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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 дзеячаў, якія па месцы 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 новым стылі. 

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.  
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 У 2012 ГОДЗЕ СПАЎНЯЕЦЦА: 
 

1150 гадоў таму (862) ў "Аповесці мінулых гадоў" упершыню 
ўпамінаецца г. Полацк. 

1065 гадоў таму (947) ў летапісах з'яўляюцца першыя звесткі пра Віцебск. 

1020 гадоў таму (992) заснавана Полацкая праваслаўная епархія. 

895 гадоў таму (1117) ў Друцку пачаў княжыць Глеб Усяславіч. 

885 гадоў таму (1127) адбыўся паход Мсціслава (сына Уладзіміра 
Манамаха) супраць Полацка і Друцка. Ён завяршыўся 
высылкай полацкіх і друцкіх князёў у Візантыю. 

860 гадоў таму (1152) ў Полацку пачалося будаўніцтва дойлідам 
Іаанам саборнага храма Спаса-Еўфрасіннеўскага манастыра. 

845 гадоў таму (1167) адбылося паломніцтва Еўфрасінні Полацкай у 
Святыя мясціны, дзе яна памерла. 

705 гадоў таму (1307) адбылося аб'яднанне Полацкага княства і ВКЛ. 

635 гадоў таму (1377) крыжаносцы здзейснілі напад на г. Дзісну і 
асаду Дзісненскага замка. 

635 гадоў таму (1377) ўпершыню ў гістарычных крыніцах упамінаецца 
г.п. Езярышча. 

615 гадоў таму (1397) адбылася аблога Оршы Смаленскім Князем 
Святаславам Іванавічам. 

605 гадоў таму (1407) ў гістарычных крыніцах упершыню згадваюцца 
сёлы Беразіно, Гняздзілава, Дамашковічы, Докшыцы. 

565 гадоў таму (1447) ўпершыню ў гістарычных крыніцах упамінаецца 
г.п. Бешанковічы. 

515 гадоў таму (1497) Полацк атрымаў права на самакіраванне. 

500 гадоў таму (1512) Ф. Скарына атрымаў у Падуанскім універсітэце 
вучоную ступень доктара медыцыны. 

495 гадоў таму (1517) выдадзена  першая кніга "Псалтыр" беларускага 
асветніка, гуманіста і першадрукара Францыска Скарыны. 

490 гадоў таму (1522) ў Вільні адкрыта першая друкарня Францыска 
Скарыны. 

465 гадоў таму (1547) нарадзіўся Стрыйкоўскі Мацей (1547–1590), 
польскі гісторык, храніст, паэт. У 1572–1574 гг. служыў у 
Віцебскім гарнізоне пад камандаваннем А. Гваньіні і 
працаваў над гісторыяй ВКЛ і суседніх дзяржаў. 

Яноўскі В. Я.   24.08 

Янчур М. М.   22.05 

Ятусевіч А. І.   2.01 

Яцко М. А.   25.09 

Яфімава М. Б.   25.12 

Яхімовіч Ф. А.   21.01 

Яшкін І. Я.   12.02 
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460 гадоў таму (1552) заснаваны Расоны (першапачатковая назва 

Росоно). 

435 гадоў таму (1577) г.п. Ула Бешанковіцкага раёна дадзены герб і 
права на самакіраванне. 

430 гадоў таму (1582) заснаваны Полацкі Богаяўленскі манастыр. 
Існаваў у 1582–1918 гг. у Полацку як праваслаўны 
мужчынскі манастыр. 

430 гадоў таму (1582) ўпершыню ў гістарычных крыніцах упамінаецца 
сяло Бягомль. 

415 гадоў таму (1597) ўзведзена Віцебская ратуша. 

410 гадоў таму (1602) пабудаваны касцёл і царква ў Лепелі. 

340 гадоў таму (1672) ва Ушачах заснаваны манастыр базыльянаў. 

340 гадоў таму (1672) ўпершыню ўпамінаецца ў гістарычных крыніцах 
паселішча Востраў (Востраў Юр'еў). Зараз пасёлак Асінторф 
Дубровенскага раёна. 

330 гадоў таму (1682) заснаваны Канстанцінам Уладзіславам Пацам 
кляштар бернардзінцаў у в. Беразіно Докшыцкага раёна. 

295 гадоў таму (1717) нарадзіўся Вырвіч Кароль (1717–1793), педагог, 
філосаф, ураджэнец Браслаўскага павета. 

290 гадоў таму (1722) ў Дуброўне мешчанінам Пілатам пабудавана 
першая каменная царква. 

270 гадоў таму (1742) ў Смалянах Аршанскага раёна ўзведзена 
драўляная ратуша. 

270 гадоў таму (1742) Мікалай Лапацінскі набыў Сар'ю. 

260 гадоў таму (1752) ў Оршы заснаваны касцёл місіянераў. Храм не 
захаваўся. 

250 гадоў таму (1762) ўзведзеная ў першай палове XVII ст. мураваная 
Свята-Духаўская царква Куцеінскага манастыра 
перабудавана і асвечана ў Троіцкую. Будынак царквы ў 
Оршы захаваўся да нашага часу. 

245 гадоў таму (1767) нарадзілася Адольская Мар'яна, танцоўшчыца, 
ураджэнка Пастаў. 

240 гадоў таму (1772) ў маёнтку Ворань Лепельскага раёна распачата 
будаўніцтва каталіцкай мураванай капліцы. 

240 гадоў таму (1772) Верхнядзвіншчына ўвайшла ў склад Расійскай 
дзяржавы. 

Ціханенка В. Е.   12.03 

Ціхон А. М.   26.05 

  

Чабан Т. К.   31.05 

Чарныш А. І.   12.02 

Чашнік І. Р.   12.11 

  

Шагал М. З.   7.07 

Шакінка Л. І.   18.05 

Шамшур В. В.   20.08 

Шашэнька А. С.   2.07 

Шлюбскі А. А.   16.06 

Шмакаў Ф. І.   1.03 

Шофман Л. І.   5.07 

Штыкаў Ц. Ф.   13.03 

Штыхаў Г. В.   14.07 

Шумахер П. В.   23.07 

Шумейка М. М.   22.09 

Шушкевіч У. К.   7.06 

Шчарбакоў Г. Б.   22.08 

Шчарбовіч І. А.   8.11 

Шылко В. А.   14.07 

  

Эльяшэвіч А. Г.   23.09 

  

Юпатаў С. І.   15.08 

Юшкевіч В. А.  

 

 16.02 

Ягораў А. М.   20.11 

Якубоўскі Я.   4.04 
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240 гадоў таму (1772) адбыўся першы падзел Рэчы Паспалітай, у 

выніку якога частка Віцебскай вобласці ўвайшла ў склад 
Расійскай дзяржавы. 

235 гадоў таму (1777) Гарадок набыў статус горада і стаў цэнтрам 
павета. 

235 гадоў таму (1777) ў Віцебску заснавана першае прамысловае 
прадпрыемства – гарбарны завод Гарноўскага. 

235 гадоў таму (1777) праз Оршу праязджаў рускі сатырык Д.І. 
Фанвізін, які назваў горад "изрядным местечком". 

225 гадоў таму (1787) створана Полацкая друкарня пры Полацкім 
езуіцкім калегіуме. Дзейнічала да 1820 года. 

225 гадоў таму (1787) пабудаваны касцёл Дабравешчання 
Найсвяцейшай Дзевы Марыі ў в. Германавічы 
Шаркаўшчынскага раёна. 

220 гадоў таму (1792) ў Смалянах на Аршаншчыне ўзведзена Спаса-
Праабражэнская царква. Зараз храм дзейнічае і з'яўляецца 
помнікам архітэктуры рэспубліканскага значэння. 

220 гадоў таму (1792) пабудаваны Мосарскі касцёл Ганны – помнік 
архітэктуры класіцызму ў в. Мосар Глыбоцкага раёна. 

215 гадоў таму (1797) ў Віцебску пачала работу губернская друкарня. 

215 гадоў таму (1797) пачата будаўніцтва Бярэзінскага канала, які 
злучыў басейны рэк Днепр і Заходняя Дзвіна. 

210 гадоў таму (1802) закончана будаўніцтва новага касцёла ў маёнтку 
Луцікі Лепельскага павета. 

210 гадоў таму (1802) ў Глыбокім пабудаваны касцёл Святой Троіцы – 
помнік архітэктуры сталага барока. 

200 гадоў таму (1812) пасля выгнання французаў у Оршы знойдзена 
знакамітае Аршанскае евангелле. 

200 гадоў таму (1812) нарадзіўся Рэут (Газдава-Рэут) Вінцэнты (1812–
1883), беларускі і польскі пісьменнік, фалькларыст, 
ураджэнец Полацкага павета. 

200 гадоў таму (1812) пераўтвораны Полацкі езуіцкі калегіум у 
Полацкую езуіцкую акадэмію, якой нададзены статус 
універсітэта. Акадэмія існавала да 1820 г. 

Сяргеева Г. Г.   16.10 

Сярожкін А. М.   17.08 

Сяркуцьеў Г. В.   17.03 

  

Тарлоўскі В. І.   14.08 

Ткачонак А. А.   14.03 

Ткачэнка М. М.   1922 

Трусевіч Б. І.   5.08 

Трутко Р. Я.   18.03 

Туфтаў І. М.   24.12 

  

Усаевіч П. А.   30.01 

  

Фабрыцыус Я. Ф.   26.06 

Фёдараў А. І.   13.03 

Фёдараў Я. А.   15.01 

Федароўскі М. Л.   9.08 

Федарэнка М.М.   23.01 

Філіповіч М. К.   1.01 

Фрадкін С. З.   27.12 

  

Хадкевіч Т. К.   7.03 

Хатулёў П. Ф.   29.06 

Хацяновіч А. М.   20.06 

Хейфец М. Л.   4.04 

Холад В. М.   8.02 

Храпавіцкі І. Я.   31.07 

Храпавіцкі Я. А.   1.10 

Худалееў Р. А.   22.02 
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185 гадоў таму (1827) нарадзіўся Струкаў Дзмітрый Міхайлавіч 

(1827(?)–1899), мастак, археолаг, педагог. У Віцебску 
намаляваў Троіцкую і Ільінскую цэрквы, Маркаў манастыр і 
іншыя акварэлі. 

185 гадоў таму (1827) ў Віцебску ўведзена начное асвятленне вуліц 
тлушчавымі свечкамі. 

170 гадоў таму (1842) Аршанскі кляштар трынітарыяў пераўтвораны ў 
праваслаўны мужчынскі манастыр і духоўнае вучылішча. 

165 гадоў таму (1847) ў Віцебску пачала выдавацца газета "Полоцкие 
епархиальные ведомости". Выдавалася да 1917 года. 

160 гадоў  таму (1852) ў Дуброўне заснавана яўрэйскае вучылішча. 

160 гадоў таму (1852) нарадзіўся Мароз Язэп Кандратавіч, садавод, 
даследчык-селекцыянер, ураджэнец Бешанковіцкага раёна. 

155 гадоў таму (1857) ў Віцебску адкрылася першая публічная 
бібліятэка. 

155 гадоў таму (1857) пабудаваны касцёл у в. Сар'я Верхнядзвінскага 
раёна. 

155 гадоў таму (1857) нарадзіўся Далгоў Іван Іванавіч (1857–1911), 
беларускі гісторык, археолаг, краязнавец, даследчык 
гісторыі Полацка і археалагічных помнікаў Полаччыны. З 
1889 г. працаваў у Полацкім кадэцкім корпусе і напісаў яго 
гісторыю. 

155 гадоў таму (1857) нарадзіўся Гінтаўт-Дзевалтоўскі Уладзіслаў 
Люцыян Францавіч (1857–1925), дзеяч народніцкага руху, 
ураджэнец Дзісненскага павета Віцебскай губерні. 

155 гадоў таму (1857) ў Оршы знойдзена кальчуга са стараславянскімі 
надпісамі. 

150 гадоў таму (1862) на Шаркаўшчыне адкрыты Лужэцкае і 
Ігуменаўскае народныя вучылішчы. 

145 гадоў таму (1867) археолагам Міхаілам Францавічам Кусцінскім 
апублікаваны артыкул "Лепельские древности". 

145 гадоў таму (1867) ў Віцебску адкрыта фотамайстэрня С.А. 
Юркоўскага. 

145 гадоў таму (1867) распрацавана беларускім фалькларыстам і 
этнографам П.В. Шэйнам і выдадзена ў Віцебскай 
губернскай друкарні "Праграма для збірання помнікаў 
народнай творчасці". 

  

Савіцкі М. А.   18.02 

Садковіч М.   21.01 

Сакалоўскі Н. Ф.   9.11 

Сакмаркін М. А.   1.08 

Саланека А. А.   28.04 

Салярцінскі І. І.   3.12 

Санкоўскі І.   16.03 

Санько С. І.   31.01 

Сапега Л. І.   4.04 

Свэн Л.   26.07 

Святлічны Ц. І.   1.05 

Серафімаў В. С.   19.01 

Сікорскі С. І.   11.09 6.10  

Сімановіч Д. Р.   26.06 

Сінкевіч А. В.   10.06 

Сіроткіна Л. Е.   19.05 

Слаук В. П.   7.04 

Смушкевіч Я. У.   14.03 

Собалеў І. П.   11.11 

Сокалаў-Воюш С.   1 6.10 

Спірыдзенка М. К.   12.01 

Станкевіч М. С.   22.01 

Стаховіч А.   3.07 

Струкаў Д. М.   1827 (?)  

Стрыйкоўскі М.   1547   

Супрун С. П.   2.08 

Сушко П. П.   1.01 

Сцяпанаў В. М.   13.02 

Сямёнаў Г. В.   4.04 
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140 гадоў таму (1872) пачалі дзейнічаць дэпо і майстэрні пры 

чыгуначнай станцыі Орша. 

140 гадоў таму (1872) ў Оршы была забрукавана гарадская Гандлёвая 
плошча. 

140 гадоў таму (1872) ў Оршы быў закладзены гарадскі "англійскі сад". 
Зараз на яго месцы знаходзяцца парк імя Ленінскага 
камсамола і летні тэатр. 

135 гадоў таму (1877) заснаваны Віцебскі станкабудаўнічы завод імя 
Камінтэрна. З 2002 г. – у складзе РУП "Віцебскі 
станкабудаўнічы завод "Вістан". 

130 гадоў таму (1882) ў Оршы заснавана тытунёвая фабрыка, якая 
дзейнічала да 1885 года. 

125 гадоў таму (1887) нарадзіўся Пракулевіч Уладзімір Міхайлавіч 
(1887–1938), палітычны дзеяч, ураджэнец Чашніцкага раёна. 

120 гадоў таму (1892) нарадзіўся Бразер Абрам Маркавіч (1892–1942), 
скульптар, жывапісец, графік. Выкладаў у Віцебскім 
мастацка-графічным інстытуце (1918–1923 гг.). 

120 гадоў таму (1892) нарадзіўся Грыдзюшка Сцяпан Станіслававіч 
(1892–1919), удзельнік барацьбы за савецкую ўладу ў 
Кранштаце і Петраградзе, ураджэнец Шаркаўшчынскага 
раёна. 

120 гадоў таму (1892) нарадзіўся Незлін Саламон Яфімавіч (1892–
1990), вучоны-медык, прафесар, ураджэнец Лёзненскага 
раёна. 

120 гадоў таму (1892) нарадзіўся Пінсан Барыс Давыдавіч (1892–1938), 
удзельнік рэвалюцыйнага руху, ураджэнец г. Віцебска. 

120 гадоў таму (1892) ў Віцебску пачала дзейнічаць акулярная 
фабрыка. Дзейнічала да 1941 года. 

120 гадоў таму (1892) ў Віцебску жыў вядомы паэт С.Я. Маршак. 

120 гадоў таму (1892) нарадзіўся Разумны Марк Аляксандравіч (1892–
1945), акцёр. У 1920–1922 гг. –  акцёр і рэжысёр Тэатра 
рэвалюцыйнай сатыры ў Віцебску. 

120 гадоў таму (1892) ў маёнтку Здраўнёва жыў і працаваў вядомы 
мастак І.Я. Рэпін. 

120 гадоў таму (1892) створаны першы марксісцкі гурток у Віцебску. 

Орда Н.   11.02 

  

Пагодзін А. Л.   15.06 

Падбярэскі Р. А.   19.02 

Падсаднік М. Г.   1.01 

Падшывалаў У. П.   18.09 

Палякова Л. М.   3.08 

Пальмбах А. А.   10.09 

Панкова С. С.   27.09 

Панкрат Г. К.   13.02 

Панізнік С. С.   10.05 

Паўловіч М. Б.   15.07 

Пахабаў В. І.   1.01 

Петражыцкі Л. І.   13.04 

Пешка Ю.   19.02 

Пінсан Б. Д.   1892 

Пракулевіч У. М.   1887 

Прокша Л. Я.   19.04 

Пшонны С. Ф.   5.09 

  

Радкевіч Я. Р.   3.10 

Радомская Л. Д.   9.07 

Разумны М. А.   1892 

Рапейка М. В.   1907 

Ромер А. І.   16.03 

Рон А. Г.   1.01 

Рыжкова Л. М.   6.06 

Русецкі А. У.   1.11 

Рэзнікаў А. І.   1.08 

Рэут В.   1812 
8 
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115 гадоў таму (1897) нарадзілася Баброва Марыя Аляксандраўна 

(сапр. Броніна ; 1897–1920), кіраўнік партызанскага 
падполля ў Бабруйску, ураджэнка Віцебскай губерні. 

115 гадоў таму (1897) ў Оршы праведзены першы ўсеагульны перапіс 
насельніцтва. 

115 гадоў таму (1897) ў Віцебску ўведзена ў дзейнасць першая 
электрастанцыя. 

110 гадоў таму (1902) нарадзіўся Лапенка Варфаламей Якаўлевіч 
(1902–1942), адзін з кіраўнікоў падполля і партызанскага 
руху ў Віцебскай вобласці ў Вялікую Айчынную вайну, 
ураджэнец Полацкага раёна. 

110 гадоў таму (1902) ў Віцебску адкрыта гарадская санітарна- 
хімічная лабараторыя. 

110 гадоў таму (1902) ў Віцебску пачалося будаўніцтва жаночага 
духоўнага вучылішча. Зараз – будынак аблвыканкама. 

110 гадоў таму (1902) ў Віцебску пачалося будаўніцтва мужчынскага 
духоўнага вучылішча. Зараз – будынак аднаго з факультэтаў 
ВДУ. 

110 гадоў таму (1902) ў Оршы ўзведзены мураваны млын. Зараз у 
будынку знаходзіцца этнаграфічны музей "Млын". 

110 гадоў таму (1902) нарадзіўся Ганчароў Афанасій Дзмітрыевіч 
(1902–1974), генерал-маёр, удзельнік Вялікай Айчыннай 
вайны, ураджэнец Віцебскай вобласці. 

110 гадоў таму (1902) адкрыта параходная лінія Віцебск–Веліж. 

110 гадоў таму (1902) Орша стала чыгуначным вузлом. 

105 гадоў таму (1907) нарадзіўся Анкіновіч Лявон Нічыпаравіч (1907–
1943), адзін з арганізатараў і кіраўнікоў падполля і 
партызанскага руху ў Віцебскай вобласці. 

105 гадоў таму (1907) адбылася першая мастацкая выстаўка работ Ю. 
Пэна і яго вучняў. 

105 гадоў таму (1907) нарадзіўся Рапейка Максім Восіпавіч (1907–
1940), Герой Савецкага Саюза, удзельнік савецка-
фінляндскай вайны, ураджэнец г. Полацка. 

105 гадоў таму (1907) нарадзіўся Кузняцоў Рыгор Ільіч (1907–1974), 
Герой Савецкага Саюза, удзельнік вызвалення Оршы ад 
нямецка-фашысцкіх захопнікаў. 

Мастыка Р. С.   21.11 

Масяйкоў А. В.   29.07 

Матусевіч І. А.   10.04 

Матыль У. Я.   26.06 

Мацкевіч І. В.   28.05 

Мацэнка М. І.   14.03 

Мацюшэўскі К. В.   22.08 

Машара М.   18.11 

Мдзівані Т. Г.   20.09 

Мілаш А.   28.05 

Мінін Я. С.   21.10 

Мітрашэнка А. Я.   12.08 

Мірончык І. М.   13.08 

Міхасёў Г. І.   6.06 

Міхайлаў М. Д.   22.11 

Мурашка А. І.   29.04 

Мурзо С.   1912 

Мядзведскі У. А.   12.07 

Мядзелец А. Д.   18.04 

Мяжэвіч У. Н.   23.05 

Мятлюк М. Ф.   26.11 

  

Наважылаў Л. В.   18.06 

Навіцкі Я. Г.   15.08 

Насевіч В. Л.   20.07 

Наумовіч С. С.   15.02 

Незлін С. Я.   1892  

Нікіфараў П. П.   29.07 

Нікіціна М. Б.   1977 
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105 гадоў таму (1907) створаны аматарскі тэатр у в. Празарокі 

Глыбоцкага раёна. У 1910 г. стаў прафесійным і атрымаў 
назву Першая беларуская трупа Ігната Буйніцкага. 

100 гадоў таму (1912) нарадзіўся Каўроў Фёдар Кузьміч (1912–1937), 
Герой Савецкага Саюза, ураджэнец Дубровенскага раёна. 

100 гадоў таму (1912) нарадзіўся Мурзо Сяргей (1912–1937), паэт, 
ураджэнец Віцебшчыны. 

100 гадоў таму (1912) была адкрыта Полацкая гарадская публічная 
бібліятэка. 

100 гадоў таму (1912) ў Шаркаўшчыне пабудавана Свята-Успенская 
царква – помнік архітэктуры стылю мадэрн. 

100 гадоў таму (1912) ў Магілёве выйшла ў свет кніга В. Жудро 
"Оршанский Богоявленский Кутеинский монастырь или 
древняя белорусская лавра". 

95 гадоў таму (1917) ў Віцебску адкрыта інфекцыйная бальніца. 

95 гадоў таму (1917) нарадзіўся Ісурын Аляксандр Іосіфавіч, трэнер, 
спартыўны дзеяч, аўтар кнігі па гісторыі спорту, ураджэнец 
г. Віцебска. 

95 гадоў таму (1917) заснавана грамадска-палітычнае выданне 
"Аршанская газета". 

95 гадоў таму (1917) нарадзіўся Волк Барыс Васільевіч (1917–1939), 
Герой Савецкага Саюза, удзельнік савецка-фінляндскай 
вайны, ураджэнец Віцебскай вобласці. 

95 гадоў таму (1917) ў Віцебску і Оршы ўзніклі першыя 
рэвалюцыйныя арганізацыі моладзі пры камітэтах РСДРП. 

90 гадоў таму (1922) нарадзіўся Анташкевіч Фёдар Кузьміч (1922–1945), 
Герой Савецкага Саюза, ураджэнец Талачынскага раёна. 

90 гадоў таму (1922) ў Чашніках адкрыта раённая бальніца. 

90 гадоў таму (1922) адкрыта Зарубская СШ Дубровенскага раёна. 

90 гадоў таму (1922) нарадзіўся Карначонак Мікалай Аляксандравіч 
(1922–1942), Герой Савецкага Саюза, лётчык-знішчальнік, 
ураджэнец Аршанскага павета. 

90 гадоў таму (1922) ў Віцебску выйшла кніга К. Малевіча "Бог не 
скинут. Искусство, церковь, фабрика". 

90 гадоў таму (1922) ў Віцебску працаваў першы юнацкі губернскі 
паказальны тэатр. 

Лапацін П. Р.   5.01 

Лапенка В. Я.   1902 

Лаўрэнаў С. П.    1.02 

Лаўшэнка Ф. Р.   22.12 

Лебедзеў М. І.   18.02 

Левін М. А.   22.06 

Леках С. Н.   1.10 

Лісаў І. І.   25.05 

Лісіцын П. С.   9.03 

Ліўшыц Х. М.   23.10 

Лобач У. А.   23.08 

Лукша В. А.   16.11 

Лызікаў А. М.   29.10 

Лысенка А. П.   13.04 

Лытасаў М. В.   21.11 

Люднікаў І. І.   26.09 

Лянкевіч Г.   15.03 

  

Мазынскі В. Я.   20.02 

Макарэвіч М. А.   18.02 

Макееў Я. А.   7.12 

Малаш Л. А.   1.04 

Маленчанка А. Ф.   1.01 

Малчанаў П. С.   14.03 

Маралёўскі Ю.   5.03 

Маркавец В. П.   5.08 

Марковіч А. М.   28.03 

Мароз Я. К.   1852 

Марціновіч І. І.   27.10 

Масалкоў Я. Д.   3.11 
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85 гадоў таму (1927) ў Віцебску адкрыта вопытная станцыя 

жывёлагадоўлі. 

85 гадоў таму (1927) пачаў работу Талачынскі філіял Віцебскага 
тэкстыльнага вытворчага аб'яднання. 

85 гадоў таму (1927) ў Оршы пабудаваны Дом культуры і тэхнікі 
чыгуначнікаў. 

85 гадоў таму (1927) адбылася першая дэманстрацыя кіно на 
Ушаччыне. 

85 гадоў таму (1927) заснавана Віцебская фанерная фабрыка. Зараз – 
ААТ "Віцебскдрэў". 

85 гадоў таму (1927) мастаку Ю. Пэну прысвоена званне “Народны 
мастак Віцебшчыны”. 

85 гадоў таму (1927) ў Віцебску заснаваны "Вторчермет". Зараз – 
РУВП "Витебсквтормет". 

85 гадоў таму (1927) заснаваны Полацкі завод сельскагаспадарчага 
абсталявання на базе слясарна-механічнага завода. 

80 гадоў таму (1932) ўведзены ў строй мясакамбінат у г. Оршы. 

80 гадоў таму (1932) пабудаваны Віцебскі клуб металістаў – 
культурна-асветная ўстанова для рабочых. З'яўляецца 
помнікам савецкай архітэктуры 1930-х гадоў. 

80 гадоў таму (1932) заснаваны Верхнядзвінскі масласырзавод. 

80 гадоў таму (1932) ў Віцебску адкрыта гарадская бальніца № 2. 

80 гадоў таму (1932) адкрыта Задуброўская СШ Віцебскага раёна. 

80 гадоў таму (1932) створана Віцебскае аддзяленне таварыства 
глухіх. 

75 гадоў таму (1937) адкрыта Аршанскае медыцынскае вучылішча. 

75 гадоў таму (1937) ў Віцебску пабудаваны стадыён "Дынама". 

75 гадоў таму (1937) пабудавана першая чарга Аршанскага 
льнокамбіната. 

75 гадоў таму (1937) ў Оршы адкрыты настаўніцкі інстытут. 
Дзейнічаў да 1955 г. Зараз – педагагічны каледж. 

70 гадоў таму (1942) створана Полацка-Лепельская партызанская зона. 

Карнацэвіч І. В.   17.09 

Карпушка Ф. У.   22.04 

Карцель М. А.   5.05 

Касцюкевіч С. У.   27.07 

Каўроў Ф. К.   1912 

Кенька М. П.   8.02 

Кірпічонак У. А.   25.01 

Кірылаў Г. І.   15.12 

Кісель М. А.   17.05 

Клейн Л. С.   1.07 

Кліменка М. А.   15.03 

Кляро І. В.   11.01 

Кобзун І. М.   24.11 

Ковель П. В.   6.07 

Кожар І. П.   3.08 

Копаць Ю.   15.05 

Копцік Ю. А.   29.01 

Коршун Л. І.   4.07 

Краснадубскі І. А.   17.09 

Круцікава В. І.   31.10 

Кузняцоў Р. І.   1907 

Кузняцоў У. І.   2.01 

Куксёнак І. А.   23.10 

Кунцэвіч З. С.   9.10 

Купрэвіч І. У.   3.05 

Купрыянаў Ф. П.   5.02 

  

Лабанок У. Е.   3.07 

Лебедзеў С. М.   28.07 

Ландычэнка В. Ф.   12.02 
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70 гадоў таму (1942) ў пачатку 1942 года па даручэнні Сіроцінскага 

падпольнага райкома КП(б)Б Е. Зянькова пачала ствараць 
падпольную арганізацыю, у якую ўвайшлі 38 хлопцаў і 
дзяўчат. 

70 гадоў таму (1942) ўтварылася Бягомльская партызанская зона. 

