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  ПРАДМОВА 

У «Каляндар» уключаны знамянальныя і памятныя даты, якія 

адлюстроўваюць важныя падзеі гісторыі, палітычнага, гаспадарчага, 

культурнага жыцця Віцебскай вобласці, а таксама юбілейныя даты 

выдатных землякоў і людзей, 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. 

«Каляндар» састаўлены на аснове даных з энцыклапедый, 

даведачных, перыядычных выданняў, якія знаходзяцца ў фондзе 

Віцебскай абласной бібліятэкі. 

Наш «Каляндар» дапаможа краязнаўцам, бібліятэчным 

работнікам, выкладчыкам і іншым спецыялістам у вывучэнні і 

распаўсюджванні краязнаўчых ведаў.  
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  У 2015 ГОДЗЕ СПАЎНЯЕЦЦА: 
 

995 гадоў  таму (1021) у Маскоўскім летапісным зводзе ў «Сафійскім I 

летапісы» ўпамінаецца Віцебск. 

995 гадоў  таму (1021) як адзін з пагранічных фарпостаў на ўсходніх 

рубяжах полацкай зямлі узнікла Орша. Верагодна, каля 

1021 года, калі кіеўскі князь Яраслаў Мудры ўступіў 

полацкаму князю Брачыславу Ізяславічу Віцебск і Усвяты. 

995 гадоў  таму (1021) да Полацкага княства быў далучаны Віцебск. 

950 гадоў  таму (1066) створана бібліятэка Полацкага Сафійскага сабора. 

915 гадоў таму (1101) заснавана Віцебскае княства. 

915 гадоў  таму (1101) у Полацку пачаў княжыць друцкі князь Барыс 

Усяславіч. 

915 гадоў  таму (1101) (паводле іншых звестак 1101–1104?) 

нарадзілася Ефрасіння Полацкая (Еўфрасіння Полацкая, 

свецк. Прадслава ; каля 1101–1167), полацкая князёўна, 

асветніца, беларуская святая. 

855 гадоў  таму (1161) ювелір Лазар Богша стварыў крыж прападобнай 

Еўфрасінні Полацкай. 

845 гадоў  таму (1171) узнік манументальны помнік эпіграфікі – 

Рагвалодаў камень. 

810 гадоў  таму (1206) адбыўся паход полацкіх дружын супраць 

крыжаносцаў. 

720 гадоў  таму (1296) нарадзіўся Альгерд (1296–1377), князь крэўскі і 

віцебскі, вялікі князь ВКЛ. 

630 гадоў  таму (1386) у «Хроніцы» М. Стрыйкоўскага ўпершыню 

згаданы г. п. Друя. 

630 гадоў  таму (1386) у летапісных крыніцах упершыню ўпамінаецца 

г. Дрыса (Верхнядзвінск). 

580 гадоў  таму (1436) (паводле іншых звестак у 1437 г.) Віцебск 

прызнаў уладу вялікага князя Жыгімонта. 
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  575 гадоў  таму (1441) у грамаце вялікага князя ВКЛ Казіміра 

Ягелончыка, выдадзенай у Брэсце, Віцебск пазначаны сярод 

15 найбуйнейшых гарадоў Вялікага Княства Літоўскага. 

565 гадоў  таму (1451) вялікі князь ВКЛ і кароль Польшчы Казімір IV 

выдаў грамату, якая пацвердзіла аўтаномію Віцебскай 

зямлі. 

555 гадоў  таму (1461) у пісьмовых крыніцах упершыню ўпамінаецца 

Дзісна. 

515 гадоў  таму (1501) у пісьмовых крыніцах упершыню згадана 

в. Межава Аршанскага раёна. 

510 гадоў  таму (1506) заснавана Віцебскае ваяводства з цэнтрам у 

Віцебску (паводле іншых звестак у 1508 г.). Першым 

віцебскім ваяводам стаў Юрый Глебавіч. 

510 гадоў  таму (1506) в. Сар'я Верхнядзвінскага раёна згадваецца як 

уладанне маршалка ВКЛ І. Сапегі. 

510 гадоў таму (1506) Францыск Скарына атрымаў званне лекара ў 

Кракаўскім універсітэце. 

450 гадоў  таму (1566) Дзісна атрымала права бяспошліннага гандлю. 

440 гадоў  таму (1576) ігумена Віцебскага Маркава манастыра 

пратапопа Феафана (сапр. Багдан) Рыпінскага кароль 

Стэфан Баторый узвёў у сан архіепіскапа Полацкага. 

440 гадоў  таму (1576) нададзена самакіраванне паводле 

Магдэбургскага права мястэчку Сураж (зараз гарадскі 

пасёлак у Віцебскім раёне). 

420 гадоў  таму (1596) нарадзіўся Лаўксмін Сігізмунд (1596–1670), 

філосаф, тэолаг, літаратар. Некаторы час працаваў у 

Полацку, быў рэктарам Полацкага калегіума. 

415 гадоў  таму (1601) нарадзіўся Кміціц Мікалай (1601–1632), паэт, 

педагог, ураджэнец Віцебшчыны. 

 

 

[для среднего и старшего школьного возраста] / А. Геращенко. — Мн. : 

БелЭн. імя П. Броўкі, 2013. — 18, [1] с. — (История для школьников). 

2. Героев знать поименно // Народнае слова. — 2013. — 22 

студз. — С. 7. 

3. Кузьміч, Т. Чалавек з легенды / Т. Кузьміч // Вiцебскі 

рабочы. — 2005. — 7 мая. — С. 2. 

4. Мядзелец, А. Бацька Мінай / А. Мядзелец // Веснік 

Глыбоччыны. — 2010. — 21 крас. — С. 5. 

5. Письма Миная Филипповича Шмырева (1891—1964) // 

Советская Белоруссия. — 2014. — 27 июня. — С. 11. 

6. Подлипский, А. Детям батьки Миная / А. Подлипский // 

Народнае слова. — 2007. — 12 чэрв. — С. 6. 

7. Синяков, С. Человек из легенды / С. Синяков // Мир вокруг нас 

(Витебск). — 2011. — № 18 (май). — С. 52—53. 

8. Шмырев Минай Филиппович // Почетные граждане 

белорусских городов : биографический справочник / Б. Д. Долготович. — 

Мн. : Беларусь, 2008. — С. 69—70. 

9. Шмырева, Д. М. Свет отцовской звезды / Д. М. Шмырева ; 

беседовал В. Сеньков // Сельская газета. — 2014. — 5 апр. — С. 8—9. 

10. Шмырева, Д. М. Дина Шмырева: «Для меня он был просто 

отцом...» / Д. Шмырёва // Жыццё Прыдзвіння (Віцебск). — 2010. — 8 мая. — 

С. 3, 6. 

11. Якаўлеў, Д. Чалавек з вялікай літары / Д. Якаўлеў // Витьбичи. — 

2012. — 5 янв. — С. 3. 

12. Яковлев, Д. Первый отряд / Д. Яковлев // Віцьбічы. — 2009. — 

21 марта. — С. 9. 
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  415 гадоў  таму (1601) г. Дуброўна ўзгадваецца ў Баркулабаўскім 

летапісе. Масавы паморак жыхароў ад голаду ў выніку 

бесперапынных дажджоў і звышранняга пачатку маразоў. 

410 гадоў  таму (1606) завершана будаўніцтва касцёла ў в. Камаі 

Пастаўскага раёна. 

410 гадоў  таму (1606) у Літоўскай метрыцы ўпамінаецца Бягомль. 

400 гадоў  таму (1616) заснаваны Аршанскі езуіцкі калегіум (1616–

1820) у г. Оршы. 

385 гадоў  таму (1631) у Куцеінскай друкарні пры Аршанскім 

Куцеінскім Богаяўленскім манастыры выдадзены «Буквар», 

адзін з першых у Беларусі. Быў падрыхтаваны С. Собалем. 

385 гадоў  таму (1631) выкладчыкі Віцебскага езуіцкага калегіума 

заснавалі тэатр. 

385 гадоў  таму (1631) заснаваны Куцеінскі Успенскі манастыр Барысам 

Сцянкевічам як жаночы манастыр, існаваў у 17–20 стст. 

380 гадоў  таму (1636) Андрэй Млоцкі заснаваў у Оршы кляштар, 

касцёл бернардзінцаў (касцёл не захаваўся). 

345 гадоў  таму (1671) існаваў Віцебскі школьны тэатр у 1671–1766 гг. 

у г. Віцебску пры езуіцкім калегіуме. 

340 гадоў  таму (1676) у Віцебскім езуіцкім калегіуме пачала 

дзейнічаць музычная бурса. 

335 гадоў  таму (1681) праваслаўныя жыхары Полацка выступілі 

супраць уніяцкага мітрапаліта Жахоўскага. 

330 гадоў  таму (1686) паводле «Вечнага міру» Расіі з Рэччу 

Паспалітай на Віцебск распаўсюджваўся патранат 

Расійскай дзяржавы ў адносінах да праваслаўя. 

325 гадоў  таму (1691) у Оршы ўзведзена саборная мураваная царква 

Раства Багародзіцы (зараз не існуе). 

325 гадоў  таму (1691) пабудавана Віцебская Троіцкая царква 

Маркавага манастыра на правым беразе р. Заходняя Дзвіна. 

 

камандзір гэтай брыгады. У жніўні-верасні 1941 г. атрад Шмырова 

(партызанскі псеўданім «Бацька Мінай») правёў 27 баёў, знішчыў больш 

за 100 фашыстаў і іх памагатых, 14 аўтамабіляў, 18 цыстэрнаў з гаручым, 

8 мастоў. У ноч з 9 на 10 верасня 1941 г. партызанскі атрад трыма групамі 

атакаваў гарадскі пасёлак Сураж, дзе разграміў раённую ўправу, казарму 

салдат і цягам трох гадзін утрымліваў населены пункт. 

22 кастрычніка 1941 г. чатырох непаўналетніх дзяцей Шмырова, 

сястру і маці памерлай у 1940 г. жонкі фашысты ўзялі ў заложнікі з 

патрабаваннем здачы Шмырова. Родныя Шмырова амаль чатыры месяцы 

ўтрымліваліся ў мястэчку. 14 лютага 1942 г. пасля чатырох месяцаў 

катаванняў дзеці і сваякі Шмырова былі расстраляны. 

З кастрычніка 1942 года М. П. Шмыроў у Маскве ў Цэнтральным 

штабе партызанскага руху. За мужнасць і гераізм, праяўленыя ў барацьбе 

супраць нямецка-фашысцкіх захопнікаў, у жніўні 1944 г. М. П. Шмырову 

прысвоена званне Героя Савецкага Саюза. 

Пасля вайны, з другой жонкай Ірынай, дзвюма дачкамі Дзінай і 

Кларай і прыёмным сынам Расціславам жыў у Віцебску па адрасе 4-ы 

завулак Крупскай, 13/39. Працаваў намеснікам старшыні Віцебскага 

аблвыканкама. Неаднаразова абіраўся дэпутатам Віцебскага абласнога 

Савета, дэпутатам Вярхоўнага Савета БССР у 1947–1963 гг. За два месяцы 

да смерці стаў першым ганаровым грамадзянінам Віцебска. Памёр 3 

верасня 1964 г. Пахаваны на вайсковых могілках на Успенскай горцы. 

У Віцебску яго імем названы вуліца, парк, мост праз раку Лучосу, 

яго імя прысвоена гарадскому прафесійна-тэхнічнаму вучылішчу (цяпер 

Віцебскі гарадскі прафесійна-тэхнічны каледж машынабудавання імя 

М. П. Шмырова). Усталяваны мемарыяльныя дошкі на будынку сярэдняй 

школы № 43 і на доме, дзе жыў М. П. Шмыроў. У 1969 г. адкрыты 

мемарыяльны музей М. П. Шмырова. 

 

ЛІТАРАТУРА 

1. Геращенко, А. Сыны Отечества. Батька Минай и Дядя Костя : 
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  315 гадоў  таму (1701) у Віцебску адбыўся пажар у царкве Святога 

Іаана Багаслова (згарэла цалкам у 1747 г.). 

315 гадоў  таму (1701) у Віцебску знаходзіўся Генеральны штаб і 

частка арміі Пятра I. 

310 гадоў  таму (1706) Полацк наведаў рускі цар Пётр І. 

310 гадоў  таму (1706) Оршу наведаў рускі цар Пётр I. 

310 гадоў  таму (1706) фундаваны Друеўскі касцёл і кляштар 

дамініканцаў браслаўскім падчашым П. К. Качаноўскім. У 

1967 г. паводле праекта італьянскага архітэктара А. Парака 

створаны мураваны кляштарны архітэктурны комплекс, які 

складаўся з касцёла Св. Антонія і келейнага корпуса. 

Знаходзіцца ў пасёлку Друя Браслаўскага раёна. 

300 гадоў  таму (1716) пабудаваны дамініканскі касцёл у в. Валынцы 

Верхнядзвінскага раёна. 

290 гадоў  таму (1726) пабудаваны Селішчанскі касцёл і манастыр 

бернардзінцаў, помнік архітэктуры барока ў в. Селішча 

Ушацкага раёна. 

275 гадоў  таму (1741) нарадзіўся Корсак Тадэвуш (1741?–1794), 

дзяржаўны і вайсковы дзеяч ВКЛ, ураджэнец Полацкага раёна. 

270 гадоў  таму (1746) у Віцебску пабудавана праваслаўная Ільінская 

царква (згарэла ў 1904 г.). 

260 гадоў  таму (1756) пабудаваны Беразвечанскі манастыр базыльян 

(1756–1763) з каменю на месцы драўлянага манастыра (1643), 

помнік архітэктуры «віленскага барока», Глыбоцкі раён. 

255 гадоў  таму (1761) у Віцебску пабудавана драўляная Траецкая 

царква на Пескаваціку (на месцы старой царквы, вядомай 

па інвентарах з 1618 г.). 

250 гадоў  таму (1766) пабудаваны Лучайскі касцёл святога Тадэвуша 

(1766–1776), помнік архітэктуры позняга барока ў в. Лучай 

Пастаўскага раёна. 

 

 

 

ШМЫРОЎ МІНАЙ ПІЛІПАВІЧ 

Да 125-годдзя з дня нараджэння (1891) 

 

 

Шмыроў Мінай Піліпавіч – адзін з арганізатараў і кіраўнікоў 

партызанскага руху на тэрыторыі Віцебскай вобласці ў гады Вялікай 

Айчыннай вайны, Герой Савецкага Саюза, ганаровы грамадзянін 

г. Віцебска. 

Нарадзіўся 23 снежня 1891 г. у в. Пунішча Віцебскага раёна. З 

1913 г. – у арміі. Падчас Першай сусветнай вайны праводзіў 

рэвалюцыйную агітацыю сярод салдат. Пасля Лютаўскай рэвалюцыі 1917 

г. з’яўляеўся членам дывізіённага салдацкага камітэта. З 1918 г. – у 

Чырвонай Арміі. Удзельнік грамадзянскай вайны, арганізатар першага ў 

Віцебскай губерні партызанскага атрада. У 1921–1922 гг. узначальваў 

атрад па барацьбе з бандытызмам. За поўную ліквідацыю банд на 

тэрыторыі Суражскай воласці ўзнагароджаны ордэнам «Чырвонага Сцяга» 

(1923). 

З 1923 года на працягу дзесяці год загадваў Суражскім валасным 

зямельным аддзелам. З 1933 года – старшыня калгаса «Бяскласавае 

грамадства», дырэктар Нова-Аляксандраўскага льнозавода. У 1935 годзе 

Шмыроў становіцца дырэктарам «Пудацкай кардоннай фабрыкі імя 

Вароўскага» ў вёсцы Пудаць (цяпер Віцебскі раён). 

У ліпені 1941 г. з рабочых кардоннай фабрыкі арганізаваў і 

ўзначальваў партызанскі атрад, які ў красавіку 1942 г. увайшоў у склад 1-й 

Беларускай партызанскай брыгады, з красавіка па кастрычнік 1942 г. – 
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  245 гадоў  таму (1771) у Віцебску пабудавана мураваная 

Васкрасенская (Уваскрасенская) Заручаўская царква. 

Узводзілася як уніяцкая, пасля скасавання уніі ў 1839 г. 

перададзена ў праваслаўнае ведамства. Не захавалася. 

240 гадоў  таму (1776) паводле ўказа Кацярыны ІІ утворана Полацкая 

губерня (існавала да 1796 г.). 

240 гадоў  таму (1776) Ушачы сталі цэнтрам Полацкага ваяводства. 

240 гадоў  таму (1776) пабудаваны Новапагосцкі Троіцкі касцёл 

(1776), помнік архітэктуры драўлянага дойлідства ў в. Новы 

Пагост Мёрскага раёна. 

235 гадоў  таму (1781) зацверджаны новы герб г. Гарадка. 

235 гадоў  таму (1781) зацверджаны герб г. Сянно. 

230 гадоў  таму (1786) нарадзіўся Гібенталь Карл Іванавіч (1786–каля 

1862), вучоны-ўрач, першаадкрывальнік гіпсу для 

медыцыны, заснавальнік касцёвапластычнай хірургіі. 

Працаваў інспектарам Віцебскай урачэбнай управы з 

1816 г. да 1838 г. 

225 гадоў  таму (1791) у Оршы адкрыта двухкласнае народнае 

вучылішча. 

220 гадоў  таму (1796) нарадзіўся Багаткевіч Аляксандр Міхайлавіч 

(1796–1831?), кнігазнавец, бібліятэкар і бібліёграф, педагог, 

ураджэнец Віцебскай губерні. 

220 гадоў  таму (1796) г. Дзісна атрымаў новы герб. 

220 гадоў  таму (1796) нарадзіўся Фіялкоўскі Антоній (1796–1883), 

рэлігійны дзеяч, мітрапаліт усіх рымска-каталіцкіх цэркваў 

Расіі, ураджэнец Віцебшчыны. 

220 гадоў  таму (1796) касцёл, заснаваны Львом Сапегам у Талачыне, 

пераўтвораны ва ўніяцкую царкву. 

220 гадоў  таму (1796) утвораны Прыказы грамадскага прытулку ў 

Віцебску. 

 

дальнасці на Як-42. 

За мужнасць і гераізм, праяўленыя пры выпрабаванні новай 

авіяцыйнай тэхнікі, Указам Прэзідыума Вярхоўнага Савета СССР ад 22 

ліпеня 1966 г. палкоўніку Мухіну Валянціну Рыгоравічу прысвоена званне 

Героя Савецкага Саюза з уручэннем ордэна Леніна і медаля «Залатая 

Зорка». З 1981 г. – генерал-маёр авіяцыі. У 1985–1991 гг. працаваў 

начальнікам лётна-выпрабавальнага комплексу ВКБ А. С. Якаўлева. З 

лютага 1992 г. генерал-маёр авіяцыі В. Г. Мухін – у адстаўцы. Жыў у 

Маскве. Трагічна загінуў у аўтадарожным здарэнні 13 красавіка 2005 г. 

Пахаваны на Траякураўскіх могілках у Маскве. 
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  215 гадоў  таму (1801) нарадзіўся Урончанка Міхаіл Паўлавіч (1801 ці 

1802), ваенны геадэзіст, географ, перакладчык, ураджэнец 

Аршанскага раёна. 

210 гадоў  таму (1806) заснавана Полацкая духоўная семінарыя 

(Беларуская духоўная семінарыя), установа адукацыі для 

падрыхтоўкі ўніяцкага і праваслаўнага духавенства, якая 

існавала ў Полацку ў 1806–1856 гг. 

205 гадоў  таму (1811) нарадзіўся Рыпінскі Аляксандр Феліксавіч 

(сапр. Рыпінскі-Радван; 1811–1900?), паэт, фалькларыст, 

графік, кнігавыдавец, ураджэнец Віцебскага раёна. 

205 гадоў  таму (1811) нарадзіўся Абрамовіч Антон Іванавіч (1811? –

пасля 1854), кампазітар, піяніст, ураджэнец Віцебскага павета. 

205 гадоў  таму (1811) нарадзіўся Астроўскі Ян (1811–1872), беларускі 

скульптар, ураджэнец г. Сянно. 

205 гадоў  таму (1811) нарадзіўся Цытовіч Іосіф Парфір’евіч  (1811?–

1870), публіцыст і педагог, працаваў у Віцебскім і Полацкім 

духоўных вучылішчах. 

195 гадоў  таму (1821) мясцовы жыхар Адам Кірша перавёз у Лепель з 

Віцебска былую езуіцкую аптэку. 

195 гадоў  таму (1821) у Оршы заснавана прыходскае аднакласнае 

вучылішча. 

195 гадоў  таму (1821) нарадзіўся Семянтоўскі Аляксандр Максімавіч 

(1821–1893), этнограф, археолаг, краязнавец-даследчык 

Віцебшчыны. 

195 гадоў  таму (1821) нарадзіўся Гаворскі Ксенафонт Антонавіч 

(1821–1871), беларускі і рускі археолаг, выдавец, гісторык 

матэрыяльнай і духоўнай культуры. Выкладчык Полацкай 

духоўнай семінарыі, з 1852 г. працаваў у Кіеве, потым у 

Віцебску. У 1857–1858 гг. рэдагаваў неафіцыйную частку 

«Витебских губернских ведомостей». 

 

 

 

МУХІН ВАЛЯНЦІН РЫГОРАВІЧ 

Да 90-годдзя з дня нараджэння (1926) 

 

 

Мухін Валянцін Рыгоравіч нарадзіўся 20 снежня 1926 г. у горадзе 

Лепелі Віцебскай вобласці. У арміі з 1944 г. У 1945 г. скончыў 

Ташкенцкую ваенна-авіяцыйную школу стралкоў-бамбардзіраў; у 1949 г. – 

Качынскае ваеннае авіяцыйнае вучылішча лётчыкаў, у якім да 1951 г. быў 

лётчыкам-інструктарам; у 1953 годзе скончыў Школу лётчыкаў-

выпрабавальнікаў; у 1959 – вячэрняе аддзяленне Жукоўскага філіяла 

Маскоўскага авіяцыйнага інстытута. У 1953–1957 гг. – лётчык-

выпрабавальнік лётна-даследчага інстытута. Падняў у неба і правёў 

выпрабаванні самалёта Е-50, правёў выпрабаванні знішчальнікаў               

МіГ-17СФ і МіГ-17ПФ на дынамічны паталок. 

У 1957–1989 гг. – лётчык-выпрабавальнік ВКБ А. С. Якаўлева. 

Доўгі час быў старшым лётчыкам-выпрабавальнікам ВКБ. Падняў у неба і 

правёў поўныя выпрабаванні першага айчыннага самалёта вертыкальнага 

ўзлёту і пасадкі Як-36. Падняў у неба і правёў выпрабаванні рэактыўных 

баявых самалётаў Як-27В і Як-28Л, спартыўнага Як-30 і Як-32, самалёта 

вертыкальнага ўзлёту і пасадкі Як-38. Удзельнічаў у выпрабаваннях ўсіх 

самалётаў, распрацаваных і пабудаваных у ВКБ за гэты перыяд. Здзейсніў 

шэраг рэкламных палётаў на пасажырскіх самалётах Як-40 і Як-42 у 

замежжы. 

Устанавіў 3 сусветныя авіяцыйныя дасягненні: у 1961 г. – рэкорд 

вышыні на самалёце Як-32, у 1981 – 2 рэкорды грузапад’ёмнасці і 
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  190 гадоў  таму (1826) нарадзіўся Шэйн Павел Васільевіч (1826–1900), 

этнограф, фалькларыст. У 1865–1873 гг. выкладаў 

нямецкую і рускую мову і літаратуру ў Віцебскай гімназіі. 

190 гадоў  таму (1826) нарадзіўся Агрызка Іасафат Пятровіч (1826–1890), 

выдавец, журналіст, удзельнік грамадскага і рэвалюцыйна-

вызваленчага руху, ураджэнец Віцебскай губерні. 

185 гадоў  таму (1831) у Віцебску падчас эпідэміі халеры памёр вялікі 

князь Канстанцін Паўлавіч, старэйшы брат расійскага 

імператара Мікалая І. 

180 гадоў  таму (1836) заснаваны Губернскі статыстычны камітэт у 

г. Віцебску. 

180 гадоў  таму (1836) пабудаваны Барадзеніцкі касцёл Святога 

Юзафа, помнік архітэктуры позняга класіцызму ў 

в. Барадзенічы Браслаўскага раёна. 

175 гадоў  таму (1841) нарадзіўся Будзіловіч Ігнат Мартынавіч (1841–

1863), кіраўнік паўстання 1863 г. у Аршанскім павеце. 

175 гадоў  таму (1841) у Віцебску адчыніла дзверы духоўная 

семінарыя для падрыхтоўкі настаўнікаў прыходскіх школ. 

170 гадоў  таму (1846) пабудавана Дабрыгорская Мікалаеўская царква, 

помнік архітэктуры рэтраспектыўна-рускага стылю ў в. 

Дабрыгоры Бешанковіцкага раёна. Рэстаўрыравана ў 1999 г. 

160 гадоў  таму (1856) Віцебская губерня атрымала герб. 

160 гадоў  таму (1856) нарадзіўся Гласко Восіп Восіпавіч (сапр. 

Хлашко Юзаф ; 1856–1934), грамадска-палітычны дзеяч, 

журналіст, ураджэнец Полацкага павета. 

160 гадоў  таму (1856) пабудавана Асінагародская Пакроўская царква, 

помнік архітэктуры рэтраспектыўна-рускага стылю ў 

в. Асінагарадок Пастаўскага раёна. 

155 гадоў  таму (1861) адкрылася першае ў Віцебску фотаатэлье 

Кінава (дзейнічала да 1863 г.). 

 

Танк, Яўген Еўтушэнка, Зіновій Гердт, Фёдар Шмакаў, Мікалай 

Яроменка... Сярод твораў знакамітага фатографа: «Браслаўскі матыў» 

(1982), «Мастак Ф. Гумен» (1985), «Народная артыстка СССР С. Станюта» 

(1990), «Вечар» (1991), «Актрыса Наталля Аладка» (1992), «Лятучкі» 

(2000), «Мастак Г. Шутаў» (2001), «Афганцы» (2005), «У мінулым цэлы 

век...» (2007); серыі «Стары Віцебск» (1971–1975), «Тэатр» (1975–1985), 

«Ветэраны. Месяц май» (1975–2007), «Мастакі» (2010). 

