гадоў таму (1905) нарадзіўся Буланаў Пётр Аляксандравіч (1905–1990), 
мікрабіёлаг-імунолаг, ураджэнец г. Віцебска. 

2 лістапада – 70 гадоў таму (1940) нарадзіўся Каробкін Уладзімір Андрэевіч, беларускі 
канструктар і вучоны ў галіне машы-набудавання, ураджэнец г. Оршы. 



2 лістапада – 20 гадоў таму (1990) на Кабыляцкай гары (паўночная ўскраіна Оршы) адкрыты 
помнік ахвярам сталінскіх рэпрэсій. 

3 лістапада – 80 гадоў таму (1930) нарадзіўся Геноў Мікалай Леанідавіч (1930–2002), 
беларускі трэнер (водналыжны спорт), заслу-жаны трэнер Беларусі, 
ураджэнец г. Полацка. 

4 лістапада – 80 гадоў таму (1930) Орша пачала забяспечвацца электрычнай энергіяй з 
БелДРЭС. 

5 лістапада – 60 гадоў таму (1950) нарадзіўся Немянёнак Баляслаў Мечыслававіч, беларускі 
вучоны ў галіне каляровай металургіі і ліцейнай вытворчасці, 
ураджэнец Міёрскага р-на. 

7 лістапада – 85 гадоў таму (1925) ўведзена ў эксплуатацыю чыгуначная лінія Орша-Лепель. 

7 лістапада – 80 гадоў таму (1930) ва Ушачах выйшаў першы нумар раённай газеты 
"Прымежны калгаснік" (з 1967 г. – "Патрыёт"). 

7 лістапада – 40 гадоў таму (1970) адкрыўся Ушацкі музей народнай славы, які зараз носіць 
імя У.Е. Лабанка. 

8 лістапада – 960 гадоў таму (1050) нарадзіўся Святаполк Ізяславіч (хрысц. імя Міхаіл; 1050–
1113), князь полацкі, тураўскі, вялікі князь кіеўскі. 

8 лістапада – 120 гадоў таму (1890) нарадзіўся Пачопка Янка (1890–1977), паэт, празаік, 
фалькла-рыст, ураджэнец Глыбоцкага раёна. 

8 лістапада – 80 гадоў таму (1930) ў Віцебску адкрыты помнік У.І. Леніну. 

8 лістапада – 80 гадоў таму (1930) пачала работу Віцебская швейная фабрыка "Сцяг 
індустрыя-лізацыі". 

8 лістапада – 40 гадоў таму (1970) нарадзіўся Бяляцкі Віктар Уладзіміравіч, беларускі 
спартсмен (цяжкая атлетыка), майстар спорту СССР міжнароднага 
класа, бронзавы прызёр чэмпіянату свету, ураджэнец г. Наваполацка. 

9 лістапада – 80 гадоў таму (1930) нарадзіўся Шпіт Юрый Васільевіч, беларускі архітэктар, 
аўтар планіроўкі і забудовы асобных раёнаў у Наваполацку, 
кінатэатра "Беларусь" і Помніка вызваліцелям у Віцебску. 

10 лістапада – 100 гадоў таму (1910) нарадзіўся Каржанеўскі Антон Станіслававіч (1910–1991), 
мастак, ураджэнец Верхнядзвінскага р-на.  

11 лістапада – 55 гадоў таму (1955) нарадзілася Тычко Галіна Казіміраўна, беларускі 
літаратуразнаў-ца, крытык, ураджэнка Міёрскага р-на. 

12 лістапада – 105 гадоў таму (1905) нарадзіўся Далгаплоск Барыс Аляксандравіч (1905–1994), 
вучоны ў галіне арганічнай хіміі, ураджэнец Чашніцкага раёна. 

14 лістапада – 60 гадоў таму (1950) нарадзіўся Шалыга Мікалай Уладзіміравіч, беларускі вучоны 
ў галіне малекулярнай біяфізікі і біяхіміі, ураджэнец Ушацкага р-на. 

16 лістапада – 85 гадоў таму (1925) нарадзіўся Акула Кастусь (сапр. Качан Аляксандр 
Ігнатавіч), пісьменнік і журналіст, ураджэнец Докшыцкага р-на. 

17 лістапада – 115 гадоў таму (1895) нарадзіўся Бахцін Міхаіл Міхайлавіч (1895–1975), 
філосаф, літаратуразнавец, тэарэтык мас-тацтва. У 1920-х гадах 
працаваў выкладчыкам у Віцебску. 

18 лістапада – 100 гадоў таму (1910) нарадзіўся Аксянёнак Георгій Аляксандравіч, юрыст, 
ураджэнец Полацка. 

18 лістапада – 30 гадоў таму (1980) ў Віцебску адкрыты помнік Герою Савецкага Саюза П.М. 
Машэраву. 

19 лістапада – 170 гадоў таму (1840) нарадзіўся Кавалеўскі Аляксандр Ануфрыевіч (1840–
1901), біёлаг, адзін з заснавальнікаў параўнальнай эмбрыялогіі і 
фізіялогіі беспазваночных жывёл, ураджэнец Віцебскай губерніі. 

19 лістапада – 110 гадоў таму (1900) нарадзіўся Дарашэвіч Міхаіл Васілевіч (1900–1968), 
дзяржаўны дзеяч, вучоны-геадэзіст, заслужаны дзеяч навукі і тэхнікі 
Беларусі, ураджэнец Оршы. 



19 лістапада – 90 гадоў таму (1920) нарадзіўся Высакагорац Міхаіл Амасавіч (1920–1996), 
удзель-нік Вялікай Айчыннай вайны, Герой Савецкага Саюза, 
ураджэнец Бешанковіцкага р-на. 

20 лістапада – 75 гадоў таму (1935) нарадзіўся Апіёк Мікалай Афанасьевіч, беларускі 
тэатральны мастак, жывапісец, ураджэнец Дубро-венскага р-на. 

20 лістапада – 60 гадоў таму (1950) нарадзіўся Ткачонак Аляксандр Леанідавіч, беларускі 
акцёр, народны артыст Беларусі, ураджэнец г. Чашнікі. Працуе ў 
Нацыянальным акадэмічным драма-тычным тэатры імя М. Горкага. 

21 лістапада – 100 гадоў таму (1910) нарадзіўся Суднік Міхаіл Раманавіч (1910–1995), 
беларускі мовазнавец, адзін  з аўтараў слоў-нікаў. 

21 лістапада – 80 гадоў таму (1930) ў Лепелі выйшаў першы нумар раённай газеты 
"Калгасная праўда" (з 1962 года – "Лепельскі край"). 

23 лістапада – 100 гадоў таму (1910) нарадзіўся Міронаў Аляксандр Яўгенавіч (1910–1992), 
пісьменнік, ураджэнец г. Оршы. 

23 лістапада – 90 гадоў таму (1920) нарадзілася Тусналобава-Марчанка Зінаіда Міхайлаўна 
(1920-1980), удзельніца Вялікай Айчыннай вайны, Герой Савецкага 
Саюза, Ганаровы грамадзянін г. Полацка, ураджэнка Полацка. 

25 лістапада – 115 гадоў таму (1895) нарадзіўся Бескін Ізраіль Саламонавіч (1895–1964), Герой 
Савецкага Саюза, ураджэнец г. Віцебска. 

25 лістапада – 90 гадоў таму (1920) нарадзіўся Квіцінскі Вячаслаў Антонавіч (1920–1995), 
Герой Савецкага Саюза, ураджэнец Лепельскага р-на. 

26 лістапада – 80 гадоў таму (1930) нарадзіўся Караткевіч Уладзімір Сямёнавіч (1930–1984), 
пісьменнік, перакладчык, крытык, ураджэнец г. Оршы. 

   
СНЕЖАНЬ 

   

3 снежня – 80 гадоў таму (1930) выйшаў першы нумар чашніцкай раённай газеты "За 
калектывізацыю" (з 1965 г. – "Чырвоны прамень"). 

8 снежня – 75 гадоў таму (1935) нарадзіўся Базыльчык Валянцін Вячаслававіч (1935–
1993), беларускі і расійскі хімік-арганік, ураджэнец г. Полацка. 

9 снежня – 50 гадоў таму (1960) нарадзіўся Пракаповіч Ігар Міхайлавіч, паэт, ураджэнец г. 
Паставы. 

11 снежня – 285 гадоў таму (1725) нарадзіўся Лускіна Стафан (1725–1793), журналіст, 
публіцыст, астраном, матэматык, ураджэнец Віцебскага ваяводства. 

20 снежня – 90 гадоў таму (1920) нарадзіўся Гутковіч Аляксандр Залманавіч (1920–1989), 
рэжысёр і драматург, ураджэнец Бешанковіцкага р-на. 

22 снежня – 75 гадоў таму (1935) нарадзілася Жукава Алена Ціханаўна, вучоны-педагог у 
галіне тэхнічнай графікі, ураджэнка г. Віцебска. 

23 снежня – 165 гадоў таму (1845) ў Віцебску адкрыты гарадскі тэатр. 

25 снежня – 190 гадоў таму (1820) нарадзіўся Дудышкін Сцяпан Сямёнавіч (1820–1866), 
літаратурны крытык і журналіст, ураджэнец г. Віцебска. 

28 снежня – 115 гадоў таму (1895) нарадзіўся Ракоўскі Лявон Іосіфавіч (1895–1979), 
пісьменнік, ураджэнец г. Глыбокае. 

29 снежня – 105 гадоў таму (1905) выйшаў першы нумар штодзённай газеты "Віцебскі 
голас". Выходзіла да 5 чэрвеня 1907 г. 

29 снежня – 10 гадоў таму (2000) ў Віцебску на плошчы Тысячагоддзя закладзены мемары-
яльны знак з пасланнем да патомкаў. 

30 снежня – 75 гадоў таму (1935) нарадзіўся Ільіноў Анатоль Уладзіміравіч, беларускі 
савецкі графік, ураджэнец г. Віцебска. 

 



 
 

 

БЯРЭЗІНСКІ  

ДЗЯРЖАЎНЫ БІЯСФЕРНЫ ЗАПАВЕДНІК 

Да 85-годдзя  заснавання (1925) 

 

 

Бярэзінскі запаведнік створаны ў 1925 годзе. Размешчаны ў Лепельскім і Докшыцкім раёнах. 

Біясферны запаведнік быў зацверджаны ў 1979 годзе. У 1993 годзе Саветам Еўропы тэрыторыя ўключана ў 

сетку біягенетычных запаведнікаў. У 1995 годзе запаведнік узнагароджаны дыпломам Савета Еўропы. 

Бярэзінскі запаведнік – буйнейшы комплекс хваёвых лясоў, якія перамяжаюцца з верхавымі і нізіннымі 

балотамі і поймамі рэк. Прыродныя ўмовы запаведніка характарызуюцца некранутымі лясамі і вялікімі 

сфагнавымі балотамі. Тут захаваліся ўнікальныя ў Еўропе балотныя масівы, агульная плошча якіх складае 50 700 

гектараў. У паўночнай і цэнтральнай частках запаведніка, больш узвышаных, пераважаюць пераходныя і 

верхавыя балоты, сярод якіх размешчаны пакрытыя хваёвым лесам мінеральныя астравы. У паўднёвай частцы 

запаведніка знаходзяцца буйныя масівы нізінных балот (у тым ліку і ўся пойма Бярэзіны). Сярод лясоў 

дамінуюць хвойнікі, якія ўтвараюць буйныя масівы. Больш за палову хваёвых лясоў забалочана альбо 

прымеркавана да верхавых і пераходных балот. 

Вялізнае значэнне мае водная сетка запаведніка: рака Бярэзіна, дробныя вадацёкі (рэчкі, ручаі, 

пратокі), каналы, старыцы, пойменныя вадаёмы, азёры. 