70 гадоў таму (1942) адбылося фарміраванне партызанскіх брыгад: 1-
й, 2-й імя П.К. Панамарэнкі, 4-й Беларускай, імя Кутузава, 
імя Ленінскага камсамола "Смерць фашызму", 
"Сіроцінская". 

70 гадоў таму (1942) ў Віцебску заснавана падпольная група Героя 
Савецкага Саюза В. Харужай. 

70 гадоў таму (1942) створана Расонская партызанская брыгада імя 
І.В. Сталіна пад камандаваннем Р.А. Ахоціна. 

65 гадоў таму (1947) ўведзены ў строй Віцебскі домабудаўнічы 
камбінат. 

65 гадоў таму (1947) пачаў працаваць Лёзненскі льнозавод. 

65 гадоў таму (1947) першую прадукцыю выпусціў Пастаўскі 
льнозавод. Зараз – адкрытае акцыянернае таварыства. 

65 гадоў таму (1947) заснавана грамадска-палітычная газета 
Докшыцкага раёна "Родныя вытокі". 

60 гадоў таму (1952) ў Талачыне адкрыта дзіцячая бібліятэка. 

60 гадоў таму (1952) ў г.п. Багушэўск адкрыта дзіцячая бібліятэка. 

60 гадоў таму (1952) ў Віцебску адкрыта станцыя юных натуралістаў. 

60 гадоў таму (1952) створана абласное аддзяленне Саюза мастакоў 
БССР. 

60 гадоў таму (1952) на базе завода "Сантэхапаратура" створаны 
Аршанскі завод швейных машын. З 1977 г. – вытворчае 
аб'яднанне "Прамшвеймаш". 

55 гадоў таму (1957) в. Езярышча Гарадоцкага раёна атрымала статус 
гарадскога пасёлка. 

55 гадоў таму (1957) Міёры атрымалі статус гарадскога пасёлка. 

55 гадоў таму (1957) ў Віцебску адкрыты ДК ВА "Віцебскдрэў". 

50 гадоў таму (1962) ў Наваполацку адкрыта бібліятэка імя Маякоўскага. 

50 гадоў таму (1962) ў Дуброўне пабудаваны раённы Дом культуры. 

50 гадоў таму (1962) адкрыты Міёрскі РДК. 

Друкер С. Ю.   7.01 

Дурноў В. В.   9.01 

  

Жаркоў М. Г.   28.01 

  

Забела Л. Я.   7.09 

Зайцаў М. Ф.   3.08 

Залеская Г. А.   28.02 

Залескі А. І.   4.04 

Занько С. М.   2.06 

Засценскі Л. С.   1.09 

Зубко А.   2.06 

Зубрыцкі Э. І.   17.03 

Зуева Л. М.   15.03 

  

Ільіна З. М.    28.08 

Ісурын А. І.   1917 

  

Кавалеўскі У. А.   14.08 

Кавалёў М. М.   2.05 

Казак М. П.   8.09 

Казачонак С. Д.   26.05 

Калінін П. З.   25.01 

Камлюк Л. В.   2.02 

Камоска І. А.   27.01 

Канаваленка У. А.   22.04 

Кане М. Ю.   17.12 

Каралевіч В. В.   12.01 

Караткевіч А. Ц.   20.03 

Карначонак М. А.   1922 
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50 гадоў таму (1962) ў Наваполацку адкрыта гарадская бальніца. 

50 гадоў таму (1962) створана прадпрыемства "Віцебскэнерга". 

50 гадоў таму (1962) ў Мінску выдадзены першы гісторыка-
эканамічны нарыс "Орша". 

50 гадоў таму (1962) заснавана Віцебская птушкафабрыка ў в. Хайсы. 

50 гадоў таму (1962) ў Віцебску адкрыты СШ № 11 і СШ № 16. 

50 гадоў таму (1962) ў Віцебску ўзведзены будынак тэатра імя Я. 
Коласа (архітэктары А. Максімаў і І. Рыскіна). 

50 гадоў таму (1962) створаны першы жыллёва-будаўнічы 
кааператыў у Віцебску. 

45 гадоў таму (1967) ў Міёрах адкрыта музычная школа. 

45 гадоў таму (1967) ў Віцебску адкрыта мастацкая школа № 1. 

45 гадоў таму (1967) ў Наваполацку адкрыты музей працоўнай славы. 
Зараз – Наваполацкі музей гісторыі і культуры. 

45 гадоў таму (1967) ў Наваполацку створана пажарная аварыйна-
выратавальная служба ААТ "Палімір". 

45 гадоў таму (1967) ў Наваполацку адкрыты ДК нафтавікоў. 

45 гадоў таму (1967) ў Браславе праведзены I Фестываль народнай 
творчасці памежных раёнаў Беларусі, Латвіі, Літвы 
"Браслаўскія зарніцы". 

40 гадоў таму (1972) ў Віцебску адкрыты рэстаран "Аврора". Зараз – 
"Северная столица". 

40 гадоў таму (1972) ў Віцебску адкрыты кінатэатр "Беларусь". 

40 гадоў таму (1972) заснавана аб'яднанне "Віцебскхлебпрам". 

40 гадоў таму (1972) на Аршанскім станкабудаўнічым заводзе 
"Чырвоны барацьбіт" зроблены першы станок з лічбавым 
праграмным кіраваннем. 

40 гадоў таму (1972) адкрыта Гарадоцкае ПТВ-174. З 2001 г. – 
Гарадоцкі прафесійны ліцэй. 

40 гадоў таму (1972) пачаў працаваць Глыбоцкі малочна-кансервавы 
камбінат. 

40 гадоў таму (1972) адкрыта Віцебская гарадская бібліятэка імя М. 
Багдановіча. 

35 гадоў таму (1977) ў Глыбокім адкрыта СШ № 3. 

Вінаградаў М. У.   19.12 

Волк Б. В.   1917 

Вырвіч К.   1717 

Вялічка Г. І.   15.02 

Вярба В.   14.01 

Вярыга А. А.   5.12 

Вярэнька Ф. Л.   15.03 

  

Габрукоў М. А.   6.03 

Габрусёў А. К.   1.01 

Ганчароў А. Д.   1902 

Гарбуль П. І.   25.10 

Гаўрыленка П. Н.   15.02 

Гедэман О.     29.04  

Гладкіх Л. В.   10.08 

Грыбкоўскі В. П.   30.04 

Грыдзюшка С. С.   1892 

Грыневіч А. А.   3.05  

Гінтаўт-Дзевалтоўскі У.   1857 

Гушча Я.   24.12 

  

Давыдава Н. М.   30.03 

Далбешкін П. Л.   8.10 

Далгоў І. І.   1857 

Дарошчанка І. В.   5.05 

Даўгяла Г. Х.   9.12 

Дзевятоўскі В. А.   20.03 

Дземяшкевіч А. С.   1.11 

Догіль Л. П.   15.04 

Драздова А. Я.    7.12 
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35 гадоў таму (1977) ў Лёзненскім раёне ўзведзены мемарыяльны 

комплекс воінам-артылерыстам. 

35 гадоў таму (1977) адкрыты мемарыяльны комплекс памяці ў в. 
Яніна Верхнядзвінскага раёна. 

35 гадоў таму (1977) нарадзілася Нікіціна Марына Браніславаўна, 
беларуская спартсменка (скачкі на батуце), ураджэнка г. 
Віцебска. 

35 гадоў таму (1977) ў Віцебскім раёне пастаўлены помнік "Віцебскія 
вароты". 

35 гадоў таму (1977) заснаваны Асвейскі паляўнічы заказнік. 

35 гадоў таму (1977) ў Браслаўскім раёне створаны ландшафтны 
заказнік рэспубліканскага значэння "Міжазёрны". 

35 гадоў таму (1977) заснавана будаўнічае ўпраўленне № 231 г. 
Віцебска. Зараз – ААТ "БУ-231, г. Віцебск". 

30 гадоў таму (1982) ва ўрочышчы Ляўкі Аршанскага раёна 
пастаўлены помнік Я. Купалу. 

30 гадоў таму (1982) ў Віцебску адкрыта 3-я гарадская клінічная бальніца. 

30 гадоў таму (1982) закладзены Верхнядзвінскі дэндрарый. 

25 гадоў таму (1987) ў Віцебску пачала работу Віцебская абласная 
друкарня. 

25 гадоў таму (1987) ў Полацку заснаваны малочны камбінат. 

25 гадоў таму (1987) ў Полацку адкрыты музей гісторыі і архітэктуры 
Сафійскага сабора. 

25 гадоў таму (1987) ў Дуброўне ўзведзены новы комплекс будынкаў 
раённай бальніцы. 

25 гадоў таму (1987) заснаваны Матырынскі народны фальклорны 
ансамбль "Матырынская спадчына" сельскага Дома 
культуры Ушацкага раёна. 

20 гадоў таму (1992) пры рэдакцыі шаркаўшчынскай раённай газеты 
"Кліч Радзімы" створана літаб'яднанне "Світанак". 

20 гадоў таму (1992) ў Гарадку заснаваны Дом рамёстваў і фальклору. 

20 гадоў таму (1992) створана Наваполацкае вытворчае аб'яднанне 
"Нафтан" на базе Полацкага нафтаперапрацоўчага завода. 

20 гадоў таму (1992) створана Наваполацкае прадпрыемства па 
транспарціроўцы нафты "Дружба". З 1999 г. – Наваполацкае 
РУП па транспарціроўцы нафты "Дружба". 

Барадуля В. А.   10.10 

Баркоўскі В. М.   1.01 

Батвінёнак А. У.   3.05 

Батрак І.   29.02 

Башметаў В. С.   8.04 

Безбародаў У. С.   5.02 

Беляжэнка Б. П.   5.06 

Берднікава Н. А.   29.11 

Бірулін М. Ф.   14.09 

Блюм У. І.   11.09 

Бондарава Е. Л.   25.11 

Бонч-Асмалоўскі А. В.   10.07  

Бразер А. М.   1892 

Брыгадзіна В. В.   24.07 

Брэжга Б. Р.   31.03 

Брэслаў Б. А.   10.10 

Бубала А. Ф.   27.10 

Бугаёў Я. І.   11.12 

Бука В. У.   20.10 

Бумагін І. Р.   17.10 

Быкоўскі С. С.   30.05 

  

Валенцік Д. Д.   23.02 

Валюшкін К. Д.   22.04  

Вальвачоў М. І.   15.05 

Васілеўскі Я. В.   1.01 

Васілёнак С. І.   23.09 

Васілёнак Я. П.   26.12 

Васількоў М. К.   6.05 

Вількін Я. Р.   5.01 
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20 гадоў таму (1992) створана Віцебскае грамадскае аб'яднанне "Саюз 

афіцэраў". 

20 гадоў таму (1992) ў Віцебску зроблены роспіс сцяны на вуліцах 
Леніна і Праўды членамі творчага аб'яднання "Квадрат" па 
эскізе К. Малевіча. 

20 гадоў таму (1992) створана ААТ "Веста" на базе Другога 
гархарчгандлю г. Віцебска. 

15 гадоў таму (1997) ў Віцебску створана студыя "Радыё-Віцебск". 

15 гадоў таму (1997) выйшаў у свет зборнік матэрыялаў канферэнцыі 
"Малевич. Классический авангард. Витебск". 

10 гадоў таму (2002) недалёка ад г.п. Ветрына Полацкага раёна 
адкрыты помнік Аляксандру Максімавічу Семянтоўскаму, 
этнографу, археолагу, краязнаўцу Віцебшчыны. 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

 

 

 

 

 

 
 

ІМЯННЫ ПАКАЗАЛЬНІК 

 

Абрасімаў П. А.   16.05 

Аверчанка М. І.   18.12 

Адольская М.   1767 

Акружная С. А.   26.01 

Акуцыёнак П. А.   25.04 

Алесіч Л. М.   30.10 

Альсмік П. І.   27.02 

Амбражунас П. І.   24.01 

Амбросаў А. Л.   16.06 

Анкіновіч Л. Н.   1907 

Анташкевіч Ф. К.   1922 

Антонаў І. П.   28.12 

Арлоў І. А.   10.11 

Арцімовіч С. І.   13.03 

Арцюшкевіч А. С.   31.01 

Арэхаў В. І.   27.12 

Асвяцінскі Г. Б.   23.01 

Астрога В. М.   16.08 

  

Бабенка Э. М.   21.10 

Баброва М. А.   1897 

Бабровіч Я. С.   15.06 

Багарад С. Н.   17.08 

Багданаў У. С.   10.12 

Багданчук Я. М.   1.05 

Багдановіч А. Я.   1.04 

Багушэвіч Ю.   5.05 

Барадулька Л. С.   1.02 
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СТУДЗЕНЬ 
 

 215 гадоў таму (1797) адбыліся антыпрыгонніцкія выступленні сялян 
Суражскага, Гарадоцкага, Віцебскага, Полацкага паветаў. 

1 студзеня  – 240 гадоў таму (1772) Дубровеншчына ўвайшла ў склад 
Расійскай дзяржавы. 

1 студзеня  – 125 гадоў таму (1887) нарадзіўся Рон Аляксандр 
Георгіевіч (1887–1952), мастацтвазнавец. З 
1918 г. па 1922 г. працаваў у Віцебску. 

1 студзеня  – 90 гадоў таму (1922) нарадзіўся Васілеўскі Ягор 
Васілевіч (1922–1991), Герой Савецкага 
Саюза, удзельнік Вялікай Айчыннай вайны, 
лётчык-знішчальнік, ураджэнец в. Гарбачова 
Віцебскага раёна. 

1 студзеня  – 90 гадоў таму (1922) нарадзіўся Габрусёў Аляксей 
Канстанцінавіч (1922–2007), Герой Савецкага 
Саюза, удзельнік Вялікай Айчыннай вайны, 
ураджэнец в. Гарошкава Дубровенскага раёна. 

1 студзеня  – 90 гадоў таму (1922) нарадзіўся Падсаднік Мікалай 
Георгіевіч (1922–1975), Герой Савецкага Саюза, 
удзельнік Вялікай Айчыннай вайны, ураджэнец 
в. Вуглы Полацкага раёна. 

1 студзеня  – 80 гадоў таму (1932) нарадзіўся Маленчанка Аляксандр 
Фёдаравіч, беларускі вучоны ў галіне 
радыебіялогіі, ураджэнец г. Оршы. 

1 студзеня  – 75 гадоў таму (1937) ў Віцебску быў зверскі забіты 
мастак Ю.М. Пэн. 

1 студзеня  – 75 гадоў таму (1937) нарадзіўся Сушко Пётр Паўлавіч 
(1937–1996), паэт, ураджэнец Міёрскага 
раёна. 

Беларуси / под общ. ред. И. И. Пирожника. — Мн., 2008. — С. 164. 

5. Шкрабо, Е. Музей истории и культуры: вчера, сегодня, 

завтра / Е. Шкрабо // Телеком-экспресс (Орша). — 2009. — 19 марта. — С. 

7. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
16 117 



 
1 студзеня  – 65 гадоў таму (1947) нарадзіўся Баркоўскі Віталь 

Міхайлавіч, беларускі рэжысёр, заслужаны 
дзеяч мастацтваў Беларусі, галоўны рэжысёр і 
мастацкі кіраўнік Нацыянальнага 
акадэмічнага драматычнага тэатра імя Я. 
Коласа (1997–2008 гг.). 

1 студзеня  – 65 гадоў таму (1947) нарадзіўся Пахабаў Валерый 
Інакенцьевіч, беларускі вучоны ў галіне 
эканомікі, ураджэнец г. Талачына. 

 

1 студзеня  – 65 гадоў таму (1947) нарадзілася Філіповіч Марыя 
Канстанцінаўна (1947–2003), беларуская 
пісьменніца, ураджэнка в. Смётанка 
Аршанскага раёна. 

1 студзеня  – 45 гадоў таму (1967) ў Наваполацку выйшаў першы 
нумар газеты "Химик". Не выдаецца з ліпеня 
2006 г. 

2 студзеня  – 65 гадоў таму (1947) нарадзіўся Кузняцоў Уладзімір 
Іванавіч, доктар медыцынскіх навук, 
прафесар, ураджэнец г. Віцебска. 

2 студзеня  – 65 гадоў таму (1947) нарадзіўся Ятусевіч Антон Іванавіч, 
беларускі вучоны ў галіне ветэрынарнай 
паразіталогіі, заслужаны дзеяч навукі Беларусі. 
З 1998 г. – рэктар Віцебскай акадэміі 
ветэрынарнай медыцыны. 

5 студзеня  – 105 гадоў таму (1907) нарадзіўся Лапацін Пётр 
Рыгоравіч (1907–1974), Герой Савецкага 
Саюза, адзін з кіраўнікоў партызанскага руху 
ў Віцебскай вобласці. 

5 студзеня  – 80 гадоў таму (1932) нарадзіўся Вількін Якаў 
Раманавіч (1932–1997), беларускі вучоны ў 
галіне спартыўнай педагогікі, заслужаны 
трэнер Беларусі, ураджэнец г. Віцебска. 

7 студзеня  – 105 гадоў таму (1907) нарадзілася Друкер Соф'я 
Юр'еўна (1907–1984), спявачка, ураджэнка 
Аршанскага раёна. 

9 студзеня  – 45 гадоў таму (1967) нарадзіўся Дурноў Вячаслаў 
Віктаравіч, беларускі спартсмен (вадналыжны 
спорт), заслужаны майстар спорту Беларусі, 
ураджэнец в. Астроўшчына Полацкага раёна. 

сацыяльна-эканамічнае і культурнае развіццё горада на працягу мінулага 

стагоддзя, падзеі рэвалюцыі 1905—1907 гг., Першай сусветнай вайны, 

Лютаўскай і Кастрычніцкай рэвалюцый 1917 г., грамадзянскай вайны і 

ваеннай інтэрвенцыі, аднаўленне гаспадаркі і сацыялістычнае будаўніцтва 

ў 1920—1930 гг., палітычныя рэпрэсіі, аднаўленне народнай гаспадаркі ў 

пасляваенны перыяд. Экспануюцца дакументы і матэрыялы пра вядучыя 

аршанскія прадпрыемствы, пра жыццё і дзейнасць выдатных людзей 

Аршаншчыны: дзеяча рэвалюцыйнага руху і педагога П. М. 

Лепяшынскага, Герояў Савецкага Саюза А. Д. Салянікава, М. Д. Сіяніна, 

Герояў Сацыялістычнай Працы Б. А. Бароўскага, У. П. Пакроўскага, Г. В. 

Сямёнава, дзяржаўных і гаспадарчых дзеячаў Л. Я. Гаранскую, А. К. 

Міласерднага, пісьменнікаў Я. Купалу, У. Караткевіча, Закі Нуры, мастака 

П. Раманоўскага, спартсмена І. Жалязоўскага і іншых. Сярод экспанатаў 

матэрыялы пра сувязь Оршы з гарадамі-пабрацімамі ў Італіі і Францыі. 

Экспазіцыю дапаўняюць мастацкія творы скульптара Я. Лансерэ, мастакоў 

М. Басалыгі, С. Шарая і іншых. Музей мае экспазіцыю пад адкрытым 

небам “Культавыя камяні Аршаншчыны”.  
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11 студзеня  – 115 гадоў таму (1897) нарадзіўся Кляро Ігнат 

Вікенцьевіч (1897–1944), генерал-маёр, 
ураджэнец г. Віцебска. 

12 студзеня  – 95 гадоў таму (1917) нарадзіўся Спірыдзёнка Мікалай 
Кузьміч (1917–1980), Герой Савецкага Саюза, 
ураджэнец Шумілінскага раёна. 

12 студзеня  – 75 гадоў таму (1937) нарадзіўся Каралевіч Валянцін 
Васільевіч, беларускі трэнер (веласіпедны 
спорт), заслужаны трэнер Беларусі, 
ураджэнец г. Оршы. 

14 студзеня  – 70 гадоў таму (1942) нарадзілася Вярба Вера (сапр. 
Сакалова Гертруда Пятроўна), беларуская 
паэтэса, ураджэнка в. Высокі Гарадзец 
Талачынскага раёна. 

15 студзеня  – 115 гадоў таму (1897) нарадзіўся Фёдараў Яўген 
Аляксандравіч (1897–1961), рускі пісьменнік, 
аўтар гістарычных раманаў, ураджэнец 
Браслаўскага раёна. 

15 студзеня  – 40 гадоў таму (1972) Міёрам прысвоены статус горада. 

19 студзеня  – 115 гадоў таму (1897) нарадзіўся Серафімаў Васіль 
Сцяпанавіч (1897–1972), кандыдат 
эканамічных навук, ураджэнец Полацкага 
раёна. 

20 студзеня  – 50 гадоў таму (1962) была арганізавана 1-я зімовая 
абласная спартакіяда. 

21 студзеня  – 125 гадоў таму (1887) нарадзіўся Яхімовіч Фёдар 
Аляксеевіч (1887–1959), беларускі вучоны ў 
галіне паталагічнай фізіялогіі, заслужаны 
дзеяч навукі БССР, загадчык кафедры 
Віцебскага медыцынскага інстытута (1937–
1941 гг.). 

21 студзеня  – 105 гадоў  таму (1907) нарадзіўся Садковіч Мікола 
(сапр. Мікалай Фёдаравіч ; 1907–1968), 
кінарэжысёр, кінадраматург, пісьменнік, 
ураджэнец Аршанскага раёна. 

22 студзеня  – 70 гадоў таму (1942) нарадзіўся Станкевіч Міхаіл 
Станіслававіч, генерал-лейтэнант, намеснік 
Міністра абароны Рэспублікі Беларусь (1994–
1996 гг.), ураджэнец в. Андронавічы 
Віцебскага раёна. 

 

МУЗЕЙ ГІСТОРЫІ І КУЛЬТУРЫ ГОРАДА ОРШЫ 

Да 20-годдзя з дня заснавання (1992) 

 

 

Музей гісторыі і культуры горада Оршы, філіял Музейнага 

комплексу гісторыі і культуры Аршаншчыны. Заснаваны 1 сакавіка 1989 

года. Адкрыты для наведвальнікаў у 1992 годзе. Філіял комплексу з 1994 

года. Экспазіцыя размешчана ў 4 залах агульнай плошчай 170 м2.  

У раздзеле археалогіі дэманструюцца знаходкі з аршанскіх 

стаянак каменнага веку, комплексу археалагічных помнікаў каля в. 

Чаркасава, гарадзішча жалезнага веку каля в. Вусце, аршанскага 

гарадзішча (12—18 ст., шматлікія вырабы са шкла, керамікі, жалеза, 

каляровых металаў, костак), Аршанскага Куцеінскага Богаяўленскага 

манастыра (17—18 ст., кафля, ювелірныя вырабы) і іншыя прадметы.  

У раздзеле гісторыі, які адлюстроўвае жыццё Оршы ў складзе 

Вялікага княства Літоўскага, Рэчы Паспалітай, Расійскай імперыі, 

экспануюцца дакументы і матэрыялы пра дзейнасць Куцеінскай друкарні 

(17 ст.) і вайну 1812 года, нумізматычныя калекцыі (рускія манеты 15 — 

пачатку 20 ст., літоўскія, польскія, шведскія манеты 16—18 ст.), зброя 16 

— пачатку 20 ст., старадрукі і рукапісныя кнігі 17—19 ст., макеты 

паселішча 12 ст., Аршанскага замка 16 ст., цэнтра Оршы пачатку 20 ст.  

У раздзелах, прысвечаных Оршы ў 20 ст., адлюстравана 
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22 студзеня  – 60 гадоў таму (1952) ў г.п. Копысь Аршанскага раёна 

адкрыта новая школа. 

23 студзеня  – 90 гадоў таму (1922) нарадзіўся Федарэнка Мікалай 
Міхайлавіч (1922–2000), жывапісец, удзельнік 
Вялікай Айчыннай вайны, ураджэнец 
Аршанскага раёна. 

23 студзеня  – 80 гадоў таму (1932) нарадзіўся Асвяцінскі Геральд 
Баляслававіч (1932–2006), заслужаны дзеяч 
культуры Беларусі. З 1965 г. – дырэктар 
тэатра імя Я. Коласа. 

23 студзеня  – 45 гадоў таму (1967) ў Оршы адбылася Усесаюзная 
нарада машынабудаўнікоў. 

24 студзеня  – 120 гадоў таму (1892) нарадзіўся Амбражунас Пётр 
Іосіфавіч (1892–1937), старшыня Аршанскага 
акрвыканкама. Адна з вуліц Оршы носіць яго 
імя. 

24 студзеня –  60 гадоў таму (1952) ў Оршы адкрыўся дзіцячы сад № 4. 

25 студзеня  – 110 гадоў таму (1902) нарадзіўся Калінін Пётр Захаравіч 
(1902–1966), партыйны і дзяржаўны дзеяч 
БССР, адзін з арганізатараў партызанскага 
руху на Беларусі, ураджэнец Шумілінскага 
раёна. 

25 студзеня  – 70 гадоў таму (1942) нарадзіўся Кірпічонак Уладзімір 
Аляксандравіч (1942–2001), беларускі вучоны 
ў галіне ветэрынарыі, ураджэнец Ушацкага 
раёна. 

26 студзеня  – 65 гадоў таму (1947) нарадзілася Акружная Святлана 
Арцёмаўна, народная артыстка Рэспублікі 
Беларусь, актрыса тэатра імя Я. Коласа. 

27 студзеня  – 25 гадоў таму (1987) нарадзілася Камоска Ірына 
Аляксандраўна, беларуская спартсменка 
(падводнае плаванне), чэмпіёнка Беларусі, 
ураджэнка г. Наваполацка. 

28 студзеня  – 75 гадоў таму (1937) нарадзіўся Жаркоў Міхаіл 
Георгіевіч, гісторык, ураджэнец г. Віцебска. 

29 студзеня  – 55 гадоў таму (1957) нарадзіўся Копцік Юрый 
Аляксандравіч,   краязнавец,   ураджэнец  г. 
Оршы. 

Катовіч, М. У. Чуднікаў. — Мн., 2008. — С. 180—183. 

2. Бакевич, Э. Увидеть войну спустя годы... / Э. Бакевич 

// Віцебскі рабочы. — 2009. — 14 февр. — С. 4.      

3. Барановская, А. Витебский Афганский музей / А. 

Барановская // Віцьбічы = Витьбичи. — 1999. — 5 февр. — С. 2.    

4. Віцебскі гарадскі музей воінаў-інтэрнацыяналістаў // Памяць: 
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2 кн. / рэдкал.: Г. П. Пашкоў (гал. рэд.) [і інш.] ; склад. А. І. Мацяюн ; 

маст. Э. Э. Жакевіч. — Мн., 2003. — Кн. 2. — С. 644—645. 

5. Вронский, А. Музей нашей памяти / А. Вронский // Віцебскі 

рабочы. — 2002. — 17 снеж. — С. 1.  
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курьер. — 2003. — 1 авг. — С. 7.    

7. Ляшук, С. Музей мужества и славы / С. Ляшук // Народнае 

слова. — 2009. — 27 студз. — С. 1. 

8. Музей воинов-интернационалистов // Витебск : путеводитель / 

текст Л. Хмельницкой ; фото В. Базан, С. Плыткевич. — Витебск, 2003. — С. 

56. 

9. Соловьёва, Н. Музей воинов-интернационалистов. На 

подступах к правде / Н. Соловьёва // Витебский проспект. — 2007. — 15 

февр. — С. 3.  

10. Харкевич, Г. Они были первыми / Г. Харкевич // Віцьбічы = 

Витьбичи. — 2009. — 20 июня. — С. 9. 

11. Чкалов, В. Музею воинов-интернационалистов - 5 лет / В. 

Чкалов // Віцьбічы = Витьбичи. — 2000. — 15 февр. — С. 2. 
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30 студзеня  – 345 гадоў таму (1667) Віцебск адышоў да Рэчы 

Паспалітай. 

30 студзеня  – 90 гадоў таму (1922) нарадзілася Усаевіч Паліна 
Анатолеўна, мастачка дэкаратыўна-
прыкладнога мастацтва, жывапісец, 
ураджэнка г. Віцебска. 

31 студзеня  – 65 гадоў  таму (1947) нарадзіўся Арцюшкевіч Аляксандр 
Сяргеевіч, доктар медыцынскіх навук, прафесар, 
ураджэнец Аршанскага раёна. 

31 студзеня  – 50 гадоў таму (1962) нарадзіўся Санько Сяргей 
Іванавіч, філосаф, этнакультуролаг, 
ураджэнец г. Оршы. 