На дадзены момант Міхаіл Шмерлінг на заслужаным адпачынку, 

але з фотаапаратам не расстаецца. Па фотаздымках Міхаіла Шмерлінга мы 

можам назіраць за гісторыяй і сённяшнім днём старажытнага Віцебска. 
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  155 гадоў  таму (1861) мястэчкі Докшыцы і Бягомль сталі цэнтрамі 

валасцей Барысаўскага павета Мінскай губерні. 

155 гадоў  таму (1861) пачалі выходзіць «Памятные книжки Витебской 

губернии», якія выдаваў Губернскі статыстычны камітэт. 

155 гадоў  таму (1861) Германавічы сталі цэнтрам воласці Дзісенскага 

павета. 

155 гадоў  таму (1861) нарадзіўся Адэльгейм Рафаіл Львовіч (1861–

1934), рускі акцёр, народны артыст Расіі, брат Адэльгейма 

Роберта Львовіча. Разам з братам гастраляваў па розных 

гарадах Беларусі, у т. л. Віцебску (1897, 1900) і Полацку. 

155 гадоў  таму (1861) г. Дуброўна стаў цэнтрам воласці 

новаўтворанага Горацкага павета Магілёўскай губерні Расіі. 

155 гадоў  таму (1861) пабудавана Грыгаравіцкая Петрапаўлаўская 

царква, помнік архітэктуры рэтраспектыўна-рускага стылю 

ў в. Грыгаравічы Мёрскага раёна. 

155 гадоў  таму (1861) г. Дуброўна стаў цэнтрам воласці 

новаўтворанага Горацкага павета Магілёўскай губерні Расіі. 

150 гадоў  таму (1866) у Віцебску адкрылася фотаатэлье С. А. Юркоўскага, 

які ў 1881 г. сканструяваў шторна-шчалявы затвор фотаапарата, 

што лёг у аснову сучаснай фотаздымачнай тэхнікі. 

150 гадоў  таму (1866) выпушчаны першыя паштовыя карткі з відамі 

Віцебска. 

150 гадоў  таму (1866) узнікла вёска Бігосава ў Верхнядзвінскім раёне 

на р. Росіца, пры будаўніцтве Рыга-Арлоўскай чыгункі. 

150 гадоў  таму (1866) будаўніцтва Віцебскага чыгуначнага вакзала, 

калі праз Віцебск была пракладзена Рыга-Арлоўская 

чыгунка. У Вялікую Айчынную вайну пашкоджаны, у 

1954 г. узведзены новы будынак (архіт. Б. Мезенцаў). 

150 гадоў  таму (1866) утворана в. Боркавічы ў Верхнядзвінскім раёне 

на р. Дрыса. 

 

 

 

ШМЕРЛІНГ МІХАІЛ МАРКАВІЧ 

70 год з дня нараджэння (1946) 

 

 

Шмерлінг Міхаіл Маркавіч. Фотамастак. Нарадзіўся 7 снежня 

1946 года ў горадзе Віцебску. Скончыў Мінскае паліграфічнае вучылішча 

(1967). У 1969–1983 гг. працаваў у Віцебскім абласным краязнаўчым 

музеі, з 1986 года ў вытворчым аб'яднанні «Мастацтва», пазней у рэдакцыі 

абласной газеты «Народнае слова» (1991–2007). 

Працуе ў розных жанрах мастацкай фатаграфіі. Атрымаў першую 

прэмію на Усесаюзнай выставе «Фатаграфіка-71» (1971), медаль лаўрэата 

на міжнароднай выставе «Чалавек і Зямля» (г. Платаляй, Літва, 1973). 

Узнагароджаны ганаровымі дыпломамі фотасалонаў у Румыніі (1971, 

1973), Англіі (1974). Таксама актыўна супрацоўнічаў з мясцовым 

тэлебачаннем, АПН, часопісам «Огонек» і іншымі выдавецтвамі, стаў 

аўтарам многіх фотаальбомаў, прысвечаных Віцебску і Віцебшчыне.  

Міхаіл Маркавіч шмат падарожнічаў, яму, як прафесіяналу, былі 

асабліва цікавыя асобы людзей, гісторыю якіх ён спрабаваў прачытаць. 

Сярод тых, каго захаваў аб'ектыў яго фотакамеры, ёсць такія вядомыя 

пісьменнікі, паэты, акцёры, як Васіль Быкаў, Генадзь Бураўкін, Максім 
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  150 гадоў  таму (1866) вядома вёска Бароўка, якая знаходзіцца ў 

Лепельскім раёне. 

145 гадоў  таму (1871) заснавана Віцебская фельчарская школа. 

145 гадоў  таму (1871) на станцыі Орша пабудаваны драўляны 

чыгуначны вакзал. 

145 гадоў  таму (1871) адкрыўся Смаленска-Брэсцкі ўчастак 

Маскоўска-Брэсцкай чыгункі, у 3-х кіламетрах ад Талачына 

пабудавана чыгуначная станцыя. 

145 гадоў  таму (1871) пачаўся рух на Маскоўска-Брэсцкай чыгунцы. 

140 гадоў  таму (1876) нарадзіўся Змігродскі Канстанцін Антонавіч 

(1876–1936), мастак, скульптар, медальер, адзін з 

заснавальнікаў, член Віцебскай вучонай архіўнай камісіі. 

140 гадоў  таму (1876) заснавана школа ў в. Валосава Талачынскага 

раёна. 

140 гадоў  таму (1876) нарадзіўся Дамагацкі Уладзімір Мікалаевіч 

(1876–1939), скульптар, ураджэнец Полацкага раёна. 

140 гадоў  таму (1876) нарадзіўся Нікольскі Леанід Дзмітрыевіч (1876–

1953), віцебскі садавод, былы дырэктар батанічнага сада. 

140 гадоў  таму (1876) адкрыўся рух на другім пуці чыгункі Орша – 

Смаленск. 

140 гадоў  таму (1876) утворана Віцебскае аддзяленне Расійскага 

таварыства апекі параненых і хворых Чырвонага Крыжа. 

140 гадоў  таму (1876) пабудавана Бягомльская царква ўсіх святых, 

помнік архітэктуры рэтраспектыўна-рускага стылю ў 

г. п. Бягомль Докшыцкага раёна. 

135 гадоў  таму (1881) пачала працаваць метэастанцыя Арлоўска-

Віцебскай чыгункі (дзейнічала да 1910 г.). 

135 гадоў  таму (1881) у Віцебску пачалі дзейнічаць гурткі 

народавольцаў. Дзейнічалі ў 1881–1883 гг. 

135 гадоў  таму (1881) заснаваны крухмальны завод у Талачыне. 
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  135 гадоў  таму (1881) у Оршы адкрыты вапнавы завод ганаровага 

грамадзяніна З. Пузрына. 

130 гадоў  таму (1886) нарадзіўся Мешчанінаў Аскар Самойлавіч 

(1856–1956), скульптар, прадстаўнік Парыжскай школы, 

ураджэнец г. Віцебска. 

130 гадоў  таму (1886) нарадзіўся Меклер Віктар Сяргеевіч (сапр. 

Авігдор Шмеравіч; 1886–1936), мастак, ураджэнец 

г. Віцебска. 

130 гадоў  таму (1886) нарадзіўся Ліманоўскі Янка (сапр. Іван 

Міхайлавіч; 1886–?), пісьменнік, крытык, ураджэнец 

Браслаўскага раёна. 

130 гадоў  таму (1886) заснавана «Папяровая фабрыка “Чырвоная 

Зорка”» Валадковічамі ў г. Чашнікі. 

130 гадоў  таму (1886) нарадзіўся Канопка Дамінік Вікенцьевіч (1886–

1975), удзельнік Першай сусветнай вайны, поўны 

Георгіеўскі кавалер, ураджэнец Лепельскага раёна. 

130 гадоў  таму (1886) пабудавана Чараская Мікалаеўская царква, 

помнік архітэктуры рэтраспектыўна-рускага стылю ў 

в. Чарасы Мёрскага раёна. 

130 гадоў  таму (1886) упершыню згадваецца г. п. Баравуха Полацкага 

раёна як станцыя Рыга-Арлоўскай чыгункі. 

130 гадоў  таму (1886) каля в. Парэчча Талачынскага раёна знойдзены 

Парэцкі манетны скарб. 

130 гадоў  таму (1886) пабудавана Крапівенская царква Аляксандра 

Неўскага, помнік архітэктуры рэтраспектыўна-рускага 

стылю ў в. Крапіўна Аршанскага раёна. 

130 гадоў  таму (1886) пабудавана Макараўшчынская Нікалаеўская 

царква, помнік архітэктуры рэтраспектыўна-рускага стылю 

ў в. Макараўшчына Лепельскага раёна. 

 

 

ўсяго існага на зямлі.  

Актуальнасцю пастаўленых праблем, наватарскім поглядам на 

шматлікія з'явы і працэсы літаратурна-грамадскага жыцця вылучаюцца 

крытыка і публіцыстыка пісьменніка, выдадзеныя асобнымі кнігамі 

«Высокае неба ідэала» (1980), «Нью-Йоркская сірэна» (1987). У 80-я гады 

выйшаў зборнік выбраных вершаў і паэм «Святло зямное» (1981) і кніга 

дзіцячых п’ес «Дзякуй, вялікі дзякуй!» (1983). Таксама выйшлі зборнікі 

яго твораў: «Выбранныя творы» (2009) – гэту кнігу склалі найбольш 

значныя выбраныя творы Анатоля Вярцінскага – вершы, паэмы, 

міфалагічная драма, публіцыстычныя і літаратурна-крытычныя артыкулы, 

нататкі, эсэ. Яны даюць належнае ўяўленне пра творчы шлях і грамадскую 

дзейнасць аўтара, пра асаблівасці яго паэтыкі, мастацкага стылю, пра яго 

ідэйна-эстэтычнае і маральнае крэда. Сорак шосты том кніжнага праекта 

«Беларускі кнігазбор»; «Асобныя радкі» (2010) – зборнік, які сабраў пад 

адной вокладкай вершы розных гадоў, асобныя радкі, якія складаюцца ў 

цэласць. Нават той, хто раней не быў знаёмы з творчасцю паэта, праз адзін 

гэты томік можа пазнаць і, напэўна, закахацца ў чысціню лірычнага слова, 

глыбіню думак і пачуццяў. У 2012 годзе пабачыла свет кніга вершаў і 

паэм «Жыцьмем». 

Плённа працуе Анатоль Вярцінскі і ў галіне мастацкага 

перакладу. Яму належаць пераклады вершаў балгарскіх паэтаў 

А. Германава, Н. Вылчава, кубінскай сучаснай паэзіі. Перакладаў з 

класічнай і сучаснай венгерскай, латышскай, літоўскай, польскай, рускай, 

украінскай паэзіі. Беларускія чытачы і гледачы пазнаёміліся ў перакладзе 

А. Вярцінскага з п'есамі Лопэ дэ Вегі «Раба свайго каханага», 

М. Себасцьяна «Безыменная зорка», В. Пальчынскайце «Спяшаюся за 

летам». Яго творы таксама перакладаліся на многія мовы народаў свету.  

Вершы Вярцінскага пакладзены на музыку Я. Глебавым, 

Л. Захлеўным, I. Лучанком, Д. Смольскім, К. Цесаковым і інш. Па паэме 

«Колькі лет, колькі зім!» пастаўлены тэлеспектакль (1980). 

 

13 152 



  130 гадоў  таму (1886) пабудавана Вярхнянская Спаса-

Праабражэнская царква, помнік драўлянага дойлідства ў 

в. Верхняе Глыбоцкага раёна. 

125 гадоў  таму (1891) нарадзіўся Мядзведзеў Павел Мікалаевіч (1891–

1938), літаратар, крытык, літаратуразнавец. У 1917–1922 гг. 

працаваў у Віцебску загадчыкам аддзела адукацыі, 

рэктарам Пралетарскага ўніверсітэта, выкладчыкам 

інстытута народнай адукацыі. 

125 гадоў  таму (1891) нарадзіўся Пумпянскі Леў Васільевіч (сапр. 

Пумпян Лейба Мееравіч; 1891–1940), філолаг, літаратура-

знавец. У 1919–1920 гг. у Віцебску працаваў выкладчыкам 

у Пралетарскім універсітэце і ў Народнай кансерваторыі. 

125 гадоў  таму (1891) нарадзіўся Казлоў Ігнацій Піліпавіч (1891–

1980), былы кіраўнік гандлёвага ўпраўлення Полацкай 

аблспажыўкааперацыі, ганаровы грамадзянін г. Полацка, 

ураджэнец Верхнядзвінскага раёна. 

125 гадоў  таму (1891) нарадзіўся Калінін Нічыпар Мікітавіч, савецкі і 

прафсаюзны дзеяч. 

120 гадоў  таму (1896) у Віцебскай губернскай друкарні тыражом у 

1000 экзэмпляраў надрукавана паэма «Тарас на Парнасе». 

120 гадоў  таму (1896) нарадзіўся Якерсон Давід Аронавіч (1896–

1947), скульптар, ураджэнец Віцебска. 

120 гадоў  таму (1896) упершыню ў Беларусі пачалася прамысловая 

здабыча торфу ў Аршанскім павеце паблізу в. Серкавіца 

(зараз Талачынскі раён). 

120 гадоў  таму (1896) нарадзіўся Партноў Сямён Паўлавіч (1896–

1980), былы старшыня Полацкага гарвыканкама, ганаровы 

грамадзянін г. Полацка. 

120 гадоў  таму (1896) нарадзіўся Голубеў Канстанцін Дзмітрыевіч 

(1896–1956), генерал-лейтэнант, удзельнічаў у баях пад 

Віцебскам (1944). 

прысвоена званне «Заслужаны работнік культуры Рэспублікі Беларусь». 

3 вершаванымі творамі ўпершыню выступіў на старонках 

універсітэцкай шматтыражнай газеты «За сталінскія кадры» (1951). У 

рэспубліканскім друку дэбютаваў у 1954, калі ў газеце «Чырвоная змена» 

быў апублікаваны яго верш «Шлях на ўсход». Першы паэтычны зборнік 

«Песня пра хлеб» убачыў свет у 1962 г. Затым выйшлі кнігі паэзіі «Тры 

цішыні» (1966), «Чалавечы знак» (1968), «Выбранае» (1973), «З’яўленне» 

(1975), «Час першых зорак» (1976), «Ветрана» (1979). 

Лірыка паэта скіравана «ўглыб да чалавека», да яго духоўных 

якасцей. У сваіх творах Вярцінскі імкнецца разабрацца ў саміх крытэрыях 

чалавечнасці, даследаваць свайго лірычнага героя ва ўсёй яго духоўнай 

сутнасці. Паэзія яго вызначаецца злабадзённасцю тэматыкі, вострай 

палемічнасцю, актыўным гуманістычным пафасам. Аўтар арыентуе 

чытача на спасціжэнне высокага ідэалу, на пошукі ім гармоніі, глыбокае 

разуменне сэнсу жыцця. 

Значныя поспехі пісьменніка і ў жанры драматургіі. Ім створаны 

п'есы «Дзякуй, вялікі дзякуй!» (пастаўлена ў 1974), «Скажы сваё імя, 

салдат» (пастаўлена ў 1975) і «Гефест – друг Праметэя» (пастаўлена ў 

1984). 

У 90-я гады А. Вярцінскі шмат выступае з артыкуламі ў 

перыядычным друку. У 1994 г. выходзіць зборнік артыкулаў, 

выступленняў, інтэрв’ю «Трывожны досвітак», у якім уздымаюцца 

актуальныя праблемы грамадска-палітычнага жыцця, асвятляецца 

творчасць буйных беларускіх майстроў слова. Зборнік выбраных твораў 

паэта «Хлопчык глядзіць» (1992) уключае сапраўды лепшае з напісанага 

аўтарам, які задумваецца над становішчам у нашым грамадстве, у нашым 

беларускім доме, над самапачуваннем беларуса ў Беларусі. Ён імкнецца 

зазірнуць у мінулае беларуса, асэнсаваць яго сённяшняе. Пранікнёным 

лірычным роздумам пра складаны свет узаемаадносін паміж мужчынам і 

жанчынай прасякнута кніга паэта «Жанчына. Мужчына. Каханне…» 

(2003), якую склалі вершы розных гадоў пра каханне як першааснову 
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  120 гадоў  таму (1896) нарадзіўся Тарасевіч Антон Аляксеевіч, 

партыйны дзеяч Беларусі, сакратар Ушацкага райвыканкама 

КП(б)Б, Лепельскага акружкама КП(б)Б. 

115 гадоў  таму (1901) нарадзіўся Вайнкоп Юліян Якаўлевіч (1901–

1974), музыказнавец. У 1918–1920 гг. вучыўся ў Віцебскай 

народнай кансерваторыі. 

115 гадоў  таму (1901) разбіты пейзажны парк у в. Межава 

Аршанскага раёна. 

115 гадоў  таму (1901) у в. Засценкі паблізу Оршы знойдзены скарб з 

1200 арабскіх манет. 

115 гадоў  таму (1901) нарадзіўся Красільнікаў Мікалай Пятровіч 

(1901–1944), удзельнік вызвалення Беларусі ў Вялікую 

Айчынную вайну, Герой Савецкага Саюза (22.07.1944). 

Камандзір узвода стралковага палка малодшы лейтэнант 

Красільнікаў сярод першых фарсіраваў р. Зах. Дзвіна каля 

в. Шарыпіна Бешанковіцкага раёна, умела арганізаваў бой 

па захопе і пашырэнні плацдарма на яе левым беразе. 

115 гадоў  таму (1901) была пабудавана фабрыка «Дняпроўская 

мануфактура» ў г. Дуброўна, якая дзейнічала да Вялікай 

Айчыннай вайны. 

110 гадоў  таму (1906) адкрыта Лепельскае жаночае Марыінскае 

вучылішча. 

110 гадоў  таму (1906) у Віцебску адкрыта жаночае 7-класнае 

камерцыйнае вучылішча настаўнікаў Д. М. Каленчука і 

Р. І. Хабаса. 

110 гадоў  таму (1906) у Віцебску адкрыта прыватнае 7-класнае 

мужчынскае вучылішча У. М. Грэкава. 

110 гадоў  таму (1906) нарадзіўся Салярцінскі Васіль Іванавіч (1906–

1942), мастак-афарміцель, графік. Вучыўся ў 1920–1923 гг. 

у Віцебскім народным мастацкім вучылішчы. 

 

 

 

ВЯРЦІНСКІ  

АНАТОЛЬ ІЛЬІЧ 

85 год з дня нараджэння (1931) 

 

 

Анатоль Ільіч Вярцінскі нарадзіўся 18 лістапада 1931 года ў вёсцы 

Дзямешкава Лепельскага раёна Віцебскай вобласці ў сялянскай сям’ і. У 

1956 годзе скончыў аддзяленне журналістыкі Беларускага дзяржаўнага 

ўніверсітэта імя У. І. Леніна. Працаваў у рэдакцыях раённых газет (Давыд-

Гарадок, Камянец, Клімавічы, Рагачоў). У 1962 годзе пераехаў у Мінск, 

супрацоўнічаў у рэдакцыі газеты «Літаратура і мастацтва», быў 

рэдактарам выдавецтва «Беларусь». У 1967–1982 гг. – літкансультант, 

адказны сакратар праўлення СП БССР. У 1986–1990 гг. – галоўны 

рэдактар газеты «Літаратура і мастацтва». У 1990–1995 гадах – дэпутат 

Вярхоўнага Савета Беларусі. З’яўляўся намеснікам старшыні пастаяннай 

Камісіі па пытаннях галоснасці, сродкаў масавай інфармацыі і правоў 

чалавека, членам Канстытуцыйнай камісіі Вярхоўнага Савета БССР. У 

1998 г. – намеснік галоўнага рэдактара газеты «Культура». У складзе 

дэлегацыі Беларускай ССР у 1977 годзе удзельнічаў у рабоце ХХХII сесіі 

Генеральнай Асамблеі ААН. Член Беларускага ПЭН-цэнтра (з 1989). Член 

СП СССР (з 1964). Лаўрэат Дзяржаўнай прэміі БССР (1988). У 1991 годзе 
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  110 гадоў  таму (1906) нарадзіўся Шыашвілі Панцеляймон Шыоевіч, у 

час Вялікай Айчыннай вайны начальнік разведкі 43-й арміі, 

якая вызваляла Шумілінскі раён, ганаровы грамадзянін 

г. п. Шуміліна. 

110 гадоў  таму (1906) нарадзіўся Брынскі Антон Пятровіч (1906–

1981) удзельнік партызанскага руху на Беларусі ў Вялікую 

Айчынную вайну, пісьменнік. Герой Савецкага Саюза 

(04.02.1944). З кастрычніка 1941 г. камандзір дыверсійнага 

атрада, які дзейнічаў на чыгунцы Орша – Барысаў, на 

Брэсцкім, Баранавіцкім і Лунінецкім чыгуначных вузлах. 

110 гадоў  таму (1906) нарадзіўся Сушкоў Філіп Цімафеевіч (1906–

1944), намеснік камандзіра стралковага дывізійнага палка, 

удзельнік вызвалення Віцебскай вобласці ў Вялікую 

Айчынную вайну. Пахаваны ў брацкай магіле ў г. Полацку. 

110 гадоў  таму (1906) утворана Віцебская прыватная фельчарска-

акушэрская школа. 

110 гадоў  таму (1906) пабудаваны Росіцкі Троіцкі касцёл на месцы 

былога драўлянага. храма, помнік архітэктуры 

неараманскага стылю ў в. Росіца Верхнядзвінскага раёна. 

110 гадоў  таму (1906) заснаваны Талачынскі кансервавы завод у в. 

Азерцы Талачынскага раёна. 

110 гадоў  таму (1906) пабудавана Ніўнікаўская царква Багародзіцы ў 

в. Ніўнікі Мёрскага раёна, помнік архітэктуры драўлянага 

дойлідства. 

110 гадоў  таму (1906) нарадзіўся Самуцін Васіль Емяльянавіч (1906–

1981), з 1942 г. – рэдактар падпольнай газеты «Віцебскі 

рабочы». 

110 гадоў  таму (1906) атрымала назву Докшыцкая батлейка 

Патупчыка ад прозвішча батлеечніка Патупчыка, які ў 

1906 г. паказваў яе ў Докшыцах і ваколіцах. 

 

5. Климчук, В. Удивительный театр «Лялька» / В. Климчук // 

Витебский проспект. — 2005. — 6 мая.— С. 2. 

6. Клімчук Віктар Ігнатавіч // Культура Беларусі : энцыклапедыя / 

рэдкал.: У. Ю. Аляксандраў (гал. рэд.) [і інш.]. — Мн. : БелЭн імя 

П. Броўкі, 2013. — Т. 4 : З—Л. — С. 495. 

7. Клімчук, В. І. Дэфіцыт білетаў — лепшы паказчык / 

В. І. Клімчук ; гутарыў А. Пукшанскі // Жыццё Прыдзвіння (Віцебск). — 

2013. — 19 студз. — С. 5. 

8. Клімчук, В. Любімы дзіцячы тэатр / В. Клімчук ; гутарыла 

К. Дружкова // Беларуская думка. — 2006. — № 3. — С. 159—162. 

9. Клімчук, В. І. Лялькі як людзі / В. І. Клімчук ; гутарыў 

А. Пукшанскі // Звязда. — 2013. — 11 студз. — С. 6. 

10. Котович, Т. В. Белорусский театр «Лялька» : монография / 

Т. В. Котович. — Витебск : ВГУ им. П. М. Машерова, 2012. — 110 с. 

11. Сеньков, В. Этот бесконечный космос прекрасного / 

В. Сеньков // Витьбичи. — 2012. — 9 нояб. — С. IV. 

12. Юркевіч, С. Ф. Беларускі тэатр «Лялька» / С. Ф. Юркевіч // 

Тэатральная Беларусь : энцыклапедыя : у 2 т. / рэдкал.: Г. П. Пашкоў (гал. 

рэд.) [і інш.]. — Мн. : БелЭн, 2002. — Т. 1 : А—К. — С. 143—144. 
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  110 гадоў  таму (1906) пабудаваны будынак Аршанскага рэальнага 

вучылішча, помнік грамадзянскай архітэктуры ў г. Оршы. 

105 гадоў  таму (1911) нарадзіўся Бурак Андрэй Мацвеевіч (1911–

1943), удзельнік Вялікай Айчыннай вайны, Герой Савецкага 

Саюза (13.11.1943), ураджэнец в. Асвеіца Верхнядзвінскага 

раёна. 

105 гадоў  таму (1911) выйшаў у свет першы том «Полоцко-Витебской 

старины», выдадзены Віцебскай вучонай архіўнай камісіяй. 

105 гадоў  таму (1911) у Оршы выходзіла штотыднёвая «Хутарская 

газета сельскай гаспадаркі, дамаводства, палітыкі, 

літаратуры, ветэрынарыі і медыцыны». Выданне рэдагаваў 

А. А. Іваноў-Каткоўскі. 

105 гадоў  таму (1911) у Оршы пачала дзейнічаць жаночая 

настаўніцкая семінарыя. 

105 гадоў  таму (1911) нарадзіўся Мусцейкіс Леанід Іванавіч (1911–

1944), герой Вялікай Айчыннай вайны, ураджэнец 

Полацкага раёна. 

105 гадоў  таму (1911) нарадзіўся Беленькі Макс Львовіч (1911–1954), 

фармаколаг, доктар медыцынскіх навук, ураджэнец 

г. Лепеля. 

105 гадоў  таму (1911) нарадзіўся Сідарэнка Васіль Аляксеевіч (1911–

1978), удзельнік баёў за вызваленне Пастаўшчыны, 

ганаровы грамадзянін г. Паставы. 

105 гадоў  таму (1911) нарадзіўся Якаўлевіч Пётр Рыгоравіч (1911–

1981), былы першы сакратар Полацкага гаркама КПБ 

(1960–1970), ганаровы грамадзянін і ўраджэнец г. Полацка. 

105 гадоў  таму (1911) нарадзіўся Кудрын Рыгор Леанідавіч (1911–

1978), камандзір партызанскага руху ў Віцебскай вобласці ў 

гады Вялікай Айчыннай вайны. 