Тэрыторыя запаведніка знаходзіцца ў басейнах рэк Бярэзіна і часткова Эса, якія, у сваю чаргу, адносяцца да 

Чарнаморскага і Балтыйскага басейнаў адпаведна. Водападзел між імі праходзіць па паўночна-ўсходняй частцы 

запаведніка. Увогуле, рачная сетка тэрыторыі прадстаўлена 69 рэкамі, галоўнай сярод якіх з'яўляецца Бярэзіна. Яна 

бярэ пачатак у 45 кіламетрах ад паўночнай ускраіны запаведніка, даўжыня яе ў гэтых межах складае 110 км. 

Рэчышча ракі звілістае, у яе даліне знаходзіцца многа старыц і пойменных азёр. Неабходна адзначыць і буйнейшы 

прыток Бярэзіны – раку Сергуч – даўжынёй 35 км. Веснавая паводка пачынаецца ў другой палове сакавіка – першай 

палове красавіка і працягваецца 20–40 дзён. 

Усе азёры запаведніка адносяцца да эўтрофнага тыпу і знаходзяцца на стадыі інтэнсіўнага 

зарастання. Самае буйное з іх – возера Палік (712 гектараў) – уяўляе сабой натуральнае пашырэнне рэчышча 

Бярэзіны на паўднёвай ускраіне запаведніка. 

На тэрыторыі запаведніка знаходзіцца паўднёвы адрэзак штучнай Бярэзінскай воднай сістэмы, якая 

злучае рэкі Бярэзіна і Заходняя Дзвіна. Гэта сістэма адыгрывае пэўную гідралагічную ролю тым, што 

падтрымлівае ўсталяваны водны рэжым навакольнай тэрыторыі і не аказвае істотнага ўздзеяння на балотныя 

сістэмы запаведніка. 

У Бярэзінскім запаведніку праведзена дыферэнцыяцыя тэрыторыі на ўчасткі з розным рэжымам аховы. 

Усяго створана 6 зон: абсалютна запаведная, буферная, эксперыментальна-гаспадарчая, экскурсійная, ахоўная і 

гідралагічная. Абсалютна запаведная зона складае 47,2% ад агульнай плошчы запаведніка. Гаспадарчая 

дзейнасць (сельская гаспадарка) дазволена ў эксперыментальна-гаспадарчай зоне (7000 гектараў). Вакол 



запаведніка праходзіць ахоўная зона шырынёй 2 кіламетры, якая належыць лясгасам, калгасам і саўгасам. У гэтай 

зоне забаронены тыя віды гаспадарчай дзейнасці, якія могуць аказаць адмоўны ўплыў на прыродныя 

комплексы запаведніка. У гідралагічнай зоне, якая працягнулася вакол запаведніка кальцом шырынёй 5 км, 

забаронены пошукавыя і меліярацыйныя работы. 

Разнастайнасць прыродных умоў тэрыторыі абумовіла багацце расліннага і жывёльнага свету. 

Фауністычны спіс Бярэзінскага запаведніка ўключае 230 відаў птушак, з якіх 179 адзначана на гнездаванні. 

Пераважна гэта лясныя і водна-балотныя віды, у меншай ступені – віды адкрытых тэрыторый і населеных 

пунктаў. На тэрыторыі запаведніка адзначана 56 відаў птушак, занесеных у Чырвоную кнігу Беларусі. 

Акрамя іх у запаведніку гняздуецца значная колькасць чапляў-бугаёў, звычайны на гнездаванні 

драч, які знаходзіцца пад глабальнай пагрозай знікнення. 

Сучасная флора запаведніка ўключае больш за 2000 відаў раслін, у тым ліку 798 сасудзістых, 37 

відаў занесены ў Чырвоную кнігу. 

У запаведніку выяўлены тры новыя для Беларусі віды раслін: сухацветка прыземістая, асака 

заліўная, пузырнік судэцкі. 

На тэрыторыі запаведніка адзначана 56 відаў млекакормячых, 8 з якіх – зубр, буры мядзведзь, барсук, 

рысь, сажалкавая начніца, малая вячэрніца, паўночны кажанок і садовая соня – занесены ў Чырвоную кнігу. 
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УНОВИС 

Да 90-годдзя  заснавання (1920) 

  

 

 
Суполка мастакоў-наватараў, утвораная 14 лютага 1920 годдзе ў Віцебскай мастацкай школе пад 

кіраўніцтвам К. Малевіча і Л. Лісіцкага. У яе ўваходзілі педагогі і навучэнцы В. Ермалаева, М. Коган, I. Чашнік, 

М. Суэцін, Л. Хідэкель.  

Сваей праграмай творчай дзейнасці ставілі радыкальную перамену свету рэчаў па прынцыпах 

супрэматызму. Праграма суполкі абгрунтавана ў маніфесце, надрукаваным у газеце «Известия Витебского 

губернского Совета крестьянских, рабочих, красноармейских и батрацких депутатов» (17.3.1920 г.).  

Філіялы УНОВИС былі арганізаваны ў Смаленску, Маскве, Самары, Саратаве, Адэсе і інш. 

У Віцебску была пастаўлена футурыстычная опера «Перамога над сонцам» (1920 г.), праводзілася 

супрэматычнае афармленне горада да свят, канферэнцый, сходаў, выконваліся рэкламнае афармленне 

трамваяў, шматлікія праекты прыкладной графікі, сцэнаграфіі, дэкаратыўна-прыкладнога мастацтва, 

архітэктурных праектаў, літаграфскім спосабам выдаваліся тэарэтычныя матэрыялы. У 1922 годдзе К. 

Малевіч з найбольш актыўнымі членамі суполкі ад'ехалі ў Петраград, і суполка распалася. Асобныя 

палажэнні праграмы выкладзены ў «Супрэматысцкім маніфесце Уновіса» (1924, Ленінград). Прынцыпы 

УНОВИС паўплывалі на кніжную і прыкладную графіку, афармленне выставак на Беларусі. На першых 

Усебеларускіх выстаўках дэманстраваліся творы супрэматычнага кірунку.  

3 1994 года перыядычна праводзіцца міжнародны пленэр «Малевіч. УНОВИС. Сучаснасць». 

Я.Ф. Шунейка 
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БАРАДУЛІН РЫГОР ІВАНАВІЧ 

Да 75-годдзя з дня нараджэння (1935) 

 

 

Барадулін Рыгор Іванавіч нарадзіўся 24 лютага 1935 года у в. Верасоўка, цяпер в. Гарадок Ушацкага 

раёна Віцебскай вобласці, народны паэт Беларусі (1992), перакладчык. 

Радаводная паэта па бацькоўскай лініі даецца ў вершы «Вечалле», па мацярынскай – у «Паэме 

жытняй скібе» («Мой дзед, рыжанін Галвіньш, механік па млынах, на грошы быў не галы і выпіць — не 

манах»). Бабуля (па мацярынскай лініі), Малання Несцераўна, ведала многа казак, песень, «прыбабунек». 

Яна і маці, Акуліна Андрэеўна, якую паэт называў «стыхійна вялікім філолагам», з маленства ўдыхнулі ў 

чуйнае сэрца хлапчука тонкае адчуванне роднага слова, раскрылі перад ім багацце народнапесенных 

скарбаў. У гады Вялікай Айчыннай вайны бацька быў партызанам у брыгадзе Мельнікава. Загінуў у блакаду 

1944 года. Згарэла бацькава хата. Аб перажытых жахах блакаднага і пасляваеннага дзяцінства праўдзіва 

расказана ў «Трыпціху» паэм і ў «Блакадзе». 

Вучыўся Рыгор Барадулін ва Ушацкай сярэдняй школе. На ўсё жыццё засталася ў яго ўдзячная 

памяць аб нетрафарэтных уроках настаўнікаў Ф. Багдановіча, М. Цуран. К. Баразны. Пазней прыйшлі 

настаўнікі літаратурныя. Перш за ўсё П. Броўка, П. Панчанка, А. Вялюгін, Р. Бярозкін. Пасля заканчэння 

школы (1954) паступіў на філалагічны   факультэт   БДУ. На адным  курсе з ім вучыліся  будучыя 

 пісьменнікі  М. Стральцоў,   Г. Бураўкін, В. Зуёнак, Ю. Свірка, С. Блатун, М. Гіль. Сябравалі, сустракаліся 

на пасяджэннях літаб'яднання пры газеце «Чырвоная змена». Нярэдка збіраліся ў інтэрнацкім пакоі на 

Бабруйскай вуліцы, дзе жыў Р. Барадулін, каб паслухаць яго новыя вершы. 

Першыя вершы былі надрукаваны ў 1953 годдзе ў шматтыражнай газеце БДУ «За сталінскія кадры» 

і ў газеце «Чырвоная змена» (пад псеўданімам А. Чабор). Надалей Р. Барадулін пісаў таксама пад 

псеўданімамі Авось Савось, Алесь Каліна, І. Сібарсач (з  Б. Сачанкам,  Я. Сіпаковым), Р.  Сібарсач  (з  Б. 

Сачанкам, Я. Сіпаковым). 

Пасля заканчэння універсітэта (1959) Рыгор Барадулін жыве і працуе ў Мінску ў рэдакцыях газеты 

«Советская Белоруссия», часопісаў «Бярозка», «Беларусь», «Полымя». 3 1969 – рэдактар выдавецтва 

«Беларусь», з 1972 — старшы рэдактар, а, пачынаючы з 1972 г., больш дваццаці гадоў аддаў працы ў 

выдавецтве “Мастацкая літаратура”. 

У розныя гады абіраўся членам прэзідыума праўлення СП БССР, старшынёй секцыі паэзіі СП 

БССР, намеснікам старшыні праўлення Беларускага аддзялення Таварыства савецка-кубінскай дружбы, быў 

галоўным рэдактарам штогодніка «Братэрства», членам рэдкалегій часопісаў «Полымя», «Бярозка». Першы 

прэзідэнт Беларускага ПЭН-цэнтра (1989). 

Член СП СССР з 1958 г., Лаўрэат Дзяржаўнай прэміі БССР імя Я. Купалы (1976, за зборнік вершаў 

«Рум» і кнігу перакладаў выбранай лірыкі Ф. Гарсія Лоркі «Блакітны звон Гранады»), прэміі Ленінскага 

камсамола Беларусі (1976, за паэму «Балада Брэсцкай крэпасці»). Узнагароджаны ордэнам Дружбы Народаў, 



«Знак Пашаны», медалём, Граматай Вярхоўнага Савета БССР, Ганаровай граматай Вярхоўнага Савета 

УССР, медалём Ф. Скарыны.  

Жыве ў Мінску.    

У аўтабіяграфічных нататках “Дзякуй роднаму слову!” Рыгор Барадулін запісаў як асноўны пункт 

праграмы, як прысягу: “Нельга тымі словамі, якія пачуў ты ўпершыню ад маці, хлусіць Айчыне, Народу”. 

Першы яго зборнік “Маладзік над стэпам” (1959) стаў прыкметнай з’явай у тагачаснай паэзіі, пра 

Барадуліна загаварылі як пра цікавага і арыгінальнага творцу. Нізка вершаў «На зямлі цаліннай», што склала 

асноўны змест першай кнігі паэта «Маладзік пад стэпам», была адзначана сярэбраным медалём VI 

Сусветнага фестывалю моладзі і студэнтаў (1957). 

А далей былі сустрэчы з кнігамі Рыгора Барадуліна “Рунець, красаваць, налівацца!” (1961), 

“Нагбом” (1963), “Неруш” (1966), “Адам і Ева” (1968), “Лінія перамены дат” (1969), якія завяршылі першы, 

надзвычай плённы этап яго жыцця ў паэзіі. 