 

 

 
ЛЮТЫ 

 

1 лютага  – 80 гадоў таму (1932) ў Віцебску адкрыты Беларускі 
дзяржаўны кінатэхнікум. Зараз не існуе. 

1 лютага  – 75 гадоў таму (1937) нарадзіўся Барадулька Леанід 
Сцяпанавіч (1937–2000), дзеяч беларускага 
самадзейнага мастацтва, балетмайстар, 
ураджэнец г. Оршы. 

1 лютага  – 45 гадоў таму (1967) адкрыўся Віцебскі гарадскі 
шахматна-шашачны клуб. 

1 лютага  – 40 гадоў таму (1972) нарадзіўся Лаўрэнаў Сяргей 
Пятровіч, беларускі спартсмен (цяжкая 
атлетыка), бронзавы прызёр Алімпійскіх 
гульняў (2000 г.), ураджэнец г. Віцебска. 

2 лютага  – 75 гадоў таму (1937) нарадзілася Камлюк Лілія 
Васілеўна, вучоны, доктар біялагічных навук, 
прафесар, ураджэнка г. Оршы. 

5 лютага  – 90 гадоў таму (1922) нарадзіўся Купрыянаў Фёдар 
Паўлавіч (1922–1998), генерал-лейтэнант, 
ураджэнец Гарадоцкага раёна. 

міны, снарады, буйнакаліберны кулямёт, мінамёт, бронекамізэлькі і інш.); 

нацыянальныя касцюмы краін, якім аказвалася інтэрнацыянальная 

дапамога; прадметы побыту афганцаў (збаны, малельныя дыванкі, 

упрыгожанні). Асаблівую каштоўнасць уяўляюць пісьмы, фотаздымкі, 

асабістыя рэчы і ўзнагароды загінуўшых воінаў. 

Пастаянная музейная экспазіцыя называецца «Афганістан. Як гэта 

было: праблемы вайны і міру на фоне падзей 1979—1989 гг.». Першая 

зала экспазіцыі знаёміць з культурай, побытам, традыцыямі афганскага 

народа, гісторыяй Афганістана, расказвае аб прычынах увядзення савецкіх 

войск у гэтую краіну, першых ахвярах неаб'яўленай вайны, рабоце 

саветніцкага апарату. Матэрыялы і экспанаты 2-й залы прысвечаны 103-й 

гвардзейскай паветрана-дэсантнай дывізіі і 339-му ваенна-транспартнаму 

авіяцыйнаму палку, якія дыслацыраваліся ў Віцебску, а таксама іншым 

падраздзяленням абмежаванага кантынгенту савецкіх войск, што 

знаходзіліся ў Афганістане. Трэцяя зала — мемарыяльная, у ёй 

экспануюцца фотаздымкі, дакументы, асабістыя рэчы, узнагароды 151 

загінуўшага і памерлага ад ран і хвароб, атрыманых пры выкананні 

інтэрнацыянальнага абавязку, ураджэнца Віцебска і вобласці. 

Побач з музеем 2 жніўня 1997 года адкрыты помнік «Боль» 

(скульптар І. Казак), які ўвекавечвае памяць загінуўшых воінаў-

інтэрнацыяналістаў. 

Музей арганізоўвае выязныя выстаўкі («Вайна, і слёзы, і любоў», 

«3340 дзён і начэй афганскай вайны», «Афганістан... І боль, і слёзы»), 

вечары сустрэч ветэранаў-афганцаў са школьнікамі і навучэнцамі горада і 

вобласці, праводзіць лекцыі, урокі мужнасці. На базе музея праводзіцца 

прыняцце прысягі навабранцамі. 

  

ЛІТАРАТУРА 

1. Аляксандрава, В. Ю. Віцебскі музей воінаў-

інтэрнацыяналістаў / В. Ю. Аляксандрава // Музеі Беларусі = Музеи 

Беларуси / рэд. Г. П. Пашкоў, Л. В. Календа, М. Г. Нікіцін ; маст. В. В. 
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5 лютага  – 60 гадоў таму (1952) нарадзіўся Безбародаў Уладзімір 

Сцяпанавіч, беларускі хімік, доктар хімічных 
навук, ураджэнец г. Паставы. 

6 лютага  – 70 гадоў таму (1942) ў Вялікую Айчынную вайну былі 
ўтвораны "Віцебскія (Суражскія) вароты". 
Існавалі да 28 верасня 1942 г. 

8 лютага  – 75 гадоў таму (1937) нарадзіўся Холад Валерый 
Міхайлавіч, доктар біялагічных навук, 
прафесар, ураджэнец г. Віцебска. 

8 лютага  – 65 гадоў таму (1947) нарадзіўся Кенька Міхаіл 
Паўлавіч, беларускі літаратуразнавец, 
перакладчык, ураджэнец в. Верацеі 
Пастаўскага раёна. 

11 лютага  – 205 гадоў таму (1807) нарадзіўся Орда Напалеон  (1807–
1883), мастак, педагог, пісьменнік, кампазітар. 
Сярод яго малюнкаў – акварэлі з відамі 
Віцебска. 

12 лютага  – 95 гадоў таму (1917) нарадзіўся Чарныш Аляксандр 
Іванавіч (1917–1944), удзельнік Вялікай 
Айчыннай вайны, Герой Савецкага Саюза, 
ураджэнец Докшыцкага раёна. 

12 лютага  – 90 гадоў таму (1922) нарадзіўся Ландычэнка Віктар 
Фёдаравіч (1922–1980), поўны кавалер ордэна 
Славы, ураджэнец Лёзненскага раёна. 

12 лютага  – 80 гадоў таму (1932) нарадзіўся Яшкін Іван Якаўлевіч, 
беларускі мовазнавец. Працаваў у Полацкім 
педагагічным інстытуце (1957–1959 гг.). 

13 лютага  – 100 гадоў таму (1912) нарадзілася Панкрат Ганна 
Купрыянаўна (1912–1995), актрыса, 
заслужаная артыстка БССР, ураджэнка г. 
Полацка. 

13 лютага  – 50 гадоў таму (1962) нарадзіўся Сцяпанаў Віктар 
Міхайлавіч, краязнавец, ураджэнец г. Оршы. 

15 лютага  – 110 гадоў таму (1902) нарадзіўся Гаўрыленка Павел 
Нічыпаравіч (1902–1961), беларускі 
жывапісец, адзін з арганізатараў Асацыяцыі 
мастакоў рэвалюцыйнай Расіі ў Віцебску 
(1928–1930 гг.). 

15 лютага  – 90 гадоў таму (1922) нарадзіўся Вялічка Генадзь 
Іосіфавіч, Герой Савецкага Саюза, ураджэнец 
Аршанскага раёна. 

 

 

МУЗЕЙ ВОІНАЎ-ІНТЭРНАЦЫЯНАЛІСТАЎ ГОРАДА ВІЦЕБСКА 

Да 20-годдзя з дня заснавання (1992) 

 

 
Музей створаны ў Віцебску паводле рашэння выканкама 

Віцебскага гарадскога Савета народных дэпутатаў ад 17 снежня 1992 года 

па ініцыятыве гарадской і абласной асацыяцый ветэранаў вайны ў 

Афганістане. Для наведвальнікаў адкрыты ў 1995 годзе. Музеем кіравалі І. 

М. Мажайцаў, А. А. Бяльніцкі. 3 2004 года дырэктар музея В. Ю. 

Аляксандрава. 

Памяшканне музея знаходзіцца ў жылым доме, пабудаваным для 

воінаў-інтэрнацыяналістаў. Пад экспазіцыю адведзены 3 залы, агульная 

плошча (2008) 136 м2. У 1998 годзе было выдзелена асобнае памяшканне 

пад фондасховішча (плошча каля 80 м2). Асноўны фонд складаюць 7850 

прадметаў, навукова-дапаможны — больш за 7500 адзінак захоўвання. 

Фонды ўключаюць калекцыі: дакументы, фотадакументы, 

рукапісы, друкаваныя выданні, адзенне, узбраенне, фалерыстыка, 

прадметы побыту, нумізматыка, баністыка і іншыя. Найбольш цікавыя 

экспанаты: трафейная зброя, боепрыпасы і рыштунак замежнай 

вытворчасці (кінжалы, гарматы-гаўбіцы, шабля пачатку 20 стагоддзя, 
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15 лютага  – 90 гадоў таму (1922) нарадзіўся Наумовіч Сямён Сцяпанавіч, 

вучоны ў галіне траўматалогіі і артапедыі, ураджэнец г.п. 
Копысь Аршанскага раёна. 

16 лютага  – 115 гадоў таму (1897) нарадзіўся Юшкевіч Васіль 
Аляксандравіч (1897–1951), удзельнік 
грамадзянскай вайны, нацыянальна-
рэвалюцыйнай вайны ў Іспаніі (1936–1939 
гг.), Вялікай Айчыннай вайны, генерал-
палкоўнік, ураджэнец г. Паставы. 

18 лютага  – 90 гадоў таму (1922) нарадзіўся Лебедзеў Мікалай 
Іванавіч, гісторык, ураджэнец Лёзненскага 
раёна. 

18 лютага  – 90 гадоў таму (1922) нарадзіўся Савіцкі Міхаіл 
Андрэевіч (1922–2010), жывапісец, ураджэнец 
Талачынскага раёна. 

18 лютага  – 70 гадоў таму (1942) нарадзіўся Макарэвіч Мікалай 
Анатольевіч, беларускі хімік, ураджэнец в. 
Зялёная Талачынскага раёна. 

19 лютага  – 245 гадоў таму (1767) нарадзіўся Пешка Юзаф (1767–
1831), польскі жывапісец, прадстаўнік 
класіцызму, аўтар 12 акварэляў канца 18– 
пачатку 19 стст. з відамі Віцебска. 

19 лютага  – 200 гадоў таму (1812) нарадзіўся Падбярэскі (Друцкі- 
Падбярэскі) Рамуальд Андрэевіч (1812–1856), 
беларускі і польскі выдавец, публіцыст, 
фалькларыст. Запісваў вясельныя песні 
Віцебшчыны. 

20 лютага  – 65 гадоў таму (1947) нарадзіўся Мазынскі Валерый 
Яўгенавіч, рэжысёр, заслужаны дзеяч 
мастацтваў БССР, галоўны рэжысёр тэатра 
імя Я. Коласа. 

22 лютага  – 110 гадоў таму (1902) нарадзіўся Худалееў Рыгор 
Аляксандравіч (1902–1964), Герой Савецкага 
Саюза, удзельнік вызвалення г.п. Шуміліна і 
г.п. Бешанковічы. 

23 лютага  – 105 гадоў таму (1907) нарадзіўся Валенцік Дзмітрый 
Данілавіч (1907–1969), Герой Савецкага 
Саюза, ураджэнец Полацкага раёна. 

Экспанатамі з’яўляюцца карціны А. Марачкіна “Кастусь 

Каліноўскі”, “Бяроза”, “Бацькава яблынька”, М. Сеўрука “Жнівень”, В. 

Цвіркі “Над ракою”, а таксама творы У. Басалыгі, Я. Ціхановіча. 

Другая зала – этнаграфічны аддзел. Тут прадстаўлены матэрыялы 

археалагічных раскопак гарадзішча над ракой Мнюта каля вёскі Гарадзец 

(крамянёвыя нажы, старажытная зброя, каменная ліцейная форма, 

жаночыя ўпрыгожанні, калекцыя манет), прадметы побыту і 

матэрыяльнай культуры беларусаў, творы народнага ганчарства, 

кавальства, ткацтва, вырабы з лазы і саломкі (жаночая сумка, кораб, 

мухалоўка, сявенькі), фрагменты тканін са слуцкіх мануфактур (ХVІІІ), 

музычныя інструменты (скрыпка, цымбалы, гармонік мясцовага майстра 

Я. Лютынскага). 
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27 лютага  – 105 гадоў таму (1907) нарадзіўся Альсмік Пётр Іванавіч 

(1907–1992), селекцыянер-бульбавод, доктар 
сельскагаспадарчых навук, ураджэнец 
Лёзненскага раёна. 

28 лютага  – 75 гадоў таму (1937) нарадзілася Залеская Галіна 
Адамаўна, беларускі фізік, ураджэнка 
Сенненскага раёна. 

29 лютага  – 120 гадоў таму (1892) нарадзіўся Батрак Іван (сапр. 
Казлоўскі Іван Андрэевіч ; 1892–1943), рускі 
паэт і перакладчык, ураджэнец Талачынскага 
раёна. 

 

 
 

 
САКАВІК 

 

95 гадоў таму (1917) ў Паставах утвораны Савет салдацкіх і сялянскіх 
дэпутатаў. 

25 гадоў таму (1987) ў Віцебску створана мастацкае аб'яднанне "Квадрат". 
Існавала да 16.03.1994 г. 

1 сакавіка – 95 гадоў таму (1917) нарадзіўся Шмакаў Фёдар Іванавіч 
(1917–2009), рэжысёр, народны артыст 
Беларусі, акцёр тэатра імя Я. Коласа. 

5 сакавіка – 235 гадоў таму (1777) нарадзіўся Маралёўскі Юзаф 
(1777–1845), паэт, педагог, ураджэнец 
Віцебскай губерні. Быў настаўнікам езуіцкай 
калегіі ў Полацку, працаваў у настаўніцкай 
семінарыі і загадваў манастырскай 
бібліятэкай у Оршы. У 1816–1818 гг. –
кіраўнік Полацкай акадэміі. 

6 сакавіка – 70 гадоў таму (1942) нарадзіўся Гарбукоў Міхаіл 
Аляксандравіч, беларускі вучоны ў галіне 
заатэхніі і конегадоўлі, ураджэнец в. Несцяры 
Верхнядзвінскага раёна. 

7 сакавіка – 100 гадоў таму (1912) нарадзіўся Хадкевіч Тарас 
Канстанцінавіч (1912–1975), пісьменнік, 
ураджэнец Верхнядзвінскага раёна. 

 
МУЗЕЙ МАСТАЦТВА І ЭТНАГРАФІІ Ў ВЁСЦЫ ГАРАДЗЕЦ 

ШАРКАЎШЧЫНСКАГА РАЁНА 

Да 30-годдзя з дня заснавання (1982) 

 

 

У вёсцы Гарадзец 21 лістапада 1982 года быў адкрыты музей 

мастацтва і этнаграфіі (цяпер філіял Германавіцкага музея мастацтва і 

этнаграфіі імя Язэпа Драздовіча). Размешчаны ў будынку былога 

лютэранскага храма ХІХ ст. 

Музей узнік, дзякуючы намаганням энтузіястаў з Беларускага 

саюза мастакоў, найперш Аляксея Марачкіна, кіраўніцтва саўгаса 

“Гарадзец”, вучняў Лужкоўскай сярэдняй школы. У музеі дзве залы 

(плошча экспазіцыі 150 квадратных метраў). 

У першай зале прадстаўлена выяўленчае мастацтва Беларусі. 

Ганаровае месца займаюць творы Язэпа Драздовіча. Сярод іх карціны 

мастака “Набыўцы кніг у друкарні Ф. Скарыны”, “Касмічны краявід”, 

“Партрэт Міхайлоўскага”, “Успаміны на руінах”, “Дух цемры”, “Касцёл у 

Беразвеччы”, дываны-насценнікі “Ноч над возерам”, “ Звяры-музыкі”. 

З твораў вядомага мастака Пятра Сергіевіча прадстаўлены 

партрэт Янкі Пачопкі, карціны “Тыпы паўстанцаў”, “Усяслаў Полацкі” і 

іншыя. 

23 110 



 
8 сакавіка – 70 гадоў таму (1942) пачалі дзейнічаць Віцебскія 

падпольныя абкомы КПБ і ЛКСМБ. 
Дзейнічалі да 26 чэрвеня 1944 г. 

9 сакавіка – 85 гадоў таму (1927) нарадзіўся Лісіцын Пётр 
Сцяпанавіч, празаік, ураджэнец г. Полацка. 

10 сакавіка – 95 гадоў таму (1917) ў Друі створаны Савет афіцэрскіх 
і салдацкіх дэпутатаў. 

11 сакавіка 

 

12 сакавіка 

– 210 гадоў 

 

– 75 гадоў 

таму (1802) адбыўся падзел Беларускай 
губерні на Магілёўскую і Віцебскую. Віцебск 
стаў губернскім цэнтрам. 

таму (1937) нарадзіўся Ціханенка Васіль 
Ерафеевіч, мастак-жывапісец, ураджэнец г. 
Віцебска. 

13 сакавіка – 115 гадоў таму (1897) нарадзіўся Арцімовіч Станіслаў 
Іосіфавіч (1897–1974), мастак і краязнавец, 
ураджэнец Міёрскага раёна. 

13 сакавіка – 110 гадоў таму (1902) нарадзіўся Фёдараў Аляксандр 
Іванавіч (1902–1987), беларускі вучоны ў 
галіне ветэрынарнай медыцыны. Працаваў у 
Віцебскім ветэрынарным інстытуце (1955–
1981 гг.). 

13 сакавіка – 105 гадоў таму (1907) нарадзіўся Штыкаў Цярэнцій 
Фаміч (1907-1964), савецкі партыйны і 
дзяржаўны дзеяч, дыпламат, ураджэнец 
Гарадоцкага раёна. 

14 сакавіка – 110 гадоў таму (1902) нарадзіўся Малчанаў Павел 
Сцяпанавіч (1902–1977), беларускі акцёр, 
рэжысёр, народны артыст Беларусі, народны 
артыст СССР, акцёр і мастацкі кіраўнік тэатра 
імя Я. Коласа, дзе працаваў з перапынкамі ў 
1926–1951 гг. 

14 сакавіка – 105 гадоў таму (1907) нарадзілася Мацэнка Марыя 
Ільінічна (1907-1982), удзельніца 
партызанскага руху ў Вялікую Айчынную 
вайну, Герой Сацыялістычнай Працы, 
Ганаровая грамадзянка г. Віцебска, ураджэнка 
Віцебска. 

14 сакавіка – 90 гадоў таму (1922) нарадзіўся Ткачонак Анатоль 
Аляксеевіч (1922-1994), графік, ураджэнец 
Бешанковіцкага раёна. 

Ю. Русецкім у 1845 годзе, а за 1656—1669 гады выдадзены Т. Васілеўскім у 

1978—1988 гадах. 

Памёр 3 лістапада 1685 года. 
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15 сакавіка – 290 гадоў таму (1722) нарадзіўся Лянкевіч Габрыэль 

(1722–1798), каталіцкі рэлігійны дзеяч, 
архітэктар, педагог, ураджэнец Полацкага 
раёна. 

15 сакавіка – 150 гадоў таму (1862) нарадзіўся Вярэнька Францішак 
Леапольдавіч (1862–1892), краязнавец і 
археолаг, ураджэнец Ушацкага раёна. 

15 сакавіка – 110 гадоў таму (1902) нарадзіўся Кліменка Максім 
Аляксандравіч (1902–1992), Герой 
Сацыялістычнай Працы, камісар 
партызанскай брыгады імя М. Калініна, 
старшыня калгаса імя В. Чапаева. 

15 сакавіка – 95 гадоў таму (1917) ў Полацку створаны Савет 
рабочых і салдацкіх дэпутатаў. 

15 сакавіка – 55 гадоў таму (1957) нарадзілася Зуева Ларыса 
Міхайлаўна, майстар дэкаратыўна-прыкладнога 
мастацтва, ураджэнка г. Оршы. 

16 сакавіка – 180 гадоў таму (1832) нарадзіўся Ромер Альфрэд Ізідар 
(1832–1897), мастак, мастацтвазнавец. 
Выконваў роспіс храмаў у в. Камаі 
Пастаўскага раёна. 

16 сакавіка – 115 гадоў таму (1897) нарадзіўся Санкоўскі Іосіф (1897–
1962), генерал-лейтэнант, ураджэнец 
Міёрскага раёна. 

17 сакавіка – 415 гадоў таму (1597) Віцебску дадзена права на 
самакіраванне. 

17 сакавіка – 415 гадоў таму (1597) Віцебск атрымаў герб. 

17 сакавіка – 75 гадоў таму (1937) нарадзіўся Сяркуцьеў Генадзь 
Васільевіч, беларускі вучоны ў галіне 
педагогікі, ураджэнец г. Оршы. 

18 сакавіка – 100 гадоў таму (1912) нарадзіўся Трутко Рыгор Ягоравіч 
(1912–2001), краязнавец, ураджэнец г. 
Дуброўна. 

18 сакавіка – 20 гадоў таму (1992) адкрыты Віцебскі мастацкі музей. 

20 сакавіка – 90 гадоў таму (1922) нарадзіўся Караткевіч Аляксандр 
Цімафеевіч, гісторык і педагог, ураджэнец 
Бешанковіцкага раёна. 

шляхціцам. Скончыў калегіум Навадворскіх у Кракаве, вучыўся ў Лейдэне 

i Падуі.  

У 1637 годзе перайшоў з кальвінізму ў каталіцтва, што дало яму 

магчымасць займацца грамадскай i палітычнай дзейнасцю i зрабіць 

кар'еру. Смаленскі харунжы з 1650 года, падкаморы з 1660 года, ваявода 

віцебскі з 1669 года; староста дарагабужскі, азярэцкі, маркаўскі, 

адміністратар Магілёўскай эканомii ў 1684 годзе. Сакратар караля Яна II 

Kaзіміpa Вазы. Актыўны ўдзельнік палітычнага жыцця Рэчы Паспалітай, 

удзельнічаў у працы 24 соймаў (на 17 быў абраны паслом), маршалак 

соймаў 1665 года i 1668 года, выбіраўся ў Скарбовы трыбунал ВКЛ. У 

1640—1650-х гадах удзельнічаў у працы камісіі па размежаванні Веліжскай i 

Усвяцкай валасцей з Невельскай, па выплаце даўгоў смаленскаму 

гарнізону i войску ВКЛ. У 1661 годзе як пасол падпісаў мірны дагавор са 

шведамі ў Аліве. 3 1661 года ўдзельнічаў у мipных перагаворах з Расіяй, у 

падпісанні Андросаўскага перамір'я 1667 года, у перагаворах 1674 года, 

1677—1678 гадоў. Яго заслугі былі высока ацэнены трыма польскімі 

каралямі: Янам Казімірам Вазам, Міхалам Вішнявецкім і Янам III 

Сабескім, у выніку чаго Я. А. Храпавіцкі стаў так званым 

«каралевятам», якімі былі на Беларусі Радзівілы, у Польшчы князі 

Карэцкія і Канецпольскія. 

Пакінуў дзённік за 1656—1685 гады — каштоўную гістарычную 

крыніцу, дзе ёсць звесткі пра палітычнае жыццё Рэчы Паспалітай, соймы, 

паўсядзённае жыццё шляхты, звычаі i норавы. У дзённік Я. Храпавіцкі ўпісваў 

усе свае справы, найперш пра падарожжы, удзел у шматлікіх з’ездах, візіты 

гасцей, атрыманне і адсылку карэспандэнцыі, дамовы з людзьмі аб працы і 

службе, выплату ім грошай. Акрамя таго мемуарыст штодзённа натаваў стан 

надвор’я і некаторыя важнейшыя выпадкі: смерць выбітных асоб, паездкі караля і 

каралевы і г.д. 

Упершыню ўрыўкі з дзённіка пад назвай «Збор цікавых звестак 

часоў панавання Яна Казіміра i Mixaлa Вішнявецкага» апублікаваны М. 

Стацэвічам у Вільні ў 1787 годзе. Фрагменты за 1668—1672 гады выдадзены 
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20 сакавіка – 35 гадоў таму (1977) нарадзіўся Дзевятоўскі Вадзім 

Анатольевіч, беларускі спартсмен (лёгкая 
атлетыка, кіданне молата), сярэбраны прызёр 
Алімпійскіх гульняў у Пекіне (2008 г.), 
ураджэнец г. Наваполацка. 

21 сакавіка – 95 гадоў таму (1917) ў Віцебску створаны Савет 
рабочых і салдацкіх дэпутатаў. 

24 сакавіка – 945 гадоў таму (1067) ў летапісах з'яўляюцца першыя 
звесткі пра Оршу. 

25 сакавіка – 50 гадоў таму (1962) ў Віцебску адкрыўся новы 
авіямаршрут Віцебск–Масква (лайнер "Іл-14"). 
Працягласць палёту — 1 гадзіна 30 хвілін. 

26 сакавіка – 85 гадоў таму (1927) ў Віцебску знаходзіўся Уладзімір 
Маякоўскі. 

28 сакавіка – 60 гадоў таму (1952) нарадзіўся Марковіч Аляксандр 
Мікалаевіч, журналіст, галоўны рэдактар 
газеты "Полацкі веснік", ураджэнец г.п. 
Ушачы. 

30 сакавіка – 95 гадоў таму (1917) ў Віцебску створана прафсаюзная 
арганізацыя. 

30 сакавіка – 90 гадоў таму (1922) нарадзілася Давыдава Ніна 
Максімаўна (1922-1943), член Обальскай 
падпольнай арганізацыі "Юныя мсціўцы". 
Пасмяротна ўзнагароджана ордэнам 
Айчыннай вайны І ступені. 
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ХРАПАВІЦКІ ЯН АНТОНІЙ 

Да 400-годдзя з дня нараджэння (1612)  

 

 

Храпавіцкі Ян Антоній нарадзіўся 1 кастрычніка 1612 года ў в. 

Падбярэззе Віцебскага раёна. Дзяржаўны дзеяч Рэчы Паспалітай, пасол на 

24 сеймах, дыпламат, каралеўскі дваранін, Маршалак Пасольскага Кола, 

аўтар дзённіка. 3 роду Храпавіцкіх. Па нараджэнні быў сярэднезаможным 
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1 красавіка – 150 гадоў таму (1862) нарадзіўся Багдановіч Адам 

Ягоравіч (1862-1940), этнограф, фалькларыст, 
мовазнавец. Пісаў пра Чашнікі, Лукомль, 
Чарэю і іншыя месцы Віцебскай губерні. 

1 красавіка 

 

 

4 красавіка 

 

 

4 красавіка 

– 85 гадоў 

 

 

 – 455 гадоў 

 

 

– 110 гадоў 

таму (1927) нарадзілася Малаш Леаніда 
Апанасаўна, даследчык беларускага 
фальклору, ураджэнка в. Несцераўка 
Докшыцкага раёна. 

таму (1557) нарадзіўся Сапега Леў Іванавіч 
(1557–1633), палітычны, грамадскі і ваенны 
дзеяч Вялікага Княства Літоўскага, ураджэнец 
Бешанковіцкага раёна. 

таму (1902) нарадзіўся Сямёнаў Георгій 
Васільевіч (1902–1976), Герой 
Сацыялістычнай Працы, былы дырэктар 
Аршанскага льнокамбіната. 

4 красавіка – 100 гадоў таму (1912) нарадзіўся Залескі Адам Іосіфавіч 
(1912-2002), беларускі гісторык, ураджэнец в. 
Кімейка Сенненскага раёна.  

4 красавіка – 80 гадоў таму (1932) нарадзіўся Якубоўскі Якуб (сапр. 
Якаў Адамавіч ; 1932–1998), географ і 
гісторык, ураджэнец Пастаўскага раёна. 

4 красавіка – 50 гадоў таму (1962) нарадзіўся Хейфец Міхаіл 
Львовіч, беларускі вучоны ў галіне тэхналогіі 
машынабудавання і матэрыялазнаўства, 
доктар тэхнічных навук, прафесар Полацкага 
дзяржаўнага ўніверсітэта, ураджэнец г. 
Полацка. 

7 красавіка – 65 гадоў таму (1947) нарадзіўся Слаук (Славук) 
Валерый Пятровіч, беларускі графік, 
ураджэнец г.п. Коханава Талачынскага раёна. 

8 красавіка – 70 гадоў таму (1942) заснавана 1-я Беларуская 
партызанская брыгада пад камандаваннем 
М.П. Шмырова. 

8 красавіка – 65 гадоў таму (1947) нарадзіўся Башметаў Валерый 
Сцяпанавіч, доктар тэхнічных навук, 
прафесар, рэктар ВДТУ, ураджэнец 
Гарадоцкага раёна. 

У каледжы паспяхова вядзецца даследчая і навуковая работа. 