 

 

класічныя, фальклорныя і аўтарскія творы. Спектаклі ў пастаноўцы 

В. І. Клімчука неаднаразова ўдзельнічалі ў фестывалях. Найбольш 

значныя сярод іх: «Дзед і Жораў» В. Вольскага (1987, г. Гродна), «Сказ 

пра Гаўрылу з-пад Полацка» П. Сіняўскага (1990), «Папялушка» 

Я. Шварца (1993), «Хлопчык–Зорка» О. Уайльда (1995). Усе гэтыя 

спектаклі – у Мінску. «Дапытлівы слонік» Р. Кіплінга – (1995, г. Нінбург, 

Германія), «Чароўная зброя Кэндзо» М. Супоніна (1998, г. Тэгеран, Іран), 

«Брэменскія музыкі» В. Лівана і Ю. Энціна (1998, г. Гродна; 2001, Першы 

міжнародны фестываль С. Абразцова, г. Масква). 

Спектаклі Віктара Ігнатавіча Клімчука вылучаюцца высокай 

эстэтыкай, мастацкім густам, разнапланавасцю. Спектакль «Чароўная 

зброя Кэндзо» адзначаны Гран-пры на міжнародным фестывалі «Белая 

Вежа» (1998, г. Брэст) і прызам за высокія творчыя дасягненні на 

міжнародным фестывалі ў Субоціцы (2000, Югаславія). 

Віктар Клімчук неаднаразова ўдзельнічаў у журы міжнародных 

фестываляў: член журы фестывалю «Белая Вежа», г. Брэст, член журы 

фестывалю ў Субоціцы (Югаславія), старшыня міжнароднага журы ў 

Субоціцы (Сербія і Чарнагорыя).  

З 2015 года Віктар Ігнатавіч Клімчук узначальвае таксама 

Белгародскі дзяржаўны тэатр лялек (Расія). 
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  105 гадоў  таму (1911) заснаваны Аршанскі каледж Віцебскага 

дзяржаўнага ўніверсітэта імя П. М. Машэрава ў г. Оршы як 

Аршанская жаночая настаўніцкая семінарыя, на базе якой 

пасля шэрагу рэарганізацый быў створаны педагагічны 

тэхнікум (1921). 

105 гадоў  таму (1911) у Віцебску ўзведзены помнік героям Айчыннай 

вайны 1812 г. на ўшанаванне рускіх воінаў, якія ў баях пад 

Віцебскам 13–15.07.1812 і 26.10.1812 праявілі мужнасць і 

стойкасць у барацьбе з захопнікамі. 

100 гадоў  таму (1916) пачаў выходзіць ліберальны штотыднёвы 

часопіс «Віцебскі край» (праіснаваў да 1917 г.). 

100 гадоў  таму (1916) нарадзіўся Гарноў Цімафей Якаўлевіч (1916–

1944), Герой Савецкага Саюза, ураджэнец Лёзненскага 

раёна. 

100 гадоў  таму (1916) нарадзілася Кляпацкая Наталля Аляксандраўна 

(1916–1980), старшыня выканкама Полацкага гарадскога 

Савета дэпутатаў (1959–1969), ганаровы грамадзянін 

г. Полацка. 

100 гадоў таму (1916) нарадзіўся Караткоў Пётр Іванавіч (1916–1989), 

дырэктар Наваполацкага завода нафтаперапрацоўкі (1964–

1977), ганаровы грамадзянін г. Наваполацка. 

100 гадоў  таму (1916) нарадзіўся Шышкін Павел Емяльянавіч (1916–

1994), Герой Савецкага Саюза (1944). Жыў у г. Віцебску. 

100 гадоў  таму (1916) нарадзіўся Малышаў Барыс Георгіевіч (1916–

1944), удзельнік вызвалення Беларусі ў Вялікую Айчынную 

вайну, Герой Савецкага Саюза (1944). Пахаваны ў в. Новыя 

Вайханы Гарадоцкага района. 

95 гадоў  таму (1921) утвораны Віцебскі губернскі хіміка-

бактэрыялагічны інстытут. 

95 гадоў  таму (1921) адкрыты Аршанскі педагагічны тэхнікум. 

 

краткий биографический словарь : в 2 т. / редкол.: И. Н. Шкадов [и др.]. — 

М. : Военное издательство, 1987. — Т. 2 : Любов—Ящук. — С. 710. 

3. Часнык Николай Леонтьевич // Слава и гордость земли 

Витебской : биографический справочник / сост. М. Н. Пригожий ; редкол.: 

М. П. Кузьмич [и др.]. — Витебск : Витебская областная типография, 

2009. — С. 142. 

 

 

 

КЛІМЧУК  

ВІКТАР ІГНАТАВІЧ 

70 год з дня нараджэння (1946) 

 

 

Клімчук Віктар Ігнатавіч. Заслужаны дзеяч мастацтваў Рэспублікі 

Беларусь (1999). Нарадзіўся 28 кастрычніка 1946 года ў вёсцы Сіманавічы 

Драгічынскага раёна. Скончыў Куйбышаўскі інстытут культуры ў 1982 г. 

З 1985 г. з’яўляўся рэжысёрам Віцебскай лялечнай трупы пры Беларускім 

тэатры імя Якуба Коласа. З 1990 г. – мастацкі кіраўнік створанага на 

аснове лялечнай трупы Беларускага тэатра «Лялька». У 1996 годзе стаў 

лаўрэатам прэміі «Сузор'е муз» і атрымаў званне «Чалавек года» ў 

намінацыі «Тэатральная творчасць» за вялікі ўклад у развіццё Беларускага 

лялечнага мастацтва. 

У рэпертуары В. І. Клімчука ёсць замежныя, айчынныя, сучасныя, 
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  95 гадоў  таму (1921) пачала выдавацца газета «Юный ленинец»   

(з 1923 г. – «Юный творец») – орган Віцебскага губкама 

РКСМ. 

95 гадоў  таму (1921) у Віцебску адкрыты сельскагаспадарчы 

тэхнікум (у 1922–1933 гг. называўся практычным 

сельгасінстытутам). 

95 гадоў  таму (1921) у Віцебску пачаў выдавацца часопіс «Работник 

просвещения». 

95 гадоў  таму (1921) у Віцебску створана доследная 

сельскагаспадарчая станцыя. 

95 гадоў  таму (1921) адбылася паездка мастакоў віцебскага 

аб`яднання «УНОВИС» у Маскву, у Інстытут мастацкай 

культуры, дзе з 6 па 22 снежня праходзіла выстава віцебскіх 

мастакоў. 

95 гадоў  таму (1921) нарадзіўся Куляеў Раман Васільевіч (1921–

1985), кіраўнік будаўнічага трэста № 18, ганаровы 

грамадзянін і ўраджэнец г. Оршы. 

95 гадоў  таму (1921) Віцебскі інстытут народнай адукацыі 

перайменаваны ў практычны інстытут народнай адукацыі. 

95 гадоў  таму (1921) нарадзіўся Гаранін Аляксей Дзмітрыевіч (1921–

1943), лётчык, удзельнік вызвалення Беларусі ў Вялікую 

Айчынную вайну, Герой Савецкага Саюза (31.12.1942), 

загінуў пад Оршай. 

95 гадоў  таму (1921) нарадзіўся Бычак Алег Сяргеевіч (1921–1944), 

удзельнік партызанскага руху ў Беларусі, Герой Савецкага 

Саюза. У складзе атрада «Смерць фашызму» выконваў 

спецзаданне на акупіраванай тэрыторыі Калінінскай, 

Смаленскай і Віцебскай абласцей. 

95 гадоў  таму (1921) у Полацку ўтвораны Дом санітарнай асветы. 

 

 

1 красавіка 1944 г., адбіваючы варожы налёт на горад, тараніў фашысцкі 

бамбардзіроўшчык «Хейнкель-111». Самалёт праціўніка быў знішчаны. 

Мікалай Часнык даляцеў да свайго аэрадрома і пасадзіў пашкоджаны 

самалёт. Старшы лейтэнант Мікалай Часнык да красавіка 1944 г. здзейсніў 

685 баявых вылетаў. У 39 паветраных баях збіў асабіста 16 і ў складзе 

групы 3 самалёты праціўніка. Удзельнічаў у паветраных баях у складзе 6 

знішчальнікаў супраць 25–30 самалётаў праціўніка. 

Гвардыі старшаму лейтэнанту Часныку Мікалаю Лявонцьевічу 

прысвоена званне Героя Савецкага Саюза з уручэннем ордэна Леніна і 

медаля «Залатая Зорка» (№ 8010). 7 ліпеня 1944 г. Мікалай Часнык пасля 

працяглага праследавання знішчыў нямецкага разведчыка (верагодна,            

1 і-188), яго Як-9 трапіў пад інтэнсіўны агонь зенітнай артылерыі, сам ён 

быў паранены і збіты над тэрыторыяй праціўніка. Трапіў у палон. 

Прайшоўшы ўсе жахі лагера смерці, удзельнічаў у паўстанні вязняў 

Бухенвальда ў 1945 г. 

Усяго за гады вайны выканаў больш за 700 баявых вылетаў, у 46 

паветраных баях збіў 27 варожых самалётаў. 

Пасля вайны працягваў службу ў Ваенна-Паветраных Сілах 

СССР. Быў пілотам на МіГ-15 і МіГ-17. У 1952 г. скончыў Ваенна-

паветраную акадэмію. З 1958 г. палкоўнік М. Л. Часнык – у запасе. Жыў у 

горадзе Растоў-на-Доне. З 1959 г., працаваў у Паўночна-Каўказскім 

упраўленні грамадзянскай авіяцыі. Узнагароджаны двума ордэнамі 

Леніна, двума ордэнамі Чырвонага Сцяга, ордэнам Аляксандра Неўскага, 

ордэнам Айчыннай вайны 1-й ступені, ордэнам Чырвонай Зоркі, медалямі. 

Памёр 7 снежня 1993 г.  
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  95 гадоў  таму (1921) нарадзіўся Алтунін Аляксандр Цярэнцьевіч 

(1921–1989), савецкі ваенны дзеяч, удзельнік баёў на 

тэрыторыі Беларусі ў Вялікую Айчынную вайну, генерал 

арміі, Герой Савецкага Саюза (23.09.1944). Удзельнічаў у 

цяжкіх абарончых баях у раёне мястэчка Янавічы і Віцебска 

ў пачатку ліпеня 1941 г. 

95 гадоў  таму (1921) заснавана Гарадоцкая цэнтральная раённая 

бібліятэка ў г. Гарадку як цэнтральная бібліятэка. 

90 гадоў  таму (1926) у Докшыцах пабудавана электрастанцыя. 

90 гадоў  таму (1926) у Оршы адкрыты акруговы краязнаўчы музей. 

Ён знаходзіўся ў будынку былога базыльянскага кляштара. 

90 гадоў  таму (1926) у Оршы пачаў выдавацца неперыядычны 

зборнік «Аршаншчына», у якім друкаваліся краязнаўчыя 

матэрыялы. 

90 гадоў  таму (1926) заснаваны пункт назірання за надвор'ем на 

станцыі Бычыха Гарадоцкага раёна. 

90 гадоў  таму (1926) заснавана Ушацкая цэнтральная раённая 

бібліятэка імя Е. Я. Лось. 

90 гадоў  таму (1926) заснавана Расонская цэнтральная раённая 

бібліятэка. 

90 гадоў  таму (1926) адкрыта Віцебская дзіцячая абласная клінічная 

бальніца (з 01.01.2015 – «Віцебскі абласны дзіцячы 

клінічны цэнтр»). 

90 гадоў  таму (1926) адноўлена работа маслазавода ў Дуброўне, 

заснаванага да рэвалюцыі. 

85 гадоў  таму (1931) нарадзіўся Азаронак Канстанцін Сямёнавіч 

(1931–1991), доктар медыцынскіх навук, прафесар, 

ураджэнец Лепельскага раёна. 

85 гадоў  таму (1931) у Оршы пачала выдавацца газета «Ленінскі 

прызыў». З 1991 г. – «Аршанская газета». 

 

 

 

ЧАСНЫК  

МІКАЛАЙ ЛЯВОНЦЬЕВІЧ 

Да 95-годдзя з дня нараджэння (1921) 

 

 

Часнык Мікалай Лявонцьевіч нарадзіўся 26 кастрычніка 1921 г. у 

г. Оршы Віцебскай вобласці ў сям'і рабочага. Скончыў 10 класаў і 2 курсы 

Маскоўскага медыцынскага інстытута. У Чырвонай Арміі з 1940 г. У 1941 

г. скончыў Барысаглебскую ваенную авіяцыйную школу пілотаў. Каля 

паўгода служыў там лётчыкам-інструктарам. 

Удзельнік Вялікай Айчыннай вайны з лютага 1942 г. Член ВКП(б) 

КПСС з 1942 г. Баявы шлях пачаў на Паўночна-Заходнім фронце ў складзе 

630-га знішчальнага авіяцыйнага палка, сфарміраванага, у асноўным, з 

інструктараў Барысаглебскай лётнай школы. Ваяваў спачатку на І-16, а 

пазней на амерыканскім Р-40 «Кітгіхаук». У складзе гэтага палка ён 

ваяваў на «Яках» пад Сталінградам і Курскам, удзельнічаў у вызваленні 

Украіны. 19 сакавіка 1944 г. Мікалай Часнык вылецеў на адбіццё 

масіраванага бамбардзіровачнага налёту ворага на чыгуначны вузел і 

горад Сарны Ровенскай вобласці Украіны. Завязаўшы паветраны бой з 

пераўзыходзячымі сіламі фашыстаў, асабіста збіў 3 самалёты праціўніка. 

У складаных метэаралагічных умовах у раёне горада Сарны ў ноч на 
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  85 гадоў  таму (1931) нарадзіўся Роганаў Леанід Фёдаравіч (1931–

2002), першы сакратар Аршанскага гаркама КПБ (1970–

1981), старшыня Віцебскага абласнога Савета прафсаюзаў, 

ганаровы грамадзянін г. Оршы. 

85 гадоў  таму (1931) нарадзіўся Кускоў Мікалай Сямёнавіч, 

заслужаны будаўнік БССР, ганаровы грамадзянін 

г. Наваполацка. 

85 гадоў  таму (1931) утворана «Віцебская Асацыяцыя Пралетарскіх 

Пісьменнікаў» (Віцебская АПП). Працавала да 1932 г. 

85 гадоў  таму (1931) уведзены ў эксплуатацыю Віцебскі малочны 

завод (зараз ААТ «Малако»). 

85 гадоў  таму (1931) на Расоншчыне з`явілася першая 

машынатрактарная станцыя. 

85 гадоў  таму (1931) быў скасаваны Высачанскі раён у Віцебскай 

акрузе – адміністрацыйна-тэрытарыяльная адзінка БССР у 

1924–1931 гг. 

85 гадоў  таму (1931) скасаваны Віцебскі раён (сельсаветы часткова 

падпарадкаваны Віцебскаму гарсавету, часткова 

перададзены суседнім раёнам). 

85 гадоў  таму (1931) Асінаўская ДРЭС у г. п. Арэхаўск Аршанскага 

раёна перайменавана ў Беларускую дзяржаўную раённую 

электрастанцыю. 

85 гадоў  таму (1931) завод сельскагаспадарчых машын у Віцебску 

пераўтвораны ў станкабудаўнічы завод. Зараз – Віцебскі 

станкабудаўнічы завод «Вістан». 

85 гадоў  таму (1931) заснаваны Віцебскі маслаэкстракцыйны завод 

як маслабойны завод. 

85 гадоў  таму (1931) пачала выдавацца газета «Звязда на рубяжы»          

(3 1963 г. – «Дзвінская праўда») у Верхнядзвінскім раёне. 

 

 

Молі («Гейша» С. Джонса), Марыета, Стасі («Баядэра», «Сільва» І. Кальмана). 

У 1951–1969 гг. Лізавета Парфёнаўна Мацісава працавала ў 

Беларускім тэатры імя Я. Коласа. Актрыса выразнай пластыкі, 

музыкальнасці. Яна стварыла паэтычны, адухоўлены вобраз Зоські ў 

спектаклі «Раскіданае гняздо» Я. Купалы. Пераважна мяккімі, лірычнымі 

фарбамі карысталася пры абмалёўцы сваіх персанажаў. Лепшыя з роляў 

драматычнага і характарнага плану: Таццяна, Юлія («Ворагі», «Дачнікі» 

М. Горкага), Галіна Дзямідава («Жыве на свеце жанчына» З. Аграненкі), 

Фларэла («Настаўніца танцаў» Лопэ дэ Вэгі), Ціна («Бітва ў дарозе» 

паводле Г. Нікалаевай) і іншыя. 

У 1970–1972 гг. Мацісава Лізавета Парфёнаўна працавала ў 

Дзяржаўным тэатры музычнай камедыі Беларусі. Выконвала пераважна 

ролі камічных старых (Старая – «Пяе «Жаваранак» Ю. Семянякі і інш). 

Памерла 20.01.1990 года. 
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  85 гадоў  таму (1931) была заснаваны суднаверф у г. Дуброўна, на 

якой будавалі малатанажныя рачныя судны. 

80 гадоў  таму (1936) у Віцебскім раёне быў адкрыты Дом адпачынку 

«Лётцы» (цяпер кардыялагічны санаторый 

рэспубліканскага значэння). 

80 гадоў  таму (1936) створаны філіял інстытута «Белдзяржпраект» у 

Віцебску (зараз «Віцебскграмадзянпраект»). 

80 гадоў  таму (1936) заснаваны Талачынскі лясгас. 

80 гадоў  таму (1936) пры Віцебскім педінстытуце адкрыты 

настаўніцкі інстытут (дзейнічаў да 1956 г.). 

80 гадоў  таму (1936) у Віцебску заснавана арцель мастацкіх вырабаў 

«8 марта» (з 1960 г. – фабрыка мастацкіх вырабаў). 

80 гадоў  таму (1936) створана аддзяленне ДАІ аддзела ўнутраных 

спраў Віцебскага гарвыканкама. 

80 гадоў  таму (1936) віцебскі штангіст Д. Навумаў устанавіў 

сусветны рэкорд у жыме дзвюма рукамі для спартсменаў 

паўцяжкай вагі. 

80 гадоў  таму (1936) узарваны Барысаў камень ля сяла Высокі 

Гарадзец Талачынскага раёна. У 1986 г. для захавання 

каменя ад пашкоджанняў над ім была пабудавана драўляная 

капліца. 

80 гадоў  таму (1936) разбурана Віцебская Уваскрасенская царква. 

80 гадоў  таму (1936) утвораны Ушацкі лясгас. 

80 гадоў  таму (1936) адкрыты Сенненскі раённы Дом культуры. 

80 гадоў  таму (1936) утвораны Расонскі лясгас. 

80 гадоў  таму (1936) утвораны Гарадоцкі лясгас. 

80 гадоў  таму (1936) утвораны  Бягомльскі лясгас. 

80 гадоў  таму (1936) заснавана «Замасточанскі», сельскагаспадарчае 

прадпрыемства ў Докшыцкім раёне як калгас «Ленінскі 

шлях». 
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МАЦІСАВА  

ЛІЗАВЕТА ПАРФЁНАЎНА 

Да 100-годдзя з дня нараджэння (1916) 

 

 

Мацісава Лізавета Парфёнаўна, заслужаная артыстка Беларусі, 

актрыса Беларускага тэатра імя Я. Коласа. 

Нарадзілася 17 верасня 1916 г. у г. Магілёве. Скончыла 

драматычную студыю Беларускага тэатра юнага гледача ў 1936 г., кіраўнік 

М. Кавязін). Пачала сцэнічную дзейнасць як актрыса аперэты ў 

Дзяржаўным тэатры музычнай камедыі Беларусі (1937–1941, 1947–1950), 

выконвала ролі гераінь, так званых каскадных: Пепіта («Вольны вецер» 

І. Дунаеўскага), Этэлька («Каламбіна» А. Рабава), Ірынка («Вяселле ў 

Малінаўцы» Б. Аляксандрава), Ванда («Блакітная мазурка» Ф. Легара), 
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  80 гадоў  таму (1936) утвораны Віцебскі лясгас. 

80 гадоў  таму (1936) нарадзілася Дзям`яненка Яўгенія Фёдараўна ў 

в. Віроўля Гарадоцкага раёна, майстар па вышыўцы, вязанні 

і ткацтве дываноў. 

75 гадоў  таму (1941) пачало сваю дзейнасць Ушацкае падполле ў 

гады Вялікай Айчыннай вайны. У раёне былі створаны 

групы, якія потым аб'ядналіся ў партызанскія атрады 

«Смерць фашызму» і «Дубава». 

75 гадоў  таму (1941) нарадзіўся Гіцэвіч Станіслаў Кліменцьевіч, 

генерал інжынерных войскаў у адстаўцы, ураджэнец 

Пастаўскага раёна. 

75 гадоў  таму (1941) у бітве на Курскай дузе камсамолец з 

Віцебшчыны А. К. Гаравец збіў у адным баі 9 самалётаў 

праціўніка. 

75 гадоў  таму (1941) сфарміравана Віцебскае народнае апалчэнне         

5–6 ліпеня 1941 г. у Вялікую Айчынную вайну. 

75 гадоў  таму (1941) пачало сваю дзейнасць Віцебскае гарадское 

антыфашысцкае падполле ў гады Вялікай Айчыннай вайны 

(1941–1944). 

75 гадоў  таму (1941) пачало сваю дзейнасць Бягомльскае 

антыфашысцкае падполле ў гады Вялікай Айчыннай вайны 

(1941–1942). 

75 гадоў  таму (1941) нарадзіўся Кузняцоў Алег Аляксеевіч, гігіеніст, 

арганізатар аховы здароўя, працаваў у Віцебску і Оршы. 

75 гадоў  таму (1941) распрацаваны Лепельскі контрудар (Лепельска-

Сенненскі контрудар), контрнаступленне на Лепельскім 

напрамку савецкіх войск Заходняга фронту ў складзе 5-га і 

7-га мк 6–10 ліпеня з мэтай разгрому групоўкі ворага, які 

наступаў у напрамку Віцебска. 

75 гадоў  таму (1941) адбыўся Багушэўскі бой у час Вялікай 

Айчыннай вайны. 

Ён нарадзіўся ў 1846 годзе ў Полацку. Кар'еру пачаў афіцэрам, але 

пакінуў яе і заняўся тым, да чаго вабіла яго душа з дзіцячых гадоў. Любоў 

да роднай прыроды вызначыла ўсё наступнае яго жыццё. Прайшоўшы 

вольным слухачом курс Пецярбургскага земляробчага (пасля ляснога) 

інстытута, у 1872 г. атрымлівае званне «кандыдата сельскай гаспадаркі і 

лесаводства» і камандзіраваны для ўдасканалення лясной тэхналогіі на два 

гады за мяжу: у Саксонію, Швейцарыю, Германію і Швецыю. 

Вярнуўшыся з-за мяжы ў 1875 г., Дзмітрый Нічыпаравіч атрымлівае ў 

Пецярбургскім лясным інстытуце кафедру спачатку лясной тэхналогіі, 

затым ляснога інжынернага мастацтва, якую займае на працягу 30 гадоў. 

Як прафесар лясной тэхналогіі Д. М. Кайгародаў напісаў шмат 

прац. Але ўся Расія ведала і ведае яго як выключнага папулярызатара 

роднай прыроды. Сваю першую папулярную лекцыю «Аб кветцы, як 

крыніцы асалоды» ў 1872 г. Дзмітрый Нічыпаравіч прачытаў на Охцінскім 

парахавым заводзе. З тых часоў на працягу многіх дзесяцігоддзяў 

нястомна паказваў, як трэба вывучаць і апісваць прыроду і сваёй любоўю 

да яе заражаў ўсю пісьменную Расію. У асобе Кайгародава Расія мела 

аднаго з самых бліскучых папулярызатараў роднай прыроды. Яго кнігі 

вытрымлівалі да дзясятка выданняў. Кнігі і феналагічныя назіранні 

Кайгародава мелі такі круг чытачоў, які рэдка мелі сучасныя пісьменнікі. 

Яго кнігі ў адных абуджалі і падтрымлівалі цікавасць да заняткаў 

натуральнымі навукамі, а іншых зрабілі гарачымі назіральнікамі прыроды, 

для трэціх – служылі адпачынкам ад нервовага напружання сучаснага жыцця. 

Кайгародаў першым выступіў з новай тады для Расіі думкай аб замене ў 

школах выкладання «натуральнай гісторыі» вывучэннем жывой прыроды, 

неабходнасцю замяніць падручнікі і экзамены экскурсіямі ў жывую прыроду. 

Памёр Дзмітрый Нічыпаравіч у 1924 г. у Лясным, у Пецярбургу. 

 

ЛІТАРАТУРА 

1. Кайгародаў Дзмітрый Нічыпаравіч // Беларуская 

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

23 142 



  75 гадоў  таму (1941) пачало сваю дзейнасць Копыскае 

антыфашысцкае падполле ў гады Вялікай Айчыннай вайны. 

75 гадоў  таму (1941) створаны Беразвецкі лагер смерці, шталаг 

№ 351 нямецка-фашысцкімі акупантамі ў верасні 1941 г. на 

тэрыторыі базыльянскага манастыра ў в. Беразвечча для 

масавай загубы савецкіх ваеннапалонных. 

75 гадоў  таму (1941) дзейнічала Аршанская абарона 1941 г., 

абарончыя баі савецкіх войск супраць нямецка-фашысцкіх 

захопнікаў у раёне г. Оршы ў перыяд 10–16 ліпеня ў гады 

Вялікай Айчыннай вайны. 

70 гадоў  таму (1946) зацверджаны генеральны план аднаўлення і 

рэканструкцыі Віцебска. 

70 гадоў  таму (1946) заснавана Віцебская цэнтральная раённая 

бібліятэка. 

70 гадоў  таму (1946) у Оршы пачаў дзейнічаць завод ацяпляльных 

катлоў. 

70 гадоў  таму (1946) у Віцебску закладзены парк Мазурына. 

70 гадоў  таму (1946) Беларускі тэатр імя Я. Коласа за спектакль 

«Несцерка» атрымаў Сталінскую прэмію. 

70 гадоў  таму (1946) заснавана Полацкая цэнтральная раённая 

бібліятэка. 

70 гадоў  таму (1946) заснавана Віцебскае міжраённае рамонтнае 

прадпрыемства як механічныя майстэрні. 

70 гадоў  таму (1946) заснаваны Глыбоцкі кансервавы завод. 

70 гадоў  таму (1946) заснаваны Докшыцкі гарадскі Цэнтр культуры 

ў г. Докшыцы як раённы Дом культуры. З 1994 г. дзейнічае 

пад сучаснай назвай. 

70 гадоў  таму (1946) створаны народны аркестр рускіх народных 

інструментаў у г. Віцебску пры музычным вучылішчы. У 

2007 г. прысвоена званне «Народны аматарскі калектыў». 