У зборніках лірыкі “Вяртанне ў першы снег” (1972), “Рум” (1974), “Абсяг” (1978), “Белая яблыня 

грому” (1979), “Вечалле” (1980) непаўторная барадулінская метафарычнасць знаходзіць сваё новае яскравае 

ўвасабленне. У шматлікіх паэтычных зборніках Рыгора Барадуліна таленавіта выяўлены асноўны змест 

эпохі: вайна, убачаная дзіцячымі вачыма, дарослы клопат пасляваеннага дачаснага ўзмужнення падлеткаў, 

трывога за сённяшні і заўтрашні дзень планеты. 

Зборнік “Амплітуда смеласці” (1983) насычаны прысвячэннямі, вершамі з замежных вандровак, 

класічнай строфікай. У асобных вершах, якія ўвайшлі ў розныя зборнікі, («Вечназялёныя сосны 

Прыбалтыкі», «Леснічоўка Вэлдзіс», «Рыжскія рукавічкі», «У Курапатах» і інш.) і нізках («Еўразія», «Пад 

небам юрты») чытачу адкрываюцца прасторы ад Палярнага круга да краявідаў Паміра і Цянь-Шаня, ад 

Прыбалтыкі да Уладзівастока. 3 замежнымі краінамі паэт знаёміць чытачоў у нізках вершаў «3 грэкаў у 

варагі» (падарожжа па краінах Скандынавіі), «Vіа Lactea» (уражанні ад паездкі на Кубу), «Восень на 

Віташы» (сустрэча з Балгарыяй), «Тапалёвая готыка» (уражанні ад паездкі ў Чэхаславакію), «Цень Катула» 

(уражанні ад Італіі). 

У шэрагу сваіх твораў паэт звяртаецца да Ушаччыны, да яе непаўторных прыгожых краявідаў, да 

подзвігаў землякоў: 

«У мяне любоў не растрачана, 

Дзе б ні слаўся  шляхоў  сувой, 

Баравая мая  Ушаччына, 

Да апошняга ўздыху з табой». 

У 1988 годзе выйшла кніга-фотаальбом “Вяртанне” пра родную Р. Барадуліну Ушаччыну з вершамі 

і тэкстам паэта.  

Творчая “лінія перамены дат” паэта сутыкнулася з трагедыяй Чарнобыля, а затым з этапам 

галоснасці. У новы этап Р. Барадулін увайшоў з кнігамі “Маўчанне перуна” (1986), “Самота паломніцтва” 

(1990), “Міласэрнасць плахі” (1992), “Евангелле ад мамы” (1995), “Босая зорка” (2001). 

Адмысловай з’явай стаў выхад у свет кнігі “Лісты ў Хельсінкі” (2000), якую склалі паэтычныя 

пасланні Рыгора Барадуліна ў замежжа да сябра і земляка Васіля Быкава. Унікальным выданнем з’яўляецца 

супольная кніга “Калі рукаюцца душы…” (2003), на старонках якой сустрэліся паэзія Р. Барадуліна і проза 

В. Быкава. Працягвае тэму сяброўства кніга “Дажыць да зялёнай травы” (2008). Кнігу пад такой назвай В. 

Быкаў і Р. Барадулін пісалі 43 гады. Складаецца яна з сяброўскага ліставання двух выдатных творцаў, якое 

пачалося ў 1960-м і закончылася ў 2003-м. 



Дасціпнасць, гумар, добрая ўсмешка нязменна прысутнічаюць у кнігах, адрасаваных маленькім 

чытачам: “Ай! Не буду! Не хачу!”, “Раскідач”, “Азбука – не забаўка”, “Азбука -  вясёлы вулей”, “Ці пазяхае 

бегемот?”, “Кобра ў торбе”, “Ішоў коця па канапе”, “Як воўк калядаваў” і інш. 

Рыгор Барадулін напісаў нямала кніг гумару і сатыры, жартаў, шаржаў і эпіграм: “Дойны конь”, 

“Станцыя кальцавання”, “Прынамсі”, “Мех шэрых, мех белых”, “Журавінка”, “Суровая вымова”, “Абразы 

без абразы”, “Бервенізацыя”, “Здубавецьця”, “Мудрэц са ступаю”, “Няўрокам кажучы”, “Асобы рознай 

пробы”, ”Дуліна ад Барадуліна” (2004). Ён – аўтар дасціпных паэм “Смаргонская акадэмія”, “Аблачынка-

самабранка”, “Пір багоў”, дзе беларус паўстае неўміручым аптымістам, насмешнікам, аўтарам саромных 

прыпевак. 

Складальнік фальклорнага зборніка “Песні матчыны з Вушаччыны” (2001).   

Шмат зрабіў паэт і на ніве мастацкага перакладу. Дзякуючы намаганням Р. Барадуліна  ў перакладзе 

на беларускую мову з’явіліся кнігі Амара Хаяма, Яна Райніса, В. Шэкспіра, Дж. Байрана. Б. Брэхта, А. 

Міцкевіча, В. Каратынскага, У. Бранеўскага, С. Нерыс, «Слова аб палку Ігаравым», зборнікі твораў А. 

Вазнясенскага і I. Драча, падборкі вершаў О. Вацыеціса, вершы рускіх паэтаў, сучасных паэтаў Украіны, 

Латвіі, Малдавіі, Грузіі, Узбекістана, Польшчы, Венгрыі, Балгарыі…Паасобныя творы многіх паэтаў свету 

склалі кнігі перакладчыка “Кахаць – гэта значыць…” (1986), “Беларусь мяне збеларушвае” (1993), “Гуканне 

паэзіі Усходу. Пазыкі.” (2007). 

Да 25-годдзя пантыфікату Папы Рыгор Барадулін пераклаў на беларускую мову кнігу паэзіі Папы 

Рымскага Яна Паўла II “Рымскі трыпціх” і меў магчымасць пабачыцца з пантыфікам на асабістай аўдыенцыі 

ў Ватыкане 28 чэрвеня 2004 г. 

У 2005 годзе выйшаў зборнік малітоўнай паэзіі “Ксты”. Паэт у сваіх вершах звяртаецца да Госпада і 

да кожнага чалавека. Гэта кніга з’яўляецца сапраўдным узорам духоўнай паэзіі і за яе Рыгор Барадулін быў 

намінаваны на Нобелеўскую прэмію ў галіне літаратуры. 

Зборнік “Руны Перуновы” (2006), у які ўвайшла выбраная лірыка, таксама насычаны духоўнымі 

вершамі паэта. 

Песні на словы Р. Барадуліна напісалі I. Барсукоў, Г. Вагнер, 3. Галубіцкая, Я. Глебаў, У. Журовіч, 

М. Наско, Дз. Смольскі і інш. 

У 2000 годзе пабачыў свет цікавы праект: паэтычны зборнік “Зорка спагады” і кампакт-касета 

(рамансы Рыгора Барадуліна ў выкананні Алеся Камоцкага), а крыху раней таксама ў выкананні А. 

Камоцкага выйшла касета “Псалмы” на словы Р. Барадуліна. 
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АЛФЁРАЎ ЖАРЭС ІВАНАВІЧ 

Да 80-годдзя з дня нараджэння (1930) 

 

 

 
Алфёраў Жарэс Іванавіч расійскі фізік, заснавальнік фізікі і электронікі паўправадніковых 

гетэраструктур. Акадэмік Расійскай АН (1979, член-карэспандэнт 1972). Замежны член Нацыянальнай 

польскай АН (1988), Нацыянальнай (1990) і Нацыянальнай інжынернай (1990) АН ЗША, Нацыянальнай АН 

Беларусі (1995) і АН іншых краін. Доктар фізіка-матэматычных навук (1970), прафесар (1973).  

Нарадзіўся 15 сакавіка 1930 года ў Віцебску. Скончыў Ленінградскі электратэхнічны інстытут 

(1952). 3 1953 года ў Фізіка-тэхнічным інстытуце імя А.Ф. Іофе Расійскай АН (з 1967 загадчык сектара, з 

1987 дырэктар). Адначасова з 1973 года загадчык кафедры оптаэлектронікі Санкт-Пецярбургскага 

дзяржаўнага электратэхнічнага універсітэта, з 1988 года дэкан фізікатэхнічнага факультэта Санкт-

Пецярбургскага дзяржаўнага тэхнічнага універсітэта. 3 1989 годла старшыня прэзідыума Санкт-

Пецярбургскага навуковага цэнтра, з 1990 г. віцэ-прэзідэнт Расійскай АН. Навуковыя працы па фізіцы 

паўправаднікоў, паўправадніковай і квантавай электроніцы. У 1953-61 гг. удзельнічаў у стварэнні першых у 

СССР транзістараў, фотадыёдаў і сілавых германіевых вьшрамляльнікаў, у 1963 г. прапанаваў падвойныя 

гетэраструктуры. Разам з іншымі стварыў блізкія да ідэальных гетэраструктуры на аснове сістэмы A.A. - 

GaAs і ўпершыню эксперыментальна прадэманстраваў эфект звышінжэкцыі (1967), стварыў першыя 

нізкапарогавыя паўправадніковыя гетэралазеры (1968), высокаэфектыўныя светладыёды (1968) і 

радыяцыйна-ўстойлівыя сонечныя элементы на аснове гетэраструктур (1970), паўправадніковыя 

гетэралазеры, якія працуюць у неперарыўным рэжьме пры хатняй тэмпературы (1970) і ў бачнай вобласці 

спектру (1975), што зрабіла магчымым стварэнне і развіццё валаконна-аптычных ліній сувязі, лазерных 

сістэм запісу і счытвання інфармацыі. У 1993-1995 гг. разам з іншымі ўпершыню рэалізаваў інжэкцыйныя 

гетэралазеры на аснове квантавых кропак, што дало аснову зоннай інжынерыі.  

Ленінская прэмія 1972 г., Дзяржаўная прэмія СССР 1984 г., Прэмія імя А.Ф. Іофе Расійскай АН 

(1996), Дзямідаўская прэмія 1999 г., Нобелеўская прэмія 2000 г. (разам з Дж. Кілбі, Г. Крэмерам). 

Узнагароджаны ордэнамі Кастрычніцкай Рэвалюцыі, Працоўнага Чырвонага Сцяга, «За заслугі перад 

Айчынай» 3-й ступені. Лаўрэат прэміі Еўрапейскага фізічнага таварыства. Залаты медаль імя С. Балантайна 

Франлінскага інстытута ЗША (1971). Яго імем названа малая планета Алфёраў. Ганаровы грамадзян Мінска, 

Віцебска, Чашнікаў. 
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ГАРАВЕЦ АЛЯКСАНДР КАНСТАНЦІНАВІЧ 

Да 95-годдзя з дня нараджэння (1915) 

 

 

Гаравец Аляксандр Канстанцінавіч нарадзіўся 12 марта 1915 года ў в. Машканы Сенненскага павета 

Магілёўскай губерні, цяпер Сенненскі раён. Герой Савецкага Саюза (1943).  

У 1930–1931 гг. вучыўся ў Полацкім лясным тэхнікуме. Скончыў Віцебскі аэраклуб, Ульянаўскую 

лётную школу (1935 г.).  

У Вялікую Айчынную вайну з чэрвеня 1942 года на Паўночна-Каўказскім, Варонежскім франтах. 

Зрабіў 74 баявыя вылеты, удзельнічаў у 11 паветраных баях, знішчыў 11 самалётаў ворага, 40 аўтамашын, 24 

павозкі з боепрыпасамі.  

Намеснік камандзіра эскадрыллі знішчальнага авіяпалка старшы лейтэнант Гаравец 6 ліпеня 1943 

года ў час Курскай бітвы ўступіў у бой з 20 варожымі бамбардзіроўшчыкамі, збіў 9 самалётаў. Гаравец — 

адзіны ў свеце лётчык, які ў адным паветраным баі збіў столькі самалётаў. Загінуў у гэтым баі. Пахаваны ў 

в. Зорынскія Двары Іўнянскага раёна Белгарадскай вобласці. 