Выкладчыкі цесна супрацоўнічаюць з Рэспубліканскім інстытутам 

прафесіянальнай адукацыі ў рабоце па складанню вучэбных планаў, праграм, 

стандартаў для сярэдняй спецыяльнай педагагічнай адукацыі. Каледж 

з'яўляецца месцам правядзення рэспубліканскіх і абласных семінараў і 

канферэнцый. 

Педагагічны калектыў каледжа ганарыцца сваімі выпускнікамі, якія 

ўнеслі значны ўклад у культурную спадчыну краіны, сталі знакамітымі людзьмі 

Рэспублікі Беларусь. Гэта: 

– Таццяна Марыненка - Герой Савецкага Саюза; 

– Ніна Вайтовіч - доктар філалагічных навук, лаўрэат Дзяржаўнай 

прэміі СССР; 

– Д. А. Іваноў - доктар сельскагаспадарчых навук; 

– А. С. Пчолка - кандыдат педагагічных навук, аўтар падручнікаў; 

– Н. Ф. Капіч - кандыдат філасофскіх навук; 

– Е. С. Лашкоў - кандыдат фізіка-матэматычных навук; 

– Л. А. Васільева - кандыдат юрыдычных навук; 

– Т. Н. Сяргейчык - народны артыст Беларусі, лаўрэат Дзяржаўнай 

прэміі БССР; 

– М. Р. Суднік - былы дырэктар Інстытута мовазнаўства НАН 

Беларусі; 

– М. А. Аўласевіч, Н. М. Гірса, Н. М. Ганушчанка, Л. Ф. Кузняцова – 

прадстаўнікі рэспубліканскіх і абласных органаў кіравання; 

– Янка Журба, Тарас Хадкевіч, Марына Барсток, Генрых Героднік, 

Валянціна Аколава - беларускія пісьменнікі. 
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10 красавіка – 105 гадоў таму (1907) нарадзіўся Матусевіч Іосіф 

Антонавіч (1907–1985), акцёр, народны 
артыст Беларусі. З 1928 года працаваў у 
тэатры імя Я. Коласа. 

12 красавіка – 125 гадоў таму (1887) нарадзіўся Брэжга Баляслаў 
Рычардавіч (1887–1957), археолаг, гісторык, 
археограф, філолаг. Аўтар больш як 100 
навуковых прац, каля 30 з іх прысвечаны 
гісторыі Віцебска і Полацка. 

13 красавіка – 145 гадоў таму (1867) нарадзіўся Петражыцкі Леў 
Іосіфавіч (1867-1931), прававед і сацыёлаг, 
ураджэнец Віцебскай губерні. 

13 красавіка – 60 гадоў таму (1952) нарадзіўся Лысенка Аляксандр 
Паўлавіч, беларускі вучоны ў галіне 
ветэрынарыі, ураджэнец г. Віцебска. 

14 красавіка – 110 гадоў таму (1902) нарадзіўся Смушкевіч Якаў 
Уладзіміравіч (1902-1941), двойчы Герой 
Савецкага Саюза, камандзір авіябрыгады ў 
Віцебску (1926-1936 гг.). 

15 красавіка – 65 гадоў таму (1947) нарадзіўся Догіль Леанід 
Піліпавіч, беларускі вучоны ў галіне 
эканомікі, доктар эканамічных навук, 
ураджэнец в. Церабені Чашніцкага раёна. 

17 красавіка – 95 гадоў таму (1917) была заснавана раённая газета 
“Полацкі веснік”. 

17 красавіка – 70 гадоў таму (1942) нарадзіўся Зубрыцкі Эдуард 
Іосіфавіч (1942–2008), паэт, журналіст, 
супрацоўнік рэдакцыі газеты "Дзвінская праўда" 
(Верхнядзвінск), ураджэнец Докшыцкага раёна. 

18 красавіка – 60 гадоў таму (1952) нарадзіўся Мядзелец Алег Данілавіч, 
беларускі вучоны ў галіне гісталогіі і імуналогіі, 
прафесар ВДМУ, ураджэнец в. Красная Горка 
Шаркаўшчынскага раёна. 

19 красавіка – 100 гадоў таму (1912) нарадзіўся Прокша Леанід 
Януар'евіч (1912–1994), беларускі пісьменнік, 
ураджэнец г. Полацка. 

22 красавіка – 95 гадоў таму (1917) нарадзіўся Канаваленка Уладзімір 
Ануфрыевіч (1917–1944), Герой Савецкага 
Саюза, удзельнік Вялікай Айчыннай вайны, 
ураджэнец в. Скрэбні Віцебскага раёна. 

сёння педагагічнаму калектыву забяспечваць такую падрыхтоўку 

спецыялістаў для пачатковай і базавай школ, дашкольных устаноў, 

якая дае магчымасць выпускнікам каледжа паспяхова канкурыраваць 

са сваімі калегамі - выпускнікамі ВНУ.  

Створаныя вучэбна-навуковыя аб'яднанні па схеме "каледж - 

універсітэт" дазволілі больш цесна супрацоўнічаць з БДПУ імя 

Максіма Танка, ВДУ імя П. М. Машэрава, Полацкім дзяржаўным 

універсітэтам, перайсці на падрыхтоўку спецыялістаў на аснове 

прынцыпу бесперапыннай і інтэграванай адукацыі.  

Каледж рыхтуе спецыялістаў па чатырох спецыяльнасцях: 

"Пачатковая адукацыя", "Дашкольная адукацыя", "Музычная адукацыя", 

"Замежныя мовы". Кожны выпускнік акрамя асноўнай спецыяльнасці мае 

права атрымаць дадатковую: "Творчая дзейнасць", "Беларуская мова і 

літаратура", "Руская мова і літаратура", "Лагапедыя", "Фізічнае выхаванне". 

У каледжы займаюцца 840 навучэнцаў, працуюць 136 выкладчыкаў, 

з якіх 84 % маюць вышэйшую і першую кваліфікацыйныя катэгорыі. Тут 

працуюць высокаадукаваныя педагогі, якім уласцівы глыбокае веданне 

прадмета, шырокі кругагляд, жаданне больш цікава, аргументавана 

выкладаць свой прадмет.  

Выкладчыкі каледжа пастаянна ўкараняюць у вучэбна-выхаваўчы 

працэс сучасныя педагагічныя тэхналогіі, нестандартныя формы і метады 

навучання, аптымальныя тэхналогіі кіравання якасцю адукацыі і выхавання. 

Прыярытэтнымі напрамкамі ў адукацыйнай дзейнасці каледжа 

з'яўляюцца: 

– падрыхтоўка спецыялістаў па інтэграваных спецыяльнасцях;  

– далейшае развіццё бесперапыннай сістэмы падрыхтоўкі 

спецыялістаў па схеме "каледж - ВНУ"; 

– пашырэнне профілю спецыяльнасцей і спецыялізацый; 

– шырокае ўкараненне ў адукацыйны працэс інавацыйных тэхналогій; 

– развіццё сучаснай вучэбна-матэрыяльнай базы; 

– маніторынг якасці адукацыі і выхавання. 
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22 красавіка – 80 гадоў таму (1932) нарадзіўся Валюшкін Канстанцін 

Дзмітрыевіч, беларускі вучоны ў галіне 
ветэрынарыі, прафесар ВДАВМ, ураджэнец в. 
Тыльцы Сенненскага раёна. 

22 красавіка – 65 гадоў таму (1947) нарадзіўся Карпушка Фёдар 
Уладзіміравіч, вучоны-фізік, доктар фізіка-
матэматычных навук, ураджэнец в. Брэдзева 
Міёрскага раёна. 

25 красавіка – 140 гадоў таму (1872) створана "Акруговае праўленне 
Таварыства аказання дапамогі пры 
караблекрушэннях" у Віцебскай губерні. З мая 
1880 г. – "Таварыства выратавання на водах". 

25 красавіка – 90 гадоў таму (1922) нарадзіўся Акуцыёнак Пётр 
Антонавіч (1922–1943), Герой Савецкага 
Саюза, ураджэнец г.п. Шуміліна. 

28 красавіка – 95 гадоў таму (1917) пастановай Аршанскага Савета на 
прадпрыемствах горада ўведзены 
васьмігадзінны рабочы дзень. 

28 красавіка 

 

 

29 красавіка 

– 75 гадоў 

 

 

– 125 гадоў 

таму (1937) нарадзіўся Саланека Альберт 
Андрэевіч, беларускі вучоны ў галіне 
ветэрынарыі, прафесар Віцебскай акадэміі 
ветэрынарнай медыцыны, ураджэнец г. Віцебска. 

таму (1887) нарадзіўся Гедэман Отан (1887–
1937), гісторык, краязнавец, даследчык 
мінулага Браслаўшчыны. 

29 красавіка – 85 гадоў таму (1927) нарадзіўся Мурашка Анатоль 
Іванавіч (1927–1990), вучоны ў галіне 
меліярацыі і воднай гаспадаркі, акадэмік 
УАСГНІЛ, ураджэнец Докшыцкага раёна. 

30 красавіка – 80 гадоў таму (1932) нарадзіўся Грыбкоўскі Віктар 
Паўлавіч, фізік, доктар фізіка-матэматычных 
навук, прафесар, ураджэнец Дубровенскага 
раёна. 

 

 

 
 
 
 
 

дырэкцыі народных вучылішчаў, этнограф, фалькларыст, археолаг. 

6 кастрычніка 1872 года Полацкая настаўніцкая семінарыя пачала сваю 

работу. На адкрыцці прысутнічалі міністр народнай асветы граф Д. А. Талстой, 

папячыцель Віленскай навучальнай акругі Н. А. Сергіеўскі, епіскап Полацкі і 

Віцебскі Сава, віцебскі губернатар П. Я. Растоўцаў. 

У 1874 годзе адбыўся першы выпуск народных настаўнікаў. У 

дарэвалюцыйны час семінарыя зрабіла 43 выпускі, падрыхтавала каля 1000 

настаўнікаў народных вучылішчаў. У 1918 годзе Полацкая настаўніцкая 

семінарыя пераўтворана ў педагагічны тэхнікум. 

У 1923 годзе адбыўся першы выпуск "чырвоных настаўнікаў". У гэты 

час у педтэхнікуме працавалі кароткатэрміновыя педагагічныя курсы і завочнае 

аддзяленне, што дазволіла за кароткі час падрыхтаваць неабходную колькасць 

настаўнікаў для ліквідацыі ў краіне непісьменнасці. 

У 1936 годзе Полацкі педагагічны тэхнікум пераўтвораны ў 

педагагічнае вучылішча. 

За перыяд з 1918 па 1941 год адбылося 20 выпускаў школьнага 

аддзялення і 8 выпускаў дашкольнага. 

1964 год –за заслугі ў справе падрыхтоўкі высокакваліфікаваных 

спецыялістаў для народнай асветы Савет Міністраў БССР прысвоіў вучылішчу 

імя Ф. Скарыны. 

1967 год – Полацкае педагагічнае вучылішча імя Ф. Скарыны 

ўзнагароджана ордэнам Працоўнага Чырвонага Сцяга. 

1987 год – калектыў заваяваў Пераходны Чырвоны Сцяг Міністэрства 

асветы СССР і ЦК прафсаюза работнікаў адукацыі. 

1994 год – педагагічнае вучылішча набывае статус педагагічнага 

каледжа. 

1999 год – педагагічны каледж імя Ф. Скарыны становіцца базавай 

навучальнай установай Рэспублікі Беларусь па спецыяльнасці "Пачатковая 

адукацыя", рэспубліканскай эксперыментальнай пляцоўкай па тэме "Навучанне 

правам чалавека, асновам дэмакратыі і міжнароднаму гуманітарнаму праву". 

Традыцыі, якія склаліся за многія гады працы, дазваляюць 
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МАЙ 
 

 95 гадоў таму (1917) У.У. Адамаву даручана стварэнне Батанічнага саду ў 
Віцебску. 

90 гадоў таму (1922) нарадзіўся Ткачэнка Міхаіл Мікалаевіч (1922-1948), 
Герой Савецкага Саюза, ваенны лётчык, удзельнік Вялікай Айчыннай 
вайны, ураджэнец г.п. Бешанковічы. 

70 гадоў таму (1942) была створана 2-я Беларуская партызанская брыгада 
пад кіраўніцтвам М.І. Дзячкова. 

60 гадоў таму (1952) ў Глыбокім адкрыта дзіцячая музычная школа. 

1 мая – 95 гадоў таму (1917) нарадзіўся Святлічны Цімафей 
Іванавіч (1917–1944), Герой Савецкага Саюза, 
удзельнік вызвалення Віцебскай вобласці ад 
нямецка-фашысцкіх захопнікаў. 

1 мая – 85 гадоў таму (1927) нарадзіўся Багданчук Яўгеній 
Міхайлавіч, Герой Сацыялістычнай Працы, былы 
машыніст экскаватара Лукомльскай ДРЭС. 

2 мая – 85 гадоў таму (1927) ў Віцебску заснавана абласное радыё. 

2 мая – 65 гадоў таму (1947) нарадзіўся Кавалёў Міхаіл 
Міхайлавіч, беларускі эканаміст, матэматык, 
ураджэнец в. Новая Вёска Докшыцкага раёна. 

3 мая – 135 гадоў таму (1877) нарадзіўся Грыневіч Антон 
Антонавіч (1877–1937), беларускі этнамузыколаг, 
выдавец, педагог, кампазітар, ураджэнец 
Полацкага раёна. 

3 мая – 80 гадоў таму (1932) нарадзіўся Купрэвіч Іван 
Усцінавіч, кавалер ордэна Працоўнай Славы 
трох ступеняў. 

3 мая – 55 гадоў таму (1957) нарадзіўся Батвінёнак (Бацвінёнак) 
Аляксандр Уладзіміравіч, скульптар, лаўрэат 
спецыяльнай прэміі Прэзідэнта Рэспублікі 
Беларусь, ураджэнец г. Браслава. 
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ПОЛАЦКАЯ НАСТАЎНІЦКАЯ СЕМІНАРЫЯ 

Да 140-годдзя з дня заснавання (1872) 

 

 

18 студзеня 1872 года пастановай Дзяржаўнага Сената Расійскай 

імперыі было прынята рашэнне аб стварэнні Полацкай настаўніцкай семінарыі. 

Пастанова была зацверджана расійскім імператарам Аляксандрам II. Першы 

дырэктар семінарыі - Юліян Фаміч Крачкоўскі, былы інспектар Віленскай 30 
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5 мая – 95 гадоў таму (1917) нарадзіўся Багушэвіч Юрый 

(сапр. Георгій Канстанцінавіч ; 1917–1983), 
пісьменнік, ураджэнец г. Оршы. 

5 мая – 90 гадоў таму (1922) нарадзіўся Дарошчанка Іван 
Васільевіч (1922–2002), поўны кавалер ордэна 
Славы, удзельнік Вялікай Айчыннай вайны, 
разведчык, ураджэнец в. Дубраўкі Гарадоцкага 
раёна. 

5 мая – 75 гадоў таму (1937) нарадзіўся Карцель Мікалай 
Аляксандравіч, беларускі вучоны ў галіне 
генетыкі, ураджэнец в. Галяшы Расонскага 
раёна. 

6 мая – 110 гадоў таму (1902) нарадзіўся Васількоў Мікалай 
Карнілавіч (1902–1973), генерал-лейтэнант 
артылерыі, удзельнік Вялікай Айчыннай 
вайны, ураджэнец г. Віцебска. 

9 мая – 60 гадоў таму (1952) ў в. Курына Віцебскага раёна 
адкрыты помнік М. Сільніцкаму, партызану, 
Герою Савецкага Саюза. 

10 мая – 70 гадоў таму (1942) нарадзіўся Панізнік Сяргей 
Сцяпанавіч, паэт, перакладчык, ураджэнец 
Міёрскага раёна. 

15 мая – 250 гадоў таму (1762) нарадзіўся Копаць Юзаф (1762–
1827), удзельнік паўстання 1794 г., 
падарожнік, мемуарыст, аўтар "Дзённіка 
падарожніка Юзафа Копаця праз усю Азію". 
Пахаваны ў в. Дрысвяты Браслаўскага раёна. 

15 мая – 90 гадоў таму (1922) нарадзіўся Вальвачоў Мікалай 
Іванавіч (1922–1990), беларускі вучоны-
эпідэміёлаг, ураджэнец в. Загор'е Ушацкага 
раёна. 

16 мая – 100 гадоў таму (1912) нарадзіўся Абрасімаў Пётр 
Андрэевіч (1912–2009), партыйны і 
дзяржаўны дзеяч, дыпламат, ураджэнец г. 
Віцебска. 

16 мая – 65 гадоў таму (1947) ў Міёрах заснаваны першы 
дзіцячы сад. 

17 мая – 65 гадоў таму (1947) нарадзіўся Кісель Міхаіл 
Аляксандравіч, беларускі хімік, ураджэнец 
г.п. Бешанковічы. 

Галубаўскай школе (2004—2007). З 1995 года з’яўляецца кіраўніком гурткоў 

пры цэнтры пазашкольнай працы (турызм, краязнаўства, арыентаванне). 

Краязнаўствам пачаў займацца з 1972 года падчас навучання на 

геаграфічным факультэце, матэрыялы для кантрольных прац збіраў на радзіме. 

Даследуе гісторыю і культуру Верхнядзвіншчыны, аддаючы 

перавагу наступным тэмам: славутыя землякі, цікавыя мясціны і 

прыродныя аб’екты, годныя статуса ахоўных; вайна 1812 года на 

Верхнядзвіншчыне, “белыя плямы” на геаграфічнай карце краю. Актыўна 

займаецца распрацоўкай турыстычных маршрутаў па раёне, праводзіць 

разведку на мясцовасці і сістэматызацыю выяўленай інфармацыі. 

Укладальнік кнігі “Памяць” Верхнядзвінскага раёна. Аўтар шэрагу 

артыкулаў, фотаздымкаў, матэрыялаў да раздзелаў “Імі ганарацца 

землякі”, “ Іх шлях пралёг”. 

Аўтар, рэдактар кніг, брашур, буклетаў, календароў, камплектаў 

фотапаштовак, прысвечаных Верхнядзвіншчыне. 

Мае некалькі ненадрукаваных прац: “Падарожжы па 

Верхнядзвіншчыне”, у якой змешчаны 33 распрацаваныя маршруты — 

пешыя, водныя, лыжныя, веласіпедныя, аўтамабільныя, конныя, 

комплексныя, а таксама апісанні, карты, ілюстрацыі, “Паданні нашае 

зямлі”. Піша сцэнарыі і ўдзельнічае ў здымках відэафільмаў на розныя 

тэмы з жыцця раёна. 

Актыўны ўдзельнік грамадскага жыцця раёна. З’яўляўся 

старшынёй клуба “Шукальнік”, ініцыятарам і арганізатарам правядзення 

“Снежных дэсантаў” на працягу 1980—1990-х гг. Актыўны ўдзельнік 

клуба “Белыя вароны” ў в. Каханавічы. Ініцыятар, арганізатар правядзення 

і актыўны ўдзельнік раённых турзлётаў, пешых, водных паходаў па 

родным краі. У час падарожжаў праводзіць збор інфармацыі па гісторыі і 

культуры краю, займаецца добраўпарадкаваннем месцаў пахаванняў 

Другой сусветнай вайны. [2] 

Жыве большым часам у вёсцы Мотужы, таму што хоча быць 

бліжэй да састарэлай матулі. 
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17 мая – 40 гадоў таму (1972) пас. Барань Аршанскага раёна 

нададзены статус горада. 

18 мая – 85 гадоў таму (1927) нарадзіўся Шакінка Леанід 
Ісідоравіч (1927–1996), графік, ураджэнец 
Лёзненскага раёна. 

19 мая – 80 гадоў таму (1932) нарадзілася Сіроткіна Лідзія 
Емяльянаўна (1932–2002), Герой 
Сацыялістычнай Працы, ураджэнка в. 
Замошша Сенненскага раёна. 

 

22 мая – 110 гадоў таму (1902) нарадзіўся Янчур Мікалай 
Міхайлавіч (1902–1980), беларускі вучоны ў 
галіне хірургіі, доктар медыцынскіх навук, 
прафесар Віцебскага медыцынскага інстытута. 

23 мая – 105 гадоў таму (1907) нарадзіўся Мяжэвіч Уладзімір 
Навумавіч (1907–1982), беларускі пісьменнік, 
журналіст, ураджэнец пас. Якаўлевічы 
Аршанскага раёна. 

25 мая – 100 гадоў таму (1912) нарадзіўся Лісаў Іван Іванавіч 
(1912–1997), генерал-лейтэнант, кандыдат 
гістарычных навук, дацэнт, ураджэнец г. 
Віцебска. 

26 мая – 130 гадоў таму (1882) нарадзіўся Казачонак Сідар 
Дзмітрыевіч (1882–1942), Георгіеўскі кавалер, 
удзельнік Першай сусветнай вайны і Вялікай 
Айчыннай вайны, ураджэнец Ушацкага раёна.  

26 мая – 125 гадоў таму (1887) нарадзіўся Ціхон Антон 
Міхайлавіч (1887–1939), савецкі партыйны і 
дзяржаўны дзеяч, ураджэнец в. Альшэўскія 
Пастаўскага раёна. 

28 мая – 135 гадоў таму (1877) нарадзіўся Мілаш Аскар 
Уладзіслаў дэ Любіч (1877–1939), французскі 
паэт-сімваліст, ураджэнец в. Чарэя 
Чашніцкага раёна. 

28 мая – 100 гадоў таму (1912) нарадзіўся Мацкевіч Ігнацій 
Вікенцьевіч (1912-1943), Герой Савецкага 
Саюза, удзельнік Вялікай Айчыннай вайны, 
ураджэнец в. Заольша Лёзненскага раёна. 

 
БУБАЛА АНТОН ФРАНЦАВІЧ 

 
Да 70-годдзя з дня нараджэння (1942) 
 

 

 

 

Бубала Антон Францавіч нарадзіўся 27 кастрычніка 1942 года ў 

вёсцы Гісялёва Верхнядзвінскага раёна ў сялянскай сям’ і. 

У 1963 годзе скончыў фізіка-матэматычны факультэт 

Даўгаўпілскага дзяржаўнага педінстытута, а ў 1974 годзе — геаграфічны 

факультэт Дзяржаўнага педагагічнага інстытута ў г. Камсамольск-на-

Амуры (завочна). У 1963 годзе працаваў у школах Рэзэкненскага раёна 

Латвіі. Служыў у Савецкай Арміі ў 1963—1965 гадах. Працаваў 

настаўнікам у СШ № 1 г. Верхнядзвінска (1966), СШ № 1 г. Амурска 

Хабараўскага краю (1966—1976), Любіноўскай вячэрняй школы 

Міёрскага раёна (1969—1970), Асвейскай школе-інтэрнаце (1970), завучам 

Боркавіцкай СШ Верхнядзвінскага раёна (1976—1979), у Верхнядзвінскім 

райкаме КПБ (1979—1984), загадчыкам аддзела культуры 

Верхнядзвінскага райвыканкама (1984—1985), настаўнікам у Бароўскай 

школе (1985—1987), у рэдакцыі газеты “Дзвінская праўда” (1987—1989), 

у райкаме КПБ (1989—1991), інструктарам у Верхнядзвінскім 

райвыканкаме (1991—1994), настаўнікам у Шайтараўскай СШ 

Верхнядзвінскага раёна (1994—1995), у навукова-метадычным цэнтры 

пры аддзеле культуры, пры Верхнядзвінскім РДК (1995—1996), 

настаўнікам у Сенькаўскай школе (1995 — жнівень 2003), настаўнікам у 
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30 мая – 40 гадоў таму (1972) нарадзіўся Быкоўскі Сяргей 

Сяргеевіч, беларускі спартсмен (бокс), 
ураджэнец г. Віцебска. 

31 мая – 60 гадоў таму (1952) нарадзілася Чабан Тамара 
Канстанцінаўна (1952–1992), літаратуразнаўца, 
крытык, кандыдат філалагічных навук, 
ураджэнка в. Чабаны Глыбоцкага раёна. 

 

 
 

 
ЧЭРВЕНЬ 

 

140 гадоў таму (1872) заснавана Полацкая настаўніцкая семінарыя. У 1918 
г. яна пераўтворана ў педагагічны тэхнікум. З 1994 г. – педагагічны 
каледж імя Ф. Скарыны. 

125 гадоў таму (1887) ў Віцебску адбыўся небывалы пажар. 

85 гадоў таму (1927) ў Дуброўне пачаў дзейнічаць цагельны завод. 

10 гадоў таму (2002) адбылася газіфікацыя Гарадка. 

2 чэрвеня – 220 гадоў таму (1792) Кароль Рэчы Паспалітай Вялікі 
Князь Літоўскі Станіслаў Аўгуст падпісаў 
прывілей Браславу на аднаўленне 
Магдэбургскага права. 

2 чэрвеня – 215 гадоў таму (1797) нарадзіўся Зубко Антоній (1797–
1884), рэлігійны дзеяч, праваслаўны 
архіепіскап, ураджэнец Лепельскага раёна. 

2 чэрвеня – 55 гадоў таму (1957) нарадзіўся Занько Сяргей 
Мікалаевіч, беларускі вучоны ў галіне 
акушэрства і гінекалогіі, ураджэнец г. Лепеля. 

4 чэрвеня – 95 гадоў таму (1917) адбыўся першы сялянскі з'езд 
Віленскай губерні ў Дзісне. 

4 чэрвеня – 80 гадоў таму (1932) заснавана грамадска-палітычная 
газета "Голас Расоншчыны". 

5 чэрвеня – 75 гадоў таму (1937) нарадзіўся Беляжэнка Барыс 
Паўлавіч, беларускі пісьменнік, журналіст, 
ураджэнец в. Бачэйкава Бешанковіцкага раёна. 

6. Пшонны Сяргей Фаміч // Памяць: Чашніцкі раён : гісторыка-

дакументальныя хронікі гарадоў і раёнаў Беларусі / рэдкал.: М. Ц. 

Дробыш [і інш.] ; аўт.-уклад. Н. Т. Кіндзяева ; маст. Э. Э. Жакевіч. — Мн., 

1997. — С. 431. 

7. Румін, В. Адказнае заданне / В. Румін // Віцебскі рабочы. — 

1983. — 23 лют. 
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6 чэрвеня – 60 гадоў таму (1952) нарадзілася Рыжкова Ларыса 

Мікалаеўна, фалькларыстка, артыстка 
размоўнага жанру, ураджэнка г. Віцебска. 

6 чэрвеня – 55 гадоў таму (1957) нарадзіўся Міхасёў Генадзь 
Іванавіч, беларускі вучоны ў галіне механікі 
дэфармаванага цвёрдага цела, ураджэнец г. 
Барані Аршанскага раёна. 

6 чэрвеня 
 

       7 чэрвеня 

– 50 гадоў 

 

– 60 гадоў 

таму (1962) ўпершыню ў Віцебску пачалася 
трансляцыя перадач з Мінска. 

таму (1952) нарадзіўся Шушкевіч Уладзімір 
Канстанцінавіч, даследчык рэк і азёраў 
Лепельшчыны, ураджэнец Лепельскага раёна. 

10 чэрвеня – 35 гадоў таму (1977) нарадзіўся Сінкевіч Аляксей 
Васільевіч, беларускі спартсмен (гімнастыка 
спартыўная), заслужаны майстар спорту 
Беларусі, прызёр чэмпіянатаў свету, 
ураджэнец г. Віцебска. 

15 чэрвеня – 140 гадоў таму (1872) нарадзіўся Пагодзін Аляксандр 
Львовіч (1872–1947), рускі гісторык, філолаг, 
славіст, ураджэнец г. Віцебска. 

15 чэрвеня – 110 гадоў таму (1902) нарадзіўся Бабровіч Ян 
Станіслававіч (1902–1943), дзеяч 
рэвалюцыйнага руху ў Заходняй Беларусі, 
публіцыст, ураджэнец в. Параф'янава 
Докшыцкага раёна. 

16 чэрвеня – 115 гадоў таму (1897) нарадзіўся Шлюбскі Аляксандр 
Ануфрыевіч (1897–1941), этнограф, 
фалькларыст, бібліёграф, ураджэнец 
Расонскага раёна. 

16 чэрвеня 

 

 

 

  18 чэрвеня 
 

– 100 гадоў 

 

 

 

– 75 гадоў 

таму (1912) нарадзіўся Амбросаў Антон 
Лаўрэнавіч (1912–1984), беларускі 
фітапатолаг-вірусолаг, арганізатар і дырэктар 
Беларускага навукова-даследчага інстытута 
аховы раслін (1971–1978 гг.), ураджэнец в. 
Дрыколле Віцебскага раёна. 