 

3. Алег Салтук // Сучасная беларуская паэзія: творчыя 

індвідуальнасці : вучэбны дапаможнік / В. І. Русілка. — Віцебск : 

УА «ВДУ імя П. М. Машэрава», 2005. — С. 94—98. 

4. Гарэлік, Л. М. Салтук Алег / Л. М. Гарэлік // Беларускія 

пісьменнікі : біябібліяграфічны слоўнік : у 6 т. / рэдкал.: І. Э. Багдановіч 

[і інш]. — Мн. : БелЭн імя П. Броўкі, 1995. — Т. 5. — С. 246—248. 

5. Русілка, В. Алег Салтук / В. Русілка // Літаратурныя постаці 

Віцебшчыны: гісторыя і сучаснасць : зборнік навуковых артыкулаў / 

рэдкал.: В. І. Русілка (навук. рэд.) [і інш.]. — Віцебск : УА «ВДУ імя 

П. М. Машэрава», 2008. — С. 112—119. 

 

 

 

КАЙГАРОДАЎ  

ДЗМІТРЫЙ НІЧЫПАРАВІЧ 

Да 170-годдзя з дня нараджэння (1846) 

 

 

Дзмітрый Нічыпаравіч Кайгародаў – вядомы рускі навуковец, 

педагог і папулярызатар роднай прыроды. 

24 141 



  70 гадоў  таму (1946) заснавана «Віттэкс», прадпрыемства па 

вытворчасці тэкстыльных вырабаў у г. Віцебску як арцель 

«Красный кожевник». 

70 гадоў  таму (1946) уступіла ў строй першая чарга Дубровенскага 

льнозавода. 

65 гадоў  таму (1951) пачаўся выпуск першай прадукцыі на 

Лепельскім малочнакансервавым камбінаце. 

65 гадоў  таму (1951) нарадзіўся Салтановіч Міхаіл Аляксандравіч, 

заслужаны настаўнік Рэспублікі Беларусь, выкладчык ПТВ 

№ 122 г. Оршы, вынаходнік новага віду спорту – дыгатлону 

(паядынку на пальцах). 

65 гадоў  таму (1951) заснавана мэблевая фабрыка «Зара» ў 

г. Віцебску. 01.02.2014 далучана да даччынага 

камунальнага вытворчага ўнітарнага прадпрыемства 

«Спецыялізаванае рамонтна-будаўнічае ўпраўленне 

г. Віцебска». 

65 гадоў  таму (1951) заснаваны Глыбоцкі гарадскі Дом культуры ў 

г. Глыбокае як раённы Дом культуры, з 1995 г. – сучасная 

назва. 

65 гадоў  таму (1951) Лепельскі малочнакансервавы камбінат 

выпусціў сваю першую прадукцыю. 

65 гадоў  таму (1951) заснаваны Цэнтр культуры «Віцебск» як 

гарадскі Дом культуры. 

60 гадоў  таму (1956) заснаваны Полацкі дзяржаўны аграрна-

эканамічны тэхнікум. 

60 гадоў  таму (1956) у Лепелі адкрыўся раённы Дом культуры. 

60 гадоў  таму (1956) адкрыта Віцебская школа ДТСААФ. 

60 гадоў  таму (1956) перайменаваны вячэрні тэхнікум пры 

Аршанскім ільнокамбінаце ў Аршанскі тэкстыльны 

тэхнікум. 

 

Яшчэ ў школьныя гады Алег Салтук дасылаў допісы ў раённую 

газету «Герой працы» і ў «Піянер Беларусі». Першы верш надрукаваў у 

1956 годзе ў газеце «Магілёўская праўда» з адабрэння А. В. Пысіна, які 

быў яго першым літаратурным настаўнікам. Асноўныя матывы паэзіі 

аўтара – любоў да Радзімы, веранасці сваім вытокам, іх жыццёвай сілы, 

заўседная заклапочанасць лёсам роднай зямлі і землякоў-вяскоўцаў, 

імкненне зверыць уласнае жыццё з запаветам бацькоў, гераічная памяць 

беларускага народа, пачуцці сяброўства і кахання, няпростыя чалавечыя 

ўзаемаадносіны. Аўтар зборнікаў паэзіі «Пачатак дня» (1947), «Працяг» 

(1977), «Святло зямлі» (1982), «На далонях жыцця» (1988), «Святло 

зямлі» – выбраннае (1992), «Трывога лесу» (1996), «Не разлюбі» (2003), 

«На вейцы веку» (2006), «Дзве зары» (2011), «Вяртанне» (2014). 

Яго вершы друкаваліся ў перакладзе на рускую мову ў 

калектыўных зборніках «Молодые поэты Беларуси», «Слово по кругу», 

«Истоки», «Беларусь моя»), у часопісах «Наш современник», «Звезда 

Востока», «Дружба народов», «Польша», «Огонек», у «Литературной 

газете», гучалі ў перадачах па радыё і тэлебачанні. Лаўрэат прэміі 

камсамола Віцебшчыны, адзін з першых лаўрэатаў прэміі часопіса 

«Маладосць», лаўрэат літаратурнай прэміі «Залаты купідон», 

«Літаратурнай прэміі імя Уладзіміра Караткевіча». Творы паэта 

перакладаліся на ўкраінскую, польскую, балгарскую, нямецкую, 

асецінскую мовы. Узнагароджаны медалём «За доблесную працу», «За 

працоўную адметнасць». Званне «Ганаровы грамадзянін г. п. Шуміліна» 

(2006). Памёр 23 красавіка 2015 года. 
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  60 гадоў  таму (1956) калгас «Светлы шлях» Талачынскага раёна 

перайменаваны ў калгас імя Заслонава. Зараз – СВК 

«Краснаселле». 

60 гадоў  таму (1956) заснаваны «Асвейскі», сельскагаспадарчае 

прадпрыемства ў Верхнядзвінскім раёне. 

60 гадоў  таму (1956) заснаваны «Перамонт», сельскагаспадарчы 

вытворчы ўчастак у Лёзненскім раёне як калгас «Звязда». 

60 гадоў  таму (1956) заснаваны Завод зборнага жалезабетону № 3, 

прадпрыемства па вытворчасці будаўнічых матэрыялаў і 

канструкцый у Віцебску. 

60 гадоў  таму (1956) заснавана «Лаўжанскае», сельскагаспадарчае 

прадпрыемства ў Шумілінскім раёне. 

55 гадоў  таму (1961) адкрылася Асвейская школа-інтэрнат 

Верхнядзвінскага раёна. 

55 гадоў  таму (1961) у Віцебску адкрыта гарадская цэнтральная 

дзіцячая бібліятэка. 

55 гадоў  таму (1961) пачала дзейнічаць кафедра фармацэўтычнай 

тэхналогіі Віцебскага медыцынскага інстытута. 

55 гадоў  таму (1961) пачаў работу торфабрыкетны завод «Усвіж-

Бук» Талачынскага раёна. 

55 гадоў  таму (1961) у Оршы адкрыты кінатэатр «Мір». 

55 гадоў  таму (1961) у Віцебску адкрылася радыёатэлье (зараз ААТ 

«Віцебскі абласны тэхнагандлёвы цэнтр “Гарант”»). 

55 гадоў  таму (1961) у Віцебску заснаваны заслужаны аматарскі 

калектыў Рэспублікі Беларусь узорны вакальна-

харэаграфічны ансамбль «Зорька». 

55 гадоў  таму (1961) заснавана ДЮСШ «Тэмп» у Оршы. 

55 гадоў  таму (1961) заснавана Бешанковіцкая ПМС у в. Бачэйкава 

Бешанковіцкага раёна. 

55 гадоў  таму (1961) заснавана «Викко», прадпрыемства па аказанні 

бытавых паслуг у г. Віцебску. 

 

4. Экосистема болот и озер Белорусского Поозерья и 

сопредельных территорий: современное состояние, проблемы 

использования и охраны: материалы  международной научной 

конференции, г. Витебск, 16-17 декабря 2010 года / редкол.: 

В. Я. Кузьменко (отв. ред.) [и др.]. — Витебск : УО «ВГУ им. П. М. 

Машерова», 2010. — 236 с. 

 

 

 

САЛТУК АЛЕГ УЛАДЗІМІРАВІЧ 

Да 70-годдзя з дня нараджэння (1946) 

 

 

Алег Уладзіміравіч Салтук нарадзіўся 25 жніўня 1946 года ў 

вёсцы Рыжэнькі Шумілінскага раёна ў сям’ і спадчынных хлебаробаў. 

Маленства і пачатак юнацтва прайшло на Шуміліншчыне, а потым сям’я 

пераехала ў вёску Якаўкі Ушацкага раёна. У 1963 годзе Алег Салтук 

скончыў Мішкавіцкую сярэднюю школу і паступіў на аддзяленне рускай 

мовы і літаратуры Магілёўскага педагагічнага інстытута імя Аркадзя 

Куляшова. Пасля заканчэння інстытута служыў у Савецкай Арміі (1967). 

У 1969–1973 гадах – адказны сакратар раённай газеты «Патрыёт» 

(Ушачы). З 1974 года – уласны карэспандэнт абласной газеты «Віцебскі 

рабочы». У 1980–1999 гадах – сакратар Віцебскага абласнога аддзялення 

Саюза беларускіх пісьменнікаў. Член Саюза пісьменнікаў Беларусі.  
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  55 гадоў  таму (1961) заснавана «Тэлерадыёкампанія “Віцебск”». 

55 гадоў  таму (1961) пачалі дзейнічаць кафедры фармацэўтычнай 

хіміі і фармацэўтычнай тэхналогіі Віцебскага 

медыцынскага інстытута. 

50 гадоў  таму (1966) створаны Мемарыяльны комплекс «Кацюша» 

(«За нашу Савецкую Радзіму») у Оршы ў гонар 25-годдзя 

першага баявога залпа савецкіх рэактыўных мінамётаў   

БМ-13 «Кацюша», зробленага 14 ліпеня 1941 г. батарэяй 

капітана І. А. Флёрава. 

50 гадоў  таму (1966) у Віцебску адкрыта ПТВ № 96 радыётэхнікі. З 

2003 г. пасля аб'яднання з ПТВ № 37 – «Віцебскі дзяржаўны 

прафесійна-тэхнічны ліцэй № 1 машынабудавання». 

50 гадоў  таму (1966) у Оршы створана гарадское аддзяленне 

Беларускага добраахвотнага таварыства аховы помнікаў 

гісторыі і культуры. 

50 гадоў  таму (1966) адкрыты манумент у гонар герояў 

Асінторфскага камсамольскага падполля ў Дубровенскім 

раёне. 

50 гадоў  таму (1966) пабудаваны Глыбоцкі малочнакансервавы 

камбінат у г. Глыбокае. З 1997 г. – ААТ з сучаснай назвай. 

50 гадоў  таму (1966) заснаваны Пліскі льнозавод у г. п. Падсвілле 

Глыбоцкага раёна як аднаагрэгатны льнозавод. 

50 гадоў  таму (1966) нарадзіўся Гендзік Сяргей Уладзіміравіч, 

народны мастак Віцебшчыны, ураджэнец г. п. Бігосава 

Верхнядзвінскага раёна. 

50 гадоў  таму (1966) нарадзіўся Дарожка Ігар Уладзіміравіч, 

беларускі мастак, ураджэнец г. Віцебска. 

50 гадоў  таму (1966) заснаваны «Ушацкі каапзагатпрам» у г. п. Ушачы 

як раённая нарыхтоўчая кантора (зараз «Каапзагатпрам» 

Ушацкага райспажыўсаюза). 

 

адукацыі (1984), XVI сесіі Савета кіраўнікоў ЮНЕП (1991), Сусветнай 

канферэнцыі ААН па навакольным асяроддзі і развіцці (1992), 

Еўрапейскай канферэнцыі па навакольным асяроддзі і развіцці (1993). 

Арганізатар міжнародных навуковых канферэнцый па праблемах 

біялагічнай разнастайнасці, ахоўных прыродных тэрыторый, «Чырвонай 

кнігі Рэспублікі Беларусь», выкарыстання і аховы азёр Беларускага 

Паазер'я.  

Узнагароджаны медалём «За працоўныя заслугі», граматай 

Вярхоўнага Савета БССР, Ганаровай граматай Савета Міністраў 

Рэспублікі Беларусь, сямю ганаровымі граматамі Віцебскага 

аблвыканкама і абласнога Савета дэпутатаў, Ганаровай граматай 

Віцебскага гарадскога Савета дэпутатаў, трыма ганаровымі граматамі 

Міністэрства адукацыі Рэспублікі Беларусь, ганаровымі знакамі выдатніка 

вышэйшай школы СССР, адукацыі СССР, асветы БССР, срэбраным 

медалём ВДНГ СССР, медалём Рускага геаграфічнага таварыства. 

Ганаровы сябра Беларускага таварыства аховы прыроды, Педагагічнай 

супольнасці Беларусі, грамадскай арганізацыі «Ахова птушак 

Бацькаўшчыны». 

Памёр 30 ліпеня 2010 года. 
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  50 гадоў  таму (1966) выяўлена «Абрамава», археалагічны помнік-

гарадзішча і курганныя могільнікі ля в. Абрамава 

Верхнядзвінскага раёна. 

45 гадоў  таму (1971) адкрыты Віцебскі індустрыяльна-тэхналагічны 

тэхнікум (зараз Віцебскі дзяржаўны тэхнічны каледж). 

45 гадоў  таму (1971) адкрыты Музей баявой славы г. Полацка. 

45 гадоў  таму (1971) беларускі літаратуразнавец Мальдзіс Адам 

Восіпавіч знайшоў у бібліятэцы князёў Чартарыйскіх у 

Польшчы «Збор вершаў польскіх і рускіх», вядомы як 

«Аршанскі зборнік». 

45 гадоў  таму (1971) заснаваны Багатырскі народны фальклорны 

гурт «Голас спадчыны» сельскага Дома культуры 

Полацкага раёна. 

45 гадоў  таму (1971) утворана Глыбоцкая птушкафабрыка, 

сельскагаспадарчае прадпрыемства ў в. Марцыбыліна 

Глыбоцкага раёна. З 2008 г. – прыватнае прадпрыемства 

«Сетаўскае-Агра». 

45 гадоў  таму (1971) заснавана «Вітпласт», прадпрыемства па 

вытворчасці вырабаў з пластмасы ў Віцебску, як вытворчае 

прадпрыемства «Хімпласт». 

45 гадоў  таму (1971) створаны ўзорны хор «Мара» ў г. Віцебску пры 

СШ № 1. У 1981 г. прысвоена званне «Узорны аматарскі 

калектыў». 

40 гадоў  таму (1976) у Паставах створаны філіял Вільнюскага завода 

радыёкампанентаў. У 1986 г. ператвораны ў завод «Беліт», з 

1993 г. прыняты ў склад Мінскага вытворчага аб'яднання 

«Гарызонт» . 

40 гадоў  таму (1976) у Верхнядзвінску ўзведзены новы будынак 

СШ № 2. 

40 гадоў  таму (1976) адкрыта турысцкая база «Віцебская» ў 

Гарадоцкім раёне. 

 

 

 

ДАРАФЕЕЎ 

АНАТОЛЬ МАКСІМАВІЧ 

Да 75-годдзя з дня нараджэння (1941) 

 

 

Дарафееў Анатоль Максімавіч нарадзіўся 10 жніўня 1941 года ў 

вёсцы Верамеева Гарадоцкага раёна Віцебскай вобласці. Пасля заканчэння 

біялагічнага  факультэта Віцебскага педадагічнага інстытута 

імя С. М. Кірава (1946) пакінуты для выкладчыцкай і навукова-даследчай 

працы пры кафедры заалогіі. Кандыдат біялагічных навук, дацэнт. У 1977 

годзе – прарэктар па навуковай рабоце. У 1986–1990 гадах – загадчык 

кафедры заалогіі. У 1990–1994 гадах – старшыня дзяржаўнага камітэта 

Рэспублікі Беларусь па экалогіі, міністр прыродных рэсурсаў і аховы 

навакольнага асяроддзя, першы прарэктар універсітэта, курыраваў 

навукова-даследчую працу (1994–2005). З 2002 года – загадчык кафедры 

экалогіі і аховы прыроды. 

Аўтар больш за 200 навуковых, навукова-метадычных і вучэбна-

метадычных прац, сярод якіх 20 манаграфій, навучальных дапаможнікаў, 

энцыклапедычных выданняў: «Чырвоная кніга Рэспублікі Беларусь», 

«Яны не павінны знікнуць» і інш. Удзельнік VIII Міжнароднага 

арніталагічнага кангрэса (1982), Кангрэса ЮНЕСКА па экалагічнай 
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  40 гадоў  таму (1976) у Наваполацку заснаваны завод «Вымяральнік». 

40 гадоў  таму (1976) створаны Лепельскі вопытна-

эксперыментальны завод шасцерань. 

40 гадоў  таму (1976) у Віцебску адкрыты абласны наркалагічны 

дыспансер. 

40 гадоў  таму (1976) створаны Віцебскі народны аркестр беларускіх 

народных інструментаў пры музычным вучылішчы імя. 

І. І. Салярцінскага (з 2010 г. музычны каледж). У 2002 г. 

прысвоена званне «Народны аматарскі калектыў». 

40 гадоў  таму (1976) заснаваны «Наваполацкліфт» як участак па 

абслугоўванні ліфтоў у складзе Віцебскага рамонтна-

мантажнага ўпраўлення трэста «Белліфтрэммантаж». 

40 гадоў  таму (1976) заснавана Полацкая СПМК № 36 як дарожна-

будаўнічая ПМК № 36 аб'яднання «Полацксельбуд». 

40 гадоў  таму (1976) адкрыты «Лосвіда», турыстычна-аздараўленчы 

комплекс у Гарадоцкім раёне. 

40 гадоў  таму (1976) заснаваны Лепельскі электамеханічны завод. 

40 гадоў  таму (1976) заснаваны Шумілінскі льнозавод (зараз ААТ, 

прадпрыемства, якое спецыялізуецца на перапрацоўцы 

льну, вытворчасці льновалакна). 

35 гадоў  таму (1981) заснаваны гідралагічны заказнік «Балота Мох» 

рэспубліканскага значэння ў Мёрскім раёне. 

35 гадоў  таму (1981) пачата будаўніцтва Аршанскага завода 

прыбораў актыўнага кантролю. Прадпрыемства ўведзена ў 

строй у 1987 г. 

35 гадоў  таму (1981) завершана электрыфікацыя чыгункі Орша – Мінск. 

35 гадоў  таму (1981) створаны факультэт падрыхтоўкі замежных 

грамадзян Віцебскага медыцынскага інстытута. 

35 гадоў  таму (1981) адкрыты Віцебскі абласны кардыялагічны 

дыспансер. 
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  35 гадоў  таму (1981) заснаваны «Азімут», маладзёжны ваенна-

спартыўны клуб у Пастаўскім раёне. 

35 гадоў  таму (1981) створаны Гарадоцкі народны драматычны тэатр 

у г. Гарадку пры гарадскім Доме культуры на базе 

тэатральнага класа. У 1991 г. прысвоена званне «Народны 

аматарскі тэатр». 

35 гадоў т аму (1981) створаны Гарадоцкі народны тэатр сатыры і 

гумару «Фанограф» у г. Гарадку пры гарадскім Доме 

культуры як агітбрыгада «Фанограф». У 1986 г. прысвоена 

званне «Народны аматарскі тэатр» і сучасная назва. 

35 гадоў  таму (1981) створаны ўзорны харэаграфічны ансамбль 

«Рамонкі» ў г. Віцебску пры абласным Палацы піянераў і 

школьнікаў. У 1991 г. прысвоена званне «Узорны аматарскі 

калектыў». 

35 гадоў  таму (1981) пабудаваныя новыя карпусы з цэхам 

прамысловага прыгатавання трасты Дубровенскага льнозавода. 

30 гадоў  таму (1986) аршанскі краязнавец А. М. Сярожкін стварыў у 

Оршы клуб аматараў гісторыі і старажытнасцяў «Повязь». 

30 гадоў  таму (1986) на базе філіяла інстытута «Дзіпрааргсельбуд» 

створаны Віцебскі абласны праектна-тэхналагічны аддзел 

Беларускага філіяла «ВПТИ АГРОСТРОЙ». 

30 гадоў  таму (1986) адкрылася выставачная зала ў г. Барані 

Аршанскага раёна. 

30 гадоў  таму (1986) заснавана сярэдняя школа № 10 г. Наваполацка. 

30 гадоў  таму (1986) Аршанскі народны духавы аркестр стаў 

дзейнічаць пры гарадскім Цэнтры культуры. 

30 гадоў  таму (1986) Аршанскаму народнаму духавому аркестру 

прысвоена званне «Народны аматарскі калектыў». 

30 гадоў  таму (1986) створаны Лепельскі народны літаратурна-

музычны клуб «Выток» пры раённым Доме культуры. 

 

службай. Праз адзінаццаць гадоў гэтай службы атрымаў не надта высокі 

чын губернскага сакратара. У пачатку 60-х гадоў захварэў на паляруш і 

памёр ва ўзросце 48 гадоў. 

Падтрымліваў адносіны са сваім земляком і равеснікам 

А. Вярыга-Дарэўскім і яго братам Сымонам, арганізатарам публічнай 

чытальні ў Віцебску, у 1843 прысвяціў ім верш «Захад сонца». 

На літаратурную дарогу Геранім Марцінкевіч ступіў у 30-х гадах. 

Супрацоўнічаў з «Рубонам» Рамуальда Падбярэзскага і іншымі 

рэгіянальнымі выданнямі, дзе публікаваў свае паэтычныя творы. У 1845 

годзе ў віленскай друкарні Завадскіх выдаў першы свой паэтычны зборнік 

на польскай мове. Праз тры гады пабачыла свет другая кніга паэта, куды 

ўвайшлі драма «Час над Дзвіной», паэма «Першае падзенне чалавека» і 

пераклады на польскую мову з Гётэ і Лермантава. У 1858 годзе выйшаў 

трэці зборнік твораў Марцінкевіча пад назвай «Творы, напісаныя між 

іншым», дзе былі змешчаны яго нарысы, празаічныя замалёўкі, вершы. 

Напісаў таксама драматычны твор «Падарожны». 

Мяркуючы па ўсіх гэтых творах, Геранім Марцінкевіч быў 

пісьменнікам перадавых поглядаў, выступаў супраць прыгонніцтва, 

высмейваў чыноўніцтва. 

Пад уплывам рамантыкаў зацікавіўся вуснапаэтычнай творчасцю 

беларускага народа, перакладаў на польскую мову беларускія народныя песні, 

запісваў фальклор. Пад канец жыцця ў сваёй паэтычнай працы перайшоў на 

родную беларускую мову. На жаль, да нас дайшоў толькі адзін 

беларускамоўны твор Гераніма Марцінкевіча – драматычны абразок 

«Адвячорак (Аказія ў карчме пад Фальковічамі)», напісаны на аснове 

назіранняў аўтара ў карчме вёскі Фальковічы пад Віцебскам. Доўгі час пра 

гэты твор у нашым літаратуразнаўстве нічога не было вядома. Паведамлялася 

толькі, што п’еса Гераніма Марцінкевіча, праўда, з перакручанай назвай, 

ставілася ў 1862 годзе на сцэне віцебскага тэатра. Літаратуразнавец Віталь 

Скалабан знайшоў машынапісную копію п’есы, знятую напярэдадні 

апошняй вайны з рукапіснай копіі Аляксандра Рыпінскага. 
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  30 гадоў  таму (1986) створаны ўзорны ансамбль спартыўнага 

бальнага танца «Фэст» у г. Віцебску пры Палацы культуры 

чыгуначнікаў, з 2007 г. дзейнічае пры Цэнтры культуры 

«Віцебск». У 1994 г. прысвоена званне «Узорны аматарскі 

калектыў». 

30 гадоў  таму (1986) заснаваны Лепельскі народны фальклорны клуб 

«Кругаверць» гарадскога Дома культуры. З 1996 г. – 

народны калектыў. 

30 гадоў  таму (1986) створаны Віцебскі ўзорны хор хлопчыкаў пры 

СШ № 1. У 1993 г. прысвоена званне «Узорны аматарскі 

калектыў». 

30 гадоў  таму (1986) створаны народны эстрадны гурт «Вакзал» у 

г. Віцебску пры аўтавакзале № 1. У 1998 г. прысвоена 

званне «Народны аматарскі калектыў». 

30 гадоў  таму (1986) створаны Віцебскі народны вакальна-

інструментальны ансамбль «Альянс» у в. Ноўка Віцебскага 

раёна пры Віцебскім раённым Доме культуры. У 1995 г. 

прысвоена званне «Узорны аматарскі калектыў». 

30 гадоў  таму (1986) заснавана Віцебская ДЮСШ прафсаюзаў па 

конным спорце «Ніва» як секцыя коннага спорту ў 

в. Загараддзе Талачынскага раёна. 

30 гадоў  таму (1986) створаны Віцебскі народны ансамбль народнай 

песні «Світанак» у г. п. Руба Віцебскага раёна пры Палацы 

культуры і тэхнікі ВА «Даламіт». У 1997 г. прысвоена 

званне «Народны аматарскі калектыў». 

30 гадоў  таму (1986) створаны Глыбоцкі народны клуб народных 

майстроў і самадзейных мастакоў «Крыніца» пры раённым 

Доме культуры. З 2001 г. працуе пры гарадскім Цэнтры 

культуры. У 1987 г. прысвоена званне «Народны аматарскі 

клуб». 

 

інстытута ў Віцебску. Пасля закрыцця археалагічных музеяў у Расіі 

30 ліпеня 1922 г. калекцыя паступіла ў Вышэйшы педагагічны інстытут у 

Віцебску. З 1924 г. калекцыя паступіла ў фонды Губернскага музея 

(сёння – Віцебскі абласны краязнаўчы музей). 
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МАРЦІНКЕВІЧ ГЕРАНІМ ФРАНЦАВІЧ 

Да 200-годдзя з дня нараджэння (1816) 

 

Марцінкевіч Геранім Францавіч нарадзіўся 14 ліпеня 1916 года ў 

в. Тулава Віцебскага павета, паэт, празаік, драматург, перакладчык; пісаў 

на польскай і беларускай мовах. 

Паходзіў з багатага некалі роду Марцінкевічаў гербу Лебедзь, да 

якога належаў і Вінцэнт Дунін-Марцінкевіч. 