На 597 км аўтамагістралі Масква — Сімферопаль, у Полацку, у вёсках Ског і Машканы 

Сенненскага раёна яму пастаўлены помнікі. Яго імем названы вуліцы ў Мінску, Віцебску, Полацку, Сянно, 

Багушэўску, саўгас у Сенненскім раёне, сярэдняя школа ў Машканах, Віцебскі аэраклуб. На будынку школы 

ў Машканах мемарыяльная дошка. 
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ШАПИРО ФЕДОР ЛЬВОВИЧ 

К 95-летию со дня рождения (1915) 

 

 
Член-корреспондент АН СССР (1968), профессор, лауреат Государственной премии СССР (1971) и 

премии им. И.В. Курчатова (1977).  

Федор Львович Шапиро родился 6 апреля 1915 года в Витебске. После окончания в 1941 году МГУ 

им. М.В. Ломоносова он ушел на фронт. В 1945 году, после демобилизации, был зачислен в аспирантуру 

Института физики АН СССР к И.М. Франку, с которым была связана вся его дальнейшая жизнь. 

Федор Львович принимает участие в исследованиях подкритических уранграфитовых сборок. В 

этих исследованиях были получены важные данные для реакторной техники. В начале 50-х годов группа 

Ф.Л. Шапиро приступила к практической реализации своих разработок. Эти работы получили широкую 

известность, и в 1955 году Ф.Л. Шапиро представил их на Женевской конференции по мирному использова-

нию атомной энергии. 

С 1958 года Ф.Л. Шапиро начал работать в лаборатории нейтронной физики Объединенного 

института ядерных исследований, где уже шло сооружение импульсного реактора на быстрых нейтронах. 

Основные исследования Федора Львовича посвящены нейтронной физике. Ф.Л. Шапиро обнаружил 

и объяснил отклонение от закона Ферми. В 1960 году предложил новый метод поляризации нейтронов 

фильтрацией их через поляризованную протонную мишень и метод дифракции нейтронов для нейтронно-

структурных исследований, основанный на измерении энергии нейтронов при заданном угле дифракции. 

Предложил и применил метод обратной геометрии для изучения неупругих взаимодействий медленных 

нейтронов. Впервые создал систему, сочетающую импульсный реактор с электронным инжектором. 

Выдвинул и осуществил идею измерения магнитных моментов нейтронных резонансов по их сдвигу в 

магнитном поле. 

В 1968 году Федор Львович со своими сотрудниками успешно осуществил эксперимент по первому 

наблюдению ультрахолодных нейтронов. Через несколько лет этот результат был зарегистрирован как 

открытие. Ученый экспериментально подтвердил эффект полного отражения ультрахолодных нейтронов 

при любых углах падения. 

И.М. Франк любил повторять, что он всего-навсего директор лаборатории нейтронной физики, а 

всей наукой в лаборатории ведает Ф.Л. Шапиро. Конечно, это было не совсем так. И.М. Франк, академик, 

лауреат Нобелевской премии, был еще и очень проницательным и дальновидным  руководителем:   он  

увидел  в  Шапиро мощный генератор идей, дал ему свободу и предоставил возможности для их осуще-

ствления. Большинство исследований проводилось в лаборатории по идеям Федора Львовича,  и не   потому,   

что   он   был   по чину руководителем, а потому, что среди выдвигаемых идей его идея была лучшей. 



Умер Федор Львович Шапиро  30 января 1973 года. 

С.В. Позойский, И.В. Галузо, М.П. Шмидт  
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ЧЭРСКІ ІВАН ДЗЯМЕНЦЬЕВІЧ 

Да 165-годдзя з дня нараджэння (1845) 

 

 
Чэрскі Іван Дзяменцьевіч нарадзіўся 15 мая 1845 года ў фальварку Свольна Дрысенскага павета. 

Студэнтам прымаў удзел у народным паўстанні 1863-1864 гг. супраць царскага самадзяржаўя. Быў 

асуджаны судом на бестэрміновую ссылку ў Сібір. Пакаранне ён адбываў у Омску. 

Гады, якія Чэрскі правёў у ссылцы, сталі гадамі вывучэння прыродазнаўчых навук. У 1869 годдзе ў 

сувязі  з абвастрэннем хваробы сэрца быў пераведзены на вольнае пасяленне. У Іркуцку працаваў ва 

Усходне-Сібірскім аддзеле імператарскага Рускага  геаграфічнага таварыства.   

Найбольшых дасягненняў Чэрскі дабіўся ў галіне геалогіі і геаграфіі. Значны след пакінуў у 

заалогіі, анатоміі, археалогіі, метэаралогіі. Іван Дзяменцьевіч цікавіўся батанікай, этнаграфіяй, фальклорам. 

Чэрскі адкрыў многа розных геаграфічных аб’ектаў, першым знайшоў і даследаваў палеалітычную стаянку ў 

Сібіры, сабраў і апісаў шэраг сучасных і выкапнёвых жывёл. Ён вывучаў  геалагічную будову Саян, 

Прысаяння, Прыангар’я, басейнаў рэк Селенгі і Тунгускі. Займаўся даследаваннем возера Байкал. Быў 

узнагароджаны Рускім геаграфічным таварыствам малым сярэбраным і малым залатым медалямі, залатым 

медалём імя Ф.П. Літке.   

Пасля амністыі з жонкай і сынам пераехаў у Пецярбург. Ён абагульніў геолага-геаграфічныя веды 

па Сібіры ў шматтомнае выданне “Землеведение Азии”. Яго выбіралі сябрам навуковых таварыстваў: 

Рускага геаграфічнага, Пецярбургскага прыродазнаўчага, Маскоўскага выпрабавальнікаў прыроды, 

Маскоўскага аматараў прыродазнаўства, антрапалогіі і этнаграфіі, Маскоўскага археалагічнага.  

У 1891 годдзе Чэрскі накіроўваецца ў экспедыцыю па Калыме. Адчуваўшы сябе дрэнна, сабраўшы 

ўсю волю, ён кіраваў экспедыцыяй, вёў запісы, дыктаваў жонцы і сыну свае назіранні. Чалавек  вялікай 

адказнасці, жалезнай волі і мужнасці, ён прасіў жонку і сына пасля пахаванння абавязкова закончыць 

экспедыцыю і ўсе калекцыі і запісы перадаць у Пецярбург. 

Памёр І.Д. Чэрскі ў 1892 годдзе. У заімцы Калымскае ў 1943 г. быў пастаўлены помнік 

«Выдающемуся исследователю Сибири, Колымы, Индигирки и Яны. Геологу и географу Ивану 

Дементьевичу Черскому от благодарных потомков». 

Яго імя носяць працяглая (больш за 1500 км) горная сістэма паміж рэкамі Калыма і Яна ў Якуціі і 

Магаданскай вобласці, горны хрыбет у Забайкаллі (Чыцінская вобл), пасёлак на р. Калыма ў Якуціі, 

найвышэйшая (2763 м) вяршыня Байкальскага хрыбта, адзін з вулканаў Тункінскай упадзіны на Усходнім 

Саяне, даліна паміж Усходнім Саянам і Енісейскім кражам, два ледавікі на Байкальскім хрыбце, камень 

(зараз назіральная пляцоўка) на ўзбярэжжы Байкала каля вытокаў Ангары, стаянка першабытнага чалавека 



каля Іркуцка, вуліцы ў Маскве, Пскове, Верхнядзвінску. У в. Валынцы адкрыты музей Чэрскага. У Свольне, 

на месцы фальварка, Беларускае геаграфічнае таварыства паставіла помнік – вялікі валун.  

 

ЛІТАРАТУРА 

1. Алдан-Семенов, А. Черский / А. Алдан-Семенов. – М., 1962. – 222 с. – (Жизнь замечательных 

людей). 

2. Гарэцкі, Р. Сын ліцвіна – вялікі расійскі натураліст. Чэрскі Іван Дзяменцьевіч / Р. Гарэцкі // 

Памяць: гісторыка-дакументальная хроніка Верхнядзвінскага раёна : у 2 кн. / рэдкал.: У.С. Богаў [і інш.]. – 

Мн., 1999. – Кн. 1. – С. 68–70. 

3. Грицкевич, В.П.  В поисках останков мамонтов / В.П. Грицкевич // Путешествия наших 

земляков. Из истории страноведения Белоруссии. – Мн., 1968. – С. 187–205.  

4.  Дамінікоўскі, Ф. Выдатныя географы – беларусы / Ф. Дамінікоўскі // Полымя. – 1945. – № 7. – С. 

152–165. 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

 

ДУДАРАЎ АЛЯКСЕЙ АНУФРЫЕВІЧ 

Да 60-годдзя з дня нараджэння (1950) 

 

 

 

Дудараў Аляксей Ануфрыевіч нарадзіўся 6 чэрвеня 1950 года ў в. Кляны  Дубровенскага раёна. 

Вучыўся ў Наваполацкім ПТВ нафтавікоў (1967–1968). Скончыў Беларускі дзяржаўны тэатральна-мастацкі 

інстытут (1976) па спецыяльнасці “акцёр драмы і кіно”. Працаваў акцёрам, загадчыкам літаратурнай часткі 

Беларускага рэспубліканскага тэатра юнага гледача (1976-79). У 1991–2002 гг. займаў пасаду галоўнага 

рэдактара часопіса «Мастацтва». З 2003 года з’яўляецца мастацкім кіраўніком Драматычнага тэатра 

Беларускай арміі. 

Друкуецца з 1973 года. Выдаў зборнік апавяданняў «Святая птушка» (1979, Прэмія Ленінскага 

камсамола Беларусі 1982). 

Аўтар п’ес «Выбар» (паст. 1979), «Парог» (паст. 1981), «Вечар» (паст. 1983), «Злом» (1989). П'есы 

«Апошні ўзлёт» (паст. 1982) і «Радавыя» (паст. 1984, Дзяржаўная прэмія СССР 1985) прысвечаны падзеям 

Вялікай Айчыннай вайны. Трагедыя «Купала» (1994) увасабляе трагізм міжусобнай барацьбы ў ВКЛ 

напярэдадні Крэўскай уніі 1385, «Адцуранне» (1994) – фантасмагарычны погляд на эсхаталагічную загадку 

краю і народа. «Песня пра зубра» (1994) – сцэн. варыяцыя па матывах паэмы М. Гусоўскага. А. Дудараў 

працягвае звяртацца да беларускай гісторыі у творах “Палачанка” (1998), “Чорная панна Нясвіжа” (1999), 

“Крыж” (2000). Відавочнае пераключэнне аўтарскай увагі на вобразы жанчын, дзяячак беларускай гісторыі і 

культуры – Рагнеды, Еўфрасінні Полацкай, Барбары Радзівіл. Гістарычныя асобы ў яго творах не пафасна 

рамантызаваныя, а людзі, падуладныя моцным пачуццям, часам здольныя памыляцца, але ўнутрана годныя. 

Гратэск дамінуе ў камедыі А. Дударава “Прынц Мамабук” (1999). Парадоксы нашага часу, 

вострасацыяльныя рэаліі “схаваны” ў стыхіі мастакоўскай фантазіі, фантасмагорыі. 

Па сцэнарыях Дударава пастаўлены кароткаметражныя і мастацкія фільмы («Суседзі», 1979, «Белыя 

росы», 1984, і інш.). 

Пераклаў на беларускую мову хроніку У. Шэкспіра «Рычард III».  

3 1992 старшыня Саюза тэатральных дзеячаў Беларусі. 