таму (1937) нарадзіўся Наважылаў Леў 
Вітальевіч, Герой Сацыялістычнай Працы, 
былы дырэктар Наваполацкага ВА "Палімір". 

якой ваяваў С. Ф. Пшонны, на Першы Беларускі фронт. З сярэдзіны 1944 

года Сяргей Фаміч удзельнічаў у вызваленні Беларусі. 

Афіцэр разведкі старэйшы лейтэнант Пшонны вызначыўся ў баях 

пры фарсіраванні Віслы на поўдзень ад Варшавы. 2 жніўня 1944 года 

ўзвод разведчыкаў на чале з Сяргеем Фамічом Пшонным пераправіўся 

праз раку, дзе знішчыў агнявыя кропкі праціўніка. Ліквідаваў тэлефонную 

сувязь, разграміў штаб гітлераўскага зенітнага палка, захапіў 3 афіцэраў з 

дакументамі і палкавы сцяг ворага, садзейнічаў пераправе двух савецкіх 

палкоў. 

За ўзорнае выкананне баявых заданняў камандавання на фронце, 

барацьбу з нямецкімі захопнікамі і праяўленыя пры гэтым адвагу і 

геройства 24 сакавіка 1945 года С. Ф. Пшоннаму прысвоена званне Героя 

Савецкага Саюза.  

З 1946 года маёр у запасе. Пасля вайны жыў у Днепрапятроўску, 

працаваў начальнікам цэха на заводзе. 

Узнагароджаны ордэнамі Леніна, Айчыннай вайны 1-й ступені. 

Памёр 30 жніўня 1994 года. 
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20 чэрвеня – 50 гадоў таму (1962) нарадзіўся Хацяновіч Аляксандр 

Мікалаевіч, беларускі спартсмен (інваспорт, 
лёгкая атлетыка, бег), майстар спорту СССР 
міжнароднага класа, заслужаны майстар 
спорту Беларусі, ураджэнец в. Юркава 
Глыбоцкага раёна. 

22 чэрвеня – 75 гадоў таму (1937) нарадзіўся Левін Маісей 
Аронавіч, вучоны ў галіне тэарэтычнай і 
прыкладной механікі, доктар тэхнічных 
навук, ураджэнец г. Віцебска. 

25 чэрвеня – 65 гадоў таму (1947) заснаваны Полацкі завод 
"Праммашрамонт". 

26 чэрвеня – 135 гадоў таму (1877) нарадзіўся Фабрыцыус Ян 
Фрыцавіч (1877–1929), савецкі ваенны дзеяч, 
начальнік камандных курсаў РСЧА ў Полацку 
(1921–1923 гг.). У 1927 г. – камандзір і 
камісар 4-га стралковага корпуса ў Віцебску. 

26 чэрвеня – 85 гадоў таму (1927) нарадзіўся Матыль Уладзімір 
Якаўлевіч (1927–2010), кінарэжысёр, 
сцэнарыст, ураджэнец г. Лепеля. 

26 чэрвеня – 80 гадоў таму (1932) нарадзіўся Сімановіч Давід 
Рыгоравіч, паэт, празаік, эсэіст, 
літаратуразнавец, перакладчык. 

27 чэрвеня – 945 гадоў таму (1067) Орша ўпамінаецца ў "Аповесці 
мінулых гадоў". 

27 чэрвеня – 20 гадоў таму (1992) ў Прыдняпроўскім парку Оршы 
адкрыты помнік У. Караткевічу. 

29 чэрвеня – 100 гадоў таму (1912) нарадзіўся Хатулёў Пётр 
Фёдаравіч (1912–1937), беларускі крытык, 
ураджэнец г. Віцебска. 

29 чэрвеня – 70 гадоў таму (1942) створана Асвейская партызанская 
брыгада імя М.В. Фрунзе. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

— 2003. — 8 лют. — С. 4. 

2. Краснадубскі Іван Аляксандравіч // Беларуская 

энцыклапедыя : у 18 т. / рэдкал.: Г. П. Пашкоў (гал. рэд.) [і інш.]. — Мн., 

1999. — Т. 8. — С. 458. 

3. Краснодубский Иван Александрович // Республика Беларусь 

: энциклопедия : в 6 т. / редкол.: Г. П. Пашков (гл. ред.) [и др.]. — Мн., 

2007. — Т. 4. — С. 269. 

 

 

 

ПШОННЫ СЯРГЕЙ ФАМІЧ 

Да 90-годдзя з дня нараджэння (1922) 

 

Пшонны Сяргей Фаміч нарадзіўся 5 верасня 1922 года ў вёсцы 

Кушняроўка Чашніцкага раёна. З сялян. Да вайны працаваў токарам на 

Ленінградскім заводзе “Электрасіла”. У чэрвені 1941 года пайшоў на 

абарону Ленінграда. Пад горадам на Няве прыняў першы бой. Ваяваў пад 

Ленінградам, Петразаводскам, абараняў Мурманск, Кіраўск, харкаў. 

Чатыры разы быў паранены. Лячыўся ў шпіталі. Скончыў курсы 

малодшых лейтэнантаў у 1942 годзе, пасля чаго яго прызначылі 

камандзірам мінамётнага ўзвода. 

Камандаванне перакінула гвардзейскую Запарожскую 

Чырвонасцяжную ордэна Суворава і Багдана Хмяльніцкага дывізію, у 
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ЛІПЕНЬ 
 

20 гадоў таму (1992) ў Віцебску прайшоў I Міжнародны музычны 
фестываль "Славянскі базар". 

1 ліпеня – 85 гадоў таму (1927) нарадзіўся Клейн Леў Самуілавіч, 
археолаг, ураджэнец г. Віцебска. 

2 ліпеня – 200 гадоў таму (1812) адбыўся бой часцей 3-га 
кавалерыйскага корпуса расійскай арміі з 
французамі пад в. Казяны Браслаўскага раёна. 

2 ліпеня – 75 гадоў таму (1937) нарадзіўся Шашэнька Аляксандр 
Стэфанавіч (1937–2008), беларускі вучоны ў 
галіне ветэрынарнай медыцыны, прафесар. З 
1995 г. працаваў у Віцебскай акадэміі 
ветэрынарнай медыцыны. 

3 ліпеня – 105 гадоў таму (1907) нарадзіўся Лабанок Уладзімір 
Елісеевіч (1907–1984), Герой Савецкага 
Саюза, адзін з арганізатараў і кіраўнікоў 
антыфашысцкага і партызанскага руху на 
тэрыторыі Віцебскай вобласці ў Вялікую 
Айчынную вайну, дзяржаўны і партыйны 
дзеяч Беларусі. 

3 ліпеня – 105 гадоў таму (1907) нарадзіўся Стаховіч Алесь (сапр. 
Аляксандр Іосіфавіч ; 1907–1956), пісьменнік, 
ураджэнец Аршанскага раёна. 

4 ліпеня – 80 гадоў таму (1932) нарадзіўся Коршун Леанард 
Іванавіч, кандыдат тэхнічных навук, 
прафесар, ураджэнец г. Полацка. 

4 ліпеня – 10 гадоў таму (2002) на сесіі Баранскага гарсавета 
зацверджаны праекты герба і сцяга г. Барані. 

5 ліпеня – 75 гадоў таму (1937) нарадзіўся Шофман Леанід 
Ісаакавіч, беларускі вучоны ў галіне аграноміі, 
кормавытворчасці, ураджэнец г. Гарадка. 

консерваторию. После прослушивания Иван Александрович был зачислен на 

подготовительное отделение, поскольку до этого не учился в музыкальной 

школе и не знал нотной грамоты. Проучился 2 года на подготовительном 

отделении и 5 на вокальном. Окончил Белорусскую консерваторию в 1973 

году. С 1982 года — солист Белорусской филармонии. В концертном реперту-

аре камерная лирика современных композиторов, в т.ч. белорусских (А. 

Богатырёва, Д. Лукаса, И. Лученка, В. Оловникова, Ю. Семеняко, Д. 

Смольского и др.), арии из опер русских и зарубежных композиторов-класси-

ков и др.  

         Большой успех певцу принесла его гастрольная деятельность. 

Романсы и песни белорусских композиторов стали популярны благодаря 

его первому исполнению. 

         Более 30 сольных концертов в год исполняет певец. Вот небольшой 

список концертных программ, которые звучат в его исполнении: 

«Романсы русских и советских композиторов», «Арии из опер и романсы 

белорусских композиторов», «Романсы М. Глинки», «Старинные русские 

романсы». К празднованию 60-летия Победы в Великой Отечественной 

войне им подготовлена программа «Песни и романсы М. Блантера». 

         Иван Александрович представлял вокальное искусство Беларуси во 

многих странах мира: Америке, Кубе, Сирии, Испании, Франции, Польше, 

Чехословакии, Германии. Принимал участие в Днях культуры Республики 

Беларусь в Мурманске и Краснодаре, в Днях славянской письменности в 

Рязани, пел в концертном зале «Россия». Принимает активное участие в 

юбилейных и авторских концертах композиторов и поэтов Беларуси, 

выступает на главных площадках республики с творческими сольными 

вечерами. Ведет активную концертную деятельность в Республике 

Беларусь и за ее пределами. 
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6 ліпеня – 75 гадоў таму (1937) нарадзіўся Ковель Павел 

Васільевіч, вучоны-эканаміст, ураджэнец в. 
Восава Докшыцкага раёна. 

7 ліпеня – 125 гадоў таму (1887) нарадзіўся Шагал Марк Захаравіч 
(1887–1985), беларускі і французскі мастак, 
заснавальнік Віцебскага народнага мастацкага 
вучылішча, ураджэнец г. Віцебска. 

9 ліпеня – 75 гадоў таму (1937) нарадзілася Радомская Лілія 
Дзімітрыеўна, педагог, краязнаўца з Оршы. 

10 ліпеня – 155 гадоў таму (1857) нарадзіўся Бонч-Асмалоўскі 
Анатоль Восіпавіч (1857–1930), рэвалюцыянер-
народнік, ураджэнец г. Віцебска. 

12 ліпеня – 55 гадоў таму (1957) нарадзіўся Мядзведскі Уладзімір 
Аляксандравіч, беларускі вучоны ў галіне 
сельскай гаспадаркі, ураджэнец в. Адамаўка 
Чашніцкага раёна. 

14 ліпеня – 100 гадоў таму (1912) выйшаў першы нумар грамадска-
палітычнай газеты "Витебский вестник". 
Выходзіла на рускай мове да 16 красавіка 1917 г. 

14 ліпеня – 85 гадоў таму (1927) нарадзіўся Штыхаў Георгій 
Васільевіч, беларускі археолаг і гісторык-
медыевіст, даследчык старажытных гарадоў 
Полацкай зямлі. 

14 ліпеня – 60 гадоў таму (1952) нарадзіўся Шылко Віктар 
Аляксандравіч, жывапісец, графік, ураджэнец 
Гарадоцкага раёна. 

15 ліпеня – 200 гадоў таму (1812) пад Друяй адбылася бітва пад 
кіраўніцтвам генерала Я. Кульнева з 
французскай арміяй. 

15 ліпеня – 115 гадоў таму (1897) нарадзіўся Паўловіч Мікалай 
Браніслававіч (1897–1973), удзельнік 
грамадзянскай вайны і Вялікай Айчыннай вайны, 
ураджэнец в. Мазурына Шумілінскага раёна. 

16 ліпеня – 200 гадоў таму (1812) Віцебск быў акупіраваны  
французскай арміяй. 

20 ліпеня – 55 гадоў таму (1957) нарадзіўся Насевіч Вячаслаў 
Леанідавіч, беларускі гісторык, ураджэнец г. 
Віцебска. 

23 ліпеня – 195 гадоў таму (1817) нарадзіўся Шумахер Пётр 
Васільевіч (1817–1891), паэт, артыст, 
ураджэнец г. Оршы. 

гісторыка-дакументальныя хронікі гарадоў і раёнаў Беларусі / рэдкал.: У. 

С. Богаў [і інш.] ; уклад. С. В. Шайко ; маст. Э. Э. Жакевіч. — Мн., 2003. 

— С. 538. 

4. Саламевіч, І. У. Васілёнак Сяргей Іванавіч / І. У. Саламевіч // 
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КРАСНОДУБСКИЙ  

ИВАН АЛЕКСАНДРОВИЧ 

К 65-летию со дня рождения (1947) 

 

 

 

 

Краснодубский Иван Александрович родился 17 сентября 1947 года в 

деревне Кравцы Глубокского района. Высоко профессиональный певец с 

хорошей подготовкой, обладает баритоном красивого тембра и широкого 

диапазона. Заслуженный артист Беларуси (1980).  

Учился в школе в д. Лужки Шарковщинского района. Пел в 

школьной самодеятельности. Там его заметил основатель и руководитель 

известного в Беларуси хора Г. И. Цитович и рекомендовал для участия в 

различных музыкальных конкурсах. Постепенно будущий певец дошел до 

республиканского конкурса и в 1966 году в 16-летнем возрасте стал 

лауреатом I премии с песней «Нёман» на музыку Соколовского. Жюри 

конкурса посоветовало юному певцу пройти прослушивание в 
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24 ліпеня – 240 гадоў таму (1772) Віцебск уключаны ў склад Расіі ў 

выніку першага падзелу Рэчы Паспалітай. 

24 ліпеня – 60 гадоў таму (1952) нарадзілася Брыгадзіна Вольга 
Васільеўна, беларускі гісторык, ураджэнка 
г.п. Ула Бешанковіцкага раёна. 

26 ліпеня – 115 гадоў таму (1897) нарадзіўся Свэн Леанід (сапр. 
Савёнак Леанід Вікенцьевіч ; 1897–1974), 
празаік, журналіст, ураджэнец в. Вялец 
Глыбоцкага раёна. 

27 ліпеня – 35 гадоў таму (1977) нарадзілася Касцюкевіч Святлана 
Уладзіміраўна, гісторык, выкладчык 
Полацкага дзяржаўнага ўніверсітэта, 
ураджэнка г. Дзісны Міёрскага раёна. 

28 ліпеня – 105 гадоў таму (1907) нарадзіўся Лебедзеў Сяргей 
Малахіевіч (1907–1965), вучоны-геадэзіст, 
прафесар, ураджэнец г. Віцебска. 

29 ліпеня – 95 гадоў таму (1917) нарадзіўся Нікіфараў Пётр 
Паўлавіч (1917–1971), Герой Савецкага 
Саюза, удзельнік Вялікай Айчыннай вайны, 
ваенны лётчык, ураджэнец г. Віцебска. 

29 ліпеня – 60 гадоў таму (1952) нарадзіўся Масяйкоў Аляксандр 
Віктаравіч, мастак-жывапісец, ураджэнец г. 
Полацка. 

30 ліпеня – 55 гадоў таму (1957) на цалінныя землі Казахстана 
выехалі 250 юнакоў і дзяўчат з Полацка, каб 
прыняць удзел ва ўборцы ўраджаю. 

31 ліпеня – 195 гадоў таму (1817) нарадзіўся Храпавіцкі Ігнат 
Яўстахавіч (1817–1893), паэт, фалькларыст, 
грамадскі дзеяч, ураджэнец в. Каханавічы 
Верхнядзвінскага раёна. 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Хрэстаматыя Васілёнка для настаўнікаў “Народная творчасць” 

(1940) адкрывалася артыкулам “Аб спецыфіцы і сацыяльнай функцыі 

вуснай паэтычнай творчасці”. У ім аўтар разглядаў спецыфіку фальклору, 

яго паэтычныя сродкі, узаемасувязь з літаратурай. Творы фальклору 

размясціў па жанрах (“Замовы”, “Казкі”, “ Загадкі” і г.д.). У кніжку 

ўключаны і недасканалыя ў мастацкіх адносінах творы, але якія 

адпавядалі часу. 

У хрэстаматыю “Беларуская літаратура” (1951) увайшоў раздзел 

“Вуснапаэтычная творчасць”.  

Складальнік зборніка "Беларускі эпас" (1959, разам з М. 

Грынблатам і К. Кабашнікавым), хрэстаматыі для ВНУ "Вуснапаэтычная 

творчасць беларускага народа" (1959, разам з I. Гутаравым). 

У манаграфіі “Фальклор і беларуская літаратура эпохі феадалізму 

(XIV—XVIII ст.)” (1961) спрабаваў выявіць ролю фальклору ў гісторыі 

станаўлення старажытнай беларуская літаратуры, ставіў тэарэтычнае 

пытанне аб прынцыпе гістарызму ў вывучэнні фальклору. Дапусціў шмат 

метадалагічных і фактычных памылак. У ацэнцы літаратурнага працэсу і 

творчасці асобных пісьменнікаў быў не заўсёды паслядоўным. Спрошчана 

трактаваў ролю газеты “Наша ніва” ў згуртаванні беларускіх пісьменнікаў. 

Яго фальклорныя запісы ўвайшлі ў тамы серыі БНТ: “Чарадзейныя казкі” 

(ч. 1, 1973), “Сацыяльна-бытавыя песні” (1987). 

Памёр 15 красавіка 1982 года. 
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ЖНІВЕНЬ 
 

70 гадоў таму (1942) ў Казьянскім лесе Браслаўскага раёна пачаў 
дзейнічаць партызанскі атрад "Спартак". 

55 гадоў таму (1957) заснаваны піянерскі лагер "Арлёнак" ВА 
"Віцебскдрэў". Зараз – аздараўленчы лагер "Арлёнак". 

40 гадоў таму (1972) ў Віцебску адкрыты тэхнікум фізкультуры. У 1978 г. 
ён рэарганізаваны ў факультэт фізічнага выхавання Віцебскага 
педінстытута. 

40 гадоў таму (1972) пачаў дзейнічаць Асвейскі торфабрыкетны завод. 

1 жніўня – 155 гадоў таму (1857) ў Віцебску адкрыта першая 
кнігарня. 

1 жніўня – 115 гадоў таму (1897) нарадзіўся Рэзнікаў Аляксандр 
Ігнацьевіч (1897–1971), беларускі вучоны-
медык, загадчык кафедры інфекцыйных 
хвароб Віцебскага медыцынскага інстытута 
(1958–1971 гг.). 

1 жніўня – 100 гадоў таму (1912) нарадзіўся Сакмаркін Мікалай 
Аляксандравіч (1912–2008), адзін з кіраўнікоў 
партызанскага руху на тэрыторыі Віцебскай 
вобласці ў гады Вялікай Айчыннай вайны. 

2 жніўня – 105 гадоў таму (1907) нарадзіўся Супрун Сцяпан 
Паўлавіч (1907–1941), двойчы Герой 
Савецкага Саюза, лётчык-знішчальнік. 
Загінуў у паветраным баі ля в. Палявая 
Талачынскага раёна.  

3 жніўня – 110 гадоў таму (1902) нарадзіўся Кожар Ілья Паўлавіч 
(1902–1967), Герой Савецкага Саюза, адзін з 
арганізатараў і кіраўнікоў антыфашысцкага 
падполля і партызанскага руху на 
Гомельшчыне, ураджэнец в. Малое Гальцэва 
Талачынскага раёна. 

 

 

 

 

ВАСІЛЁНАК СЯРГЕЙ ІВАНАВІЧ 

Да 110-годдзя з дня нараджэння (1902) 

 

 

 

 

Васілёнак Сяргей Іванавіч нарадзіўся 23 верасня 1902 года ў 

вёсцы Запруддзе Сенненскага раёна. Літаратуразнавец, гісторык 

літаратуры, фалькларыст. Кандыдат філалагічных навук (1940).  

Скончыў БДУ у 1929 годзе. Працаваў у Віцебскім (1932—1934) і 

Магілёўскім педінстытутах. У 1940 годзе абараніў кандыдацкую 

дысертацыю. З 1941 года Сяргей Іванавіч – дацэнт. У 1946—1960 гг. 

выкладаў беларускую літаратуру і фальклор у Маскоўскім універсітэце. 

Адначасова некалькі гадоў працаваў у Гомельскім педінстытуце. Кіраваў 

летняй фальклорнай практыкай студэнтаў.  

Запісваў творы беларускага фальклору, народныя песні і казкі, 

прыказкі і прымаўкі. У 1933 годзе выдаў зборнік беларускага фальклору 

“Пад панскім бізуном”, у які ўвайшлі песні прыгонных сялян “Не плач, 

маё дзіцятка”, “Добры наш пан”, “Ах ты, сонца-сонейка” і іншыя, казкі ці 

ўрыўкі з іх (“Жаласлівая пані”, “Пану навука”, “ З чаго ліха на свеце”, 

“Асілак” і іншыя). У прадмове з вульгарна-сацыялагічных пазіцый 

негатыўна ацэньваў дзейнасць ранейшых фалькларыстаў, не ўлічваў 

гістарычных абставін часу. 
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3 жніўня – 95 гадоў таму (1917) нарадзіўся Зайцаў Мікалай 

Фядотавіч (1917–2003), генерал-маёр авіяцыі, 
удзельнік Вялікай Айчыннай вайны, 
Ганаровы грамадзянін г. Віцебска. 

3 жніўня – 60 гадоў таму (1952) нарадзілася Палякова Ларыса 
Міхайлаўна (1952–1981), графік, ураджэнка 
Чашніцкага раёна. 

5 жніўня – 120 гадоў таму (1892) нарадзіўся Трусевіч Барыс 
Іпалітавіч (1892–1961), беларускі вучоны ў 
галіне ўнутранай медыцыны, акадэмік НАН 
Беларусі, заслужаны дзеяч навукі БССР, 
ураджэнец г. Віцебска. 

5 жніўня – 65 гадоў таму (1947) нарадзіўся Маркавец Віктар 
Пятровіч, беларускі мастак, ураджэнец г. 
Докшыцы. 

6 жніўня – 60 гадоў таму (1952) адкрыта Полацкая гарадская 
бібліятэка № 2. Зараз – дзіцячая бібліятэка імя 
Я. Журбы. 

9 жніўня – 85 гадоў таму (1927) нарадзіўся Федароўскі Мацвей 
Львовіч (1927–1992), беларускі акцёр, 
педагог, заслужаны артыст БССР, акцёр 
Беларускага тэатра імя Я. Коласа (1950–1961 
гг.). 

10 жніўня – 70 гадоў таму (1942) нарадзілася Гладкіх Людміла 
Васільеўна, беларускі хімік, ураджэнка в. 
Пашкова Сенненскага раёна. 

12 жніўня – 115 гадоў таму (1897) нарадзіўся Мітрашэнка Аляксандр 
Якаўлевіч (1897–1964), урач, загадчык кафедры 
хірургіі ВДМУ, ураджэнец Віцебскай губерні. 

12 жніўня – 75 гадоў таму (1937) заснавана бешанковіцкая раённая 
газета "Зара". 

13 жніўня 

 

 

14 жніўня 

– 85 гадоў 

 

 

– 170 гадоў 

таму (1927) нарадзіўся Мірончык Іван 
Мікалаевіч, беларускі вучоны ў галіне 
паталагічнай анатоміі, ураджэнец в. 
Жарсцвянка Шаркаўшчынскага раёна. 

таму (1842) нарадзіўся Кавалеўскі Уладзімір 
Ануфрыевіч (1842–1883), прыродазнавец, 
заснавальнік эвалюцыйнай палеанталогіі, 
ураджэнец Віцебскай губерні. Ажыццявіў 
падарожжа па Еўропе і Паўночнай Амерыцы. 

Крачкоўскі // Зара (Бешанковічы). — 2007. — 29 мая. — С. 3. 

4. Крачкоўскі, А. На шляху станаўлення / А. Крачкоўскі // Зара 

(Бешанковічы). — 2007. — 8 мая. — С. 3. 

5. Крачкоўскі, А. Першы ваенны нумар / А. Крачкоўскі // Зара 

(Бешанковічы). — 2007. — 18 мая. — С. 7. 

6. Крачкоўскі, А. У радах народных мсціўцаў / А. Крачкоўскі // 

Зара (Бешанковічы). — 2007. — 22 мая. — С. 2. 

7. Крачкоўскі, А. Так нараджалася газета / А. Крачкоўскі // Зара 

(Бешанковічы). — 2007. — 13 крас. — С. 2. 

8. Паўлоўская, Л. З палымянаю назвай “Зара” / Л. Паўлоўская // 

Зара (Бешанковічы). — 2007. — 7 жн. — С. 1. 
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14 жніўня – 110 гадоў таму (1902) нарадзіўся Тарлоўскі Васіль 

Іванавіч (1902–1990), Герой Савецкага Саюза, 
удзельнік вызвалення Віцебскай вобласці ад 
нямецка-фашысцкіх захопнікаў. 

15 жніўня – 100 гадоў таму (1912) нарадзіўся Навіцкі Яўген Гаўрылавіч 
(1912–1997), Герой Савецкага Саюза, ваенны 
лётчык, удзельнік Вялікай Айчыннай вайны, 
ураджэнец в. Копцевічы Чашніцкага раёна. 

15 жніўня – 85 гадоў таму (1927) нарадзіўся Юпатаў Стэфан 
Іванавіч (1927–1993), беларускі вучоны ў 
галіне хірургіі, доктар медыцынскіх навук, 
ураджэнец в. Іванава Бешанковіцкага раёна. 

15 жніўня – 40 гадоў таму (1972) ў г.п. Коханава Талачынскага 
раёна адкрыта дзіцячая музычная школа. 

15 жніўня – 25 гадоў таму (1987) заснаваны Чашніцкі гістарычны 
музей. Адкрыты 30.03.1991 г. 

16 жніўня – 45 гадоў таму (1967) нарадзілася Астрога Валянціна 
Міхайлаўна, гісторык, ураджэнка в. 
Жарсцвянка Пастаўскага раёна. 

17 жніўня – 105 гадоў таму (1907) нарадзіўся Багарад Самуіл 
Нахманавіч (1907–1996), Герой Савецкага 
Саюза, камандзір падводнай лодкі, ураджэнец г. 
Віцебска. 

17 жніўня – 55 гадоў таму (1957) нарадзіўся Сярожкін Аляксандр 
Міхайлавіч, краязнавец, даследчык гісторыі 
Аршанскага раёна. 

20 жніўня – 70 гадоў таму (1942) нарадзіўся Шамшур Вячаслаў 
Вячаслававіч, беларускі мастацтвазнавец, 
мастак, прафесар ВДУ імя П.М. Машэрава, 
ураджэнец в. Пціцкія Міёрскага раёна. 

20 жніўня – 65 гадоў таму (1947) ў Оршы адкрыта СШ № 6. 

22 жніўня – 95 гадоў таму (1917) нарадзіўся Шчарбакоў Георгій 
Барысавіч (1917–1989), беларускі рэжысёр, 
тэатральны дзеяч, галоўны рэжысёр Беларускага 
тэатра імя Я. Коласа (1958–1962 гг.). 

22 жніўня – 95 гадоў таму (1917) нарадзіўся Мацюшэўскі 
Канстанцін Вікенцьевіч, дзяржаўны і 
партыйны дзеяч БССР, ураджэнец в. Новае 
Палюдава Талачынскага раёна. 

ж людзей працавала і ў друкарні. Было шмат цяжкасцей. Не ставала 

паперы, шрыфтоў, належнага абсталявання, была цякучасць кадраў. 

Тэксты друкаваліся на партызанскай машынцы. Потым у друкарню набылі 

лінатып. Працавалі 3 аддзелы рэдакцыі: масавы, партыйны і 

сельскагаспадарчы. 

Пад назвай “Сталінец” газета выдавалася да 1956 года. У 1956—

1957 гг. яна мела назву “За Радзіму”. З лютага 1957 года раённая газета 

стала называцца “Зара”. 

На працягу свайго існавання выданне шматгранна асвятляе жыццё 

раёна, актыўна садзейнічае фарміраванню грамадскай думкі. 

У цяперашні час газета па-ранейшаму з’яўляецца трыбунай 

шырокіх мас. З дапамогай аўтарскага калектыву раёнка імкнецца 

ўсебакова асвятляць працоўныя справы калектываў, іх праблемы і 

цяжкасці, расказваць пра змены ў жыцці грамадства, весці летапіс спраў і 

здзяйсненняў працаўнікоў вёскі. Галоўным героем усіх газетных 

публікацый з’яўляецца чалавек працы. Значнае месца ў газеце займае 

маладзёжная тэматыка. 