Вучыўся ў Віцебскім базыльянскім вучылішчы, а потым з 1832 

года – у Віцебскай губернскай гімназіі. У 1835 годзе, скончыўшы 

гімназію, запісаўся на юрыдычны факультэт Маскоўскага ўніверсітэта, 

які, зрэшты, з невядомых прычын змушаны быў пакінуць. З Масквы 

Марцінкевіч вярнуўся ў родны Віцебск, дзе зарабляў на хлеб чыноўніцкай 
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  25 гадоў  таму (1991) у Паставах пачаў праводзіцца фестываль 

народнай музыкі «Звіняць цымбалы і гармонік». З 1996 г. 

ён носіць статус міжнароднага. 

25 гадоў  таму (1991) раённая газета «Шлях перамогі» была 

перайменавана ў «Веснік Глыбоччыны». 

25 гадоў  таму (1991) адрэстаўрыраваны Дрысвяцкі Петрапаўлаўскі 

касцёл у в. Дрысвяты Браслаўскага раёна. 

25 гадоў  таму (1991) заснаваны «Витточприбор», прадпрыемства па 

выкананні навукова-даследчых і вопытна-канструктарскіх 

работ. 

25 гадоў  таму (1991) створаны Віцебскі народны маладзёжны хор 

пры Музычнай гасцёўні (з 2007 г. – музей «Цэнтр сучаснага 

мастацтва»). У 1992 г. прысвоена званне «Народны 

аматарскі калектыў». 

25 гадоў  таму (1991) створаны Віцебскі ўзорны аркестр народных 

інструментаў пры дзіцячай музычнай школе № 1. У 1997 г. 

прысвоенна званне «Узорны аматарскі калектыў». 

25 гадоў  таму (1991) створаны Віцебскі народны клуб аматараў 

фларыстыкі «Анюта» як гурток «Акадэмія фларыстыкі». З 

1994 г. працуе пры гарадскім Цэнтры народных рамёстваў і 

мастацтваў «Задзвінне». У тым жа годзе прысвоена званне 

«Народны аматарскі калектыў» і сучасная назва. 

25 гадоў таму (1991) заснавана Віцебская абласная СДЮШАР прафсаюзаў 

па цяжкай атлетыцы і боксе «Спортальянс» у г. Віцебску. 

25 гадоў  таму (1991) утвораны Віцебскі філіял Навукова-даследчага 

клінічнага інстытута радыяцыйнай медыцыны і 

эндакрыналогіі (зараз Клініка ВДМУ). 

25 гадоў  таму (1991) створаны Віцебскі народны тэатр песні і музыкі 

«Мерхавім» пры гарадскім Цэнтры культуры. У 1995 г. 

прысвоена званне «Народны аматарскі калектыў». 

 

збор помнікаў старажытнасці і даўніны…». 

Таварыства займалася гістарычным даследаваннем развіцця 

мясцовага царкоўна-рэлігійнага і грамадскага жыцця; даследаваннем і 

вывучэннем матэрыяльных помнікаў даўніны, зборам і апісаннем 

рукапісаў і старадрукаў, помнікаў жывой даўніны ў выглядзе мясцовых 

народных звычаяў, паданняў і песень; выяўленнем і апісаннем помнікаў 

старажытнасці і архіваў цэркваў, манастыроў, епархіяльных і іншых 

устаноў; назіраннем за захаванасцю старажытных храмаў і іншых 

царкоўных збудаванняў, могілак, надмагільных і іншых помнікаў, 

старажытных царкоўных прылад, пісьмовых дакументаў і прыняццем 

мераў сураць іх пашкоджання і знішчэння; зборам і захаваннем у сваім 

музеі помнікаў даўніны, царкоўна-рэлігійных і іншых; распаўсюджаннем 

у грамадстве, асабліва сярод духавенства, царкоўна-гістарычных і 

археалагічных звестак, абуджэннем увагі і цікавасці да старажытнасцяў і 

наладжваннем археалагічных выстаў і публічных чытанняў. 

Правядзенне раскопак і рэстаўрацыя, зруйнаванне старажытных 

цэркваў і збудаванняў здзяйснялася з дазволу Імператарскай 

Археалагічнай Камісіі. 

Членамі таварыства маглі быць асобы праваслаўнага 

веравызнання. 

Для збору, захавання і вывучэння помнікаў даўніны і дакументаў 

у распараджэнні Таварыства меўся музей з архівам і спецыяльнай 

бібліятэкай з кніг гістарычнага і археалагічнага зместу. 

Таварыства існавала на грошы членскіх унёскаў; штогадовых 

субсідый Свята-Уладзімірскага Брацтва і з’езда духавенства і іншых 

устаноў; прыбыткаў ад продажу выданняў таварыства; ахвяраванняў асоб і 

іншых паступленняў. 

Таварыства мела сваю пячатку з надпісам «Печать Витебского 

церковно-археологического Общества». 

Рэвалюцыя 1917 г спыніла развіццё таварыства, а ў 1919 г. усе 

экспанаты з музея былі перададзены філіялу Маскоўскага археалагічнага 
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  25 гадоў таму (1991) створаны заслужаны аматарскі ансамбль 

класічнага танца «Піруэт» у г. Віцебску пры дзіцячай музычнай 

школе № 2 як ансамбль класічнага танца. З 1998 г. – назва 

«Піруэт». У 1998 г. – прысвоена званне «ўзорны», у 2007 г. 

атрымаў званне «Заслужаны аматарскі калектыў». 

25 гадоў  таму (1991) заснаваны Івескі фальклорны гурт сельскага 

Дома культуры Глыбоцкага раёна. 

25 гадоў  таму (1991) створаны народны камерны аркестр народных 

інструментаў выкладчыкаў ДМШ № 1 у г. Віцебску пры 

дзіцячай музычнай школе № 1. У 2008 г. прысвоена званне 

«Народны аматарскі калектыў». 

25 гадоў  таму (1991) утвораны Браслаўскі народны тэатр ігры «Лёлі» 

ў г. Браславе пры гарадскім Доме культуры. 

25 гадоў  таму (1991) заснаваны Браслаўскі хлебазавод як філіял 

РУВП «Віцебскхлебпрам». 

25 гадоў  таму (1991) заснаваны Пастаўскі заслужаны аматарскі 

фальклорны ансамбль «Паазер’е» дзіцячай школы мастацтваў. 

Званне «Заслужаны аматарскі калектыў» атрымаў у 2003 г. 

20 гадоў  таму (1996) заснаваны Верхневілейскі гідралагічны заказнік 

у Докшыцкім раёне. 

20 гадоў  таму (1996) у Чашніках пачаў дзейнічаць раённы Дом 

рамёстваў. 

20 гадоў т аму (1996) прысвоена званне «народны» фальклорнаму 

калектыву «Крынічанька» Бараньскага ГДК Аршанскага раёна. 

20 гадоў  таму (1996)  Віцебскі індустрыяльна-педагагічны тэхнікум 

быў перайменаваны ў Віцебскі дзяржаўны індустрыяльна-

педагагічны каледж. 

20 гадоў  таму (1996) Аршанскай узорнай студыі эстраднай песні 

«Рафлезія» было прысвоена званне «Узорны аматарскі 

калектыў». 

 

БССР, 1959. — 8 с. 

2. Хрусталёв Владимир Яковлевич // Республика Беларусь : 
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Ярмоленка // Энцыклапедыя літаратуры і мастацтва Беларусі : у 5 т. / 
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ВІЦЕБСКАЕ 

ЦАРКОЎНА-АРХЕАЛАГІЧНАЕ ТАВАРЫСТВА 

Да 100-годдзя з дня ўтварэння (1916) 

 

Віцебскае царкоўна-археалагічнае таварыства ўтварылася ў 1916 г. 

22 чэрвеня – 21 ліпеня 1916 г. быў зацверджаны ўстаў, які паведамляў 

наступнае: 

«Віцебскае Царкоўнае Гісторыка-Археалагічнае Таварыства, 

пераўтворанае з Віцебскага царкоўна-археалагічнага музея ў г. Віцебску, 

мае мэтай на карысць Царквы і навукі вывучэнне царкоўна-рэлігійнага 

жыцця мясцовага краю ў яго мінулым і сучаснасці, абследаванне, ахову і 
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  20 гадоў  таму (1996) створана Віцебская ўзорная тэатральная студыя 

«Дарослыя дзеці», у 2003 г. прысвоена званне «Узорны 

аматарскі калектыў». 

20 гадоў  таму (1996) утвораны Стайскі ўзорны ансамль «Сунічкі» ў 

в. Стаі Лепельскага раёна пры дзіцячай музычнай школе. 

20 гадоў  таму (1996) заснавана «Лепельская праграма тэлебачання», 

рэгіянальная тэлекампанія. 

20 гадоў   таму (1996) заснаваны Шаркаўшчынскі камбінат 

кааператыўнай прамсловасці. 

20 гадоў  таму (1996) заснаваны Пастаўскі мэблевы цэнтр як 

дрэваапрацоўчае прадпрыемства прыватнага прадпрымальніка 

А. М. Бабічава. 

20 гадоў  таму (1996) пачаў праводзіцца Пленэр імя Язэпа Драздовіча 

на Віцебшчыне як рэспубліканскае мерапрыемства ў 

месцах, звязаных з творчасцю Я. Драздовіча. 

20 гадоў  таму (1996) пачаў праводзіцца міжнародны фестываль 

арганнай музыкі «Званы Сафіі» ў Полацку. 

20 гадоў  таму (1996) заснаваны ландшафтны заказнік 

рэспубліканскага значэння «Сіньша» ў Расонскім раёне. 

20 гадоў  таму (1996) адкрыта «Слободка», база адпачынку 

дзяржаўнай прыродаахоўнай установы «Нацыянальны парк 

“Браслаўскія азёры”» ў Браслаўскім раёне. 

20 гадоў  таму (1996) заснавана «Ланатэкс», сумеснае прадпрыемства 

па вытворчасці ворсавага палатна з авечай воўны і вырабаў 

з яго, у 1996–2013 гг. прадпрыемства размяшчалася ў 

г. п. Бешанковічы, з 2013 г. – у Гарадку. 

20 гадоў  таму (1996) заснавана «Лепельскае радыёвяшчанне», праграма 

раённага радыёвяшчання ў г. Лепелі. 

20 гадоў  таму (1996) пачаў праводзіцца Пленэр памяці І. Хруцкага на 

Віцебшчыне як рэспубліканскі, з пачатку 2000-х – міжнародны, 

з 2006 г. – штогадовы. 

 

 

 

ХРУСТАЛЁЎ  

УЛАДЗІМІР ЯКАЎЛЕВІЧ 

Да 120-годдзя з дня нараджэння (1896) 

 

 

Уладзімір Якаўлевіч Хрусталёў нарадзіўся 16 чэрвеня 1896 года ў 

Санкт-Пецярбургу. Беларускі савецкі жывапісец, педагог. Вучыўся ў 

студыі Б. Кустадзіева, Пецярбургскай акадэміі мастацтваў (1917–1919). З 

1919 года выкладаў у Народнай мастацкай школе ў г. Веліжы (Смаленская 

вобласць), Віцебскім і Мінскім мастацкіх вучылішчах.  

З 1927 года ўдзельнічаў у рэспубліканскіх мастацкіх выставах. 

Пісаў жанравыя кампазіцыі, партрэты, пейзажы. Творам характэрны 

высокае пачуццё грамадзянскасці, рэалізм , дакладная перадача дэталяў. 

Асноўныя тэмы творчасці – будаўніцтва новага жыцця, подзвіг савецкага 

народа ў Вялікай Айчыннай вайне. Аўтар прац: «Від Віцебска» (1927), 

«Будаўніцтва» (1929), «Вясна» (1936), «Канцэрт лесаплаўшчыкаў на 

Дзвіне» (1940), «Зіма» (1951), «Канстанцін Заслонаў» (1950), 

«Нацюрморт» (1947), «У пошуках маці» (1947), «Прыезд Леніна ў 

Петраград» (1936), «Вяртанне партызан з аперацыі» (1945), «Заслонаў дае 

заданне сваім партызанам» (1945), «Партрэт дачкі мастака» (1945), 

«Пераезд у новы дом» (1948). 

Памёр у 1954 годзе. 

 

ЛІТАРАТУРА 

1. Уладзімір Якаўлевіч Хрусталёў : артыкул аб творчасці мастака 

і рэпрадукцыі з яго твораў / склад. С. Палеес. — Мн. : Дзяржвыдавецтва 
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  20 гадоў   таму (1996) створаны Бягомльскі завод «Ветразь» у 

г. п. Бягомль Докшыцкага раёна як РУП на базе філіяла 

Віцебскага завода радыёдэталяў «Маналіт». 

20 гадоў  таму (1996) пачаў выдавацца «Веснік Віцебскага 

дзяржаўнага ўніверсітэта». 

20 гадоў  таму (1996) створаны Віцебскі народны тэатр мініяцюр «Кураж» 

у г. п. Руба Віцебскага раёна пры Палацы культуры і тэхнікі ВА 

«Даламіт». З 2003 г. дзейнічае пры Палацы культуры. У 2007 г. 

прысвоена званне «Народны аматарскі калектыў». 

20 гадоў  таму (1996) створана «Віцебсктурыст» як Віцебскае бюро 

падарожжаў і экскурсій. 

20 гадоў  таму (1996) заснавана «Альянспласт», прадпрыемства па 

вытворчасці палімернай тары ў сабоднай эканамічнай зоне 

«Віцебск» як вытворчая камецыйная фірма «Альянс». 

20 гадоў  таму (1996) створаны Віцебскі народны аркестр народных 

інструментаў пры Доме культуры чыгуначнікаў на базе 

ўзорнага аркестра народных інструментаў. У 2002 г. 

прысвоена званне «Народны аматарскі калектыў». 

20 гадоў  таму (1996) створаны Віцебскі ўзорны вакальна-харавы 

калектыў «Дзвіна» пры абласным аб'яднанні па арганізацыі 

пазашкольнай работы з дзецьмі і падлеткамі. У 2004 г. 

прысвоена званне «Узорны аматарскі калектыў». 

20 гадоў  таму (1996) створаны Віцебскі народны хор народнай песні 

«Маладосць» пры гарадскім Цэнтры культуры. У 1999 г. 

прысвоена званне «Узорны аматарскі калектыў». 

20 гадоў  таму (1996) заснавана «Витма», прадпрыемства па 

вытворчасці скураных галантарэйных вырабаў і загатовак 

для абутку ў г. Віцебску. 

20 гадоў  таму (1996) створана ўзорная студыя сучаснага танца 

«Паралелі» ў г. Віцебску пры СШ № 1. У 2006 г. прысвоена 

званне «Узорны аматарскі калектыў». 

 

 

ЛІТАРАТУРА 

1. Гарбачова, В. В. Канстанцін Тызенгаўз / В. В. Гарбачова // 

Памяць. Пастаўскі раён : гісторыка–дакументальныя хронікі гарадоў і 

раёнаў Беларусі / рэдкал.: Г. К. Кісялёў (гал. рэд.) [і інш.] ; уклад. 

К. І. Козак, А. І. Кузняцоў ; маст. Э. Э. Жакевіч. — Мн. : Белта, 2001. — 

С. 121—123.  

2. Зямчонак, Ю. Арніталагічныя калекцыі Канстанціна 

Тызенгаўза / Ю. Зямчонак // Птушкі і мы. — 2011. — № 18. — С. 18–19. 

3. Канстанцін Тызенгаўз: натураліст і мецэнат // Пастаўскі край. — 

2013. — 30 сак. — С. 3 ; 3 крас. — С. 5 ; 10 крас. — С. 5 ; 24 крас. — С. 5. 

4. Рагін, Я. Горад, які прыдумаў Тызенгаўз / Я. Рагін // 

Мастацтва. — 2006. — №9. — С. 24. 
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  20 гадоў таму (1996) створаны народны вакальны ансамбль «Рэзананс» у 

г. Віцебск пры культурна-дзелавым цэнтры «Віцебск». У 2006 г. 

прысвоена званне «Народны аматарскі калектыў». 

20 гадоў  таму (1996) пачаў праходзіць міжнародны выставачны 

праект «Акварэльная сябрына» ў Віцебску, заснавальнік – 

творчае аб'яднанне «Віцебская акварэль». 

20 гадоў  таму (1996) створаны Віцебскі народны нацыянальны 

яўрэйскі вакальна-харэаграфічны ансамбль «Віцебскія 

дзяўчаты» пры гурце «Хасдэй Давід». З 2001 г. дзейнічае 

пры Цэнтры культуры «Віцебск». У 2001 г. прысвоена 

званне «Народны аматарскі калектыў». 

20 гадоў  таму (1996) заснаваны Коханаўскі трубны завод 

«Белтрубпласт» у г. п. Коханава Талачынскага раёна. 

20 гадоў  таму (1996) створаны Аршанскі раённы Дом рамёстваў у 

пасёлку Балбасава, з 2005 г. знаходзіцца ў пасёлку Бабінічы 

Аршанскага раёна. 

15 гадоў  таму (2001) у Віцебскім дзяржаўным універсітэце імя 

П. М. Машэрава адноўлены гістарычны факультэт. 

15 гадоў  таму (2001) у Друцку была адноўлена царква Святой 

Багародзіцы. 

15 гадоў  таму (2001) Віцебскі дзяржаўны ўніверсітэт імя 

П. М. Машэрава перайменаваны ва УА «Віцебскі 

дзяржаўны універсітэт імя П. М. Машэрава». 

15 гадоў  таму (2001) утвораны стаматалагічны факультэт Віцебскага 

медыцынскага інстытута. 

15 гадоў т таму (2001) створаны Аршанскі ўзорны духавы аркестр у 

г. Оршы пры дзіцячай школе мастацтваў № 2. У 

2006 г. прысвоена званне «Узорны аматарскі калектыў». 

15 гадоў  таму (2001) утворана кафедра клінічнай алергалогіі і 

імуналогіі Віцебскага медыцынскага інстытута. 

 

 

У 1814 годзе пасяліўся ў радавым маёнтку Паставы і заняўся 

фаўністыкай, найбольшую перавагу прысвячаючы птушкам, таксама 

захоўваў унікальныя заалагічныя зборы, якія налічвалі каля 3000 

асобнікаў. Граф сам ствараў у палацы пудзілы птушак. Акрамя экспанатаў 

Канстанцін сабраў вялікую навуковую бібліятэку па арніталогіі, збіраў таксама 

помнікі пісьменства, з'яўляўся членам многіх акадэмій. Паступова калекцыя 

ператварылася са сціплага збору мясцовых відаў у рабочым кабінеце 

даследчыка ў адзін з найбуйнейшых музеяў у Еўропе, які прадстаўляў птушак з 

усіх кантынентаў і большасці краін свету. У 1841 годзе выйшла яго кніга 

«Асновы арніталогіі, навукі аб птушках», потым трохтомнік «Агульная 

арніталогія, альбо апісанне птушак усіх частак свету» (1843–1846). Канстанцін 

Тызенгаўз выказваўся, што прырода так справядліва падзяліла свае дары, што і 

тутэйшыя ваколіцы маюць чым ганарыцца і зачароўваць.  

Другім захапленнем Канстанціна стаў жывапіс. Яго настаўнікам 

быў мастак Ян Рустэм. Граф стаў збіраць калекцыю карцін знакамітых 

мастакоў. За сваё жыццё ён сабраў у пастаўскім палацы (зараз палац 

Тызенгаўза) больш за 600 экспанатаў. Сярод яго карцін былі арыгіналы 

такіх сусветна вядомых майстроў як Леанарда да Вінчы, Якаб Цінтарэта, 

Піцер Рубенс, Альбрэхт Дзюрэр, Піцер Бройгель, Харменса ван Райн 

Рэмбрант. Большасць карцін былі набыты падчас падарожжаў па Еўропе. 

Гэтак жа ў яго калекцыю ўваходзілі карціны беларускіх мастакоў 

(Я. Рустэма, Ф. Смуглевіча, Я. Дамеля, Ш. Чаховіча).  

Памёр Канстанцін Тызенгаўз у 1853 годзе. Пасля яго смерці 

Пастаўскі заалагічны музей быў перададзены праз яго сына Райнольда 

Тызенгаўза Віленскай археаграфічнай камісіі. Ён утрымліваў 1828 

арніталагічных экспанатаў, у тым ліку 1203 пудзілы птушак і птушыных 

яек. Бібліятэка засталася ў Паставах у яго нашчадкаў. У 1914 годзе архіў 

Тызенгаўза быў перададзены ў бібліятэку ардынацыі Пшаздзецкіх у 

Варшаве. У 2006 годзе на тэрыторыі палаца Тызенгаўзаў быў устаноўлены 

помнік гэтаму таленавітаму і неардынарнаму чалавеку, выкананы 

скульптарам Аляксандрам Шумавым. 
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  15 гадоў  таму (2001) створаны Віцебскі ўзорны драматычны 

калектыў «Тэкст» на базе СШ № 4. У 2008 г. прысвоена 

званне «Узорны аматарскі калектыў». 

15 гадоў  таму (2001) створаны народны калектыў буфанады «Маска» 

ў г. Віцебску пры клубе прыватнага УП «Галант» 

грамадскага аб'яднання «Беларускае таварыства глухіх». У 

2006 г. прысвоена званне «Узорны аматарскі калектыў». 

15 гадоў  таму (2001) створана народнае аматарскае аб'яднанне 

ветэранаў вайны ў Афганістане «З болем у сэрцы» ў пасёлку 

Акцябрскі Віцебскага раёна пры сельскім Доме культуры. У 

2003 г. прысвоена званне «Народны аматарскі калектыў». 

10 гадоў  таму (2006) адкрыты Дзісненскі гарадскі Дом рамёстваў у 

г. Дзісна Мёрскага раёна. 

10 гадоў  таму (2006) быў рэстаўрыраваны Бігосаўскі чыгуначны 

вакзал Верхнядзвінскага раёна. 

10 гадоў  таму (2006) заснавана «Мілінда», прадпрыемства па 

пашыве жаночай бялізны і адзення ў г. Віцебску. 

10 гадоў  таму (2006) заснавана «Ледзі Гранд», прадпрыемства па 

пашыве трыкатажных і гарсэтных вырабаў у г. Віцебску як 

ТАА. 

10 гадоў  таму (2006) адкрыта Віцебская ДЮСШ прафсаюзаў 

«Маналіт» рашэннем Віцебскага абласнога спартыўнага 

клуба ФПБ. 

10 гадоў  таму (2006) створаны камітэт па працы, занятасці і 

сацыяльнай абароне Віцебскага абласнога выканаўчага 

камітэта ў выніку аб'яднання камітэта па працы і 

сацыяльнай абароне і ўпраўлення службы занятасці 

насельніцтва аблвыканкама. 

10 гадоў  таму (2006) адкрыты Віцебскі раённы Дом культуры ў 

в. Ноўка Віцебскага раёна пасля рэарганізацыі Ноўкінскага 

сельскага і Віцебскага раённага Дамоў культуры. 
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КАНСТАНЦІН ТЫЗЕНГАЎЗ 

Да 230-годдзя з дня нараджэння (1786) 

 

 

Канстанцін Тызенгаўз нарадзіўся 3 чэрвеня 1786 года ў маёнтку 

Жалудок Гродзенскай вобласці. Натураліст, арнітолаг, асветнік, 

стваральнік Пастаўскай карціннай галерэі. Пачатковую адукацыю 

Канстанцін атрымаў у Варшаве, потым вывучаў прыродазнаўчыя навукі ў 

Віленскім універсітэце, быў вучнем Станіслава Юндзіла. У 1812 годзе 

пайшоў у армію і быў накіраваны камандзірам батальёна ў 19-ы полк.  
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85 гадоў таму (1931) у Віцебску здадзены ў эксплуатацыю маслабойны 

завод (зараз маслаэкстракцыйны завод). 

20 гадоў таму (1996) пачаў працу Талачынскі раённы вузел электрычнай 

сувязі. 

10 гадоў таму (2006) адкрыўся першы ў Дубровенскім раёне аграгарадок 

у в. Сваташыцы. 

1 студзеня  – 95 гадоў таму (1921) нарадзіўся Белавусаў Уладзімір 

Пракопавіч (1921–2006), беларускі мастак 

кіно, заслужаны дзеяч мастацтваў Беларусі, 

ураджэнец в. Слабодка Шумілінскага раёна. 

1 студзеня  – 85 гадоў таму (1931) заснаваны Віцебскі аэраклуб 

ДТСААФ (у 1980 г. прысвоена імя 

А. К. Гараўца). 

1 студзеня  – 65 гадоў таму (1951) нарадзіўся Белавус Анатоль 

Іванавіч, беларускі вучоны ў галіне 

электроннай тэхнікі. 

1 студзеня  – 65 гадоў таму (1951) нарадзіўся Талочка Мікалай 

Канстанцінавіч, беларускі вучоны, фізік, 

ураджэнец Полацкага раёна. 

1 студзеня  – 60 гадоў таму (1956) у Мёрах уведзены ў строй 

ільнозавод. 

1 студзеня  – 55 гадоў таму (1961) заснаваны Верхнядзвінскі лясгас. 

2 студзеня  – 95 гадоў таму (1921) нарадзіўся Маркаў Аляксей 

Іванавіч (1921–1966), Герой Савецкага 

Саюза, удзельнік вызвалення Оршы. 

 

збітым пры ўдзеле Макіёнка  самалёце праціўніка ставіцца да пачатку 

1917 года. У той дзень, 22 лютага, лётчыкі Макіёнак і Янчанка пасля 

працяглага паветранага бою з 8-й атакі збілі нямецкі аэраплан. 31 сакавіка 

1917 года ён атрымаў першую, афіцыйна пацверджаную перамогу – пасля 

10-хвіліннага бою знішчыў варожы «Альбатрос». У пачатку красавіка 

звяно знішчальнікаў, пілатуемых лётчыкамі Макіёнкам, Гільшарам і 

Янчанкам, у раёне Багарадчыны знішчыла ў баі 2 нямецкія самалёты. 

Смеласць і лётнае майстэрства Макіёнка было высока ацэнена 

кіраўніцтвам. «Прапаршчык Макіёнак, лётчык дзівоснай адвагі, не толькі 

выдатна выконвае загады, задачы, але і сам заўсёды выклікаецца на 

небяспечныя палёты, якія і выконвае бліскуча...», – гаварылася ў 

атэстацыі, складзенай камандзірам ў 1917 годзе. Пасля гібелі камандзіра 

Арлова, а затым – Г. Гільшара, у ліпені 1917 года Д. Макіёнак узначаліў 

атрад, якім камандаваў крыху больш за месяц.  