Лаўрэат дзяржаўнай прэміі СССР. Узнагароджаны ордэнам “Знак Пашаны” і інш. узнагародамі. У 

2002 годзе А. Дудараву прысуджана прэмія Саюзнай дзяржавы ў галіне літаратуры і мастацтва. 
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ВІЦЕБСКІ ДЗЯРЖАЎНЫ ТЭХНАЛАГІЧНЫ УНІВЕРСІТЭТ  

Да 45-годдзя заснавання (1965) 

 

 

Заснаваны 24 чэрвеня 1965 года як Віцебскі тэхналагічны інстытут лёгкай прамысловасці. 
Першапачаткова навучанне вялося па 5 спецыяльнасцях (250 студэнтаў). У 1967 годдзе – 8 спецыяльнасцей. 
У 1995 годдзе інстытут пераўтвораны ў дзяржаўны тэхналагічны універсітэт. Працуюць факультэты: 
канструктарска-тэхналагічны, эканоміка-тэхналагічны, механіка-тэхналагічны, завочны, дауніверсітэцкай 
падрыхтоўкі, павышэння кваліфікацыі і перападрыхтоўкі кадраў. Навучанне дзённае і завочнае. Аспірантура 
з 1989 года. Універсітэт мае 2 навукова-даследчыя лабараторыі, вылічальны цэнтр, музей гісторыі 
універсітэта, спартыўны комплекс, эксперыментальна-доследнае прадпрыемства. 3 1980 года выдае зборнік 
навуковых прац (у 2 частках). Падрыхтоўка спецыялістаў вядзецца па 15 спецыяльнасцях і 37 
спецыялізацыях. Вышэйшую адукацыю атрымліваюць больш за 5,4 тыс. студэнтаў (2002 г.). Працуе 27 
кафедраў. Сярод 290 выкладчыкаў універсітэта — 2 акадэмікі, 4 члены-карэсландэнты, 13 прафесароў і 
дактароў навук, 140 кандыдатаў навук і дацэнтаў, члены Саюза мастакоў, лаўрэаты міжнародных конкурсаў. 
Універсітэт актыўна супрацоўнічае з Маскоўскай дзяржаўнай акадэміяй лёгкай прамысловасці і іншымі 
навучальнымі ўстановамі. На базе вылічальнага цэнтра універсітэта створана выдавецкая сістэма. 3 1993 
года універсітэт узначальвае доктар тэхнічных навук, прафесар, заслужаны работнік вышэйшай школы 
Рэспублікі Беларусь В.С. Башметаў. 
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ДУБОЎКА УЛАДЗІМІР МІКАЛАЕВІЧ 

Да 110-годдзя з дня нараджэння (1900) 

 

 
Дубоўка Уладзімір Мікалаевіч, беларускі паэт, празаік, перакладчык, крытык. Нарадзіўся 15 ліпеня 

1900 года у вёсцы Агароднікі Пастаўскага раёна Віцебскай вобласці ў сялянскай сям'і. 

У 1918 годдзе закончыў Нова-Вілейскую настаўніцкую семінарыю. Настаўнічаў у Тульскай 

вобласці (1918–1920), служыў у Чырвонай Арміі (1920–1921). Пасля дэмабілізацыі працаваў метадыстам і 

інспектарам беларускіх школ Наркамата асветы РСФСР і займаўся на творчым аддзяленні Вышэйшага 

літаратурна-мастацкага інстытута імя В. Брусава, які закончыў у 1924 годдзе. Быў членам літаратурных 

аб'яднанняў «Маладняк», «Узвышша», першым рэдактарам часопіса «Беларускі піянер» (цяпер «Бярозка»). 

Працаваў рэдактарам беларускага тэксту «Весніка ЦВК, СНК і СПА Саюза ССР» (1922–1925), адказным 

сакратаром пастпрэдства БССР пры ўрадзе СССР (1923–1924), выкладчыкам беларускай літаратуры 

Камуністычнага універсітэта народаў Захаду (1924–1927), рэдактарам «Збору законаў і загадаў рабоча-

сялянскага ўраду Саюза ССР» (1926–1930). У 1930 годдзе рэпрэсіраваны. Зняволенне, высылку адбываў у 

Кіраўскай вобласці, Чувашыі, на Далёкім Усходзе, у Грузіі, Краснаярскім краі. Пасля рэабілітацыі (1957) 

жыў у Маскве. Член СП СССР з 1958 года.  Памёр 20 марта 1976 года.  

Першы верш надрукаваў у 1921 годдзе ў газеце «Савецкая Беларусь». Выйшлі зборнікі вершаў 

«Строма» (Вільня, 1923), «Трысцё» (1925), «Сгеdо» (1926), «Наля» (Масква, 1927), «Палеская рапсодыя» 

(1961), «Вершы» (1970), паэмы «Там, дзе кіпарысы» (1925), «I урпуровых ветразей узвівы» (1939), кніжкі 

вершаваных казак для дзяцей «Цудоўная знаходка» (1960), «Кветкі – сонцавы дзеткі» (1963), «Казкі» 

(1968), «Залатыя зярняты» (1975), а таксама казкі «Як сінячок да сонца лётаў» (1961), «Дзівосныя 

прыгоды» (1963), «Мілавіца» (1964).  Выйшлі “Выбраныя творы” ў 2 тамах (1959, 1965).  

Аўтар аповесцей для дзяцей «Жоўтая акацыя» (1967), «Ганна Алелька» (1969), «Як Алік у тайзе 

заблудзіўся» (1974) і кнігу апавяданняў-успамінаў «Пялёсткі» (1973). Выступаў з крытычнымі, 

публіцыстычнымі і навуковымі артыкуламі па пытаннях беларускай мовы, літаратуры, культуры. Вядомы і 

як перакладчык твораў У. Шэкспіра («Санеты», 1964), Дж. Байрана (паэмы «Шыльёнскі вязень», «Бронзавы 

век», містэрыя «Каін» у зборніку «Выбранае», 1963), вершаў В. Брусава, А. Пракоф'ева, П. Тычыны, Ю. 

Яноніса, С. Шырвані, М. Ардубады, К. Каладзе, Е. Чарэнца, У. Бранеўскага, Ю. Славацкага, У. Сыракомлі, 

Ду Фу і інш.  

Лаўрэат Літаратурнай прэміі імя Янкі Купалы (1962) за зборнік вершаў «Палеская рапсодыя». 
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СУХІ ПАВЕЛ ВОСІПАВІЧ 

Да 115-годдзя з дня нараджэння (1895) 

 

 
Сухі Павел Восіпавіч нарадзіўся 22 ліпеня 1895 года ў мястэчку Глыбокае Дзісенскага павета, цяпер 

горад у Віцебскай вобласці, савецкі авіяканструктар. Доктар тэхнічных навук (1940 г.), Двойчы Герой 

Сацыялістычнай Працы (1957, 1965 гг.). У 1925 годдзе скончыў Маскоўскае вышэйшае тэхнічнае 

вучылішча. У 1916–17 гг. у арміі, удзельнік I-й сусветнай вайны. У 1918–19 гадах настаўнік матэматыкі ў 

школах Лунінца і Гомеля.  

3 1925 годдзе інжынер-канструктар Цэнтральнага аэрагідрадынамічнага інстытута, дзе пад 

кіраўніцтвам А.М. Тупалева ўдзельнічаў у распрацоўцы самалётаў-разведчыкаў Р-3 (АНТ-3) і Р-7 (АНТ-10), 

бамбардзіроўшчыкаў ТБ-1 (АНТ-4) і ТБ-3 (АНТ-6), пасажырскага ПС-9 (АНТ-9 «Крылы Саветаў»), а 

таксама тарпедных катэраў Г-3, Г-5, Г-6 і Г-8.  

У 1925-38 гг. пад агульным кіраўніцтвам Тупалева канструктарская брыгада Сухога выпусціла 

серыйныя знішчальнікі I-4 (АНТ-5), I-14 (АНТ-31) і доследны I-8 (АНТ-13 «Жакей»), самалёт РД (АНТ-25 

«Рэкорд далёкасці», на ім у 1937 годдзе экіпаж В. Чкалава ўпершыню здзейсніў беспасадачны пералёт з 

Еўропы ў Амерыку цераз Паўночны полюс), на базе АНТ-25 – далёкалётныя бамбардзіроўшчыкі ДБ-1 

(АНТ-36) і ДБ-2 (АНТ-37), грамадзянскі варыянт ДБ-2 (АНТ-37біс «Радзіма»).  

У 1937 годдзе П. Сухі перамог у конкурсе на лепшы шматмэтавы самалёт (шыфр «Іваноў»). Гэта 

стаў блізкалётны бамбардзіроўшчык ББ-1 (АНТ-51 «Сталінскае заданне»), у далейшым Су-2, які прыняў 

удзел у Вялікай Айчыннай вайне. 

У 1939-49 гадах П.В. Сухі - галоўны канструктар аб'яднанага канструктарскага бюро-29 (АКБ-29), а 

таксама дырэктар доследнага авіязавода № 134. У 1939-45 гг. АКБ-29 сканструявала знішчальнікі Су-1 (I-

330), Су-3 (I-360), Су-5, Су-7, бамбардзіроўшчык Су-4, штурмавікі Су-6 і Су-8 (ДДБШ), вучэбна-

трэніровачны бамбардзіроўшчык УТБ (на базе Ту-2). 

Пасля вайны пад кіраўніцтвам Паўла Восіпавіча Сухога створаны рэактыўныя самалёты Су-9, Су-

10, Су-11, Су-15, Су-17, турбавінтавы разведчык-карэкціроўшчык Су-12 (РК). У 1949-53 гадах П.В. Сухі - 

намеснік галоўнага канструктара АКБ Тупалева.  

У маі 1953 года АКБ Сухога адноўлена (з лютага 1954 г. АКБ-51), дзе П.В. Сухі быў галоўным, а з 

1956 года Генеральным канструктарам. У 1953-75 гг. пад яго кіраўніцтвам пабудаваны шэраг унікальных 

серыйных самалётаў, якія на доўгі час сталі асновай савецкай франтавой знішчальна-бамбардзіровачнай і 

штурмавой авіяцыі па праграмах «С» і «Т» (са стрэлападобнымі і трохвугольнымі крыламі): Су-7 (С-1, новая 

нумарацыя), Су-9 (Т-3; на яго доследных варыянтах Т-405 і Т-431 у 1959-62 гг. устаноўлены 4 сусветныя 

рэкорды скорасці і вышыні), Су-11 (Т-47), Су-15 (Т-58Д) і яго мадыфікацыі Су-7 (С-22), здольны несці 

тактычную ядзерную зброю, і яго мадыфікацыі, Су-17 (С-22І) - першы савецкі знішчальнік-

бамбардзіроўшчык са зменнай стрэлападобнасцю крыла і яго мадыфікацыі. На Су-17 УС Сухі ўпершыню 



паставіў крэсла-катапульту К-36, якое лічыцца лепшым у свеце. У 1970 годдзе створаны ўсепагодны 

франтавы бамбардзіроўшчык Су-24 з сістэмай аўтаматычнага агінання рэльефу мясцовасці (з 

мадыфікацыямі).  

Выдатным дасягненнем АКБ Сухога стаў стратасферны стратэгічны звышгукавы разведчык-

ракетаносец Т-4 (выраб 100) і яго далейшыя распрацоўкі Т-4М (выраб 1001) і Т-4МС (выраб 200), дзе 

ўпершыню ў сусветным самалётабудаванні выкарыстана кабіна экіпажа, якая адхіляецца вертыкальна. У 

1968 годдзе пачаліся работы над стварэннем штурмавіка Су-25 (Т-8), а ў 1969 – Су-27  (Т-10).  Самалёты  

Су-24М, Су-24МР, Су-25, СУ-25УБ і СУ-27П сёння з'яўляюцца асновай самалётнага парка ВПС Рэспублікі 

Беларусь. Новыя мадэлі самалётаў Су распрацоўвае АКБ імя Сухога ў Расіі (названа ў яго гонар у 1976 г.).  