Пры рэдакцыі створаны пазаштатныя аддзелы: эканомікі, 

жывёлагадоўлі, раслінаводства, прававы, за бяспеку руху і ахову 

правапарадку, экалагічны, сацыяльны. Рэдакцыя мае ўласны настольна-

выдавецкі комплекс, на якім набіраюцца і вярстаюцца матэрыялы. 

За актывізацыю работы па выхаванню сродкамі друку моладзі на 

слаўных прыкладах бацькоў і дзядоў “Зара” адзначана Граматай 

Савецкага камітэта ветэранаў вайны. 
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23 жніўня – 40 гадоў таму (1972) нарадзіўся Лобач Уладзімір 

Аляксандравіч, гісторык, этнограф, 
краязнавец, выкладчык Полацкага 
дзяржаўнага ўніверсітэта, ураджэнец г. 
Наваполацка. 

24 жніўня – 55 гадоў таму (1957) нарадзіўся Яноўскі Вячаслаў 
Яўгенавіч, спартсмен, чэмпіён Алімпійскіх 
гульняў, Ганаровы грамадзянін г. Віцебска, 
ураджэнец г. Віцебска. 

28 жніўня – 75 гадоў таму (1937) нарадзілася Ільіна Зінаіда 
Макараўна, беларускі вучоны ў галіне 
эканомікі, ураджэнка в. Зарэчча Аршанскага 
раёна. 

28 жніўня – 70 гадоў таму (1942) ўтворана партызанская брыгада 
"Дубава" ў Чашніцкім раёне. 

28 жніўня – 25 гадоў таму (1987) ў Наваполацку адкрыта СШ № 12. 

30 жніўня – 10 гадоў таму (2002) ў пас. Абухава Аршанскага раёна 
адкрылася тэлерадыёстанцыя (будавалася з 
1998 г.). Вежа мае велічыню 223 м, радыус 
ахопу 80 км. 

 

 
 
 

ВЕРАСЕНЬ 
 

150 гадоў таму (1862) заснаваны Віцебскі Цэнтральны архіў старажытных 
грамат. У 1903 г. перададзены ў г. Вільня. 

80 гадоў таму (1932) ў Віцебску заснавана школа ФЗВ пры фабрыцы імя 
КІМ. Зараз – ПТВ № 46. 

70 гадоў таму (1942) пачало дзейнічаць Браслаўскае партызанскае 
падполле. Дзейнічала да ліпеня 1944 г. 

70 гадоў таму (1942) былі арганізаваны Расонска-Асвейская і Ушацка-
Лепельская партызанскія зоны. 

60 гадоў таму (1952) ў Віцебску пачаў працаваць завод 
электравымяральных прыбораў. 

Несцеравіч Прыгожы, Рыгор Дзмітрыевіч Галкоўскі. 

Да 1939 года газета “Сталінец” выходзіла 9 разоў у месяц. У 

кастрычніку таго ж года бюро райкама КП(б)Б зацвердзіла перыядычнасць 

выхаду ў друк 12 разоў у месяц. Тады ж было прынята рашэнне аб 

умацаванні паліграфічнай базы газеты. Ёй быў перададзены адзін з 

будынкаў, пасля рэканструкцыі якога тут размясцілася друкарня. 

У пачатку Вялікай Айчыннай вайны выдадзена каля 10 нумароў 

“Сталінца”. 1 ліпеня 1941 года газета выйшла ў апошні раз. Рэдакцыя 

была эвакуіравана разам з маёмасцю і дакументамі ў бок Смаленска. 

Вырашана было схаваць толькі шрыфты і некаторае абсталяванне з 

надзеяй на лепшыя часы. З гэтага часу раёнка становіцца на ваенныя 

рэйкі, нягледячы на тое, што выпуск газеты спыняецца.  

8 кастрычніка 1942 года каля вёскі Канчаны Гарадоцкага раёна 

адбылося пасяджэнне Бешанковіцкага падпольнага райкама партыі. На ім 

было прынята рашэнне аб аб’яднанні асобных атрадаў “Сібірак”, І. С. 

Банкарова, А. С. Ільіна і дыверсійнай групы М. П. Іванішкіна ў 

партызанскую брыгаду “За Савецкую Беларусь” на чале з Паўлам 

Мінаевічам Раманавым. Амаль з утварэннем брыгады ў атрадах пачалі 

выпускацца рукапісныя лістоўкі і баявыя лісткі. Яны распаўсюджваліся 

разведчыкамі і падпольшчыкамі ў населеных пунктах раёна. Такое 

інфармаванне жыхароў доўжылася да мая 1943 года, пакуль не аднавіўся 

выхад раённай газеты. Яе рэдактарам была зацверджана Анісся Фамінічна 

Мацулевіч. Менавіта яна і некалькі памочнікаў-добраахвотнікаў набіралі і 

пісалі матэрыялы. Рэдактар рабіла макет газеты, які разам з матэрыяламі 

партызанамі-кур’ерамі дастаўляліся раз у месяц у лепельскую падпольную 

друкарню, дзе выдавалася газета. Тыя ж людзі дастаўлялі свежыя нумары 

“Сталінца” ў размяшчэнне партызан-раманаўцаў. Колькасць экзэмпляраў 

не была пастаяннай, але менш за 200 экзэмпляраў газеты друкарня не 

выдавала. Усё залежала ад наяўнасці паперы.   

У 1945 годзе рэдакцыя газеты і друкарня размяшчаліся ў былой 

графскай канюшні. Творчы штат быў невялікі – усяго 3 чалавекі. Столькі 
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1 верасня – 75 гадоў таму (1937) нарадзіўся Засценскі Леанід 

Сямёнавіч, вучоны ў галіне лясной гаспадаркі, 
доктар сельскагаспадарчых навук, ураджэнец 
в. Кратуна Аршанскага раёна. 

1 верасня – 45 гадоў таму (1967) ў Міёрах адкрыта музычная школа. 

1 верасня – 35 гадоў таму (1977) ў Барані адкрыта музычная школа. 

1 верасня – 35 гадоў таму (1977) ў Оршы адкрыта мастацкая школа. 

5 верасня – 90 гадоў таму (1922) нарадзіўся Пшонны Сяргей Фаміч 
(1922–1994), Герой Савецкага Саюза, ваенны 
разведчык, удзельнік Вялікай Айчыннай 
вайны, ураджэнец в. Кушняроўка Чашніцкага 
раёна. 

7 верасня – 65 гадоў таму (1947) нарадзіўся Забела Леанід 
Яўгенавіч (1947–2002), беларускі вучоны ў 
галіне матэматыкі, ураджэнец г. Оршы. 

7 верасня – 35 гадоў таму (1977) Віцебскі станкабудаўнічы завод 
імя Камінтэрна ўзнагароджаны ордэнам 
Працоўнага Чырвонага Сцяга. 

8 верасня – 35 гадоў таму (1977) нарадзіўся Казак Мікалай 
Пятровіч, беларускі спартсмен (скачкі на 
батуце), чэмпіён свету, чэмпіён Еўропы, 
ураджэнец г. Віцебска. 

10 верасня – 115 гадоў таму (1897) нарадзіўся Пальмбах Аляксандр 
Адольфавіч (1897–1963), савецкі вучоны-
цюрколаг, ураджэнец г. Верхнядзвінска. 

11 верасня – 105 гадоў таму (1907) нарадзіўся Сікорскі Сяргей Іванавіч 
(1907–1960), Герой Савецкага Саюза,  арганізатар 
партызанскага руху на тэрыторыі Віцебскай 
вобласці ў Вялікую Айчынную вайну. 

11 верасня – 85 гадоў таму (1927) нарадзіўся Блюм Уладзімір 
Іванавіч, стваральнік музея лакаматыўнага 
дэпо ў Оршы. 

14 верасня – 100 гадоў таму (1912) нарадзіўся Бірулін Міхаіл 
Фёдаравіч (1912–1999), адзін з кіраўнікоў 
партызанскага руху на тэрыторыі Віцебскай 
вобласці ў гады Вялікай Айчыннай вайны, 
Ганаровы грамадзянін г. Віцебска. 

 
ГАЗЕТА “ЗАРА”  

Да 80-годдзя з дня заснавання (1932) 

 

 

 

 

Са жніўня 1932 года ў Бешанковіцкім раёне выдаецца газета 

“Зара”. Тыраж газеты сёння – звыш 2320 экзэмпляраў. Заснавальнікі – 

раённы выканаўчы камітэт, раённы Савет дэпутатаў. Газета выходзіць на 

беларускай і рускай мовах два разы на тыдзень. Рэдактар газеты — 

Ларыса Паўлоўская. 

16 ліпеня 1932 года было разгледжана пытанне аб заснаванні 

раённай газеты. 29 ліпеня рэдактарам газеты быў зацверджаны Якаў 

Шылянкоў, яго намеснікам – Сцяпан Арсенцьевіч Ялоўнік.  

Першы нумар газеты “Сталінец” выдадзены ў раёне 12 жніўня 1932 

года. У гэты ж дзень чатыры з палавінай тысячы экзэмпляраў раёнкі 

паступілі падпісчыкам.  

Пазней у розныя гады яе рэдагавалі Фёдар Нічыпаравіч Шаірка, 

Міхаіл Раманавіч Сямёнаў, Абрам Вульфавіч Глікман, Анісся Фамінічна 

Мацулевіч, Станіслаў Мікалаевіч Саўрыцкі, Л. Ушаў, Іван Сямёнавіч 

Конаш, Барыс Іванавіч Сувораў, Уладзімір Арцёмавіч Ганковіч, Міхаіл 
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17 верасня – 175 гадоў таму (1837) нарадзіўся Карнацэвіч Іосіф 

Васільевіч (1837–1928), удзельнік паўстання 
1863–1864 гг., медык, ураджэнец в. 
Станелевічы Пастаўскага раёна. 

17 верасня – 65 гадоў таму (1947) нарадзіўся Краснадубскі Іван 
Аляксандравіч, беларускі спявак, заслужаны 
артыст Беларусі, ураджэнец в. Краўцы 
Глыбоцкага раёна. 

18 верасня – 65 гадоў таму (1947) нарадзіўся Падшывалаў Уладзімір 
Паўлавіч, беларускі вучоны ў галіне геадэзіі, 
загадчык кафедры прыкладной геадэзіі 
Полацкага дзяржаўнага ўніверсітэта. 

19 верасня – 45 гадоў таму (1967) ў Полацку быў заснаваны 
Нацыянальны гісторыка-культурны музей-
запаведнік. 

20 верасня – 65 гадоў таму (1947) нарадзілася Мдзівані Таццяна 
Герасімаўна, беларускі музыказнаўца, 
педагог, ураджэнка г. Полацка. 

22 верасня – 70 гадоў таму (1942) нарадзіўся Шумейка Мікалай 
Максімавіч, беларускі фізік-тэарэтык, 
ураджэнец г. Дуброўна. 

23 верасня – 110 гадоў таму (1902) нарадзіўся Васілёнак Сяргей 
Іванавіч (1902–1982), беларускі 
літаратуразнавец і фалькларыст, ураджэнец в. 
Запруддзе Сенненскага раёна. У 1932–1934 гг. 
працаваў у Віцебскім педінстытуце. 

23 верасня – 75 гадоў таму (1937) нарадзілася Эльяшэвіч Алена 
Георгіеўна, беларускі вучоны ў галіне 
фармацэўтычных навук, загадчык кафедры 
Віцебскага дзяржаўнага медыцынскага 
ўніверсітэта (1987–1996 гг.). 

25 верасня – 80 гадоў таму (1932) нарадзіўся Яцко Мікалай 
Антонавіч, беларускі вучоны ў галіне 
жывёлагадоўлі, доктар сельскагаспадарчых 
навук, прафесар ВДАВМ, ураджэнец в. 
Харакова Шумілінскага раёна. 

26 верасня – 110 гадоў таму (1902) нарадзіўся Люднікаў Іван Ільіч 
(1902–1976), генерал-палкоўнік, Герой Савецкага 
Саюза, удзельнік вызвалення Віцебшчыны. 

Раннім творам уласціва рэалістычная трактоўка вобразаў: 

«Вясна» (1976), «Антонаўскія яблыкі» (1979), «Каляды» (1981), «Гандляр 

кветкамі» (1983), «Мір на зямлі» (1980). З сярэдзіны 1980-х гадоў 

кампазіцыі набываюць фармальна-жывапісны характар: «Падзенне», 

«Малевічу прысвячаецца», «Стыхія» (усе 1988), «Апошні трамвай», 

«Белая карціна» (абедзве 1989), «Космас» (1990), «Утро» (1993), «Яблык 

Евы» (2000), «Два», «Рытмы вечара», «Ноч уваходзіць у горад» (усе 2002). 

Творы вызначаюцца асацыятыўнай вобразнасцю, дынамікай 

кампазіцыйных рытмаў, эмацыянальнай выразнасцю колераў. 
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27 верасня – 110 гадоў таму (1902) нарадзілася Панкова Соф'я Сяргееўна 

(1902–1942), адна з кіраўнікоў Віцебскага 
падполля ў гады Вялікай Айчыннай вайны. 

 

 
 
 

КАСТРЫЧНІК 
 

35 гадоў таму (1977) ў в. Ляўкі Аршанскага раёна адкрыты філіял 
Літаратурнага музея Я. Купалы ў Мінску. 

15 гадоў таму (1997) на Гарадоччыне прайшлі першыя Вераніцынскія 
чытанні. 

1 кастрычніка – 400 гадоў таму (1612) нарадзіўся Храпавіцкі Ян Антоній 
(1612–1685), дзяржаўны дзеяч Рэчы 
Паспалітай, ураджэнец Віцебскага раёна. 

1 кастрычніка – 65 гадоў таму (1947) нарадзіўся Леках Сямён 
Навумавіч, вучоны ў галіне металургіі, доктар 
тэхнічных навук, заслужаны вынаходнік 
Беларусі, ураджэнец г. Глыбокае. 

2 кастрычніка – 50 гадоў таму (1962) ў г. Дуброўна заснавана СПТВ 
№ 35. З мая 1970 г. – ПТВ № 171. 

3 кастрычніка – 75 гадоў таму (1937) нарадзіўся Радкевіч Яўген 
Рыгоравіч (1937–1999), беларускі пісьменнік, 
ураджэнец г. Сянно. 

6 кастрычніка – 85 гадоў таму (1927) адбыўся I з'езд работніц і 
сялянак, членаў Саветаў Віцебскай акругі. 

8 кастрычніка – 100 гадоў таму (1912) нарадзіўся Далбешкін Пётр 
Лукіч (1912–1943), Герой Савецкага Саюза, 
удзельнік Вялікай Айчыннай вайны, 
ураджэнец в. Паўлавічы Віцебскага раёна. 

9 кастрычніка – 55 гадоў таму (1957) нарадзілася Кунцэвіч Зінаіда 
Сцяпанаўна, беларускі вучоны ў галіне 
педагогікі, дэкан факультэта павышэння 
кваліфікацыі па педагогіцы і псіхалогіі 
ВДМУ, ураджэнка г. Віцебска. 

 

 

ШЫЛКО ВІКТАР АЛЯКСАНДРАВІЧ 

Да 60-годдзя з дня нараджэння (1952) 

 

 

 

 

Шылко Віктар Аляксандравіч нарадзіўся 14 ліпеня 1952 года ў 

вёсцы Зарэчча Гарадоцкага раёна.  

Мастак. Яго карціны — сапраўдны жывапіс, дзе прысутнічае 

жывы колер. Колер кахання і трагедыі, радасці і трывогі. Колер як 

душэўны стан. Скончыў у 1974 годзе мастацка-графічны  факультэт 

Віцебскага педагагічнага інстытута, член творчага аб'яднання «Квадрат». 

Прымаў удзел у шматлікіх выставах у нашай краіне і за мяжой 

(Фінляндыі, Іспаніі, Польшчы, Германіі, Аўстрыі, Канадзе, Амерыцы). 

«Viktor» (аўтограф Шылко) — індывідуальнае імя ў «Квадраце», 

які ў свой час аб'яднаў маладых мастакоў, што паўсталі супраць руціны ў 

мастацтве. Дух барацьбы ўласцівы Віктару Шылко. Барацьбы перш за ўсё 

ўнутры самога сябе. Барацьбы з догмамі, з творчым застоем. Ён нязменна 

шукае сябе, свой знак адрознення. Яму блізкая пластыка Гойі, пошукі 

Маціса. Абстракцыянізм, якім у свой час захапіўся Шылко, быў толькі 

нагодай сысці з пракладзенага шляху ў жывапісе. Сёння мастак аддае 

перавагу пошукам гармоніі, філасофіі колеру. Спрабуе перанесці на 

палатно фарбы прыроды, суаднесці іх з душэўнымі перажываннямі, 

стварыць легенду колеру. 
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10 кастрычніка  – 130 гадоў таму (1882) нарадзіўся Брэслаў Барыс 

Абрамавіч (1882–1943), удзельнік 
рэвалюцыйнага руху, публіцыст, гісторык, 
ураджэнец в. Мікуліна Талачынскага раёна. 

10 кастрычніка  – 75 гадоў таму (1937) нарадзіўся Барадуля Валянцін 
Аляксеевіч, беларускі вучоны ў галіне 
цеплаэнергетыкі, ураджэнец г.п. Копысь 
Аршанскага раёна. 

16 кастрычніка  – 75 гадоў таму (1937) нарадзілася Сяргеева Галіна 
Гаўрылаўна, гісторык, ураджэнка 
Сенненскага раёна. 

16 кастрычніка  – 55 гадоў таму (1957) нарадзіўся Сокалаў-Воюш 
Сяржук (сапр. Сокалаў Сяргей Анатольевіч), 
пісьменнік, ураджэнец Полацкага раёна. 

17 кастрычніка  – 200 гадоў таму (1812) адбылася бітва з французскімі 
войскамі каля г. Полацка. 

17 кастрычніка  – 105 гадоў таму (1907) нарадзіўся Бумагін Іосіф 
Раманавіч (1907–1945), Герой Савецкага 
Саюза, удзельнік Вялікай Айчыннай вайны, 
ураджэнец г. Віцебска. 

20 кастрычніка 

 

 

21 кастрычніка 

 – 70 гадоў 

 

 

 – 115 гадоў 

таму (1942) нарадзіўся Бука Вячаслаў 
Ульянавіч, беларускі вучоны ў галіне 
біяхіміі, ураджэнец в. Маркі 
Шаркаўшчынскага раёна. 

таму (1897) нарадзіўся Мінін Яфім 
Сямёнавіч (1897–1941), мастак-графік, 
ураджэнец г. Віцебска. 

21 кастрычніка  – 75 гадоў таму (1937) нарадзіўся Бабенка Эрнст 
Міхайлавіч, вучоны ў галіне хімічнай 
тэхналогіі паліва, былы рэктар 
Наваполацкага палітэхнічнага інстытута, 
рэктар Полацкага ўніверсітэта (1993–2003 
гг.). 

23 кастрычніка  – 100 гадоў таму (1912) нарадзіўся Ліўшыц Хаім 
Майсеевіч, жывапісец, педагог, ураджэнец 
г. Віцебска. 

5. Рублеўскі, С. Трэці юбілей / С. Рублеўскі // Народнае слова. 

— 2007. — 26 чэрв. — С. 4. 

6. Сімановіч Давід Рыгоравіч // Беларусская энцыклапедыя : у 

18 т. / рэдкал.: Г. П. Пашкоў (гал. рэд.) [і інш.]. — Мн., 2002. — Т. 14. — 

С. 363. 

7. Сімановіч Давід // Беларускія пісьменнікі : біябібліяграфічны 

слоўнік : у 6 т. / пад рэд. А. В. Мальдзіса. — Мн., 1995. — Т. 5. — С. 308—

311. 

8. Сімановіч Давід // Пісьменнікі Віцебшчыны : даведнік. — 

Віцебск, 2001. — С. 73—76. 
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23 кастрычніка  – 95 гадоў таму (1917) нарадзіўся Куксёнак Іван 

Архіпавіч, адзін з кіраўнікоў партызанскага 
руху ў Віцебскай вобласці ў гады Вялікай 
Айчыннай вайны, камандзір партызанскай 
брыгады імя ВЛКСМ (1943–1944 гг.), 
ураджэнец в. Шчамілаўка Віцебскага павета. 

25 кастрычніка  – 55 гадоў таму (1957) нарадзіўся Гарбуль Пётр 
Іванавіч, беларускі гісторык, ураджэнец в. 
Юралава Верхнядзвінскага раёна. 

26 кастрычніка  – 200 гадоў таму (1812) адбылося вызваленне Віцебска 
ад французскіх войск. 

27 кастрычніка  – 85 гадоў таму (1927) нарадзілася Марціновіч Ізабела 
Іванаўна, беларускі юрыст, ураджэнка г.п. 
Багушэўск Сенненскага раёна. 

27 кастрычніка  – 70 гадоў таму (1942) нарадзіўся Бубала Антон 
Францавіч, краязнавец, паэт, ураджэнец в. 
Гісялёва Верхнядзвінскага раёна. 

29 кастрычніка  – 65 гадоў таму (1947) ў Полацку быў адкрыты 
педагагічны інстытут. У 1958 г. ён 
аб'яднаны з Віцебскім педінстытутам. 

29 кастрычніка  – 60 гадоў таму (1952) нарадзіўся Лызікаў Анатоль 
Мікалаевіч, беларускі вучоны ў галіне 
хірургіі, ураджэнец г. Віцебска. 

30 кастрычніка  – 60 гадоў таму (1952) нарадзілася Алесіч Лілія 
Мікалаеўна, беларуская спартсменка 
(стральба кулявая, пісталет), чэмпіёнка 
СССР (1973 г.), ураджэнка г. Віцебска. 

31 кастрычніка  – 60 гадоў таму (1952) нарадзілася Круцікава Вера 
Іванаўна, беларускі трэнер (скачкі на 
батуце), майстар спорту СССР, заслужаны 
трэнер Беларусі, ураджэнка г. Віцебска. 

31 кастрычніка  – 20 гадоў таму (1992) ў Докшыцкім раёне адкрыты 
мемарыяльны комплекс "Ходараўка" на 
месцы расстрэлу нямецка-фашысцкімі 
захопнікамі 600 мірных жыхароў і 200 
італьянскіх вайскоўцаў. 

 

А. С. Пушкина (1949). Лауреат Шагаловской премии (1992), городской 

премии «Созвездие муз» (1996), премии им. В. С. Короткевича (2001). 

Первое стихотворение Давида Симановича «Парк Победы» 

опубликовано в 1948 году в мозырской областной газете «Большевик 

Полесья». В 1955 году журнал «Новый мир» напечатал его стихи. В 1959 

году вышел первый сборник поэзии «Весенняя сказка». 

Давид Симанович — автор книг прозы «Подорожная 

Александра Пушкина», «Сквозь даль времён». Пишет об известных 

людях, чьи судьбы связаны с Беларусью и Витебском. 

Непосредственностью, открытостью отмечены его книги для детей 

«Волшебный луг», «Зелёный кузнечик». Автор телепьес «Яков 

Свердлов» (1963), «Осенний букет» (1964), сценариев для фильмов 

«Молодость древнего города» (1964), «Баллада о красном кавалеристе» 

(1968), «Литературными маршрутами Витебщины» (1969). Стихи 

переведены на многие языки. Поэт часто выступает и сам как 

переводчик. Многие его стихи положены на музыку И. 

Лученком, Б. Носовским, А. Гоманом, Н. Устиновой, В. Савиновым, В. 

Шевяковым, Н. Нестеренко. 

Исследует творчество М. Шагала. Председатель Шагаловского 

комитета. Председатель Пушкинского комитета. Руководитель и 

организатор Дней литературы, посвященных В. С. Короткевичу. 
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ЛІСТАПАД 
 

230 гадоў таму (1782) канцлер А. Сапега прадаў Дубровенскае графства 
князю Р. Пацёмкіну. 

200 гадоў таму (1812) М.І. Кутузаў адпачываў у в. Ланенка Дубровенскага 
раёна. 

65 гадоў таму (1947) ў Віцебску ўведзена ў строй першая чарга дыванова-
плюшавага камбіната. 

1 лістапада – 110 гадоў таму (1902) нарадзіўся Дземяшкевіч Адам 
Станіслававіч (1902–1962), генерал-лейтэнант 
авіяцыі, ураджэнец г. Оршы. 

1 лістапада – 85 гадоў таму (1927) ў Полацку адкрыты акружны суд. 

1 лістапада – 70 гадоў таму (1942) нарадзіўся Русецкі Аркадзь 
Уладзіміравіч, беларускі гісторык, 
культуролаг, рэктар ВДУ імя П.М. Машэрава 
(1997–2009 гг.). 

3 лістапада – 130 гадоў таму (1882) нарадзіўся Масалкоў Якаў 
Дзмітрыевіч (1882–1931), матрос-
рэвалюцыянер Балтыйскага флоту, ураджэнец 
Талачынскага раёна. 

7 лістапада – 200 гадоў таму (1812) ў Оршы падчас адступлення ад 
Масквы знаходзіўся Напалеон. 

7 лістапада – 90 гадоў таму (1922) ў Віцебску пачала дзейнічаць 
станцыя "Хуткай медыцынскай дапамогі". 

8 лістапада – 110 гадоў таму (1902) нарадзіўся Шчарбовіч Іосіф 
Антонавіч (1902–1952), беларускі вучоны ў 
галіне гельмінталогіі, доктар ветэрынарных 
навук, прафесар Віцебскага ветэрынарнага 
інстытута. 

9 лістапада – 110 гадоў таму (1902) нарадзіўся Сакалоўскі Нестар 
Фёдаравіч (1902–1950), беларускі кампазітар, 
хормайстар, фалькларыст, ураджэнец в. Вешкі 
Докшыцкага раёна. 

4. Лебедзева, В. На службе ў Яго Вялікасці Слова / В. Лебедзева 

// Голас Расоншчыны. — 2009. — 5 мая. — С. 3. 

5. Раённай газеце – 70 гадоў // Голас Расоншчыны. — 2002. — 7 

чэрв. — С. 1—2. 

 

 

 

СИМАНОВИЧ  

ДАВИД ГРИГОРЬЕВИЧ 

К 80-летию со дня рождения (1932) 

 

 

 

 

Давид Григорьевич Симанович — поэт, прозаик, эссеист, 

литературовед, переводчик. Родился 26 июня 1932 года в г. Наровля 

Гомельской области. В 1950 г. закончил Наровлянскую среднюю школу и 

поступил на филологический факультет БГУ. После окончания 

университета с 1955 года работал учителем русского языка и литературы 

Крынковской средней школы Лиозненского района, с 1959 года — 

сотрудник редакции газеты «Віцебскі рабочы». С 1961 года по 1994 

год — редактор, старший редактор, заведующий отделом комитета по 

телевидению и радиовещанию Витебского облисполкома. С 1971 года по 

1981 год возглавлял Витебское областное литературное объединение. 

Лауреат I премии Республиканского конкурса, посвященного 150-летию 
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9 лістапада – 55 гадоў таму (1957) заснавана Віцебская абласная 

стаматалагічная паліклініка. 

10 лістапада – 110 гадоў таму (1902) нарадзіўся Арлоў Іван Аляксеевіч 
(1902–1980), генерал-лейтэнант, ураджэнец г. 
Віцебска. 

11 лістапада – 105 гадоў таму (1907) нарадзіўся Собалеў Іван Паўлавіч 
(1907–1989), Герой Савецкага Саюза, 
удзельнік Вялікай Айчыннай вайны, 
ураджэнец в. Шапуры Віцебскага раёна. 

11 лістапада – 95 гадоў таму (1917) заснавана абласная газета 
"Віцебскі рабочы". 

12 лістапада – 110 гадоў таму (1902) нарадзіўся Чашнік Ілья Рыгоравіч 
(1902–1929), мастак, вучань Ю. Пэна, К. 
Малевіча, член творчага аб'яднання УНОВИС. 
Выпусціў у Віцебску часопіс "Аэро". 

12 лістапада – 35 гадоў таму (1977) ў Новалукомлі заснаваны завод 
керамзітавага гравію. 

16 лістапада – 75 гадоў таму (1937) нарадзіўся Лукша Валянцін 
Антонавіч, беларускі паэт, дырэктар 
выдавецтва "Юнацтва" (1980–1998 гг.), 
ураджэнец г. Полацка. 