За баявыя заслугі Данат Макіёнак быў узнагароджаны 

Георгіеўскімі Крыжамі III і IV ступеняў, ордэнамі Святой Ганны IV 

ступені з надпісам «За адвагу», Святога Станіслава II ступені з мячамі і 

Святога Уладзіміра IV ступені з мячамі і бантам. На яго рахунку лічылася 

ўжо 9 паветраных перамог (у тым ліку, 4 – афіцыйныя). Вясной 1920 года 

лётчык удзельнічаў у польска–савецкай вайне. Па заканчэнні вайны 

Д . Макіёнак працягваў служыць камандзірам 3-й эскадрыллі. У 1921 

годзе ён быў прызначаны камендантам авіяпарку лётнай школы ў 

Быдгошы. З гэтай пасады ён у 1929 годзе выйшаў у адстаўку ў чыне 

маёра. Падчас нямецкай акупацыі ў Другую сусветную вайну Макіёнак 

быў арыштаваны і ў маі 1941 года патрапіў у лагер смерці Аўшвіц-

Біркенаў, дзе ўсяго праз месяц памёр або быў забіты. 
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  3 студзеня  – 65 гадоў таму (1951) нарадзіўся Ананчанка 

Канстанцін Ануфрыевіч (1951–2009), 

беларускі вучоны ў галіне методыкі 

выкладання матэматыкі, педагог, пад 

кіраўніцтвам якога свораны першы 

нацыянальны вучэбна-метадычны комплекс 

па алгебры і пачатках аналізу для класаў з 

паглыбленым вывучэннем матэматыкі, 

ураджэнец Верхнядзвінскага раёна. 

3 студзеня  – 10 гадоў таму (2006) у Браслаўскім раёне вёска Опса 

стала аграгарадком. 

5 студзеня  – 65 гадоў таму (1951) нарадзілася Кароткая Таццяна 

Пятроўна, беларускі філосаф, ураджэнка 

Талачынскага раёна. 

6 студзеня  – 195 гадоў таму (1821) нарадзіўся Дудышкін Сцяпан 

Сямёнавіч (1821–1866), журналіст, літаратурны 

крытык, ураджэнец г. Віцебска. 

6 студзеня  – 45 гадоў таму (1971) Аршанскі станкабудаўнічы 

завод «Чырвоны барацьбіт» і завод лёгкага 

машынабудавання «Легмаш» узнагароджаны 

ордэнам Працоўнага Чырвонага Сцяга. 

7 студзеня  – 230 гадоў таму (1786) нарадзіўся Шыльдэр Карл (сапр. 

Аляксандр Андрэевіч; 1786–1854), расійскі 

ваенны інжынер, генерал-інжынер і генерал-

ад'ютант, вынаходнік і рацыяналізатар у галіне 

ваеннай тэхнікі, стваральнік першай у свеце 

браніраванай падводнай лодкі-ракетаносца, 

удзельнік Бабруйскай абароны 1812 г., 

ураджэнец Віцебскай губерні. 

8 студзеня  – 75 гадоў таму (1941) у Віцебску адкрылася першая 

абласная выстава выяўленчага мастацтва. 

 

 

 

МАКІЁНАК 

ДАНАТ АДАМАВІЧ 

Да 125-годдзя з дня нараджэння (1891) 

 

 

Макіёнак Данат Адамавіч нарадзіўся ў вёсцы Дамбоўка 

Верхнядзвінскага раёна 15 мая 1891 года. Ён паходзіў з каталіцкай 

сялянскай сям'і. Выхоўваўся ў царкоўна-прыхадской школе, затым 

скончыў 3 класы царкоўна-рамеснага вучылішча. У 1911 годзе Данат 

Макіёнак быў прызваны ў войска, у 97-й Ліфляндскі пяхотны полк. 

Жадаючы стаць лётчыкам, ён неўзабаве дамогся накіравання яго ў 

Севастопальскую школу авіяцыі (у маі 1912 года). Там скончыў курсы 

матарыстаў, а затым залічаны ў групу для навучання палётам. У лютым 

1914 года быў ганараваны званнем лётчыка. 31 ліпеня 1914 года унтэр-

афіцэр Макіёнак з’ехаў на фронт – у 3 карпусны авіяцыйны атрад. Але 

ўжо ў пачатку верасня яго атрад быў адпраўлены ў тыл, у Маскву на завод 

«Дукс» за новымі самалётамі. У пачатку снежня таго ж года, скончыўшы 

перанавучанне на самалёты тыпу «Моран» вярнуўся на фронт.  

У 1915–1916 гадах Макіёнак лятаў на двухмесным разведчыку 

«Моран-Парасоль», здзейсніўшы вялікую колькасць баявых палётаў, у 

тым ліку начных. За смелыя і выніковыя паветраныя разведкі ён атрымаў 

шэраг баявых узнагарод. У верасні 1915 года яго перавялі ў прапаршчыкі, 

а праз 3 месяцы прысвоілі званне «ваенны лётчык». Улетку 1916 года 

Данат Макіёнак атрымаў чын паручніка. Калі ў Расіі сталі ствараць 

першыя знішчальныя атрады, Макіёнак папрасіў перавесці яго ў адзін з іх. 

15 снежня 1916 года яго залічылі ў 7-ы атрад знішчальнікаў, якім 

камандаваў Іван Арлоў. У архіўных дакументах першае згадванне аб 
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  9 студзеня  – 85 гадоў таму (1931) нарадзілася Дзенісенка Тамара 

Ягораўна, Герой Сацыялістычнай Працы, 

ураджэнка в. Бель Дубровенскага раёна. 

10 студзеня  – 90 гадоў таму (1926) нарадзіўся Гарбачоў Уладзімір 

Васілевіч, беларускі вучоны ў галіне 

кардыялогіі, заслужаны дзеяч навукі 

Беларусі, ураджэнец г. Талачына. 

11 студзеня  – 70 гадоў таму (1946) нарадзіўся Глушкевіч Яўген 

Міхайлавіч у в. Катушонкі Полацкага 

раёна, камсамольскі і партыйны дзеяч 

Віцебскай вобласці. 

11 студзеня  – 65 гадоў таму (1951) нарадзіўся Сідараў Аляксандр 

Сяргеевіч, мастак Беларускага тэатра 

«Лялька», ураджэнец г. Віцебска. 

12 студзеня  – 110 гадоў таму (1906) нарадзіўся Воранаў Сцяпан 

Трафімавіч (1906–1959), адзін з кіраўнікоў 

партызанскага руху ў Беларусі, ураджэнец 

Гарадоцкага раёна. 

12 студзеня  – 110 гадоў таму (1906) нарадзіўся Малецкі Язэп (сапр. 

Іосіф; 1906–1982), грамадскі дзеяч, 

ураджэнец Мёрскага раёна. 

13 студзеня  – 125 гадоў таму (1891) нарадзіўся Поляк Іпаліт 

Паўлавіч (1891–1937), грамадскі дзеяч, 

педагог, ураджэнец Шаркаўшчынскага раёна. 

13 студзеня  – 120 гадоў таму (1896) нарадзіўся Лупала Іван 

Капітонавіч (1896–1943), філосаф, 

літаратуразнавец, ураджэнец г. Віцебска. 

13 студзеня  – 80 гадоў таму (1936) нарадзіўся Пруднікаў 

Уладзіслаў Андрэевіч, беларускі вучоны ў 

галіне аграхіміі, доктар сельскагаспадарчых 

навук, ураджэнец Лёзненскага раёна. 

 

мост у Віцебску» (2001), «Музей Масленікава ў Магілёве»(2003), 

«Вераснёўскі матыў у Лётцах» (2005); дэкаратыўныя медалі, прысвечаныя 

20-годдзю вызвалення Віцебска (1964) і інш. Аўтар мазаікі на фасадзе 

кінатэатра «Радзіма» г. Гарадка (1967). 

Творы мастака экспанаваліся на міжнародных, усесаюзных, 

рэспубліканскіх і абласных мастацкіх выставах. 

Пайшоў з жыцця мастак і ветэран Другой сусветнай вайны 

Анатоль Кавалёў 18.01.2015 г. 
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  13 студзеня  – 80 гадоў таму (1936) нарадзілася Дубкова Тамара 

Аляксандраўна, музыказнаўца, заслужаны 

дзеяч мастацтваў Беларусі, лаўрэат 

Дзяржаўнай прэміі Беларусі (1998), 

ураджэнка г. Полацка. 

14 студзеня  – 70 гадоў таму (1946) створаны саўгас «Пастаўскі» 

Пастаўскага раёна (зараз уваходзіць у СВК 

«Навасёлкі – Лучай»). 

14 студзеня  – 50 гадоў таму (1966) у Оршы створаны будтрэст 

№ 18 (зараз ААТ «Будтрэст № 18»). 

15 студзеня  – 170 гадоў таму (1846) у Віцебску адкрыты будынак 

гарадскога тэатра. 

15 студзеня  – 95 гадоў таму (1921) нарадзіўся Банкузаў Анатоль 

Іванавіч (1921–1980), генерал-маёр, Герой 

Савецкага Саюза, удзельнік вызвалення 

Гарадка, Віцебска, Оршы. 

15 студзеня  – 80 гадоў таму (1936) нарадзіўся Сіпакоў Янка (сапр. 

Іван Данілавіч; 1936–2011), паэт, празаік, 

перакладчык, заслужаны дзеяч культуры 

Беларусі, лаўрэат Дзяржаўнай прэміі Беларусі 

імя Я. Купалы (1976), ураджэнец Аршанскага 

раёна. 

15 студзеня  – 70 гадоў таму (1946) у Полацку адкрыта гандлёва-

кааператыўная школа (зараз УА «Полацкі 

гандлёва-тэхналагічны каледж»). 

15 студзеня  – 70 гадоў таму (1946) нарадзіўся Танковіч Георгій 

Лявонавіч, мастак-акварэліст, ураджэнец 

в. Ерашова Шумілінскага раёна Віцебскай 

вобласці. 

 

 

метадычную дзейнасць спалучаў з творчасцю. Напісаў 3 кнігі (2 у 

суаўтарстве) і каля 60 артыкулаў па пытаннях выяўленчага мастацтва, 

дызайну і эстэтычнага выхавання. Анатоль Кавалёў – аўтар эмблемы 

Ульянаўскага аўтамабільнага завода (знакамітай «чайкі») і шэрагу 

юбілейных медалёў. 

У 1975 году Анатоль Кавалёў стаў кандыдатам мастацтвазнаўства, 

абараніўшы першую ў Беларусі дысертацыю па дызайне, а ў 1992 годзе – 

прафесарам. З 1985 года А. Ф. Кавалёў – член Беларускага саюза 

мастакоў, уваходзіў таксама ў Саюз мастакоў СССР. У мірны час Анатоль 

Кавалёў быў узнагароджаны знакам «Выдатнік народнай адукацыі БССР», 

у 2003 годзе – ордэнам Пашаны. Яго работы знаходзяцца ў Эрмітажы, 

Ульянаўскім мастацкім музеі, у Рэспубліканскім мастацкім музеі ў 

Мінску, у Беларускім музеі гісторыі Вялікай Айчыннай вайны, Віцебскім 

абласным краязнаўчым музеі і інш. 

Больш за 40 яго вайсковых малюнкаў захоўваюцца ў Музеі 

гісторыі Вялікай Айчыннай вайны. Сярод партрэтаў аднапалчан 

сустракаюцца і панарамы, замалёўкі, якія Анатолю Фёдаравічу, які быў 

тапографам батарэі кіравання 1420-га артылерыйскага палка 290-й 

Магілёўскай гвардзейскай стралковай дывізіі, прыходзілася рабіць на 

фронце простым алоўкам, гледзячы ў стэрэатрубку. 

На публічныя мерапрыемствы – святы, парады на Дзень Перамогі, 

выставы – віцебскі мастак прыходзіў у форме радавога. Ён заўсёды 

памятаў свае дарогі вайны. Гэтай тэме былі прысвечаны шматлікія яго 

працы, але ў творчай спадчыне майстра жывапісу ёсць таксама партрэты, 

пейзажы, нацюрморты. 

Сярод твораў: тэматычныя кампазіцыі «З вогненнай вёскі» (1986), 

«Віцебская даўніна» (1995), «Люты 43 у в. Осхата Гарадоцкага раёна» 

(2003); партрэты «Бацька Мінай» (1979), «Камандзір партызанскай 

брыгады Н. А. Сакмаркін» (1997), «Чао Лу – кітайскі студэнт» (2005); 

пейзажы «рэпінскіх месцаў на Дзвіне» (1972), «Бацькава хата» (1982), 

«Сядзіба Рэпіна ў Здраўнёве» (1991), «Позняя восень» (1955), «Кіраўскі 
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  16 студзеня  – 160 гадоў таму (1856) нарадзіўся Аскназій Ісак Львовіч 

(Ісак Лейбавіч; 1856–1903), беларускі 

жывапісец, аўтар жанравых твораў на тэмы 

жыцця гарадоў і мястэчак Беларусі, карцін на 

біблейскія сюжэты, акадэмік Імператарскай 

Акадэміі мастацтваў (Санкт-Пецярбург), 

ураджэнец г. Дрысы (зараз Верхнядзвінск). 

17 студзеня  – 65 гадоў таму (1951) нарадзіўся Каралёнак Генадзь 

Антонавіч, беларускі вучоны-эканаміст, 

ураджэнец Пастаўскага раёна. 

18 студзеня  – 140 гадоў таму (1876) нарадзіўся Шавельскі Георгій 

Іванавіч (1876–1951), рэлігійны дзеяч, гісторык 

і багаслоў, ураджэнец Гарадоцкага павета. 

18 студзеня  – 115 гадоў таму (1901) нарадзіўся Бухавец Георгій 

Кліменцьевіч (1901–1967), ваенны дзеяч, 

ураджэнец г. Віцебска. 

19 студзеня  – 100 гадоў таму (1916) нарадзіўся Капыскі Залман 

Юдавіч (сапр. Зіновій Юльевіч; 1916–1996), 

вучоны-гісторык, археограф, які даследаваў 

гісторыю беларускіх феадальных гарадоў, 

крыніцазнаўства, гістарыяграфію гісторыі 

Беларусі перыяду феадалізму, ураджэнец 

г. Віцебска. 

19 студзеня  – 90 гадоў таму (1926) нарадзіўся Сянкевіч 

(Сянькевіч) Віктар, гісторык, журналіст па 

эміграцыі, ураджэнец Глыбоцкага раёна. 

19 студзеня  – 85 гадоў таму (1931) нарадзіўся Дубавец Пётр 

Азаравіч, вучоны ў галіне юрыспрудэнцыі, 

ураджэнец Талачынскага раёна. 

20 студзеня  – 105 гадоў таму (1911) нарадзіўся Героднік Генадзь (сапр. 

Генрых Іосіфавіч), пісьменнік, ураджэнец 

Верхнядзвінскага раёна. 

 

 

КАВАЛЁЎ 

АНАТОЛЬ ФЁДАРАВІЧ 

Да 90-годдзя з дня нараджэння (1926) 

 

 

Анатоль Фёдаравіч Кавалёў – мастацтвазнаўца, жывапісец, 

дызайнер, нарадзіўся 10 мая 1926 г. у вёсцы Даўгаполле Гарадоцкага 

раёна. У 17 гадоў удваіх з адным з сяброў яны перайшлі з акупіраванай 

тэрыторыі лінію фронту і добраахвотнікамі ўступілі ў РККА. Баявы шлях 

скончыў на берагах Эльбы. За ўдзел у баях з нацыстамі будучы мастак 

быў узнагароджаны ордэнамі Чырвонай Зоркі і Айчыннай вайны I ступені, 

медалямі «За ўзяцце Берліна» і «За Перамогу над Германіяй».  

У 1958 годзе А. Ф. Кавалёў скончыў Ленінградскае вышэйшае 

мастацка-прамысловае вучылішча імя В. Мухінай. Таксама вучыўся ў 

Інстытуце мастацтвазнаўства, этнаграфіі і фальклору АН БССР 

(аспірантура, 1969) і Маскоўскім дзяржаўным педагагічным інстытуце імя 

У. І. Леніна (1990). З 1963 года мастак выкладаў у Віцебскім педагагічным 

інстытуце (сёння Віцебскі дзяржаўны ўніверсітэт імя П. М. Машэрава) на 

кафедры дэкаратыўна-прыкладнога мастацтва і тэхнічнай графікі 

мастацка-графічнага факультэта, а ў 1959–1964 гадах загадваў гэтай 

кафедрай. Даследаваў тэорыю і практыку дызайну. Навуковую і вучэбна-
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  20 студзеня  – 85 гадоў таму (1931) нарадзіўся Сакалоў Генадзь 

Аляксандравіч, беларускі вучоны ў галіне 

ветэрынарнай медыцыны, ураджэнец 

Віцебскага раёна. 

21 студзеня  – 220 гадоў таму (1796) Докшыцы атрымалі герб. 

21 студзеня  – 100 гадоў таму (1916) пачала выходзіць штодзённая 

прыватная газета «Витебский листок». 

Выдавалася на рускай мове да 12 ліпеня 1919 г. 

21 студзеня  – 65 гадоў таму (1951) нарадзіўся Гапееў Васіль 

Іванавіч, дзяржаўны дзеяч Беларусі, 

ураджэнец Дубровенскага раёна. 

22 студзеня  – 220 гадоў таму (1796) Паставы атрымалі герб. 

23 студзеня  – 110 гадоў таму (1906) нарадзіўся Марозаў Аляксандр 

Кліменцьевіч (1906–1984), поўны кавалер 

ордэна Славы, ураджэнец Полацкага раёна. 

25 студзеня  – 310 гадоў таму (1706) Дуброўна наведаў Пётр І, які 

правёў пасяджэнне ваеннага Савета. 

26 студзеня  – 85 гадоў таму (1931) нарадзіўся Волкаў Мікалай 

Фёдаравіч, беларускі вучоны ў галіне 

ўнутраных хвароб, кардыялогіі, ураджэнец 

в. Нярэйша Сенненскага раёна. 

28 студзеня  – 115 гадоў таму (1901) у Віцебску гастраляваў славуты 

рускі акцёр П. М. Арленеў. 

31 студзеня  – 100 гадоў таму (1916) нарадзіўся Асяненка Васіль 

Мікалаевіч (1916–1977), Герой Сацыялістычнай 

Працы (1966), удзельнік партызанскага руху ў 

Беларусі ў Вялікую Айчынную вайну, сакратар 

Пастаўскага падпольнага райкама ЛКСМБ, 1-ы 

сакратар Глыбоцкага райкама КПБ, старшыня 

парткамісіі Віцебскага абкама КПБ (1967–1976), 

ураджэнец в. Ліпнікі Пастаўскага раёна. 

31 студзеня  – 70 гадоў таму (1946) нарадзіўся Купава Мікалай 

Мікалаевіч, графік, ураджэнец г. Оршы. 

 

сацыяльныя праблемы беларускай вёскі, створаны каларытныя вобразы 

сялян. Тэматыка яго глыбокіх і баявітых публіцыстычных выступленняў 

разнастайная: земства, дзяржаўны бюджэт, неабходнасць аховы лясоў і 

інш. Як крытык і літаратуразнавец ён выказаў арыгінальныя думкі па 

гісторыі беларускай літаратуры ХIХ стагоддзя, уважліва сачыў за 

літаратурным жыццём, даследаваў творчыя сувязі беларускай і ўкраінскай 

літаратуры, спадчыну Т. Шаўчэнкі.  

Загінуў Л. Гмырак на вайне, у адным з баёў 13 ліпеня 1915 года. 

За адвагу быў ўзнагароджаны Георгіеўскім крыжам. Удзел пісьменніка ў 

беларускім літаратурна-грамадскім руху не працягваўся і два гады, але ён 

паспеў за гэты час набыць трывалае літаратурнае імя. Многія пісьменнікі 

высока цанілі Лявона Гмырка як крытыка і публіцыста. Яго добра ведалі 

Янка Купала і Максім Багдановіч, а Змітрок Бядуля прысвяціў яму верш 

«Задумкі», радкі з якога красамоўна характарызуюць нашага земляка. 
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95 гадоў таму (1921) адкрыта Віцебскае аддзяленне Дзяржвыдата 

РСФСР. 

80 гадоў таму (1936) пачала дзейнічаць кафедра афтальмалогіі 

Віцебскага медыцынскага інстытута. 

60 гадоў таму (1956) ліквідаваны Пярэвалачненскі дзіцячы дом у 

Талачынскім раёне. 

35 гадоў таму (1981) уведзена ў эксплуатацыю першая чарга 

ААТ «Віцебская бройлерная птушкафабрыка». 

1 лютага – 110 гадоў таму (1906) пачала выходзіць штодзённая 

грамадска-палітычная, навуковая і літаратурная 

газета «Витебская жизнь» памяркоўна-

ліберальнага накірунку. Выдаваў яе 

прысяжны павераны Ф. Ю. Држэвінскі, 

рэдагаваў – урач Р. Я. Брук. Выходзіла з 

1 да 28 лютага. 

1 лютага – 100 гадоў таму (1916) нарадзіўся Кутрухін 

Канстанцін Пракопавіч (1916–1944), Герой 

Савецкага Саюза, удзельнік вызвалення 

Віцебскай вобласці ў Вялікую Айчынную 

вайну. 

1 лютага – 95 гадоў таму (1921) нарадзіўся Лукашоў Сяргей 

Апанасавіч, гісторык, доктар гістарычных 

навук, удзельнік Вялікай Айчыннай вайны, 

ураджэнец в. Малае Савіна Дубровенскага 

раёна. 

 

 

 

ГМЫРАК ЛЯВОН  

(БАБРОВІЧ МЕЧЫСЛАЎ) 

Да 125-годдзя з дня нараджэння (1891) 

 

 

Гмырак Лявон (літаратурныя псеўданімы Барыс Заяц, Лявон 

Хмуры; сапраўднае прозвішча Бабровіч Мечыслаў) нарадзіўся 

18 красавіка 1891 года ў фальварку Пархвенава Вілейскага павета, цяпер 

в. Параф'янава Параф'янаўскага сельсавета. Беларускі крытык, публіцыст і 

празаік. Вучыўся Лявон у Віленскай гімназіі, потым у пансіёне. Вельмі 

многа чытаў. У 1908 годзе яму ўдалося паступіць у прыватную тэхнічна-

прамысловую школу ў Варшаве, якую ён скончыў у 1912 годзе. Восенню 

1912 года Лявона забралі ў армію. Некалькі месяцаў ён служыў у Маскве ў 

грэнадзёрах, пазней быў адпушчаны па льгоце. Вярнуўшыся ў Вільню, 

працаваў па сваёй спецыяльнасці і як просты рабочы. Творчая 

індывідуальнасць пісьменніка выявілася неяк раптоўна ў 1913–1914 гадах. 

На старонках «Нашай нівы»і іншых выданняў (зборнік «Велікодная 

пісанка», часопіс «Лучынка»), з'явіліся таленавітыя публіцыстычныя 

артыкулы і апавяданне з вясковага жыцця «Васілёва вяселле». Дзяукуючы 

гэтаму на аўтара звярнулі пільную ўвагу беларускія чытачы і літаратурная 

грамадскасць.  

Папрацаваўшы ў роднай літаратуры тры гады, Лявон Гмырак 

пакінуў адносна багатую і шматжанравую пісьменніцкую спадчыну. Яму 

належаць даволі прафесійна напісанае апявяданне, тры літаратурна-

крытычныя нарысы і дваццаць грунтоўных публіцыстычных 

выступленняў на разнастайныя тэмы. У апавяданнях аўтара паказаны 
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  1 лютага – 70 гадоў таму (1946) уведзены ў строй Пастаўскі 

кансервавы завод. 

2 лютага – 75 гадоў таму (1941) нарадзіўся Зільбер Леанід 

Барысавіч, скульптар, які працуе ў галіне 

станковай і манументальнай пластыкі, 

ураджэнец г. Віцебска. 

3 лютага – 45 гадоў таму (1971) лакаматыўнае дэпо імя 

К. С. Заслонава станцыі Орша ўзнагароджана 

ордэнам Кастрычніцкай рэвалюцыі. 

4 лютага – 85 гадоў таму (1931) нарадзіўся Бялкоўскі Уладзімір 

Іванавіч (1931–2003), беларускі вучоны ў 

галіне выкарыстання тарфяной глебы, 

ураджэнец Сенненскага раёна. 

6 лютага – 110 гадоў таму (1906) нарадзіўся Падзява Тамаш 

(1906–1975), вядомы рэлігійны дзеяч, педагог, 

гуманіст, ураджэнец Браслаўскага раёна. 

6 лютага – 90 гадоў таму (1926) нарадзіўся Курчаў Мікалай 

Паўлавіч, заслужаны ўрач БССР (1966). 

Скончыў Віцебскі медыцынскі інстытут (1951), 

удзельнік Вялікай Айчыннай вайны, працаваў 

на Лёзненшчыне, ураджэнец Аршанскага раёна. 

6 лютага – 70 гадоў таму (1946) нарадзіўся Матэленак Леанід 

Аляксандравіч, краязнаўца, журналіст, 

даследчык гісторыі і культуры Мёршчыны, 

ураджэнец в. Свярдлы Мёрскага раёна. 

7 лютага – 110 гадоў таму (1906) нарадзіўся Меклер Самуіл 

Залманавіч, адзін з заснавальнікаў службы 

пералівання крыві ў Беларусі, хірург, 

заслужаны ўрач БССР (1966), удзельнік 

Вялікай Айчыннай вайны, працаваў у 

Віцебску. 

 

Героя Савецкага Саюза з уручэннем ордэна Леніна і медаля «Залатая 

зорка», таксама ўзнагароджаны двума ордэнамі Чырвонага Сцяга, 

ордэнамі Суворава 2-й ступені, ордэнам Айчыннай вайны 2-й ступені і 

медалямі. 

Пасля вызвалення Беларусі ад нямецка-фашысцкіх захопнікаў 

Фёдар Фаміч Дуброўскі працаваў сакратаром Чашніцкага райкама КП(б)Б 

(з 1952 года – КПБ Віцебскай вобласці), затым дырэктарам саўгасаў імя 

У. І. Леніна і «Новыя Зялёнкі». Памёр Фёдар Фаміч 3 сакавіка 1970 года. 