Дэпутат Вярхоўнага Савета СССР у 1958-74 гг. Лаўрэат Дзяржаўных прэмій СССР 1943 г. і 1975 г. 

(пасмяротна),  Ленінскай  прэміі 1968 г.  

У гонар Сухога ўстаноўлены бронзавы бюст у Гомелі (1977 г.), помнік – самалёт Су-17МЗ у г. 

Глыбокае (1996 г.), створаны музей П.В. Сухога ў СШ № 1 г. Глыбокае. У 1995 годдзе імя Сухога прысвоена 

Гомельскаму палітэхнічнаму інстытуту. 

Памёр 15 верасня 1975 года. 
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11. Цішук, Г. Паперадзе звышгуку / Г. Цішук // Беларусь. – 2004. – № 3. – С. 38–39.    

12. Ярмоленка, В. Сухі ёсць Сухі / В. Ярмоленка // Мы – беларусы / уклад. Т.М. Бондар. – 

Мн., 2003. – С. 155.  

 



 
ГАЗЕТА “НАРОДНАЕ СЛОВА” 

Да 20-годдзя заснавання (1990) 

 

 

Газета "Народнае слова" была заснавана ў жніўні 1990 года Віцебскім абласным Саветам дэпутатаў. З 

чэрвеня 1995 года яе заснавальнікам стаў і Віцебскі аблвыканком. 

Чытачы аддаюць перавагу "Народнаму слову” перш за ўсе за разнастайнасць тэм, душэўнасць інтанацый, 

падкрэслена ветлівыя адносіны да субяседніка, спакойны погляд на рэчаіснасць. 

Газета прываблівае не толькі зместам, але і сучасным дызайнам. 

Рэдакцыя неаднаразова займала прызавыя месцы ў розных рэспубліканскіх і абласных творчых конкурсах. 

У сакавіку 2003 года ў конкурсе на лепшае асвятленне дзейнасці органаў унутраных спраў Беларусі творчы 

калектыў "Народнага слова" заняў трэцяе месца. 

З чэрвеня 2006 года газета выдаецца ў поўнакаляровым выкананні 

Галоўны рэдактар – Вера Мурашкіна. 

Адрас рэдакцыі: 210601, г. Віцебск, вул. Гогаля, 17. 
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ВІЦЕБСКІ ХЛАДАКАМБІНАТ 

Да 75-годдзя заснавання (1935) 

 

Віцебскі хладакамбінат – адно са старэйшых прадпрыемстваў харчовай прамысловасці горада. 

Першы халадзільнік ёмістасцю 1 тыс. тон быў пабудаваны ў 1935 годзе па вуліцы М. Горкага. У час 

акупацыі горада нямецка-фашысцкімі захопнікамі камбінат быў разбураны, у 1945 годзе – адноўлены, у 

1947-51 гадах – рэканструяваны. На той час яго ёмістасць складала ўжо 4,25 тыс. тон.  

На сёнішні дзень Віцебскі хладакамбінат – адно з устойлівых, рытмічна працуючых 

прадпрыемстваў харчовай галіны Прыдзвіння. Сваю галоўную задачу ён бачыць у тым, каб найбольш поўна 

задаволіць запатрабаванні жыхароў Віцебска і вобласці самымі разнастайнымі прадуктамі харчавання. 

Камбінат мае дзве вытворчыя плошчы ў Себяхах (галоўнае прадпрыемства) і на Маркаўшчыне, тры 

фірменныя магазіны, навейшы з якіх “Пінгвін 2” па праспекту Маскоўскаму 39, кор. 1. Акрамя прадукцыі, 

якую вырабляюць на камбінаце, у іх прадстаўлены шырокі асартымент харчовых тавараў. Хладакамбінат 

мае цэхі: марожанага, два тэхналагічныя, два кампрэсарныя, два энергаўчасткі. 

Прадукты холадакамбіната – салёная і вэнджаная марская рыба, якую закупліваюць у Санкт-

Пецярбургу і перапрацоўваюць у рыбным цэху, магутнасць якога  складае 8-9 тон у месяц рыбы салёнай і 1 

тона - вэнджанай. Магутнасць халадзільніка – 10000 тон замарожанай прадукцыі. 

Другая буйная крыніца даходу – вытворчасць марожанага. Закуплены і паспяхова дзейнічаюць дзве 

лініі па яго вытворчасці: расійская і літоўская. Газавыя печы для выпякання вафельных абалонак, сучасныя 

магутныя кампрэсары ўдала прапісаліся на камбінаце. У асартыменце вырабаў каля 30 найменняў на розны 

густ – у вафельных абалонках, з разнастайнымі напаўняльнікамі, у брыкетах і шакаладнай глазуры, тортаў. 

Восенню, вясной, зімой на хладакамбінаце вырабляюць у адпаведнасці з гандлёвымі заяўкамі па 50-60 тон 

любімага ласунка. Летам попыт на марожанае вырастае ў два разы. Віцебскае марожанае робіцца толькі з 

натуральных прадуктаў і напаўняльнікаў, без замацавальнікаў, фарбавальнікаў і іншых ненатуральных 

сродкаў. 

Акрамя марожанага на хладакамбінаце вырабляюць высокакаларыйны маянез і таматны соус. 

Галоўная вартасць гэтых відаў вырабаў у тым, што яны вырабляюцца з натуральных прадуктаў, а якасці 

гэтай прадукцыі садзейнічае выкарыстанне балгарскай тэхналагічнай лініі па вытворчасці маянэза, якая 

здольна выпускаць розныя пасты, ёгурты, соусы і г.д.    

Прадукцыя прадпрыемства вылучаецца высокай якасцю, але вытворчасць амаль ста відаў 

найменняў марожанага, соуса, маянэза, салёнай і вэнджанай рыбы толькі бачная частка вялікага айсберга 

пад назвай “Віцебскі хладакамбінат”. Галоўны від яго дзейнасці – аптовы гандаль, перш за ўсё мясам, які 

складае 60 %, вытворчасць – 30 % і рознічны гандаль – 10 %. 
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 СІКОРА ІВАН ПАЎЛАВІЧ 

Да 125-годдзя з дня нараджэння (1885) 

 

 
Сікора Іван Паўлавіч нарадзіўся 7 верасня 1885 года у в. Малыя Алашкі. Закончыў Полаўскае 

пачатковае вучылішча, Краснагорскую настаўніцкую школу.  

Ваенную службу праходзіў у Хабараўскім краі. У першую сусветную вайну быў на фронце. Трапіў 

аж на Далёкі Усход, у Хабараўск. Служыў пісарам пры штабе. Займаўся самаадукацыяй, шмат чытаў. 

У 1925 годзе закончыў Кракаўскія курсы настаўнікаў. Служыў садоўнікам графа Пшаздзецкага ў 

Варапаева, дзе і пачаў вясці даследчую працу па садаводству. 

15 красавіка 1941 года па рашэнню СНК БССР адкрыўся на базе саду І.П. Сікоры Паўночны апорны 

пункт Беларускага навукова–даследчага інстытута бульбаводства, пладаводства і агародніцтва. У садзе 

прайшлі апрабаванне звыш 600 сартоў яблынь, больш 100 сартоў груш, 500 сартоў агрэсту. Вяршыняй 

селекцыйнай дзейнасці стаў гібрыд № 1377, плады якога амараты вобразна назвалі “Яблыкамі ХХІ 

стагоддзя”. Пасля смерці І.П. Сікоры сорт атрымаў назву “Памяць Сікоры”. 

Іван Паўлавіч быў узнагароджаны Граматай Вярхоўнага Савета БССР, Ганаровай граматай 

Міністэрства сельскай гаспадаркі і Вялікім сярэбраным медалем ВДНГ СССР. У 1956 годдзе яму было 

прысвоена званне “Заслужаны аграном БССР.” 

Памер І.П. Сікора 26 верасня 1966 года. 
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 ШАСТОЎСКІ КІМ ФЁДАРАВІЧ 

Да 75-годдзя з дня нараджэння (1935) 

 

 

Шастоўскі Кім Фёдаравіч нарадзіўся 2 кастрычніка 1935 года ў в. Ляўкі Аршанскага раёна, 

беларускі жывапісец. У 1965 годдзе скончыў Беларускі тэатральна-мастацкі інстытут. Вучыўся ў І. 

Ахрэмчыка. У 1966-89 гг. выкладчык Мінскага мастацкага вучылішча. Член БСМ з 1979 года.  

У мастацкіх выстаўках удзельнічае з 1957 года. Працуе ў розных жанрах станковага жывапісу, 

графікі.  

Асноўная тэма творчасці - стваральная праца і гераічнае мінулае беларускага народа. У яго лепшых 

работах вобразнае абагульненне жыццёвых з'яў, шчырасць пачуццяў, колеравая рытміка. Творы мастака 

вылучаюцца вобразнасцю, выразнасцю малюнка і колеравага вырашэння, кампазіцыйнай раўнавагай. 

Аўтар тэматычных карцін «На вытворчасці. Кавалі» (1967), «Выпрабавальнік» (1972), «Развітанне» 

(1973), «Янка Купала ў Ляўках», «Першы настаўніцкі з'езд» (прысвечана Я.Коласу, 1982), «1944. Пад 

Оршай» (1984) і інш. Сярод яго твораў вылучаюцда лірычныя пейзажы «Над Дняпром» (1966), «Восеньскі 

матыў» (1973), «Вечар. На начлег» (1974), «Лета» (1975), «Май. Бэз» і «Восень» (1976), «Летні дзень» 

(1979), «Браслаўскія далі» (1984), партрэты «Хлопчык каля акна» (1975), «Ян у вёсцы» (1976), Героя 

Сацыялістычнай Працы А.Д. Пісаравай (1983), Героя Савецкага Саюза М.М. Зяленкіна (1985), «Косця» 

(1986) і інш. 

Творы мастака знаходзяцца ў Нацыянальным мастацкім музеі Беларусі, фондах БСМ, музеі 

сучаснага выяўленчага мастцтва ў Мінску. 
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 МУЗЕЙ ОБАЛЬСКАГА КАМСАМОЛЬСКАГА ПАДПОЛЛЯ 

Да 45-годдзя заснавання (1965) 

 
Музей быў адкрыты ў г.п. Обаль 29 кастрычніка 1965 года. Ён стаў філіялам Беларускага 

дзяржаўнага музея гісторыі Вялікай Айчыннай вайны, а з 1 красавіка 2000 г. з'яўляецца філіялам 

Шумілінскага гісторыка-краязнаўчага музея. У музеі сабрана больш за 1000 экспанатаў. 

Галоўную ў экспазыцыю музея ўтвараюць матэрыялы аб дзейнасці ў гады Вялікай Айчыннай вайны 

Обальскай падпольнай камсамольскай арганізацыі "Юныя мсціўцы". У іншых экспазіцыях адлюстраваны 

ўдзел камсамола Беларусі ў грамадзянскай вайне і сацыялістычным будаўніцтве, гераічныя подзвігі 

камсамольцаў і моладзі Беларусі на франтах Вялікай Айчыннай вайны, на акупаванай тэрыторыі, удзел 

камсамола ў пасляваенным аднаўленні народнай гаспадаркі. 

Сярод экспанатаў – дакументы, фотаздымкі, асабістыя рэчы вядомых герояў-камсамольцаў, творы 

мастацтва і г.д.  
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ГАЗЕТА “ПАТРЫЁТ” 

Да 80-годдзя  заснавання (1930) 

 

 
Першы нумар газеты выйшаў 7 лістапада 1930 года, і па 1944 год, калі ў ліпені ў вызваленым раёне 

аднавіўся пастаянны выпуск раёнкі, яна насіла назву “Прымежны калгаснік”, бо Ушаччына межавала ў той 

час з Польшчай. 