18 лістапада – 110 гадоў таму (1902) нарадзіўся Машара Міхась (сапр. 
Міхаіл Антонавіч ; 1902–1976), беларускі 
пісьменнік, удзельнік нацыянальна-
вызваленчага руху ў Заходняй Беларусі, 
ураджэнец Шаркаўшчынскага раёна. 

20 лістапада – 75 гадоў таму (1937) нарадзіўся Ягораў Анатоль 
Мікалаевіч, беларускі гісторык, ураджэнец г. 
Оршы. 

21 лістапада – 110 гадоў таму (1902) нарадзіўся Лытасаў Міхаіл 
Васілевіч (1902–1979), Герой Сацыялістычнай 
Працы, былы старшыня калгаса "Перамога" 
Глыбоцкага раёна. 

21 лістапада – 100 гадоў таму (1912) нарадзіўся Мастыка Рыгор 
Сцяпанавіч (1912–1992), беларускі вучоны ў 
галіне ветэрынарыі, заслужаны дзеяч навукі 
БССР, ураджэнец в. Істоміна Віцебскага 
раёна. Скончыў Віцебскі ветэрынарны 
інстытут і працаваў у ім. 

Пасля вызвалення Расоншчыны газета актыўна ўдзельнічала ў 

пасляваенным аднаўленні народнай гаспадаркі. 

3 красавіка 1965 года стала выходзіць пад назвай "Камуністычны 

шлях". 

За актыўны ўдзел у выхаванні працоўных, мабілізацыю іх на 

паспяховае выкананне задач гаспадарчага і культурнага будаўніцтва газета 

ўзнагароджана Ганаровай граматай Вярхоўнага Савета БССР, многімі 

граматамі мясцовых органаў улады. 

3 1 студзеня 1991 года яна выходзіць пад назвай "Голас Расоншчыны". 

У розныя гады пасаду галоўнага рэдактара Расонскай раённай 

газеты займалі Надбайла, Турчонак, у ваенныя гады — Уладзімір 

Курыловіч і Пётр Бельскі, з 1965 года па 1967 год — Уладзімір Трафімавіч 

Сімуроў, з 1967 года па 1973 год — Генадзь Іванавіч Шэршнеў, з 1973 

года па 2005 год — Люцыян Баляслававіч Галаўня. Зараз галоўны 

рэдактар газеты — Маргарыта Мікалаеўна Аляксеева. 

Раённая газета сёння выходзіць тыражом звыш 1940 экзэмпляраў 

2 разы на тыдзень. Мае дзесяткі тэматычных рубрык і старонак. У 

цяперашні час разам з асвятленнем пытанняў сацыяльна-эканамічнага і 

культурнага развіцця раёна рэдакцыя вялікую ўвагу ўдзяляе 

інфармацыйнай насычанасці газеты, абавязковай прысутнасці здымкаў, 

публікацый аб людзях, сучаснаму афармленню. 
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21 лістапада – 30 гадоў таму (1982) ў в. Гарадзец Шаркаўшчынскага 

раёна адкрыты музей мастацтва і этнаграфіі. 

22 лістапада – 90 гадоў таму (1922) нарадзіўся Міхайлаў Міхаіл 
Дзмітрыевіч, жывапісец, ураджэнец 
Лёзненскага раёна. 

24 лістапада – 110 гадоў таму (1902) нарадзіўся Кобзун Іван 
Міхайлавіч (1902–1942), Герой Савецкага 
Саюза, удзельнік Вялікай Айчыннай вайны, 
ураджэнец в. Барсукі Верхнядзвінскага раёна. 

25 лістапада – 90 гадоў таму (1922) нарадзілася Бондарава 
Еўфрасіння Леанідаўна, беларускі кіназнаўца, 
кінакрытык, ураджэнка в. Гапонава 
Лёзненскага раёна. 

26 лістапада – 80 гадоў таму (1932) нарадзіўся Мятлюк Міхаіл 
Фёдаравіч, беларускі вучоны ў галіне 
аўтамабілебудавання, ураджэнец в. Слабада 
Лёзненскага раёна. 

29 лістапада – 30 гадоў таму (1982) нарадзілася Берднікава Наталля 
Аляксандраўна, беларуская спартсменка 
(вадналыжны спорт), ураджэнка г. Наваполацка. 

30 лістапада – 80 гадоў таму (1932) адкрыта шаша "Мінск-Орша". 
 

 
 

СНЕЖАНЬ 
 

95 гадоў таму (1917) створаны Докшыцкі валасны рэвалюцыйны камітэт. 

35 гадоў таму (1977) Беларускаму дзяржаўнаму драматычнаму тэатру імя 
Я. Коласа прысвоена званне "акадэмічны". 

20 гадоў таму (1992) ў Віцебску адкрыта СШ № 44. 

15 гадоў таму (1997) адкрыты Глыбоцкі гісторыка-этнаграфічны музей. 

1 снежня – 10 гадоў таму (2002) ў Гарадоцкім раёне ўстаноўлены 
памятны камень у гонар паэмы "Тарас на 
Парнасе" і яе верагоднага аўтара К. Вераніцына. 

 

 

 

ГАЗЕТА “ГОЛАС РАСОНШЧЫНЫ”  

Да 80-годдзя з дня заснавання (1932)  

 

 

Першы нумар раённай газеты выйшаў пад назвай "Калектывіст 

Расоншчыны" 4 чэрвеня 1932 года на беларускай мове ў Полацкай 

друкарні імя Ф. Скарыны. З 1932 года па 1938 год газета насіла гэтую 

назву. Першы нумар раённай газеты быў падобны на лістоўку. Большая 

частка матэрыялаў уяўляла сабой пастановы савецкіх органаў улады і 

расказвала пра ход веснавой сяўбы ў 1932 годзе, захаванне і развіццё 

конскага пагалоўя і іншае. Каштаваў нумар тры капейкі і выходзіў 1 раз у 

5 дзён. Першым рэдактарам газеты быў назначаны Кучынскі.  

У 1938 годзе газета пачала друкавацца пад назвай 

"Сацыялістычная праца", пад якой выходзіла да 1962 года. 

У перадваенны перыяд газета знаходзілася на вастрыні 

сацыялістычных пераўтварэнняў, актыўна ўдзельнічала ў мабілізацыі 

працоўных на выкананне планаў першых пяцігодак. 

У гады Вялікай Айчыннай вайны журналісты сталі агітатарамі і 

прапагандыстамі ўсенароднага супраціўлення захопнікам, а ў час 

акупацыі раёна выпускалі газету (12 нумароў) на базе партызанскай 

брыгады імя Сталіна. 
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3 снежня – 110 гадоў таму (1902) нарадзіўся Салярцінскі Іван 

Іванавіч (1902–1944), гісторык музыкі, тэатра, 
літаратуры, ураджэнец г. Віцебска. 

4 снежня – 95 гадоў таму (1917) ў Віцебску ўтварылася 
арганізацыя "Савет беспрацоўных", пазней – 
Камітэт па барацьбе з беспрацоўем. Быў 
ліквідаваны 7 верасня 1921 г. 

5 снежня – 175 гадоў таму (1837) нарадзіўся Вярыга Аляксандр 
Андрэевіч (1837–1905), хімік, педагог, 
ураджэнец Віцебскай губерні. 

6 снежня – 100 гадоў таму (1912) адкрыты помнік героям 
Айчыннай вайны 1812 года ў Віцебску. 
Архітэктар І. Фамін. 

7 снежня – 100 гадоў таму (1912) нарадзілася Драздова Аўгіння 
Ягораўна (1912–2002), беларуская песенніца, 
ураджэнка Полацкага раёна. 

7 снежня – 90 гадоў таму (1922) нарадзіўся Макееў Ягор 
Абрамавіч (1922–1957), Герой Савецкага 
Саюза, Ганаровы грамадзянін г. Оршы. 

9 снежня – 110 гадоў таму (1902) нарадзіўся Даўгяла Георгій 
Хрысанфавіч (1902–1974), беларускі вучоны ў 
галіне тэрапіі, ураджэнец г. Віцебска. 

10 снежня – 85 гадоў таму (1927) нарадзіўся Багданаў Уладзімір 
Сяргеевіч, беларускі гісторык, прарэктар 
БДУ, ураджэнец в. Каралі Віцебскага раёна. 

11 снежня – 100 гадоў таму (1912) нарадзіўся Бугаёў Яўген 
Іосіфавіч, гісторык, публіцыст, ураджэнец 
Верхнядзвінскага раёна. 

12 снежня – 20 гадоў таму (1992) ў Оршы адкрыты музей гісторыі і 
культуры горада. 

15 снежня – 75 гадоў таму (1937) нарадзіўся Кірылаў Герман 
Іларыёнавіч, пісьменнік, ураджэнец 
Шаркаўшчынскага раёна. 

17 снежня – 110 гадоў таму (1902) нарадзіўся Кане Маісей Юдавіч 
(1902–1964), беларускі вучоны ў галіне 
машынабудавання, ураджэнец г. Віцебска. 

17 снежня – 20 гадоў таму (1992) ў Віцебску заснаваны музей 
воінаў-інтэрнацыяналістаў. 

войскі» і іншых, а таксама дзесяткаў артыкулаў аб парашутным спорце і 

армейскім жыцці. Аўтар і кансультант каля 20 мастацкіх, навукова-

папулярных і тэлевізійных фільмаў. Аўтар сцэнарыя фільма «У небе толькі 

дзяўчаты», які атрымаў шэсць прызоў на розных кінафестывалях.   

Генерал-лейтэнант (1965). Кандыдат гістарычных навук (1973), 

дацэнт (1979). Член Саюза журналістаў СССР. Ганаровы грамадзянін 

горада Ладзейнае Поле (Карэлія). Ганаровы прэзідэнт Міжнароднага 

парашутнага камітэта ФАІ, суддзя усесаюзнай і міжнароднай катэгорый, 

майстар парашутнага спорту СССР. 

Узнагароджаны ордэнам Леніна, двума ордэнамі Чырвонага Сцяга, 

ордэнам Айчыннай вайны I ступені, чатырма ордэнамі Чырвонай Зоркі. За 

асобыя заслугі яму ўручаны ордэны і медалі Балгарыі, Польшчы і 

Чэхаславакіі.  

Памёр у 1997 годзе. 
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18 снежня – 90 гадоў таму (1922) нарадзіўся Аверчанка Мікалай 

Іванавіч (1922–1960), Герой Савецкага Саюза, 
ураджэнец Гарадоцкага раёна. 

19 снежня – 115 гадоў таму (1897) нарадзіўся Вінаградаў Мікалай 
Уладзіміравіч (1897–1972), доктар медыцынскіх 
навук, прафесар. З 1948 г. па 1970 г. – 
выкладчык ВДМУ, загадчык кафедры 
псіхіятрыі. 

22 снежня – 70 гадоў таму (1942) нарадзіўся Лаўшэнка Фёдар 
Рыгоравіч, беларускі вучоны ў галіне 
парашковай металургіі, ураджэнец в. Арцюхі 
Полацкага раёна. 

24 снежня – 100 гадоў таму (1912) нарадзіўся Туфтаў Іван Мікіціч 
(1912–1974), Герой Савецкага Саюза, 
ураджэнец Лепельскага раёна. 

24 снежня – 95 гадоў таму (1917) нарадзіўся Гушча Ян (1917–1986), 
польскі пісьменнік і перакладчык, ураджэнец 
Міёрскага раёна. 

25 снежня – 85 гадоў таму (1927) нарадзілася Яфімава Маргарыта 
Барысаўна, літаратуразнаўца, крытык, 
ураджэнка г. Оршы. 

25 снежня – 50 гадоў таму (1962) г. Дрыса перайменаваны ў 
Верхнядзвінск. 

26 снежня – 95 гадоў таму (1917) нарадзіўся Васілёнак Яўген 
Пятровіч (1917–1973), паэт, перакладчык, 
ураджэнец г. Оршы. 

27 снежня – 110 гадоў таму (1902) нарадзіўся Арэхаў Вадзім Іванавіч 
(1902–1957), генерал-лейтэнант, ураджэнец г. 
Віцебска. 

27 снежня – 80 гадоў таму (1932) нарадзіўся Фрадкін Сямён 
Захаравіч (1932–2007), беларускі вучоны ў 
галіне анкалогіі, ураджэнец г. Дуброўна.  

28 снежня – 90 гадоў таму (1922) нарадзіўся Антонаў Ігнацій 
Пятровіч, беларускі вучоны ў галіне 
неўралогіі, нейрахірургіі і фізіятэрапіі, 
народны ўрач Беларусі, ураджэнец в. Будніца 
Віцебскага раёна. 

31 снежня – 50 гадоў таму (1962) атрыманы прамысловы ток на 
першай турбіне Полацкай ЦЭЦ-2. 

 

ЛІСАЎ ІВАН ІВАНАВІЧ 

Да 100-годдзя з дня нараджэння (1912) 

 

 

 

 
Лісаў Іван Іванавіч нарадзіўся 25 мая 1912 года ў г. Віцебску. 

Бацька – шавец. Дзяцінства Івана было цяжкім. Ён павінен быў 

дапамагаць бацьку. Спачатку Іван Лісаў вучыўся ў доследна-паказальнай 

школе пры педтэхнікуме ў Віцебску. Пасля заканчэння шасці класаў 

трапіў у школу ФЗН швейнікаў. У школе ФЗН уступіў у камсамол. У 1928 

годзе яго выбралі сакратаром ячэйкі камсамольскай арганізацыі школы. 

Лепшым камсамольцам Віцебскі гаркам камсамола даваў пуцёўкі ў 

ваенныя школы. Па такой путёўцы Іван Лісаў у жніўні 1929 года быў 

залічаны курсантам Аб’яднанай ваеннай школы імя ЦВК БССР, якую 

скончыў у сакавіку 1932 года. Быў накіраваны для праходжання службы ў 

Магілёў на пасаду камандзіра кулямётнага ўзвода. Адтуль маладога 

афіцэра накіравалі ў батальён асобага прызначэння, дзе ён зрабіў свой 

першы парашутны скачок. Усяго ён зрабіў 574 скачкі. 

Скончыў ваенныя акадэміі імя Фрунзе (1941), Генштаба (1951). У 

Чырвонай Арміі з 1929 года, з 1939 года — у паветрана-дэсантных войсках. У 

Вялікую Айчынную вайну (з верасня 1943 года) — начальнік штаба 

паветрана-дэсантнай брыгады, стралковага палка на Карэльскім фронце. У 

1945—1975 гадах Іван Іванавіч займаў адказныя пасады ў Савецкай Арміі. 

Працаваў начальнікам ваеннай кафедры Вышэйшай камсамольскай школы ў 

г. Маскве. Выкладчыцкую дзейнасць працягваў да 1991 года.  

Аўтар кніг «Дэсантнікі» (1968), «Свабодны палёт» (1979), 

«Выбранніцы неба» (1990), «Зямля — неба — зямля», «Савецкія паветраныя 
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ВАСІЛЕЎСКІ ЯГОР ВАСІЛЕВІЧ 

Да 90-годдзя з дня нараджэння  
Героя Савецкага Саюза (1922) 

 

 
Васілеўскі Ягор Васілевіч нарадзіўся 1 студзеня 1922 года ў вёсцы 

Гарбачова Віцебскага раёна.  

Пасля заканчэння 7 класаў пачатковай школы працаваў у калгасе. 

У 1939 годзе прызваны ў рады Чырвонай Арміі, па камсамольскай 

пуцёўцы накіраваны ў авіяцыйнае вучылішча. У 1940 годзе паспяхова 

скончыў Адэскую ваенна-авіяцыйную школу пілотаў. У 1940—1942 гадах 

праходзіў службу лётчыкам-інструктарам у Сталінградскай ваеннай 

авіяцыйнай школе. З мая 1943 года сяржант Я. В. Васілеўскі на франтах 

Вялікай Айчыннай вайны. У складзе 427-га знішчальнага (з ліпеня 1944 г. 

— 151-га гвардзейскага) авіяцыйнага палка ўдзельнічаў у паветраных баях 

пры вызваленні Белгарада, Харкава, Палтавы, Крэменчуга, у Корсунь-

Шаўчэнкаўскай і Яска-Кішынёўскай аперацыях, у баях над Румыніяй, 

Венгрыяй, Чэхаславакіяй, Аўстрыяй.  

З першых вылетаў зарэкамендаваў сябе ўмелым лётчыкам-

знішчальнікам. Дысцыплінаваны, акуратны, схільны да аналізу, ён, па 

сведчанні камандзіра палка Якіменкі, як ніхто іншы, мог дакладна 

выканаць баявое заданне. Быў паслядоўны і разважлівы ў паветраных 

Пераломным для Пятра Андрэевіча стаў 1956 год, калі ён становіцца 

дыпламатам. Спачатку Пётр Андрэевіч — пасол СССР у Кітаі, Францыі і 

Малагасійскай рэспубліцы, потым у ГДР, Польшчы, Японіі. У 1961—1962 

гадах П. А. Абрасімаў займаўся партыйнай работай. Быў дэпутатам 

Вярхоўнага Савета СССР у 1950—1958 гг., 1962—1966 гг., 1974—1979 гг., 

Вярхоўнага Савета БССР у 1951—1959 гг.  

Герой працы ГДР. Ганаровы грамадзянін г. Берліна. 

Узнагароджаны ордэнам Чырвонага Сцяга, двума ордэнамі Леніна, 

іншымі ордэнамі і медалямі. 

Памёр у лютым 2009 года. 
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 паядынках. 

У пачатку жніўня 1943 г. з лепшых лётчыкаў палка была створана 

спецыяльная група з 12 знішчальнікаў пад кодавай назвай “Меч”. Група 

пастаянна дзяжурыла на сваім аэрадроме для вылету па першым сігнале ў 

зону паветранага бою з мэтай нарошчвання ўдарнай моцы знішчэння, 

гэтак жа лётчыкі вялі “свабоднае паляванне”. У гэтую ўдарную групу быў 

уключаны і Васілеўскі. 

Да лістапада 1944 года камандзір эскадрыллі 151-га гвардзейскага 

знішчальнага авіяцыйнага палка гвардыі капітан Я. В. Васілеўскі здзейсніў 

217 баявых вылетаў, правёў 54 паветраныя баі, асабіста збіў 17 самалётаў 

праціўніка і 2 у складзе групы. За адвагу і мужнасць Васілеўскага 

прадставілі да звання Героя Савецкага Саюза. Ён узнагароджаны ордэнамі 

Леніна, чатырма ордэнамі Чырвонага Сцяга, ордэнамі Аляксандра 

Неўскага, Айчыннай вайны I ступені, Чырвонай Зоркі, медалямі. 

Пасля заканчэння вайны Ягор Васілевіч працягнуў службу ў ВПС. 

У 1955 годзе скончыў Ваенна-паветраную акадэмію. З 1958 года гвардыі 

палкоўнік Я. В. Васілеўскі — у запасе. Вярнуўся на радзіму. Жыў і 

працаваў у горадзе Віцебску. Памёр 1 мая 1991 года. 
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АБРАСІМАЎ ПЁТР АНДРЭЕВІЧ 

Да 100-годдзя з дня нараджэння (1912) 

 

 

 

 

Абрасімаў Пётр Андрэевіч нарадзіўся 16 мая 1912 года. З 

дзяцінства і амаль да самай Вялікай Айчыннай вайны жыў у Віцебску. З 

1929 года Пётр Андрэевіч на прафсаюзнай і адміністрацыйна-гаспадарчай 

рабоце. У 1933 годзе ён скончыў Віцебскі палітэхнікум, працаваў 

электрыкам, але неўзабаве зразумеў, што гэта не яго прызванне. Яго 

вабіла мастацтва. І праз некаторы час Абрасімаў стаў дырэктарам клуба 

імя Клары Цэткін. Пасля ўз'яднання Заходняй Беларусі з БССР Пятра 

Абрасімава перавялі на працу ў Брэст. Ён стаў кіраўніком у галіне 

культуры. Патрапіў на фронт, атрымаў два раненні. З 1942 года П. А. 

Абрасімаў працаваў у ЦК КП(б)Б І СНК БССР. У гады Вялікай Айчыннай 

вайны са спецыяльнымі заданнямі ЦК КП(б)Б і БШПР не раз быў у тыле 

ворага. 

Пасля заканчэння вайны (з 1946 года) наш зямляк стаў 

пастаянным прадстаўніком Савета міністраў БССР пры Савеце міністраў 

СССР, потым з 1948 года працаваў намеснікам старшыні Савета міністраў 

БССР. У 1950 годзе Абрасімаў пачаў працаваць сакратаром ЦК КП(б)Б. З 

1952 года ён — першы намеснік старшыні Савета міністраў БССР. 
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ВЯРБА ВЕРА  
(сапр. Сакалова Гертруда Пятроўна) 

 
Да 70-годдзя з дня нараджэння (1942) 

 

 

Вярба Вера нарадзілася 14 студзеня 1942 года ў вёсцы Высокі 

Гарадзец Талачынскага раёна ў сям'і служачых. Бацька, Маркаў Пётр 

Андрэевіч, загінуў у 1941 годзе пад Смаленскам. Маці, Казлоўская Надзея 

Васілеўна, працавала інжынерам у Мінску. У 1958 годзе В. Вярба 

скончыла мінскую сярэднюю школу і паступіла на філалагічны факультэт 

БДУ. Пасля яго заканчэння (1964 г.) была пазаштатным карэспандэнтам 

часопіса «Маладосць» (1964—1969), старшым інспектарам аддзела 

прапаганды літаратуры Упраўлення кніжнага гандлю Дзяржкамітэта 

Савета Міністраў БССР па друку (1969—1971). 3 1972 года — 

літсупрацоўнік, потым загадчык аддзела пісем і інфармацыі рэдакцыі 

газеты «Літаратура і мастацтва», з 1977 года — няштатны карэспандэнт 

часопіса «Работніца і сялянка», з 1980 года — у часопісе «Беларусь». 

Абіралася членам бюро секцыі паэзіі Саюза пісьменнікаў БССР. 

Першыя вершы В. Вярбы надрукаваны ў 1958 годзе ў 

рэспубліканскіх часопісах. Першая ж кніга «Вочы вясны» выклікала 

добрыя ўражанні, звярнула на маладую паэтэсу ўвагу крытыкі. 

Адзначалася, што некаторыя вершы з гэтай кнігі сталі плённым набыткам 

беларускай паэзіі. Творы В. Вярбы друкаваліся ў часопісах «Полымя», 

«Маладосць», «Беларусь», у газеце «Літаратура і мастацтва» і інш. Яна — 

аўтар шматлікіх кніг паэзіі. Паэзія В. Вярбы — лірычная споведзь пра 

час і сваё пакаленне. Асноўныя матывы — услаўленне маладосці, кахання, 

першым пасляваенным гадам у заходніх абласцях Беларусі, Украіны і ў 

Польшчы. 

Памёр 9 снежня 1994 года. 
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 мацярынства, роздум над гісторыяй роднага краю і праблемамі сучаснасці. 

Творы паэтэсы вызначаюцца летуценнасцю, рамантычнай прыўзнятасцю, 

і, разам з тым, часам у іх адчуваецца разгубленасць перад бытавымі 

няўвязкамі, разуменне складанасці жаночага лёсу, нялёгкасці жыццёвых 

выпрабаванняў. Яна па-свойму пераасэнсоўвае вобразы і матывы вуснай 

народнай творчасці.  

Верш «Ручнікі», пакладзены на музыку М. Пятрэнкам, стаў 

папулярнай песняй (акрамя таго, песні на вершы паэтэсы напісалі I. 

Барсукоў, Л. Свердзель).  

Ліра-эпічная паэма «Каліна» прысвечана гераічнаму подзвігу В. 

Харужай і яе паплечнікаў.  

Да запаветных сцяжынак юнацтва і вобразаў роднага краю 

вяртаецца В. Вярба ў «паэме даўняга кахання» (так названа яна) «Сіняя 

бухта».  

У аснове паэмы «Падаліст» — роздум над гісторыяй сталіцы 

Беларусі, над гераічным лёсам свайго народа, над пераемнасцю 

пакаленняў. 

Яе творы перакладаліся на рускую і іншыя мовы, і сама яна 

пераклала на беларускую мову «Дзікі сабака Дзінга, альбо Аповесць пра 

першае каханне» Р. Фраермана. 

Выйшлі зборнікі паэзіі: «Вочы вясны», «Белыя пісьмы», 

«Высакосны год», «Сіняя бухта», «Альфа», «Яраслаўна», «Мая маленькая 

планета», «Апошні верасень». 

 Жыве ў Мінску. 
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сямігодку. Пасля заканчэння Мінскага педтэхнікума (1931) працаваў 

загадчыкам школы ў в. Кустаўніца Мазырскага раёна, выкладаў 

беларускую мову і літаратуру ў СШ і на рабфаку ў Барысаве. Служыў у 

Савецкай Арміі. Пасля працаваў літсупрацоўнікам газеты «Віцебскі 

рабочы» (1937—1940), польскай газеты «Сцяг свабоды» (1940—1941), 

рэдактарам польскай газеты «Піянер» (1941). У гады Вялікай Айчыннай 

вайны быў інструктарам-літаратарам аддзела палітупраўлення Заходняга, 

затым 3-га Беларускага франтоў. Працаваў ваенным журналістам: 

намеснікам рэдактара газеты 1-га Украінскага фронту «Новае жыццё», 

загадчыкам аддзела газеты Паўночнай групы войск «Свабода» ў Польшчы 

(1945—1953), загадчыкам аддзела акруговай газеты «Боевая слава» 

(1953—1956, г. Сімферопаль). Пасля заканчэння Ваенна-палітычнай 

акадэміі працаваў загадчыкам аддзела часопіса «Камуніст Беларусі» 

(1956—1958). 3 1958 года — рэдактар газеты «За вяртанне на Радзіму». З 

1969 года — галоўны рэдактар газеты «Літаратура і мастацтва». З 1973 

года — на творчай рабоце. 

Узнагароджаны ордэнамі Айчыннай вайны 1-й і 2-й ступеняў, 

Чырвонай Зоркі, медалямі, ганаровымі граматамі Вярхоўнага Савета 

БССР, Ганаровай граматай Вярхоўнага Савета Літоўскай ССР.                            

Літаратурнай дзейнасцю пачаў займацца ў 1937 годзе. Першае 

апавяданне «Порка» было змешчана ў зборніку «Франтавыя апавяданні» ў 

1942 годзе. Фельетоны і нарысы пісьменніка да   вайны друкаваліся ў 

газеце «Віцебскі рабочы», затым у рэспубліканскім друку. У гады вайны 

апавяданні, гумарэскі, памфлеты, якія выкрывалі фашыстаў, змяшчаліся ў 

газетах «Комсомольская правда», «Советский воин» і іншых. Пачыная з 

60-х гадоў, пачалі выходзіць кнігі яго апавяданняў, нарысаў, памфлетаў, 

гумарыстычных апавяданняў «Крыніца прыгажосці», «Камедыянты», 

«Кантроль сумлення», «След вядзе за мяжу», «Па абодва бакі акіяна», 

«Візітная картка народа», «За Добрыцай-рэчкай» і інш. Пісаў таксама 

творы для дзяцей («Хлопчык у вялікіх чаравіках», «Незвычайныя прыгоды 

хлопчыка Бульбінкі»). Раман «Пакуль жывеш на свеце» прысвечаны 
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БАРАДУЛЬКА  
ЛЕАНІД СЦЯПАНАВІЧ 

Да 75-годдзя з дня нараджэння (1937) 

 

 
Барадулька Леанід Сцяпанавіч нарадзіўся 1 лютага 1937 года ў г. 

540. 

5. Залескі Адам Іосіфавіч – да 90-годдзя з дня нараджэння, 70-

годдзя педагагічнай і 65-годдзя навуковай дзейнасці // Гістарычныя веды 

(Бюлетэнь Рэспубліканскай і Мінскай арганізацый “Гістарычныя веды” 

Беларускага грамадскага аб’яднання ветэранаў). — 2002. — № 2 (май). — 

С. 6. 

6. Костюкевич, В. Родом из Сенно / В. Костюкевич // Віцебскі 

рабочы. —2002. — 4 крас. — С. 2. 

7. Федарасава, В. Наш славуты зямляк / В. Федарасава // Голас 

Сенненшчыны. — 2002. — 2 крас. — С. 2. 

 

 

 

ПРОКША ЛЕАНІД ЯНУАРАВІЧ 

Да 100-годдзя з дня нараджэння (1912) 

   

 

 

 

Прокша Леанід Януаравіч нарадзіўся 19 красавіка 1912 года ў г. 