Пахаваны ў Мінску на Усходніх («Маскоўскіх») могілках. У вёсцы Пышна 

Лепельскага раёна Віцебскай вобласці партызанам брыгады Дубава 

ўсталяваны помнік. Яго імем названы вуліцы ў г. Чашнікі і г. п. Ушачы. 
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  8 лютага – 120 гадоў таму (1896) нарадзіўся Барадулін Феадосій 

Раманавіч (1896–1956), вучоны-медык, 

гісторык медыцыны, удзельнік 

Грамадзянскай вайны і ўстанаўлення 

Савецкай улады ў Беларусі, ураджэнец 

Гарадоцкага раёна. 

8 лютага – 65 гадоў таму (1951) нарадзіўся Кунцэвіч 

Канстанцін Мікалаевіч, беларускі філосаф, 

ураджэнец Талачынскага раёна. 

8 лютага – 65 гадоў таму (1951) нарадзіўся Малец Янусь (сапр. 

Іван Вільгельмавіч), пісьменнік, ураджэнец 

Пастаўскага раёна. 

9 лютага – 45 гадоў таму (1971) нарадзілася Стагурская Зінаіда 

Уладзіміраўна (1971–2009), спартсменка 

(веласіпедны спорт, шашэйныя гонкі), 

чэмпіёнка свету, ураджэнка Віцебскага 

раёна. 

10 лютага – 105 гадоў таму (1911) нарадзіўся Антоненка Аляксей 

Касьянавіч (1911–1941), Герой Савецкага 

Саюза, ураджэнец Віцебскага раёна. 

10 лютага – 95 гадоў таму (1921) нарадзіўся Пустэльнікаў Сямён 

Сільвестравіч (1921–1945), Герой Савецкага 

Саюза, ураджэнец Аршанскага раёна. 

13 лютага – 60 гадоў таму (1956) нарадзілася Худзякова Тэрэза 

Альфонсаўна ў в. Мунцэвічы Пастаўскага 

раёна, беларускі народны майстар 

саломапляцення. З 1977 г. – выкладчык 

Навалукомльскай школы мастацтваў, 

кіраўнік гуртка саломапляцення 

Чашніцкага раённага Дома рамёстваў. 

 

 

 

ДУБРОЎСКІ  

ФЁДАР ФАМІЧ 

Да 115-годдзя з дня нараджэння (1901) 

 

 

Дуброўскі Фёдар Фаміч нарадзіўся 17 красавіка 1901 г. у вёсцы 

Замошша Ушацкага раёна Віцебскай вобласці. Генерал-маёр (1943). 

Закончыў Вышэйшую цэнтральную калгаcную школу (1932). У 1918 годзе 

добраахвотна ўступіў у Чырвоную Армію. Удзельнік грамадзянскай 

вайны на Заходнім фронце. З 1929 года старшыня калгаса, сельсавета, 

дырэктар МТС у Віцебскай вобласці. Удзельнік вызвалення Заходняй 

Беларусі ў 1939 годзе, савецка-фінляндскай вайны ў 1939–1940 гадах. 

Удзельнічаў у вызваленчым паходзе савецкіх войскаў у Заходнюю 

Украіну і Заходнюю Беларусь 1939. З 1931 года з'яўляўся членам ВКП (б) 

КПСС, працаваў старшынёй сельскага Савета. 

З 1941 года – камандзір Чашніцкай партызанскай брыгады 

(«Брыгада Дубава») на часова акупіраванай нямецка-фашысцкімі войскамі 

тэрыторыі Віцебскай вобласці БССР, якая да восені 1943 года разграміла 

22 варожых гарнізоны, арганізатар падпольных груп і фарміраванняў. 

Пастановай Савета Народных Камісараў СССР ад 16 верасня 1943 года – 

аднаму з дзесяці камандзіраў партызанскіх фарміраванняў Беларускай 

ССР Дуброўскаму Фёдару Фамічу было прысвоена воінскае званне 

«генерал-маёр».  

За ўмелую арганізацыю падпольнай і партызанскай барацьбы ў 

тыле ворага Указам Прэзідыума Вярхоўнага Савета СССР ад 16 Верасня 

1943 года генерал-маёру Дуброўскаму Фёдару Фамічу прысвоена званне 
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  14 лютага – 60 гадоў таму (1956) створана Віцебская абласная 

дзяржаўная сельскагаспадарчая станцыя ў 

в. Тулава. 

14 лютага – 55 гадоў таму (1961) нарадзіўся Волкаў Васілій 

Міхайлавіч, беларускі матэматык, 

ураджэнец Бешанковіцкага раёна. 

15 лютага – 95 гадоў таму (1921) нарадзіўся Занько Фёдар 

Пятровіч, поўны кавалер ордэна Славы, 

ураджэнец Лепельскага раёна. 

15 лютага – 80 гадоў таму (1936) нарадзіўся Салтанаў Уладзімір 

Усеваладавіч, беларускі вучоны ў галіне 

фізіялогіі вісцэральных сістэм, член-

карэспандэнт НАН Беларусі, ураджэнец 

г. Оршы. 

17 лютага – 100 гадоў таму (1916) нарадзіўся Малочка Анатоль 

Дзянісавіч (1916–1986), вучоны-гісторык, 

заслужаны работнік культуры Беларусі, 

ураджэнец Шумілінскага раёна. 

18 лютага – 75 гадоў таму (1941) нарадзіўся Сцяпук Леанід 

Якаўлевіч, беларускі вучоны ў галіне 

механізацыі сельскай гаспадаркі, вынаходнік 

СССР, ураджэнец Лепельскага раёна. 

19 лютага – 70 гадоў таму (1946) нарадзіўся Гудына Уладзімір 

Паўлавіч, заслужаны трэнер Беларусі, 

дырэктар Аршанскай СДЮШАР. 

20 лютага – 90 гадоў таму (1926) нарадзілася Партнова Зінаіда 

Мартынаўна (1926–1944), удзельніца 

Обальскага камсамольскага падполля і 

партызанскага руху ў Віцебскай вобласці ў 

Вялікую Айчынную вайну, Герой 

Савецкага Саюза (01.07.1958). 

 

(1951), «Пятро Глебка» (1952), «Вывучэнне творчасці Кузьмы Чорнага ў 

школе» (1959), другое, дапоўненае выданне ў 1973), «Максім Багдановіч» 

(1961), «Адзінства і разнастайнасць сучаснай беларускай паэзіі» (1973), 

«Руплівы поўдзень: нарыс творчасці Генадзя Бураўкіна». Выдала брашуры 

«Пятрусь Броўка» (1955), «Віднейшы беларускі дзіцячы пісьменнік Янка 

Маўр» (1958), «Максім Танк» (1962), «Вялікі Кастрычнік і беларуская 

літаратура» (1977). Адна з аўтараў «Гісторыі беларускай савецкай 

літаратуры» (1966), «Истории белорусской советской литературы», 

«Истории многонациональной советской литературы» (1970), 

дапаможніка для студэнтаў ВНУ «Беларуская дзіцячая літаратура» (1966). 

Выступала ў перыядычным друку з вершамі і артыкуламі па пытаннях 

дзіцячай літаратуры і іншых прац, артыкулаў і рэцэнзій па праблемах 

літаратуразнаўства і літаратурнай крытыкі. Памерла 14 чэрвеня 1994 года, 

пахавана ў Мінску. 
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  20 лютага – 35 гадоў таму (1981) адкрылася Полацкая карцінная 

галерэя – філіял Полацкага дзяржаўнага 

гісторыка-культурнага музея-запаведніка. 

21 лютага – 70 гадоў таму (1946) нарадзілася Шафранава Тамара 

Аляксандраўна, выканаўца на балалайцы, 

дырыжор і педагог, заслужаная артыстка 

БССР, ураджэнка г. Віцебска. 

22 лютага – 70 гадоў таму (1946) нарадзілася Баравік Марыя 

Якаўлеўна, паэтэса, ураджэнка в. 

Праабражэнка Глыбоцкага раёна. 

22 лютага – 70 гадоў таму (1946) нарадзіўся Казанцаў Віктар 

Германавіч, ваенны і дзяржаўны дзеяч 

Расіі, ураджэнец Талачынскага раёна. 

23 лютага – 125 гадоў таму (1891) нарадзіўся Піятуховіч Міхайла 

(Міхаіл Мікалаевіч; 1891–1938), крытык і 

літаратуразнавец, педагог, правадзейны 

член Інстытута беларускай культуры, 

ураджэнец Сенненскага раёна. 

23 лютага – 100 гадоў таму (1916) нарадзіўся Бераснёў Рыгор 

Яфімавіч (1916–1944), удзельнік 

вызвалення Віцебскай вобласці ў Вялікую 

Айчынную вайну, Герой Савецкага Саюза 

(24.03.1945). 

23 лютага – 95 гадоў таму (1921) нарадзіўся Махнеў Аляксей 

Рыгоравіч, удзельнік вызвалення 

Дубровенскага раёна ў Вялікую Айчынную 

вайну, Герой Савецкага Саюза (1944). 

24 лютага – 50 гадоў таму (1966) у Віцебску створана 

экскурсійнае бюро Савета па турызме. 

 

 

 

 

БАРСТОК  

МАРЫЯ НІКІЦІЧНА 

Да 100-годдзя з дня нараджэння (1916) 

 

 

Барсток Марыя Нікіцічна (Марыя Мікатаўна) нарадзілася 

15 красавіка 1916 года ў вёсцы Наркавічы Верхнядзвінскага раёна ў 

сялянскай сям'і, беларуская савецкая літаратуразнаўца, крытык, паэт. У 

1935 годзе скончыла Полацкі педагагічны тэхнікум. Два гады 

настаўнічала ў мястэчку Ветрына на Віцебшчыне. Вучылася завочна ў 

Магілёўскім педагагічным інстытуце, з 1973 года – студэнтка Мінскага 

педагагічнага інстытута імя Горкага. Пасля вызвалення Заходняй Беларусі 

была накіравана працаваць загадчыкам аддзела культуры Брэсцкай 

абласной газеты «Заря». На пачатку Вялікай Айчыннай вайны пераехала ў 

Горкаўскую вобласць. У 1945 годзе скончыла філалагічны факультэт 

Беларускага дзяржаўнага ўніверсітэта, потым аспірантуру пры Інстытуце 

мовы, літаратуры і мастацтва АН БССР. У 1959–1979 гг. – навуковы 

супрацоўнік Інстытута літаратуры імя Я. Купалы АН БССР. Кандыдат 

філалагічных навук. Займалася выкладчыцкай дзейнасцю.  

Член СП СССР з 1951 года. У друку пачала выступаць з 1934 

года. Напісала кнігі «Вобраз станоўчага героя ў творчасці Якуба Коласа» 
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  25 лютага – 110 гадоў таму (1906) нарадзіўся Каруза Павел Іосіфавіч 

(1906–1988), грамадска-палітычны і культурны 

дзеяч, фалькларыст, музыказнавец, дырыжор, 

кампазітар, ураджэнец Докшыцкага раёна. 

26 лютага – 40 гадоў таму (1976) адкрыўся для наведвальнікаў 

Пастаўскі раённы краязнаўчы музей. 

27 лютага – 65 гадоў таму (1951) нарадзіўся Малей Аляксандр  

Васілевіч, жывапісец, мастак, графік, 

ураджэнец в. Садкоўшчына Верхнядзвінскага 

раёна. 

29 лютага – 100 гадоў таму (1916) нарадзіўся Данукалаў Аляксей 

Фёдаравіч (1916–1944), адзін з арганізатараў і 

кіраўнікоў партызанскага руху ў Віцебскай і 

Смаленскай абласцях у Вялікую Айчынную 

вайну, Герой Савецкага Саюза (15.08.1944). 

 

 
 

95 гадоў таму (1921) у Віцебску выдаваўся часопіс «Искусство». 

25 гадоў таму (1991) у Чашніках адкрылася экспазіцыя гістарычнага 

музея. 

1 сакавіка  – 110 гадоў таму (1906) нарадзіўся Жукоўскі Оскар 

Саламонавіч (1906–2001) у г. Віцебску, контр-

адмірал (1957). 

2 сакавіка  – 25 гадоў таму (1991) выйшаў першы нумар віцебскай 

гарадской газеты «Віцьбічы», лаўрэата 

нацыянальных конкурсаў друкаваных СМІ 

«Залатая ліцера» (2006, 2009, 2011). 
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  3 сакавіка  – 40 гадоў таму (1976) у Віцебску створана вытворчае 

аб’яднанне «Віцязь» (зараз ААТ «Віцязь», 

буйнейшае прамысловае мнагапрофільнае 

прадпрыемства Рэспублікі Беларусь па вырабе 

тэлевізійнай, бытавой і медыцынскай тэхнікі). 

4 сакавіка  – 145 гадоў таму (1871) нарадзіўся Галёркін Барыс 

Рыгоравіч (1871–1945), вучоны ў галіне 

тэорыі пругкасці, акадэмік АН СССР, 

заслужаны дзеяч навукі і тэхнікі РСФСР, 

ураджэнец г. Полацка. 

5 сакавіка  – 85 гадоў таму (1931) пачала выдавацца раённая 

газета «За сацыялістычнае будаўніцтва» ў 

г. Дуброўна (зараз «Дняпроўская праўда»). 

9 сакавіка  – 220 гадоў таму (1796) нарадзіўся Крыжаноўскі 

Смарагд (свецк. Аляксандр Пятровіч; 

(1796–1863), праваслаўны царкоўны дзеяч, 

епіскап Полацкі і Віцебскі (1833). 

9 сакавіка  – 200 гадоў таму (1816) нарадзіўся Пагоскі Аляксандр 

Фаміч (1816–1874), педагог, пісьменнік, 

выдавец, ураджэнец Віцебскай губерні. 

10 сакавіка  – 90 гадоў таму (1826) нарадзіўся Цярэшчанка Віктар 

Дзям’янавіч, падпалкоўнік у адстаўцы, 

удзельнік Вялікай Айчыннай вайны, 

краязнаўца. Даследуе падзеі часоў Вялікай 

Айчыннай вайны на тэрыторыі паўднёвага 

ўсходу Віцебскага раёна, ваенныя дзеянні 33-й 

арміі пры вызваленні Віцебшчыны. Ініцыятар 

стварэння памятнага мемарыяла ў гонар 60-

годдзя Перамогі ў Вялікай Айчыннай вайне ў 

в. Копці Віцебскага раёна. 

 

дзе пабываў, бязмежная, яна адлюстравана ў яго акварэлях – партрэтах, 

нацюрмортах, пейзажах, абстрактных працах. 

Асаблівай цеплынёй напоўнены работы мастака, прысвечаныя 

Віцебску. Больш за 50 год Фелікс Фёдаравіч жыве ў Віцебску і прысвяціў 

гораду некалькі тысяч работ. Ён удзельнік многіх пленэраў і выстаў. З 

1972 года адбылося каля 30 персанальных выстаў мастака. Творы Фелікса 

Гумена з’яўляюцца ўласнасцю многіх музеяў і мастацкіх устаноў: 

Дырэкцыі мастацкіх выстаў (г. Масква), Нацыянальнага мастацкага музея 

Рэспублікі Беларусь, Віцебскага мастацкага музея, Музея сучаснага 

выяўленчага мастацтва ў Мінску, Магілёўскага абласнога мастацкага 

музея імя П. Масленікава, шматлікіх прыватных калекцый у Беларусі і за 

мяжой. Больш за дзесяць тысяч твораў знаходзяцца ў асабістай калекцыі 

мастака.  

Дзейнасць Фелікса Фёдаравіча Гумена на ніве мастацтва і 

грамадскага жыцця адзначана ўзнагародамі: Ганаровым знакам 

Міністэрства культуры Рэспублікі Беларусь, медалём «За заслугі ў 

выяўленчым мастацтве», гарадской прэміяй «Сузор'е муз» (Віцебск), 

шматлікімі граматамі. Мастак Фелікс Гумен працягвае тварыць і 

перадаваць свой багаты творчы і жыццёвы вопыт шляхам сустрэч з 

вучнямі агульнаадукацыйных і спецыяльных мастацкіх школ г. Віцебска, 

праводзіць з моладдзю майстар-класы.  
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  13 сакавіка  – 360 гадоў таму (1656) згодна з граматай маскоўскага 

патрыярха Нікана ігумен Маркава 

манастыра ў Віцебску Каліст (Дарафеевіч-

Рытарайскі) прызначаны намеснікам 

Полацкай епархіі. З 1657 г. Каліст стаў 

епіскапам Полацкім і Віцебскім. 

13 сакавіка  – 110 гадоў таму (1906) адбылася забастоўка пратэсту 

навучэнак Аршанскай жаночай гімназіі 

супраць пакарання смерцю лейтэнанта 

П. П. Шмідта. 

13 сакавіка  – 100 гадоў таму (1916) нарадзілася Сасноўская Дар'я 

Кузьмінічна, ураджэнка в. Руміна Аршанскага 

раёна, Герой Сацыялістычнай Працы. 

13 сакавіка  – 60 гадоў таму (1956) нарадзіўся Мацвееў Уладзімір 

Аркадзевіч, беларускі вучоны ў галіне 

інфекцыйных хвароб і педыятрыі, выдатнік 

аховы здароўя Беларусі, ураджэнец г. Віцебска. 

14 сакавіка  – 85 гадоў таму (1931) нарадзіўся Дубашынскі Павел 

Піліпавіч (1931–2000), акцёр, народны артыст 

Беларусі, ураджэнец Шаркаўшчынскага раёна. 

14 сакавіка  – 55 гадоў таму (1961) нарадзіўся Шыдлоўскі Кастусь 

Сяргеевіч (К. Сергіевіч, К. Сяргееў), 

краязнаўца, ураджэнец в. Замошша 

Браслаўскага раёна. Займаецца 

комплексным вывучэннем Браслаўшчыны. 

Аўтар кніг і артыкулаў па гісторыі і 

культуры Браслаўшчыны. 

18 сакавіка  – 80 гадоў таму (1936) нарадзіўся Рудак Эдуард 

Аркадзевіч, беларускі вучоны-фізік, 

лаўрэат Дзяржаўнай прэміі Беларусі (2002), 

ураджэнец г. Віцебска. 

 

 

 

ГУМЕН  

ФЕЛІКС ФЁДАРАВІЧ 

75 год з дня нараджэння (1941) 

 

 

Мастак, адзін з заснавальнікаў Віцебскай школы акварэлі. Фелікс 

Фёдаравіч Гумен нарадзіўся 28 сакавіка 1941 года ў сяле Кальцова 

Амурскай вобласці, на Далёкім Усходзе, у сям'і пагранічніка. Адсюль 

«качавое» жыццё сям'і савецкага афіцэра, частая змена месца жыхарства. 

Разнастайнасць убачаных месцаў і ўражанняў пакінулі, вядома, свой след 

ва ўспрымальнай душы будучага мастака. Навучанне ў школе Фелікс 

Гумен пачынаў у Маскве, а атэстат сталасці атрымаў у горадзе 

Ваўкавыску Гродзенскай вобласці. Нейкі час працаваў на Мінскім 

мотавелазаводзе. Займаўся спортам, быў чэмпіёнам рэспублікі па 

барацьбе. У 1958 годзе паступіў, а ў 1962 годзе скончыў мастацка-

графічны факультэт Віцебскага педагагічнага інстытута імя С. М. Кірава 

(сёння УА «Віцебскі дзяржаўны ўніверсітэт імя П. М. Машэрава»). Пасля 

інстытута Ф. Гумен некалькі год працаваў настаўнікам у школах 

Лёзненскага і Полацкага раёнаў. У 1965–1974 гг. выкладаў у Віцебскім 

педагагічным інстытуце.  

З тых часоў Фелікс Фёдаравіч аддаў значную частку свайго 

жыцця навучанню і выхаванню новага пакалення мастакоў. З'яўляючыся 

выбітнай асобай, ён прыцягвае да сябе людзей самых розных характараў і 

светапоглядаў, у адных выклікаючы захапленне, у іншых – неразуменне і 

зайздрасць. Фелікс Фёдаравіч вучыць не проста маляваць і карыстацца 

фарбамі, ён вучыць дачыненню да мастацтва і жыццю ў цэлым: быць 

сумленным, адкрытым, працавітым. Яго любоў да жыцця і да тых месцаў, 
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  18 сакавіка  – 70 гадоў таму (1946) нарадзіўся Падліпскі Аркадзь 

Міхайлавіч, журналіст, краязнавец, 

ураджэнец г. Віцебска. 

20 сакавіка  – 105 гадоў таму (1911) нарадзіўся Касперскі Вячаслаў 

Адамавіч (1911–1991), краязнавец. Жыў і 

працаваў у г. Оршы. 

20 сакавіка  – 70 гадоў таму (1946) нарадзілася Забаўленка 

(Яфрэмава) Лілія Пятроўна, паэтэса, 

краязнаўца, ураджэнка г. п. Сураж 

Віцебскага раёна. 

20 сакавіка  – 55 гадоў таму (1961) нарадзіўся Чумакоў Ігар 

Мікалаевіч, скульптар, аўтар твораў у 

манументальнай, станковай і мемарыяльнай 

скульптуры, ураджэнец г. п. Бягомль 

Докшыцкага раёна. 

23 сакавіка  – 120 гадоў таму (1896) нарадзіўся Лейтман Леў 

Маркавіч (сапр. Мееравіч; 1896–1974), 

графік, педагог Віцебскага мастацкага 

вучылішча (1931–1941). 

24 сакавіка  – 95 гадоў таму (1921) нарадзіўся Гарбачоў Міхаіл 

Васілевіч (1921–1981), перакладчык, 

заслужаны дзеяч культуры Беларусі, 

ураджэнец Сенненскага раёна. 

25 сакавіка  – 85 гадоў таму (1931) нарадзіўся Буракоў Віктар 

Сямёнавіч, вучоны-фізік, акадэмік НАН 

Беларусі, заслужаны дзеяч навукі і тэхнікі 

Беларусі, ураджэнец Ушацкага раёна. 

26 сакавіка  – 95 гадоў таму (1921) нарадзіўся Рабцаў Аляксандр 

Уладзіміравіч, самадзейны разьбяр па 

дрэве, ураджэнец Дубровенскага раёна. 

 

шмат дзесяцігоддзяў збірае калекцыі, прысвечаныя эпосе Напалеона, 

М. Шагалу, І. Рэпіну і інш. Матэрыялы калекцый неаднаразова былі 

прадстаўлены на шматлікіх выставах у музеях Віцебска. 

Нястомны даследчык, Аркадзь Міхайлавіч Падліпскі працягвае 

адкрываць новыя, невядомыя раней старонкі гісторыі Віцебска.  
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  26 сакавіка  – 60 гадоў таму (1956) нарадзіўся Бараноўскі Васіль 

Пятровіч, спартсмен і трэнер (барацьба 

самба, дзюдо), заслужаны трэнер Беларусі, 

ураджэнец г. Оршы. 

27 сакавіка  – 165 гадоў таму (1851) нарадзіўся Сапуноў Аляксей 

Парфёнавіч (1851–1924), гісторык, 

краязнавец, археограф, аўтар «Витебской 

старины» і іншых прац пра Віцебшчыну. 

27 сакавіка  – 125 гадоў таму (1891) нарадзіўся Душэўскі Клаўдзій 

Сцяпанавіч (Дуж-Душэўскі; 1891–1959), 

палітык, асветнік, дойлід, ураджэнец 

г. Глыбокае. 

27 сакавіка  – 100 гадоў таму (1916) нарадзіўся Шаўроў Іван 

Ягоравіч (1916–1992), савецкі ваенны 

дзеяч, генерал арміі, удзельнік Вялікай 

Айчыннай вайны, кавалер ордэна Леніна, 

ураджэнец Віцебскага раёна. 

27 сакавіка  – 95 гадоў таму (1921) нарадзіўся Пашкевіч Сцяпан 

Афанасьевіч (1921–2004), Герой Савецкага 

Саюза, ганаровы грамадзянін і ўраджэнец 

г. Полацка. 

28 сакавіка  – 100 гадоў таму (1916) нарадзіўся Далгоў Уладзімір 

Канстанцінавіч (1916–1944), удзельнік 

вызвалення Віцебскай вобласці ў Вялікую 

Айчынную вайну, Герой Савецкага Саюза 

(1944). 

28 сакавіка  – 75 гадоў таму (1941) нарадзіўся Гумен Фелікс 

Фёдаравіч, мастак-жывапісец, які працуе ў 

жанрах пейзажа, нацюрморта, партрэта, адзін 

з заснавальнікаў Віцебскай школы акварэлі. 

 

газеце «Народнае слова». З’яўляецца рэдактарам «Шагаловского 

международного ежегодника», старшынёй праўлення таварыства 

апекавання яўрэйскіх могілак Віцебскай вобласці «Беталам», Віцебскага 

дабрачыннага таварыства «Хасдэй-Давід», членам праўлення Віцебскай 

яўрэйскай абшчыны. З 1979 года – член Саюза журналістаў Беларусі. 

Цікавіцца гісторыяй Аркадзь Падліпскі пачаў у час вучобы ў 

сярэдніх класах школы. Прадметам навуковых інтарэсаў з’яўляецца 

гісторыя Віцебска другой паловы XIX–пач. XX ст., дзейнасць асоб, 

звязаных з Віцебскам. 

Друкуецца ў сродках масавай інфармацыі з мая 1968 года. Вынікі 

даследаванняў А. М. Падліпскага апублікаваны ў мясцовых і 

рэспубліканскіх выданнях: «Неман», «Краязнаўчая газета», «Мишпоха», 

«Віцьбічы», «Советская Белоруссия», «Маладосць», «Народнае слова», 

«Полымя» і г. д. 

Аркадзь Міхайлавіч Падліпскі з’яўляецца аўтарам і суаўтарам 

больш за 40 кніг, альбомаў, брашур. Шэраг артыкулаў Аркадзя 

Падліпскага, прысвечаных Віцебшчыне, змешчаны ў «Беларускай 

Савецкай Энцыклапедыі», «Энцыклапедыі гісторыі Беларусі», «Помнікі 

гісторыі і культуры Беларусі», «Энцыклапедыі літаратуры і мастацтва», 

«Прырода Беларусі» і г. д. За гэты час апублікавана некалькі тысяч 

матэрыялаў, у тым ліку каля 900 па краязнаўстве. Першай краязнаўчай 

публікацыяй быў артыкул пра І. Рэпіна і яго сувязі з Віцебскам. 