Выходзіла газета і ў ваенны час. У перыяд зараджэння партызанскага руху брыгада імя Чапаева 

выпусціла некалькі нумароў “Ушацкага партызана”, а калі пачаў дзейнічаць падпольны райкам партыі, зноў 

з’явіўся “Прымежны калгаснік”, хоць перыядычнасць яго выхаду не была сістэматычнай. 

Са студзеня 1945 па 1962 год (да расфарміравання раёна) газета насіла назву “Сацыялістычны 

шлях”, а з 1967 года з’явілася з новай “шапкай” – “Патрыёт”. 

У газеце працавалі народны мастак Беларусі Віктар Грамыка, пісьменнікі Сяргей Законнікаў і Алег 

Салтук, рэдактар “Віцебскага рабочага” Уладзімір Раманоўскі. 

“Патрыёт” выходзіць два разы на тыдзень – у сераду і суботу. Тыраж звыш 3000 экз. 

Сёння ў рэдакцыі працуюць вельмі таленавітыя, улюбёныя ў сваю справу журналісты – Рыгор  

Гладышаў, Вольга Караленка, Галіна Варатынская, іх матэрыялы вельмі цікавыя, прафесійныя. Раз у месяц у 

газеце з’яўляюцца рубрыкі: ”Ад родных каранёў”, ”Сям’я”, ”Закон на ахове парадку”, літаратурная старонка 

“Ветразі”, якую вядзе Галіна Варатынская.  

Галоўны рэдактар – Фёдар Пятровіч Волах. 
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ПАЧОПКА ЯНКА 

Да 120-годдзя з дня нараджэння (1890) 

 
Іван Пятровіч Пачопка (псеўданім Башкір, Праваслаўны) нарадзіўся 8 лістапада 1890 года ў в. 

Летнікі Дзісенскага павета Віленскай губерні, цяпер Глыбоцкі раён Віцебскай вобласці, беларускі паэт, 

празаік, фалькларыст. У 1913 годдзе скончыў Варанецкую сельскагаспадарчую школу (цяпер у Пастаўскім 

раёне). Працаваў у Дэпартаменце земляробства Віленскай губерні. Па прапанове паслоў Грамады быў 

рэдактарам двухтыднёвіка “Праваслаўны беларус” (1925), які выдаваўся ў Варшаве. У 1939-58 гг. працаваў 

аграномам. У 30-я гады жыў на ўласнай гаспадарцы.  

Літаратурную працу Я. Пачопка пачаў з вершаў. Вёска Летнікі, дзе нарадзіўся пісьменнік, была ўся 

населена Пачопкамі, дзялілася на два “канцы”, якія па-вулічнаму называліся Башкіры і Вушлакі, таму адзін з 

псеўданімаў Я. Пачопкі – Башкір. Першы яго верш “Дудар” надрукаваны ў “Нашай ніве” (1913). У 1912 

з’явіўся пераклад з рускай мовы. Пісаў таксама прозу. Першае апавяданне “Злы лёс” апублікавана ў газеце 

“Савецкая Беларусь” (1921).  

З малых гадоў Я. Пачопка збіраў і запісваў народныя казкі, паданні, з якіх пытым нарадзілася кніга 

“Народныя казкі і апавяданні Дзісненшчыны”, якая павінна была друкавацца ў выдавецтве Клецкіна. Аднак 

разгром Грамады прыпыніў дзейнасць выдавецтва. З друку выйшла толькі адна казка “Дурнішча” (1927). 

Вершы, народныя апавяданні, казкі, апрацаваныя Я.Пачопкам, друкаваліся на старонках дзіцячых часопісаў 

“Заранка”, “Пралескі”, у “Праваслаўным беларусе”, дзякуючы свайму гумарыстычнаму таленту Я. Пачопка 

стала супрацоўнічаў з часопісам “Маланка”, дзе друкаваў свае вершы і байкі пад псеўданімам Шкірба. 

Творы яго змяшчаліся таксама ў заходнебеларускіх часопісах “Калоссе”, “Хрысціянская думка”, газеце 

“Сялянская ніва”.                                                                                                                     

У 20-я гады ў Вільні выйшлі яго кнігі на сельскагаспадарчую тэматыку: “Малочная карова: Як яе 

выбраць, карміць і даглядаць”, “Гародніцтва: Як трэба гаспадарыць на гародзе, каб мець добрае варыва”, 

“Як выбраць добрага каня”, “Пчолы і як вадзіць іх у рамовых вуллях”.  

Я. Пачопка быў блізкім сябрам і земляком беларускага мастака Я. Драздовіча, які зрабіў яго разны 

партрэт і малюнкі да яго кнігі “Пчолы...”.   

 Памёр Я. Пачопка 26 мая 1977 года пахаваны ў в. Малінаўка Глыбоцкага раёна.  
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ТУСНАЛОБАВА-МАРЧАНКА ЗІНАІДА МІХАЙЛАЎНА 

Да 90-годдзя з дня нараджэння (1920) 

  

 

Нарадзілася Зінаіда Міхайлаўна Тусналобава 23 лістапада 1920 года ў Полацку. У перадваенныя 

гады воляй лёсу, яна аказалася ў Кузбасе, дзе працавала лабарантам-хімікам. Вайна перапыніла мірную 

стваральную працу савецкіх людзей. Зіна папрасілася на фронт ужо на другі дзень вайны яе накіравалі на 

курсы медсясцёр. 3 1942 года яна на фронце. I вось першы бой пад Варонежам у складзе 303-й Сібірскай 

дывізіі. Тры дні без перапынкаў ішлі баі. Зінаіда была ў гушчыні падзей і вынесла з поля бою 40 параненых 

байцоў і камандзіраў, за што была ўзнагароджана ордэнам Чырвонай Зоркі. За восем месяцаў яна вынесла з 

поля бою 128 параненых. 

Легендарным стаў подзвіг санітарнага інструктара, старшыны медыцынскай службы Зінаіды 

Тусналобавай, здзейснены зімой 1943 года. У лютаўскія маразы, пастаянна рызыкуючы жыццём, яна 

выносіла з поля бою параненых салдат і камандзіраў. У адной з вылазак на перадавую да параненага побач з 

ёй разарваўся снарад, і яна была паранена асколкамі ў рукі і ногі. Дзяўчына страціла прытомнасць. Ачуняла, 

калі фашысты на полі бою дабівалі параненых салдат. Адзін з іх падышоў да яе і стаў збіваць нагамі... Нашы 

разведчыкі знайшлі Зінаіду на другія суткі, калі яна была ўмёрзлай у крывавы лёд. Але жыццё ў ёй 

цеплілася, і яны нажамі высеклі яе з лядовага палону. 

Восем   аперацый  перанесла   Зінаіда  Міхайлаўна.   Былі ампутаваны рукі і ногі, але адчаю не 

было... 

У маі 1944 года ў франтавой газеце "Вперёд на врага" было апублікавана пісьмо-зварот 3. 

Тусналобавай да воінаў. У ім гаварылася: "Дарагія мае! Няхай гэта пісьмо дойдзе да сэрца кожнага з вас. 

Яго піша чалавек, якога немцы пазбавілі ўсяго: шчасця, здароўя, маладосці. Мне 23 гады. Ужо 15 месяцаў я 

ляжу прыкаваная да шпітальнага ложка. У мяне цяпер няма ні рук, ні ног. Гэта зрабілі немцы... Гэта пісьмо 

я пішу абрубкам правай рукі, якая адрэзана вышэй локця. Мне зрабілі пратэзы, і, можа, я навучуся хадзіць. 

Мілыя вы мае! Калі б я мела магчымасць хоць бы на адзін дзень зноў апынуцца ў родным палку, хоць бы 

яшчэ адзін раз узяць у рукі аўтамат, каб расквітацца з немцамі за кроў, за пакуты, за маё скалечанае жыццё! 

Рускія людзі! Салдаты! Я была вашым таварышам, ішла з вамі ў адной шарэнзе. Цяпер я не магу больш 

змагацца. Я прашу вас: адпомсціце! Адпомсціце за мяне, за мой родны Полацк! За нашу змардаваную 

зямлю, за нашу растаптаную маладосць!" 

Хутка ў атаку на нямецка-фашысцкіх захопнікаў паімчалі самалёты і танкі з надпісамі на 

фюзеляжах і вежах "За Зіну Тусналобаву!" Гэта імя не сыходзіла са старонак газет. Яно клікала савецкіх 

воінаў адпомсціць за дзяўчыну з Полацка. 

Калі воіны 1-га Прыбалтыйскага фронту вызвалялі Полацк, яны даслалі тэлеграму: "Дарагая Зіна! 

Мы вызвалілі твой горад Полацк, і ў гэту перамогу ўкладзена часцінка твайго сэрца". 

Праз усе гады выпрабаванняў побач з Зінаідай Міхайлаўнай прайшоў яе муж Іосіф Пятровіч 

Марчанка. Пасля вайны сям 'я спачатку жыла ў горадзе Ленінску-Кузнецкім, а з 1949 года пераехала ў 



родны Полацк. Вельмі складана было Зінаідзе Міхайлаўне, але яе заўсёды падтрымліваў любімы чалавек – 

Іосіф Пятровіч. У сям’і выраслі двое дзяцей – сын Валодзя і дачка Ніна. 

6 снежня 1957 года Зінаідзе Міхайлаўне прысвоена ганаровае званне Героя Савецкага Саюза, а ў 

1965 годзе яна атрымала вышэйшую ўзнагароду Міжнароднага Чырвонага Крыжа–медаль "Флорэнс 

Найцінгейл". 

Ганаровы грамадзянін г. Полацка Зінаіда Міхайлаўна Тусналобава-Марчанка памерла 20 мая 1980 

года. 
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 ПРАКАПОВІЧ ІГАР МІХАЙЛАВІЧ 

Да 50-годдзя з дня нараджэння (1960) 

 

 

Пракаповіч Ігар Міхайлавіч, беларускі пісьменнік. Нарадзіўся 9 снежня 1960 года ў г. Паставы. 

Маленства правёў у родным горадзе, але часта, асабліва ўлетку, наведваў Мядзельшчыну, Нарачанскі край –

 радзіму бацькоў. Закончыў геаграфічны факультэт Беларускага дзяржаўнага універсітэта (1985). Працаваў 

настаўнікам у Апідамскай васьмігадовай школе, старшынёй Палескага сельскага Савета. 3 1986 года 

настаўнік геаграфіі СШ № 1 г. Паставы. Займаецца літаратурай, краязнаўствам, турызмам, педагогікай. 

У 1994 годдзе прыняты ў Саюз беларускіх пісьменнікаў. Працуе пераважна ў жанры паэзіі. Першая 

публікацыя (вершы «Няўтульная асенняя пара», «Гарыць агнём мой даўні лёс...», «I зноў настане дзень...») 

з'явілася ў пастаўскай раённай газеце «Звязда» 13 снежня 1986 г. Выдаў зборнікі вершаў: «Рэха малітваў» 

(1993), «Намагнічаны космас» (1996), «Шляхі наканаванага бязмежжа» (1999). За кнігу паэзіі «Рэха 

малітваў» атрымаў званне лаўрэата прэміі часопіса «Маладосць». Працуе таксама ў жанрах прозы, 

драматургіі, займаецца перакладамі. Аўтар шэрагу артыкулаў па гісторыі, тапаніміцы, культуры раёна 

(«Старажытная гісторыя Пастаўшчыны», «Пастаўская воласць у сярэдзіне XIX стагоддзя», «Забыты шлях», 

«Што ў назве?», «3 роду фундатараў і мецэнатаў» і інш.). Адкрыў месца старажытнага паселішча каля 

возера Саранчаны і курганны могільнік каля в. Міхаліна. 