Полацку. Беларускі празаік. З 1961 года — член СП Беларусі. Пісаў на 

беларускай, рускай і польскай мовах. 

Пісьменнік нарадзіўся ў сям'і рабочага. Бацька, Януары 

Мацвеевіч, быў батраком, рабочым на млыне, фабрыках і заводах, 

рамізнікам. Маці, Леакадзія Антонаўна, была рабочай, хатняй гаспадыняй. 

Дзяцінства і юнацтва Л. Прокшы прайшлі ў Віцебску. Тут скончыў 
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 Оршы. Балетмайстар, танцоўшчык, педагог. Заслужаны работнік культуры 

Беларусі (1982). Мастацкі кіраўнік і балетмайстар народнага ансамбля 

танца “Лявоніха” Віцебскага гарадскога цэнтра культуры.   

Працоўную дзейнасць пачаў на Віцебскім заводзе імя Камінтэрна. 

Але самыя яскравыя і памятныя старонкі біяграфіі Леаніда Сцяпанавіча 

звязаны з ансамблем “Лявоніха”. У 1950-я гады 18-гадовым юнаком ён 

пачаў займацца ў невялікім танцавальным гуртку, які быў створаны пры 

Цэнтры культуры горада Віцебска. Потым паспяхова працаваў на 

прафесійнай сцэне артыстам Дзяржаўнага ансамбля танца Рэспублікі 

Беларусь. У гэтым танцавальным ансамблі Леанід Сцяпанавіч заявіў пра 

сябе. Пра гэта сведчаць запрашэнні на работу ад малдаўскага ансамбля 

“Жок” і Чырвонасцяжнага ансамбля імя Аляксандрава. У 1964 годзе 

вярнуўся ў Віцебск, дзе на працягу 36 гадоў узначальваў ансамбль танца 

“Лявоніха”. У ансамблі ў той час займаліся ўсяго некалькі танцавальных 

пар, якія прымалі ўдзел у зборных канцэртах. Паступова ансамбль пачаў 

набываць папулярнасць, яго пачалі запрашаць на гастролі за межы 

Беларусі. У рэпертуары ансамбля разам з беларускімі танцамі пачалі 

з’яўляцца творы іншых славянскіх народаў. Леанід Сцяпанавіч шмат сіл і 

энергіі аддаваў падрыхтоўцы разнастайных канцэртных праграм, шмат 

часу і ўвагі надаваў пытанням творчага станаўлення і выхавання моладзі ў 

калектыве.     

Л. С. Барадулька скончыў Віцебскае культурна-асветніцкае 

вучылішча ў 1979 годзе. Паставіў больш за 80 сюжэтна-тэматычных 

харэаграфічных кампазіцый і народна-сцэнічных танцаў, значная частка 

якіх створана на фальклорным матэрыяле Віцебскага Падзвіння: 

“Кругавая кадрыля”, “Старасельская кадрыля”, “Лявоніха”, “Крыжачок”, 

“Кросны”, “Таўкуша”, “Беларускія хлопцы” (мужчынскі) і іншыя. У 

аўтарскіх пастаноўках Барадулька асаблівую ўвагу надаваў сродкам 

мастацкай выразнасці: прастораваму малюнку, пластыцы танца, якія 

інтанацыйна набліжаліся да пластычнай мовы аўтэнтычных узораў 

Беларускага Паазер’я.     

Апрача гэтага А. І. Залескі мае апублікаваныя манаграфіі і іншыя 

працы па этнаграфіі, гісторыі рэлігіі і атэізму, нацыянальнаму пытанню. 

Апублікаваў даследаванне “И. В. Сталин и коварство его политических 

противников. Книга первая. Поражение оппозиционных группировок” 

(1999). Ім напісана і другая кніга пра І. В. Сталіна “Правовая защита 

безопасности Советского государства”. 

У 1999 годзе А. І. Залескі выбраны акадэмікам Міжнароднай 

Славянскай Акадэміі. Амаль усё свядомае жыццё Адам Іосіфавіч быў 

пазаштатным лектарам партыйных органаў, выконваў іншыя грамадскія 

абавязкі, у тым ліку працаваў старшынёй Мінскай абласной арганізацыі 

“Веды” (1960—1970). З 1994 года па 2002 год з’яўляўся старшынёй 

Рэспубліканскай арганізацыі “Гістарычныя веды” Беларускага 

грамадскага аб’яднання ветэранаў.    

 За заслугі ў навуцы і грамадскай дзейнасці А. І. Залескі 

ўзнагароджаны трыма Ганаровымі граматамі Вярхоўнага Савета БССР, 

Ганаровай граматай НАН Беларусі, ганаровым знакам і медалямі 

Савецкага Камітэта ветэранаў вайны, двума нагруднымі знакамі 

“Выдатнік пагранвойск”.   

Памёр 3 жніўня 2002 года. 
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 Быў кансультантам Віцебскага абласнога навукова-метадычнага 

цэнтра народнай творчасці і культасветработы, дапамагаў аматарскім 

харэаграыічным калектывам у фарміраванні беларускага рэпертуару, тым 

самым развіваючы рэгіянальную народную харэаграфію ў яе сцэнічных 

формах. Выкладаў беларускі народны танец на абласных семінарах 

харэографаў і курсах павышэння кваліфікацыі культработнікаў. 

 Памёр 2 красавіка 2000 года пасля цяжкай хваробы. 
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заканчэння вячэрняга аддзялення гістарычнага факультэта Мінскага 

педінстытута быў залічаны ў аспірантуру Інстытута гісторыі Акадэміі 

навук БССР. Закончыў яе першы курс.  

У 1941—1945 гадах на франтах Вялікай Айчыннай вайны 

прайшоў шлях ад радавога да капітана, памочніка камандзіра асобнай 

агнямётнай часці. Інвалід вайны II групы. Узнагароджаны ордэнамі 

Айчыннай вайны II ступені, Чырвонай Зоркі (двойчы), медалямі.  

 З 1945 года па 1953 год працаваў старшым выкладчыкам гісторыі 

СССР (некаторы час дэканам) у Курскім педінстытуце. Завочна вучыўся ў 

Маскве ў аспірантуры і ў студзені 1951 года атрымаў вучоную ступень 

кандыдата гістарычных навук.    

У 1953—1957 гг. — загадчык сектара этнаграфіі і намеснік 

дырэктара (1955—1957) Інстытута гісторыі. Атрымаў вучонае званне 

старшага навуковага супрацоўніка па этнаграфіі ў 1955 годзе. У 1957—

1970 гг. — загадчык сектара этнаграфіі і намеснік дырэктара (1957—1968) 

Інстытута мастацтвазнаўства, этнаграфіі і фальклору. З 1970 года па 1981 

год працаваў загадчыкам сектара збору і публікацыі дакументаў і 

гістарычных мемуараў Інстытута гісторыі АН БССР. Па сумяшчэнні 

выкладаў у Педагагічным і Палітэхнічным інстытутах.  

 Доктар гістарычных навук (1963). Прафесар гісторыі СССР і 

БССР (1964). А. І. Залескі стварыў новы напрамак у навуцы – гісторыя 

жыцця і барацьбы неўзброенага насельніцтва супраць фашысцкіх 

акупантаў на захопленай імі савецкай зямлі. Аўтар прац па гісторыі 

Вялікай Айчыннай вайны, нацыянальных адносін, намеснік галоўнага 

рэдактара і адзін з аўтараў чацвёртага тома 5-томнай “Гісторыі Беларускай 

ССР” (1975), рэдактар і адзін з аўтараў “Нарысаў ваеннай гісторыі 

Беларусі” (Ч. 1—5, 1995). Сааўтар 6-томнага выдання “История Великой 

Отечественной войны Советского Союза” і 12-томнага “История Второй 

мировой войны”, “Очерков военной истории Белоруссии”. Аўтар 

манаграфій “Быт беларускіх сялян у партызанскім краі” (1960), “В 

партизанских краях и зонах” (1962), “В тылу врага” (1974). 
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ОРДА НАПОЛЕОН 

К 205-летию со дня рождения (1807) 

 

 

Орда Наполеон родился 11 февраля 1807 года в деревне Вороцевичи 

Ивановского района Брестской области. Наполеону суждено было внести в 

сокровищницу европейской культуры великое наследие. Имя для 

новорожденного, возможно, выбирал известный в Полесье Матвей 

Бутримович - дед маленького Наполеона. Слава французского императора 

Наполеона Бонапарта тогда настолько гремела по Европе, что имя не только не 

вызвало в семье возражений, но было встречено с чувством гордости и с 

наилучшими надеждами. Как свидетельствуют исследователи жизни и 

деятельности Наполеона Орды, детство его прошло в семье, где всегда 

существовали согласие, любовь, уважение и патриотизм, без которых было 

невозможно воспитать достойного продолжателя семейных традиций. 

Поэтому до поступления в Свислочскую гимназию Наполеон получил 

начальное образование в родном доме. 

Мать Наполеона считалась талантливой пианисткой, владела 

французским языком, поэтому именно она дала мальчику начальные знания. 

О периоде обучения Наполеона Орды в Свислочской гимназии 

известно очень мало. В зрелом возрасте в автобиографии об этом периоде он 

написал очень лаконично: «1818. Был в школах в Свислочи ». С первых дней в 

гимназии Орда вызывал и заинтересованность, и уважение. Само имя 

Наполеон в сочетании с высоким усердием в учебе выдвинули юношу в 

лидеры среди однокурсников. [5] 

Творчество Наполеона Орды связано с художественной жизнью 

Дняпроўская праўда (Дуброўна). — 1975. — 7 лістап. — С. 2. 

5. Русецкий, А. В. Грибковский Виктор Павлович / А. В. 

Русецкий // Ученые-уроженцы Витебщины - для инновационной 

Беларуси / А. В. Русецкий, Н. К. Толочко. — Витебск,  2007. — С. 45—46.  

 

 

 

ЗАЛЕСКІ АДАМ ІОСІФАВІЧ 

Да 100-годдзя з дня нараджэння 

 

 

Нарадзіўся 4 красавіка 1912 года ў в. Кімейка Сенненскага раёна ў 

сялянскай сям’ і. Паходзячы з беларускай каталіцкай сям’ і, вывучаў 

польскую мову. Пасля пачатковай школы паехаў у Віцебск, дзе скончыў 

сямігодку. У 1930—1931 гадах вучыўся ў Мінску на педагагічных курсах. 

Педагагічную працу пачаў 1 верасня 1931 года загадчыкам пачатковай 

школы ў в. Пушчанка Плешчаніцкага раёна Мінскай вобласці. Пасля 

заканчэння на выдатна гісторыка-геаграфічнага аддзялення Мінскага 

настаўніцкага інстытута з 1937 года пачаў працаваць у Мінскім 

педвучылішчы выкладчыкам гісторыі, а пазней – намеснікам дырэктара па 

завочнаму навучанню. 

У 1937—1939 гг. на дагаварной аснове супрацоўнічаў з 

Інстытутам гісторыі АН БССР, перакладаў з польскай мовы дакументы, 

наведваў пасяджэнні вучоных саветаў па гісторыі Беларусі. Пасля 
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 Беларуси и Польши. После восстания 1830-1831 годов он эмигрировал во 

Францию. Жил в Париже, дружил с Ф. Шопеном, А. Мицкевичем. Создал 

произведения для фортепиано (полонезы, вальсы, серенады, мазурки), 

романсы и песни на слова С. Витвицкого и А. Плуга. В студии П. Жерара 

получил художественное образование. С 1856 года жил в Вороцевичах, Гродно, 

затем на Волыни, работал домашним учителем музыки. Его музыкальные 

произведения (особенно полонезы) выделяются масштабностью, 

виртуозностью, мелодичностью, драматизмом, лиризмом, стремлением к 

«поэмности», что характерно для эволюции жанра периода романтизма. Автор 

«Грамматики музыки» (1873). Путешествовал по Беларуси, Украине, Польше 

и Литве, делал зарисовки мест, связанных с жизнью известных людей, и 

архитектурных памятников, которые ныне имеют большую ценность для 

истории архитектуры. В Беларуси в 1850—1870-е годы сделал более 

200 зарисовок (городов, замков, дворцов, усадеб, памятников культовой 

архитектуры, многие из которых не сохранились, и др.). По его рисункам и 

акварелям в 1873—1883 художником А. Мисуровичем созданы литографии, 

изданные в Варшаве (260 графических листов в 8 сериях). В 1997 году в г. 

Иваново поставлен памятник Наполеону Орде (скульптор И. Голубев). 

Умер композитор и художник 26 апреля 1883 года. 
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развіццё тэорыі стрымерных разрадаў у паўправадніках. За цыкл прац па 

распрацоўцы метадаў разліку энергетычных і часовых характарыстык 

цвёрдацельных аптычных квантавых генератараў В. П. Грыбкоўскі быў 

удастоены ў 1976 годзе Дзяржаўнай прэміі БССР. Прызнаннем заслуг В. П. 

Грыбкоўскага ў развіцці фізічнай навукі стала абранне яго ў 1977 годзе 

членам-карэспандэнтам Акадэміі навук БССР.  

Вялікую ўвагу Віктар Паўлавіч надаваў падрыхтоўцы навуковых 

кадраў. Сярод яго вучняў 4 дактары і больш за 25 кандыдатаў навук. 

Шматгадовы вопыт чытання спецкурсаў у БДУ знайшоў адлюстраванне ў 

выдатным падручніку В. П. Грыбкоўскага «Паўправадніковыя лазеры» (1988). 

Шмат сіл В. П. Грыбкоўскі аддаваў навукова-арганізацыйнай і 

грамадскай працы. З 1975 года па 1985 год ён з'яўляўся намеснікам старшыні 

Савета па каардынацыі навуковай дзейнасці пры Прэзідыуме АН БССР, быў 

членам бюро секцыі фізічных праблем оптыкі па праблеме «Фізіка і хімія 

паўправаднікоў» Расійскай акадэміі навук, членам шэрагу навуковых саветаў 

НАН Беларусі, членам трох саветаў па абароне дысертацый. 

За актыўную навуковую і грамадскую дзейнасць узнагароджаны 

ордэнам «Знак Пашаны», медалямі і граматамі. 

Памёр 26 лістапада 2000 года. 
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ПАНКРАТ ГАННА КУПРЫЯНАЎНА 

Да 100-годдзя з дня нараджэння (1912) 

 

 

Панкрат Ганна Купрыянаўна нарадзілася 13 лютага 1912 года ў г. 

Полацку. Беларуская драматычная актрыса, заслужаная артыстка Беларусі 

(1962). Скончыла студыю Беларускага тэатра імя Я. Купалы (1934), 

 

 
 

 

ГРЫБКОЎСКІ ВІКТАР ПАЎЛАВІЧ 

Да 80-годдзя з дня нараджэння (1932) 

 

 

Віктар Паўлавіч Грыбкоўскі нарадзіўся 30 красавіка 1932 года ў в. 

Асташкавічы Дубровенскага раёна Віцебскай вобласці. У 1956 годзе скончыў 

Беларускі дзяржаўны ўніверсітэт. Фізік, доктар фізіка-матэматычных навук 

(1977), прафесар (1979). Лаўрэат Дзяржаўнай прэміі БССР (1976). Аўтар 

навуковых прац у галіне квантавай электронікі і спектраскапіі плазмы. 

Уся яго працоўная дзейнасць была звязана з Акадэміяй навук 

Беларусі, дзе пасля заканчэння аспірантуры ён працаваў у Інстытуце фізікі, 

кіраваў навуковай групай, а з 1971 года — арганізаванай ім лабараторыяй 

оптыкі паўправаднікоў. 

Навуковыя даследаванні В. П. Грыбкоўскага прысвечаны праблемам 

нелінейнай оптыкі, лазернай фізікі, люмінесцэнцыі, фізікі паўправаднікоў. Ён 

развіў тэорыю паглынання святла і люмінесцэнцыі пры інтэнсіўным 

ўзбуджэнні, увёў паняцце параметру нелінейнасці, вызначыў асноўныя 

заканамернасці эфектаў насычэння ў паўправадніках. Ім былі атрыманы 

агульныя формулы для парога, магутнасці, ККД, частаты і аптымальнага 

рэжыму генерацыі паўправадніковых лазераў, унесены істотны ўклад у 
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 працавала ў гэтым тэатры (1933—1937), у Бабруйскім калгасна-саўгасным 

тэатры (1938—1941), у Бабруйскім (1946) і Гродзенскім (1947—1972) 

абласных драматычных тэатрах. 

Выканаўца характарных, драматычных роляў: Ульяна 

(“Бацькаўшчына” К. Чорнага), Ганна Іванаўна (“Гэта было ў Мінску” А. 

Кучага), Паліна (“Трыбунал” А. Макаёнка).  

Сярод значных работ у класічнай драматургіі – Паліксена, 

Купавіна, Уланбекава, Курыцына, Кабаніха, Рашэль, Надзея, Васіліса, 

Прытыкіна ў п’есах А. Астроўскага і М. Горкага, сучаснай і замежнай – 

Фаіна (“Маё сэрца з табою” Ю. Чапурына), Саламаніда (“Цяжкае 

абвінавачванне” Л. Шэйніна), Мадлен (“У бэзавым садзе” Ц. Саладара), 

Сафія (“Шануй бацьку свайго” В. Лаўрэнцьева), Люсі (“Саступі месца 

заўтрашняму дню” В. Дэльмар), Юстына (“Юстына” Х. Вуаліекі), Ганна 

(“Анёл” Г. Севасцікаглу). 

Памёрла ў 1995 годзе. 
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Памёр 14 жніўня 1975 года. 
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ЛЯНКЕВІЧ ГАБРЫЭЛЬ 

Да 290-годдзя з дня нараджэння (1722) 

 

 

 
Лянкевіч Габрыэль нарадзіўся 15 сакавіка 1722 года ў Полацкім 

раёне. Каталіцкі рэлігійны дзеяч, архітэктар, педагог. З 1745 года — член 

ордэна езуітаў. Вучыўся архітэктуры ў Віленскай езуіцкай акадэміі 

(1752—1754) у Т. Жаброўскага. Пасля вучыўся ў Рымскім езуіцкім 

калегіуме (1762—1765). У 1765—1773 гадах выкладаў філасофію, 

архітэктуру і матэматыку ў калегіумах Нясвіжа і Полацка. У 1768 годзе 

выканаў праект перабудовы капліцы ў касцёле святога Яна ў Вільні. Пасля 

выдання ў 1773 годзе папскай булы аб скасаванні ордэна разам з С. 

Чарневічам дамогся захавання дзейнасці езуітаў у межах Расійскай 

імперыі і адкрыцця ў 1780 годзе ў Полацку навіцыята (установы для 

падрыхтоўкі да ўступлення ў члены ордэна). З 1782 года — рэктар 

Полацкага езуіцкага калегіума. У 1785—1798 г. — генеральны вікарый 

(выконваючы абавязкі генерала) ордэна езуітаў. Аўтар шэрагу 

архітэктурных праектаў. 

Памёр 10 лістапада 1798 года. 

 

ЛІТАРАТУРА 

прымаў удзел у баях пад Вялікімі Лукамі, Тарапцом. У канцы верасня 

1941 года быў паранены і трапіў у палон. Удзельнічаў у 

інтэрнацыянальным руху Супраціўлення на тэрыторыі Германіі. Тройчы 

ўцякаў з палону. Паездкі па рэдакцыйных заданнях у самыя аддаленыя куткі 

рэспублікі, на новабудоўлі, сустрэчы з праслаўленымі людзьмі давалі 

будучаму пісьменніку багаты матэрыял. Запас назіранняў і ўражанняў 

павялічваўся. I ў канцы 1946 года пісьменнік закончыў першую сваю 

аповесць «Братэрства». Матэрыялам для яе паслужылі ўспаміны пра 

Вялікую Айчынную вайну. Тарас Хадкевіч, які сам прайшоў пекла 

фашысцкіх канцлагераў, не мог не расказаць пра мужную барацьбу 

патрыётаў, што воляй лёсу трапілі за краты, пра дружбу працоўных 

людзей розных народаў, з'яднаных агульнай нянавісцю да нацызму. Да гэтай 

тэмы пісьменнік звярнуўся яшчэ раз у аповесці «Рэха ў гарах», дзе ён 

праўдзіва расказаў аб тым, як гартаваліся ў суровай барацьбе з 

фашызмам чалавечыя характары. 

Першым жа творам на тэму жыцця калгаснай вёскі была аповесць 

«Вяснянка». Цікавая гісторыя яе напісання. Аднойчы пісьменнік у якасці 

карэспандэнта газеты «Звязда» прысутнічаў пры праверцы выканання 

дагавору на спаборніцтва паміж двума перадавымі калгасамі — палескім і 

аршанскім. На гэтым матэрыяле Тарас Хадкевіч задумаў напісаць 

апавяданне, але ў час работы над ім выявілася, што накоплены матэрыял 

немагчыма «ўціснуць» у рамкі малога жанру. 

Пазней, у пачатку 50-х гадоў, на паліцах кнігарняў з’явілася новая 

кніга пісьменніка – раман «Даль палявая». Вынікам плённай творчай 

работы Тараса Хадкевіча стаў раман «Песня Дзвіны» пра будаўніцтва 

новага горада на Дзвіне. Аўтар шмат пісаў для дзяцей. Выйшлі яго кнігі 

«За сінім лесам», «На новым месцы», «Спеюць яблыкі», «Жыла-была 

казка». За літаратурную і грамадскую дзейнасць Тарас Хадкевіч 

узнагароджаны ордэнамі Працоўнага Чырвонага Сцяга, «Знак Пашаны», 

многімі медалямі. Яму прысвоена ганаровае званне «Заслужаны работнік 

культуры Беларусі».  
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МАЛЧАНАЎ ПАВЕЛ СЦЯПАНАВІЧ 

Да 110-годдзя з дня нараджэння (1902) 

 

 

Малчанаў Павел Сцяпанавіч нарадзіўся 14 сакавіка 1902 года ў 

вёсцы Івольск Буда-Кашалёўскага раёна Гомельскай вобласці. Сям’я 

лічылася бядняцкай. Бацька, Сцяпан Матвеевіч, быў таленавітым 

самавукам-скрыпачом, і ў Паўла рана прачнулася любоў да музыкі, песні. 

Пасля заканчэння сельскай школы здольнаму да вучобы хлопчыку 

пашчасціла вучыцца ў міністэрскай двухкласнай школе ў в. Чабатовічы. У 

1916 годзе ён паступіў у Гомельскую настаўніцкую семінарыю, дзе ў 

самадзейным тэатры праявіліся яго здольнасці да сцэнічнай ігры. 

Першы этап творчага шляху будучага акцёра пачаўся ў 

Беларускай драматычнай студыі ў Маскве ў 1922 годзе. Пасля яе 

1977. — № 12. — С. 156—163. 

7. Слесарэнка, А. Тут рос, тут дасягнуў высокага прызнання / А. 

Слесарэнка // Голас Радзімы. — 1982. — 16 верас. — С. 6. 

 

 

 

ХАДКЕВІЧ  

ТАРАС КАНСТАНЦІНАВІЧ 

Да 100-годдзя з дня нараджэння (1912) 

 

Хадкевіч Тарас Канстанцінавіч нарадзіўся 7 сакавіка 1912 года ў 

вёсцы Шайцерава Верхнядзвінскага раёна ў сялянскай сям’ і. 

Пачатак літаратурнай дзейнасці Тараса Хадкевіча прыпадае на той 

час, калі ён вучыўся ў Полацкім педвучылішчы (1927—1929) і працаваў у 

газеце «Чырвоная Полаччына». Літаратурнае жыццё тут біла крыніцай. 

Маладыя паэты і празаікі выпускалі альманахі, літаратурныя дадаткі да 

газеты, часта наладжвалі вечары.  

Пасля пераезду ў Мінск Тарас Хадкевіч сумяшчаў вучобу ў 

педагагічным інстытуце імя М. Горкага (1931—1933) з работай у 

рэдакцыях, актыўна ўдзельнічаў у літаратурным жыцці. У 1932 годзе 

выйшаў з друку яго зборнік вершаў «Смялей, таварыш!». Працаваў у газетах 

«Чырвоная Полаччына» (1929—1931), «Чырвоная змена» (1933—1934), 

«Звязда» (1936—1941).  

У час Вялікай Айчыннай вайны ў якасці камандзіра ўзвода 
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 заканчэння ў 1926 годзе Павел Малчанаў разам з іншымі беларускімі 

студыйцамі прыехаў у Віцебск. На аснове студыі быў створаны Другі 

Беларускі дзяржаўны тэатр (з 1944 года – тэатр імя Я. Коласа). Студыйцы 

сталі трупай новага беларускага тэатра, і П. С. Малчанаў прымаў самы 

непасрэдны ўдзел у яго станаўленні і развіцці. Штодзённая ўпартая праца, 

імкненне адточваць сваё майстэрства дапамагалі маладому акцёру ў 

стварэнні яркіх сцэнічных вобразаў на віцебскай сцэне. 

У 1930—1935 гадах П. Малчанаў працаваў на кінастудыі 

“Савецкая Беларусь” у Ленінградзе, а з восені 1935 года да вясны 1936 

года быў акцёрам і рэжысёрам Беларускага ТРАМа ў Мінску. Затым па 

запрашэнні БДТ-2 вярнуўся ў Віцебск, дзе плённа працаваў да 1951 года 

(за выключэннем перыяду нямецка-фашысцкай акупацыі). Быў не толькі 

акцёрам і рэжысёрам, але і мастацкім кіраўніком тэатра (1944—1949). 

Менавіта ў Віцебску ён увасобіў найбольшую колькасць вобразаў, многія 

з якіх сталі з’явай на беларускай сцэне. 

П. Малчанаў меў шырокі творчы дыяпазон, дасканала валодаў 

майстэрствам пераўвасаблення, яму былі падуладны амаль усе ролі з 

рэпертуару тэатра. Віртуозна ўвасабляў акцёр камедыйныя вобразы 

Кутаса ў “Прымаках” Я. Купалы, Бобчынскага ў “Рэвізоры” М. Гогаля, 

псіхалагічна і глыбока распрацоўваў характары Пярчыхіна і Лукі ў 

горкаўскіх “Мяшчанах” і “На дне”, Караневіча ў “Пробе агнём” К. 

Крапівы. Асабліва вылучаўся Малчанаў у трагедыйных ролях (сцэнічныя 

вобразы Освальда ў спектаклі “Здані” Г. Ібсена, Фёдара Таланава ў 

“Нашэсці” Л. Ляонава, Фёдара Пратасава ў “Жывым трупе” Л. Талстога). 

Адным з самых высокіх творчых дасягненняў акцёра стаў вобраз 

Гамлета ў аднайменнай трагедыі У. Шэкспіра, пастаўленай у 1946 годзе. 

Сусветна вядомы савецкі шэкспіразнавец прафесар М. Марозаў 

спецыяльна прыязджаў у Віцебск глядзець П. Малчанава ў ролі Гамлета. 

У 1947 годзе Павел Сцяпанавіч удзельнічаў у традыцыйным 

шэкспіраўскім канцэрце ў Маскве. Яго маналог Гамлета на беларускай 

мове зрабіў уражанне на вядомых дзеячаў сцэны. 

Справай жыцця П. Малчанава можна назваць яго работу над 

стварэннем вобраза У. І. Леніна. Амаль чвэрць стагоддзя, пачынаючы з 

1938 года, выступаў акцёр у гэтай ролі і быў прызнаны адным з лепшых яе 

выканаўцаў. Вядомы П. С. Малчанаў і як пастаноўшчык спектакляў 

“Вечар беларускіх вадэвіляў” (па творах В. Дуніна-Марцінкевіча і Я. 

Купалы), “Пагібель воўка” Э. Самуйлёнка, “Хлопец з нашага горада” і 

“Рускае пытанне” К. Сіманава. 

Павел Сцяпанавіч Малчанаў быў удастоены высокіх званняў 

“Народны артыст БССР” (1940) і “Народны артыст СССР” (1948). За 

мастацкае кіраванне Беларускім драматычным тэатрам імя Я. Коласа яму 

ў 1946 годзе прысуджана Дзяржаўная прэмія СССР. 

У 1952 годзе П. Малчанаў пераехаў у Мінск і прадоўжыў 

працоўную дзейнасць у Беларускім драматычным тэатры імя Я. Купалы.  

Памёр выдатны беларускі акцёр і рэжысёр 24 лютага 1977 года. 
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