Аўтар шэрагу вучэбных праграм, некалькіх навукова-педагагічных прац, у т.л. «Сістэма школьнага 

краязнаўства», «Методыка вывучэння роднага краю», «Геаграфічныя назвы мацерыкоў», «Арганізацыя і 

правядзенне школьных краязнаўчых экспедыцый». Аўтар краязнаўчых кніг «Фізічная геаграфія Пастаўскага 

раёна» (1994), «Адкуль паходзяць назвы. Назвы рэк і азёр Пастаўскага раёна» (2000), “Крыжы і камяні: 

нарысы па гісторыі  Пастаўскага краю” (2003). 
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Багдановіч Г.В.   

Базыльчык В.В.    

Бакалейнікаў У.Р.   

Бандарык А.А.    

*Барадулін Р.І.   

Баршчэўскі Я.   

Барэйша М.   

Баталаў Р.М.    

Бахцін М.М.    

Бескін І.С.    

Броўка П.   

Бубноўскі В.А.    

Будзько У.І.    

Буйко А.М.  

10.04 

22.07 

6.06 

12.02 

12.06 

27.02 

8.10 

1870 

18.11 

16.11 

22.07 

27.01 

1875 

15.03 

27.04 

1905 

1325 

12.10 

20.11 

24.05 

14.04 

 

28.02 

18.02 

4.02 

14.10 

1885 

8.12 

1885 

26.08 

24.02 

1780 

4.01 

28.01 

17.11 

25.11 

25.06 

15.08 

4.02 

1885 



Буланаў П.А.   

Бяляцкі В.У.    

 

Вайніловіч В.М.   

Вароніна Т.М.    

Вашчанка А.Я.   

Верхаловіч П.М.   

Вількіна С.Б.    

Віцьбіч Ю.    

Воранаў С.Т.   

Вуль Я.П.    

Высакагорац М.А.   

Вяроўкін М.Л.   

Вярыга Б.-В.Ф.    

 

Галубовіч В.В.    

*Гаравец А.К.    

Гарбачэўскі І.І.    

Гарфункін Р.С.    

Гаўрыс І.Т.    

Геноў М.Л.    

Гераіменка У.А.    

Глазуноў П.А.    

Гласко І.А.    

Гласко У.К.   

Грубер Г.    

Грыб Т.Т.    

Грыгаровіч І.І.    

Гудковіч А.З.    

Гудкоў І.Я.   

 

Дабужынскі М.В.    

Давыд Расціслававіч (князь)   

Давыдзька Г.Б.    

Далгаплоск Б.А.    

Далжонак А.В.   

Дамброўскі А.І.    

Дамінікоўскі Ф.М.    

Данілаў А.М.    

Дарашэвіч М.В.    

Даўгяла А.Г.    

Дземянцей М.І.    

1.11 

8.11 

1860 

27.10 

1920 

1900 

1.04 

15.06 

1.01 

21.04 

19.11 

1825 

26.02 

10.01 

12.03 

4.10 

6.08 

1890 

3.11 

18.10 

20.02 

8.02 

1860 

6.05 

19.03 

12.09 

20.12 

1890 

14.08 

1140 

29.09 

12.11 

7.05 

1905 

24.01 

14.05 

19.11 

1.05 

25.05 

17.03 

26.10 

15.09 



Дзянісьеў А.Я.    

Дмахоўскі Г.М.    

Дружынін М.І.    

*Дубоўка У.М.    

Дубровіч А.    

*Дудараў А.А.    

Дудзюк З.І.    

Дудышкін С.С.    

 

Жарнасек А.В.    

Жаўрук А.    

Жахоўскі Ц.    

Жукава А.Ц.    

Жукоўскі В.В.    

Жытлоўскі Х.І.    

 

Забагонскі С.А.    

Залуцкі І.В.     

Заслонаў К.С.     

 

Ізобаў М.А.    

Ільіноў А.У.    

 

Кавалеўская (Корвін-Крукоўская) С.В.   

Кавалеўскі А.А.    

Кавальскі Ю.   

Казакоў Ю.Л.    

Калодзежны Л.Т.    

Кандрацьеў Г.П.   

Каралёў П.М.    

Караткевіч У.С.    

Каржанеўскі А.С.    

Каробкін У.А.    

Кароль А.С.    

Каспяровіч М.І.    

Квіцінскі В.А.    

Кіндзяева Н.Т.   

Кміта-Чарнобыльскі Ф.С.    

Князеў В.А.    

Князьнін (Kniaznin) Ф.Д.    

Коган У.Л.   

Козік Л.А.   

15.07 

1910 

6.06 

29.03 

25.12 

6.03 

19.08 

1635 

22.12 

12.08   

1865 

14.01 

5.09 

7.01 

23.01 

30.12 

15.01 

19.11 

10.02 

27.07 

28.02 

7.01 

29.05 

26.11 

10.11 

2.11 

29.05 

22.05 

25.11 

7.09 

1530 

1.01 

4.10 

20.07  

11.05 

25.08 

1915 

27.09 

1910 

25.07 

26.09 

3.01 



Корбан У.І.    

Корнеў Л.С.    

Краско В.Я.   

Крашаніннікаў Н.Н.    

Круглікава М.Л.    

Крумінь І.А.   

Кудзін А.М.    

Кузьмін А.К.    

Кунцэвія І.   

Курдзянок З.В.    

 

Ладысеў У.Ф.    

Лапцінскі В.М.    

Левін Р.І.    

Ліпчык М.Я.   

Лісіцын М.А.    

Літвякоў А.М.    

Логінаў У.Ф.    

Лузгін А.А.    

Лукевіч У.У.   

Лук’янаў В.М.    

Лускіна С.  

Лысенка А.Ф.    

Любачка І.С.   

 

Майсеенка А.Ф.   

Маленчанка Р.Ф.   

Манковіч С.С.    

Манцевіч Ф.Д.   

Манькоўскі І.А.  

Маркіянаў Б.К.    

Марыненка Т.С.    

Маслоўская Г.І.    

Матвяйчук У.Ф.    

Матрунёнак А.П.    

Меерзон І.А.  

Мілавідаў І.М.    

Міна Полацкі (святы)   

Мінкін М.М.    

Міронаў А.Я. 

Міхеенка А.М.   

Мусніцкі Н.    

10.02 

1580 

21.03 

3.03 

27.08 

1885 

7.05 

2.07 

8.04 

8.03 

1.02 

1.03 

27.02 

11.12 

14.09 

1.05 

1.09 

26.06 

13.05 

1890 

1765 

5.05 

25.01 

6.01 

10.10 

5.01 

1900 

18.04 

1065 

15.01 

23.11 

4.02 

16.02 

17.10 

1850 

7.02 

15.07 

1890 

12.06 

4.04 

20.05 

17.05 



Мядзель М.М.    

Мяніцкі В.  

Мяніцкі І.А.    

Мяснікоў А.Ф.    

Мятла П.В. 

Мячкоўскі С.А.    

 

Навагонскі Э.Э.   

Накоўнік М.І.    

Наталевіч Н.Я.    

Немянёнак Б.М.    

Нікалаеў А.А.    

Нікіфароўскі М.Я.    

Нікіцевіч В.М.   

Нямёнаў М.І.    

 

Обух У.А.  

 

Пагарэльскі П.М.  

Пазняк В.Н.    

Палітыка Д.А.    

Папковіч У.А.   

Папоў А.Н.  

Паўлаў Я.С.   

*Пачопка Я.    

Пашынскі М.П. 

Пераднёў У.П.   

Петрашкевіч А.    

Піятроўскі В.І.  

Плакхін А.М.    

Плятэр А.А.    

*Пракаповіч І.М.   

Просты П.  

Пяроў Д.М.    

Пячонкін В.Г.    

Пячонкіна Г.С.   

 

Радута Ф.М.    

Ракоўскі Л.І.     

Раманаў Е.Р.      

Раманаў П.М.      

Рахцеенка І.Н.    

5.11 

9.04 

17.05 

17.08 

29.01 

1870 

1800 

14.02 

15.05 

25.03 

1840 

20.06 

8.11 

6.03 

10.05 

1.05 

1855 

6.09 

15.06 

9.12 

22.01 

27.10 

2.08 

1.05 

17.06 

28.12 

11.09 

1905 

21.09 

19.10 

29.08 

28.05 

1560 

30.08 

15.03 

5.10 

2.02 

6.06 

1885 

24.02 

29.09 

19.02 



Рыбакоў П.Я.    

Рыжкова Г.П.   

Рыктар Ю.Ф.     

Рысінскі С.Ф.   

 

Сабалеўскі А.П.    

Савіч-Заблоцкі В.   

Саладкоў А.П.   

Салдатава (Баранава) С.І.    

Саленіекс Э.Я.    

Салоха А.Н. 

Сарбеўскі М.К.    

Сахараў С.П.    

Сваяк К.    

Свідрыгайла (князь)  

Свяжынскі У.М.   

Святаполк Ізяслававіч (князь)    

Семянкоў А.І.    

Сергіевіч П.   

*Сікора І.П.    

Скапа У.Р.   

Скарына Ф.    

Смірноў Ю.В.   

Смірын М.М.    

Стукалава Т.С.    

Суднік М.Р.    

*Сухі П.В.    

Сцяпанаў А.У.    

Сюбараў А.Я.    

Сядлуха Ю.П.    

Сяменнікаў І.Ф.    

Сямёнаў Д.Д.  

Сярбента В.А.    

Сяўко Б.І.    

 

Тамко Я.А.    

Тараткевіч М.В.    

Тарыч Ю.В.    

Татарыс У.І.    

Ткачонак А.Л.    

Трус А.М.    

Турэцкі А.Х.    

1370 

28.04 

8.11 

15.03 

10.07 

7.09 

5.01   

1490 

2.09 

4.10 

3.10 

21.11 

22.07 

23.02 

14.03 

17.05 

11.08 

3.01 

14.06 

15.05 

3.08 

7.04 

24.01 

1925 

20.11 

30.05 

19.09 

23.11 

11.11 

1875 

24.03 

21.05 

1920 

1.10 

8.02 

10.06 

7.08 

27.09 

1530 

29.09 

15.10 

23.10 



*Тусналобава-Марчанка З.М.    

Тычко Г.К.    

 

Унгерн (Унгерн-Штэрнберг) Р.А.   

 

Флёраў І.А.    

Фраленка А.У.    

 

Хамчаноўскі У.А.  

Хмялеўскі М.Р.    

Хруцкі І.Ф.   

 

Цароў У.П.   

Цітовіч Г.І.   

Ціханаў В.П.   

Цяпінскі В.М.    

Цярэшчанка В.В.    

 

Чабатароў Р.С.    

Чудакоў А.П.   

Чыр’еў С.І.  

Чэнік М.П.    

*Чэрскі І.Д.    

 

Шабека К.К.    

Шакулаў Р.Л. 

Шалыга М.У.   

*Шапіра Ф.Л.    

Шапчыц А.Г.   

Шапялевіч Г.   

*Шастоўскі К.Ф.   

Шафранскі Я.М.   

Шацько В.І.    

Шнітко С.М.    

Шпіт Ю.В.   

Штукін С.С.    

Шуманскі М.Р.    

Шчаблакоў А.Д.   

Шэйкін І.Т.    

 

Якаўлеў Л.А.    

Якаўлеў Ф.П.    

1850 

3.08 

15.05 

25.09 

11.10 

14.11 

6.04 

1.03 

1800 

2.10 

12.03 

4.04 

14.07 

9.11 

25.05 

20.10 

31.10 

12.01 

14.10 

17.10 

21.09 

12.06 

15.05 

29.01 

10.05 

4.08 

1.03 



Ялугін П.У.   

Янкоўскі А.А.    

Янушкоўскі І.І.   

Ярмоленка М.Ф.    

Яронька В.І.    

Ясьвін Я.С.    

Яцкевіч У.У.    
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