Аркадзь Міхайлавіч Падліпскі адыграў значную ролю ў 

аднаўленні ў Віцебску памяці Марка Шагала, а таксама Ю. Пэна, 

У. Адамава, краязнаўцаў А. П. Сапунова, М. Я. Нікіфароўскага і інш. Ён 

адзін з ініцыятараў і заснавальнікаў грамадскага аб’яднання «Віцебскі 

краязнаўчы фонд імя А. П. Сапунова», быў старшынёй праўлення ўвесь 

час існавання фонду (1995–2008). За 13 год існавання арганізацыі было 

выпушчана ў свет 30 выданняў краязнаўчага накірунку. 

А. М. Падліпскі прымае актыўны ўдзел у разнастайных навуковых 

канферэнцыях па краязнаўстве. Заўзяты калекцыянер, Аркадзь Падліпскі 
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  29 сакавіка  – 85 гадоў таму (1931) нарадзіўся Дзмітрыеў Вікенцій 

Дзмітрыевіч, трэнер па спартыўнай 

гімнастыцы. З 1966 г. – старэйшы трэнер 

спецшколы алімпійскага рэзерву ў 

Віцебску, ганаровы грамадзянін 

г. Віцебска. 

 

 

 

185 гадоў таму (1831) каля Докшыц адбыліся баі паўстанцаў 

С. Радзішэўскага з царскімі войскамі. 

85 гадоў таму (1931) у Віцебску заснаваны тэатр рабочай моладзі 

(дзейнічаў да 1934 г.). 

60 гадоў таму (1956) утворана Віцебская абласная арганізацыя 

Беларускага прафсаюза работнікаў дзяржаўных і іншых устаноў. 

1 красавіка  – 145 гадоў таму (1871) у Віцебску пачала працаваць 

першая мастацка-археалагічная выстава, на 

якой экспанаваліся жывапісныя і графічныя 

творы, фотаздымкі беларускіх гарадоў, 

этнаграфічныя прадметы, археалагічныя 

знаходкі з прыватных збораў. Выстава 

працавала 1–6 красавіка. 

1 красавіка  – 70 гадоў таму (1946) адкрыўся туберкулёзны 

санаторый «Браслаў» (зараз рэспубліканскі 

падлеткавы туберкулёзны санаторый 

«Браслаў»). 

 

 

Беларусь, 1964. — 410 с.  

8. Симонова, О. Его не забудут / О. Симонова // Люди и легенды / 

сост. В. Павлов, Н. Полтораков, И. Селищев ; ред. Л. Торопов. — М. : Изд-

во политической литературы, 1965. — Вып. 1. — С. 367—376. 

 

 

 

 

 

ПАДЛІПСКІ  

АРКАДЗЬ МІХАЙЛАВІЧ 

70 год з дня нараджэння (1946) 

 

 

Падліпскі Аркадзь Міхайлавіч нарадзіўся 18.03.1946 года ў 

г. Віцебску. Журналіст, краязнаўца, рэдактар, выдавец краязнаўчай 

літаратуры. У 1964 годзе скончыў СШ № 1 г. Віцебска, у 1968 г. фізіка-

матэматычны факультэт ВДПІ. З 1968 года працаваў настаўнікам-

метадыстам. А з 1978 года – журналістам у малатыражнай газеце трэста 

№ 9 «Будаўнік». Працаваў карэспандэнтам, загадчыкам аддзела пісем у 
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У канцы красавіка 1944 немцы блакіравалі брыгаду і пачалі 

бамбёжкі. Адзін з асколкаў фашысцкай бомбы прашыў грудзі Аляксея 

Данукалава. Па дарозе ў шпіталь ён памёр. Здарылася гэта 27 красавіка. 

Пахавалі камбрыга ў вёсцы Вялікія Дольцы. Пасля смерці Данукалава 

брыгада стала называцца яго імём. 15 жніўня 1944 г. камбрыгу пасмяротна 

было прысвоена званне Героя Савецкага Саюза. У 1946 прах Данукалава 

перапахавалі ў цэнтры горада Лепеля, дзе быў усталяваны гранітны 

абеліск, а пазней, у 1946 годзе, надмагільная мармуровая пліта ад жыхароў 

Лёзненскага раёна. Імя Аляксея Данукалава носіць адна з гаспадарак і 

вуліца ў Лёзна. У вёсцы Кавалі ўсталяваны яго бюст, у  раённым і 

школьным музеях г. п. Лёзна ёсць экспазіцыі, прысвечаныя партызанскай 

брыгадзе Данукалава.  
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7.  Лобанок, В. Е. В  боях  за   Родину  /  В. Е. Лобанок.   —    Мн. : 

 
1 красавіка – 35 гадоў таму (1981) створаны гідралагічны заказнік 

рэспубліканскага значэння «Карыценскі 

Мох» пастановай Савета Міністраў БССР 

ад 01.04.1981 № 103 і пастановай Савета 

Міністраў РБ ад 27.12.2007 № 1833 у 

Гарадоцкім раёне. 

2 красавіка – 50 гадоў таму (1966) нарадзіўся Кавалёў Андрэй 

Робертавіч, беларускі спартсмен (хакей з 

шайбай), заслужаны майстар спорту Беларусі, 

чэмпіён свету сярод моладзі (1986), чэмпіён 

СССР (1990, 1991), ураджэнец г. Віцебска. 

4 красавіка – 60 гадоў таму (1956) нарадзіўся Мацяюн Артур 
Восіпавіч, ваенны журналіст, член Саюза 
журналістаў Беларусі, старшыня абласной 
арганізацыіі ГА «Беларускі саюз 
журналістаў» ураджэнец в. Гулідава 
Глыбоцкага раёна. 

5 красавіка – 115 гадоў таму (1901) нарадзіўся Ізюмаў Мікалай 
Міхайлавіч, генерал-лейтэнант, доктар 
тэхнічных навук, прафесар, ураджэнец 
г. Віцебска. 

5 красавіка – 95 гадоў таму (1921) нарадзіўся Эрын Барыс 
Уладзіміравіч (1921–2008), беларускі 
рэжысёр. У 1991–1992 гг. – мастацкі 
кіраўнік Беларускага дзяржаўнага 
акадэмічнага тэатра імя Я. Коласа. 

5 красавіка – 80 гадоў таму (1936) нарадзіўся Карніловіч Эдуард 
Аляксандравіч, вучоны-гісторык, даследчык 
палітычнай гісторыі, гісторыі айчыннай і 
замежнай палітычнай думкі, біяграфій 
беларускіх палітычных дзеячаў ХХ ст., 
кандыдат гістарычных навук, ураджэнец 
в. Любанічы Талачынскага раёна. 
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  5 красавіка  – 80 гадоў таму (1936) нарадзілася Шушкевіч Ганна 

Паўлаўна, жывёлавод, Герой 

Сацыялістычнай Працы, ураджэнка 

Верхнядзвінскага раёна. 

6 красавіка  – 80 гадоў таму (1936) нарадзіўся Саўчанка Аркадзь 

Маркавіч (1936–2004), артыст оперы 

(барытон), народны артыст Беларусі і 

СССР, ураджэнец г. Віцебска. 

6 красавіка  – 80 гадоў таму (1936) нарадзілася Бабакова Вольга 

Максімаўна, заслужаная настаўніца БССР, 

жыхарка в. Буда Дубровенскага раёна. 

8 красавіка  – 60 гадоў таму (1956) выйшаў першы нумар газеты 

«Ударнік» калгаса «Чырвоная Полаччына» 

Ушацкага раёна – адной з першых у БССР 

сельскіх шматтыражных газет. 

8 красавіка  – 60 гадоў таму (1956) нарадзіўся Шынкевіч 

Аляксандр Мікалаевіч, краязнавец, 

ураджэнец г. Оршы. Комплексна даследуе 

Аршаншчыну. Аўтар кніг, буклетаў і 

артыкулаў пра помнікі гісторыі, культуры і 

прыроды Аршаншчыны. 

10 красавіка  – 70 гадоў таму (1946) нарадзіўся Мацюшкоў 

Уладзімір Ягоравіч, беларускі вучоны ў 

галіне лазернай тэхнікі і мікраэлектронікі, 

дзяржаўны дзеяч, лаўрэат Дзяржаўнай 

прэміі СССР (1986), Дзяржаўнай прэміі 

Беларусі (2000), ураджэнец г. Віцебска. 

12 красавіка  – 95 гадоў таму (1921) нарадзіўся Дзямідаў Васіль 

Аляксандравіч, Герой Савецкага Саюза, 

ураджэнец г. Віцебска. 

 

 

 

ДАНУКАЛАЎ  

АЛЯКСЕЙ ФЁДАРАВІЧ 

Да 100-годдзя з дня нараджэння (1916) 

 

 

Данукалаў Аляксей Фёдаравіч нарадзіўся 29 лютага 1916 года ў 

сяле Новарасляеўка Дзергачаўскага раёна Саратаўскай вобласці ў 

сялянскай сям'і. Пасля заканчэння школы-сямігодкі юнак паступіў у 

Балашоўскі сельскагаспадарчы тэхнікум і скончыў яго ў 1936 годзе. 

Працаваў механікам, затым па накіраванні камсамола паехаў у Омск, дзе 

загадваў рамонтнымі майстэрнямі і МТС. У кастрычніку 1937 яго 

прызвалі ў Чырвоную Армію, дзе ён служыў у артылерыйскіх войсках. 

Вучыўся ў Іркуцкім ваенна-палітычным вучылішчы, пасля чаго быў 

прызначаны палітруком роты 33-га палка 17-й танкавай дывізіі. 

З пачатку Вялікай Айчыннай вайны А. Ф. Данукалаў быў на 

фронце, удзельнічаў у абароне Лепеля, Оршы і Смаленска. У чэрвені 1941 

года танкавая рота, дзе палітруком быў Аляксей Фёдаравіч, трапіла ў 

акружэнне. Пасля гібелі камандзіра роты, прыняў камандаванне на сябе і з 

групай танкістаў рушыў па лясах і балотах. Узімку 1941 група Аляксея 

Данукалава правяла свае першыя аперацыі ў беларускіх лясах. Пазней 

гэты атрад аб'яднаўся з групай віцебскага інструктара КПБ І. Паўлоўскага, 

групамі лейтэнанта А. Грабоўскага і старшага сяржанта П. Анціпава. Так 

з'явіўся партызанскі атрад «Радзіма», камандзірам якога быў абраны 

А. Ф. Данукалаў. У красавіку 1942 года была сфарміравана партызанская 

брыгада «Аляксея» пад камандаваннем Аляксея Фёдаравіча, тады ж 

месцам яе асноўных баявых дзеянняў стаў Лёзненскі раён. 
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  15 красавіка  – 100 гадоў таму (1916) нарадзілася Барсток Марына 

(сапр. Марыя Мікітаўна; 1916–1994), крытык 

літаратуразнавец, паэтэса, ураджэнка 

в. Наркавічы Верхнядзвінскага раёна. 

15 красавіка  – 85 гадоў таму (1931) нарадзіўся Захараў Уладзімір 

Мікалаевіч, вучоны ў галіне тэрапіі, 

ураджэнец Бешанковіцкага раёна. 

15 красавіка  – 75 гадоў таму (1941) нарадзіўся Куранцоў Віктар 

Рыгоравіч, беларускі спартсмен (цяжкая 

атлетыка), заслужаны майстар спорту, 

чэмпіён ХІХ летніх Алімпійскіх гульняў 

(1968, Мехіка), сярэбраны прызёр ХVІІІ 

Алімпійскіх гульняў (1964, Токіа), 

мнагакратны чэмпіён свету, Еўропы, СССР, 

ураджэнец Сенненскага раёна. 

16 красавіка  – 125 гадоў таму (1891) нарадзіўся Дворжац Макс 

Аляксандравіч (1891–1942), вучоны ў галіне 

афтальмалогіі, ураджэнец Віцебскай губерні. 

16 красавіка  – 100 гадоў таму (1916) нарадзіўся Бабічаў Віктар 

Аляксеевіч (1916–1980), удзельнік вызвалення 

Віцебскай вобласці ў Вялікую Айчынную 

вайну, Герой Савецкага Саюза (1945). 

16 красавіка  – 100 гадоў таму (1916) нарадзіўся Вазнясенскі Фёдар 

Сяргеевіч (1916–1944), удзельнік вызвалення 

Віцебскай вобласці ў Вялікую Айчынную 

вайну, Герой Сацецкага Саюза (1945). 

16 красавіка  – 85 гадоў таму (1931) выйшаў першы нумар газеты 

«Сцяг Ільіча» Талачынскага раёна. З 

сакавіка 2001 г. – «Наша Талачыншчына». 

 

 

паловы XX – пачатку XXI ст. : біябібліяграфічны даведнік / М. Півавар. — 

Мн. : Кнігазбор, 2010. — С. 31. 

3. Баравік Марыя // Пісьменнікі Віцебшчыны : даведнік / рэд. 

Ф. Сіўко. — Віцебск, 2001. — С. 16—17. 

4. Боровик, М. Волшебные сказки Марии Боровик / М. Боровик ; 

беседовала Д. Берникович // Народнае слова. — 2008. — 20 снеж. — С. 6. 

5. Гальпяровіч, Н. Дзве Марыі / Н. Гальпяровіч // Звязда. — 

1997. — 4 лют. — С. 8. 

6. Зінкевіч, А. Творчая ўдача Марыі Баравік / А. Зінкевіч // Веснік 

Глыбоччыны. — 2001. — 4 снеж. — С. 2. 

7. Марыя Баравік // Старонкі творчых біяграфій / А. М. Канапелька. — 

Віцебск, 2002. — С. 62—63. 

8. «Поле долі» Марыі Баравік // Віцебскі рабочы. — 2001. — 

15 сак. — С. 3. 

9. Руплівец Марыя Баравік // Краязнаўчая газета. — 2006. — № 9 

(сакавік). — С. 1. 

10. Салтук, А. Саткана са святла і дабрыні / А. Салтук // 

Літаратура і мастацтва. — 1996. — 23 лют. — С. 6. 

11. Сіўко, Ф. У голасе з родным адценнем / Ф. Сіўко // Народнае 

слова. — 2001. — 24 сак. — С. 16. 
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  16 красавіка  – 50 гадоў таму (1966) нарадзілася Місюля Наталля 

Уладзіміраўна, спартсменка (лёгкая атлетыка), 

майстар спорту міжнароднага класа, чэмпіёнка 

Еўропы (1987), чэмпіёнка Беларусі (2000), 

ураджэнка Віцебскага раёна. 

17 красавіка  – 115 гадоў таму (1901) нарадзіўся Дуброўскі Фёдар 

Фаміч (1901–1970), Герой Савецкага Саюза, 

ураджэнец Ушацкага раёна. 

17 красавіка  – 55 гадоў таму (1961) нарадзілася Дацэнка Марына 

Леанідаўна, урач-інфекцыяніст, ураджэнка 

г. Браслава. 

18 красавіка  – 125 гадоў таму (1891) нарадзіўся Гмырак Лявон (сапр. 

Бабровіч Мечыслаў; 1891–1915), беларускі 

публіцыст, крытык, пісьменнік, ураджэнец 

Докшыцкага раёна. 

19 красавіка  – 135 гадоў таму (1881) нарадзіўся Волкаў Валянцін 

Віктаравіч (1881–1964), беларускі 

жывапісец, педагог, выкладчык Віцебскага 

мастацкага тэхнікума (1953–1964). 

20 красавіка  – 85 гадоў таму (1931) нарадзіўся Кузьміцкі Баляслаў 

Браніслававіч, беларускі вучоны ў галіне 

фармакалогіі, ураджэнец в. Пасекі 

Докшыцкага раёна. 

20 красавіка  – 65 гадоў таму (1951) нарадзіўся Шчарбакоў Васіль 

Васільевіч, Герой Савецкага Саюза, 

ураджэнец Полацкага раёна. 

20 красавіка  – 30 гадоў таму (1986) адбыўся першы спектакль, які 

паказала лялечная трупа тэатра імя Я. Коласа. 

Зараз – Беларускі тэатр «Лялька», тэатральна-

відовішчавая ўстанова, заслужаны калектыў 

Рэспублікі Беларусь. 

 

сваю Глыбоччыну, маляўнічае Падсвілле, шмат робіць для адраджэння 

Бацькаўшчыны. Піша таксама казкі, загадкі і вершы для дзяцей. Пачынаючы 

з 1965 года друкавалася ў газетах «Шлях Перамогі», «Віцебскі рабочы», 

«Чырвоная змена», «Голас Радзімы», «Знамя юности», «ЛіМ», «Наша слова», 

«Народнае слова», у часопісах «Маладосць», «Родная прырода», «Бярозка», 

«Вясёлка», «Роднае слова», «Дзеяслоў» і інш.; у калектыўных зборніках 

«Дзень паэзіі», «Самавар у лесе», у альманахах «Край», «Далягляды», 

«Ратуша». У 1985 годзе выйшла яе першая кніга паэзіі «Поле долі». Зборнік 

«Вір пяшчоты і журбы» ўбачыў свет у 1995 г. У 2010 годзе выйшлі адразу два 

зборнікі – «Зорка гасцюе ў месяца» і «На вас глядзіць мая душа». У 2011 г. 

выйшлі зборнікі паэзіі «Камень смутку» і «Прымі душа таямніцу». Кніга для 

дзяцей «Ціт» пабачыла свет у 2013 годзе.  

Вершы М. Баравік кранаюць даверлівай інтанацыяй і 

разнастайнасцю фарбаў, вызначаюцца арганічным зліццём душэўнай 

адкрытасці з дасканалым веданнем народнага жыцця. У іх цікава 

выкарыстоўваюцца эпітэты, параўнанні, метафары. У 2001 годзе паэтэса 

была ўзнагароджана Ганаровай граматай Саюза пісьменнікаў Беларусі за 

значны ўклад у літаратуру. 

Паэт і літаратуразнаўца Анатоль Канапелька ў кнізе «Старонкі 

творчых біяграфій» адзначыў: «Лірыка Марыі Баравік адметная сваёй 

сціпласцю, улюбёнасцю ў жыццё і ў добрых людзей. У яе паэзіі шмат 

сонца, вясновага цяпла, жаночай адкрытасці... Марыя Баравік, блаславёная 

ў літаратуру Яўгеніяй Янішчыц, плённа працягвае найлепшыя традыцыі 

сваёй слыннай настаўніцы... Мастацкая аснова творчасці Марыі Баравік 

грунтуецца на песенным нацыянальным фальклоры, на ўзорах спадчыны 

нашых класікаў...». 
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  21 красавіка  – 70 гадоў таму (1946) нарадзіўся Сяткоўскі Валянцін 

Аляксандравіч, вучоны ў галіне паталагічнай 

фізіялогіі, лаўрэат прэміі Ленінскага 

камсамола Беларусі (1978), доктар 

медыцынскіх навук (1992), ураджэнец 

г. Докшыцы. 

23 красавіка  – 75 гадоў таму (1941) нарадзілася Сенчанка Святлана 

Калістратаўна, мастачка, майстар 

дэкаратыўна-прыкладнога мастацтва, 

ураджэнка г. Полацка. 

23 красавіка  – 70 гадоў таму (1946) нарадзіўся Багушэвіч Юрый 

Барысавіч, жывапісец, ураджэнец 

г. Глыбокае. 

27 красавіка  – 100 гадоў таму (1916) нарадзіўся Велічэнка Уладзімір 

Міхеевіч (1916–2000), беларускі вучоны ў 

галіне хірургіі, заслужаны дзеяч навук 

Беларусі, удзельнік Вялікай Айчыннай 

вайны, падпольнага і партызанскага руху, 

ураджэнец г. Віцебска. 

30 красавіка  – 135 гадоў таму (1881) нарадзіўся Журба Янка (сапр. 

Івашын Іван Якаўлевіч; 1881–1964), паэт, 

ураджэнец г. Чашнікі. 

30 красавіка  – 100 гадоў таму (1916) нарадзіўся Смарчкоў Мікіта 

Іванавіч (1916–2002), лётчык, удзельнік 

Вялікай Айчыннай вайны, Герой Савецкага 

Саюза (1945), ураджэнец в. Трафіменкі 

Дубровенскага раёна. 

30 красавіка  – 80 гадоў таму (1936) нарадзіўся Ерашоў Анатоль 

Іванавіч, беларускі вучоны ў галіне 

ветэрынарнай вірусалогіі, мікрабіялогіі і 

радыябіялогіі, ураджэнец г. Гарадка. 

 

 

 

БАРАВІК  

МАРЫЯ ЯКАЎЛЕЎНА 

70 год з дня нараджэння (1946) 

 

 

Баравік Марыя Якаўлеўна нарадзілася 22 лютага 1946 года ў 

вёсцы Праабражэнка Глыбоцкага раёна Віцебскай вобласці, пісьменніца, 

краязнаўца. Вучылася ў Перадольскай сямігодцы, потым у Падсвільскай 

сярэдняй школе. У 1987 годзе скончыла факультэт журналістыкі БДУ. 

Працавала ў Падсвільскім Доме культуры, кіраўніком гуртка «Юны 

экскурсавод» Падсвільскага цэнтра дзіцяча-юнацкага турызму і экскурсій, 

у рэдакцыі глыбоцкай раённай газеты «Шлях Перамогі» («Веснік 

Глыбоччыны»), бібліятэкарам у Падсвільскай дзіцячай бібліятэцы. 

Даследуе гісторыю г. п. Падсвілле і ваколіц, жыццёвы шлях Я. Драздовіча, 

І. Буйніцкага. Распрацавала даведнік «Падсвілле. Штрыхі мінулага і 

сучаснага». Адшукала фрагмент карціны Я. Драздовіча «Зачараваны 

замак» у в. Азёркі Глыбоцкага раёна. Сябра Саюза беларускіх 

пісьменнікаў з 1992 года. 

Вершы Марыі Баравік прысвечаны спрадвечным тэмам – радзіме, 

вечнасці, чалавечнасці, яны паэтычна адметныя. Паэтэса жыве болем і 

радасцямі людзей, перш за ўсё яе землякоў. Любіць Марыя Якаўлеўна 
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220 гадоў таму (1796) у Віцебску ў маі – кастрычніку жыў 

М. М. Мураўёў, адзін з арганізатараў Паўночнага таварыства 

дзекабрыстаў. 

95 гадоў таму (1921) утвораны Дом санітарнай асветы ў Віцебску. 

95 гадоў таму (1921) у Віцебску выйшаў першы нумар газеты «Вестник 

Витебского губернского отдела народного образования». Газета 

выдавалася ў 1921–1923 гг. 

75 гадоў таму (1941) выйшаў першы нумар мёрскай раённай газеты 

«Бальшавіцкая трыбуна». З 1 студзеня 2002 г. – «Міёрскія навіны». 

60 гадоў таму (1956) у Віцебску адкрыта ПТВ-19 бытавога 

абслугоўвання. 

1 мая  – 110 гадоў таму (1906) у Талачыне адбылася 

першамайская палітычная забастоўка. 

2 мая  – 75 гадоў таму (1941) нарадзіўся Кулакоў Фёдар 

Сяргеевіч, аршанскі краязнавец. 

3 мая  – 55 гадоў таму (1961) нарадзіўся Прывада Сяргей 

Пятровіч, мастак-графік, ураджэнец 

Полацкага раёна. 

4 мая  – 105 гадоў таму (1911) нарадзіўся Ласкуноў Мікалай 

Аляксеевіч (1911–1945), Герой Савецкага 

Саюза, ураджэнец Шумілінскага раёна. 

4 мая  – 30 гадоў таму (1986) у Віцебску адкрыўся Беларускі 

тэатральны фестываль – першы агляд 

драматычных калектываў. Фестываль 

праходзіў 4–13 мая. 

 

Скарыны. Лаўрэат прэміі Беларускага Фонду Тадэвуша Касцюшкі (1996). 

Пераможца конкурсу «Вечныя гарады» і ўзнагароджаны паездкай у Рым 

(1996). У 2011 годзе быў узнагароджаны высокай адзінкай «Прывілей 

Беларускага Фонду імя Льва Сапегі за выдатнае аздабленне кнігі казак 

Уладзіміра Караткевіча «Лебядзіны скіт».  

Браў удзел больш як у 90 нацыянальных, персанальных і 

міжнародных выставах. Творы мастака захоўваюцца ў Нацыянальным 

мастацкім музеі Беларусі, у Дзяржаўным музеі Вялікай Айчыйнай вайны 

Беларусі, у Дзяржаўным літаратурным музеі Максіма Багдановіча, 

Дзяржаўным літаратурна-мемарыяльным музеі Якуба Коласа, Музеі 

гісторыі і культуры Аршаншчыны, Музеі-запаведніку «Заслаўе», 

Беларускім музеі ў Нью-Ёрку, а таксама ў прыватных зборах многіх краін. 
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  5 мая  – 90 гадоў таму (1926) нарадзіўся Маслікоў Антон 

Уладзіміравіч (1926–1944), Герой 

Савецкага Саюза (1994), удзельнік 

вызвалення Віцебскай вобласці ў гады 

Вялікай Айчыннай вайны, вылучыўся пры 

фарсіраванні р. Заходняя Дзвіна ля 

в. Шарапіна Бешанковіцкага раёна. 

5 мая  – 60 гадоў таму (1956) у в. Крулеўшчына Докшыцкага 

раёна ўведзена ў строй торфа-

прадпрыемства «Рамжына». 30.01.1967 г. 

перайменавана ў «Віцебскае». 

6 мая  – 95 гадоў таму (1921) нарадзіўся Сімураў Аляксандр 

Трафімавіч (1921–2007), беларускі 

журналіст, пісьменнік, заслужаны работнік 

культуры, ураджэнец Гарадоцкага раёна. 

6 мая  – 55 гадоў таму (1961) нарадзіўся Лях Юрый 

Рыгоравіч, беларускі вучоны ў галіне 

ветэрынарыі, ураджэнец Докшыцкага раёна. 

7 мая  – 60 гадоў таму (1956) нарадзіўся Піманаў Сяргей 

Іванавіч, беларускі вучоны ў галіне тэрапіі, 

унутраных хвароб, прафесар, выдатнк 

аховы здароўя Беларусі, вынаходнік СССР, 

ураджэнец г. Віцебска. 

8 мая  – 65 гадоў таму (1951) нарадзіўся Мурзёнак Пётр 

Пятровіч, беларускі вучоны ў галіне 

фізіялогіі, ураджэнец Пастаўскага раёна. 

9 мая  – 110 гадоў таму (1906) нарадзіўся Кладзіеў Віктар 

Сідаравіч (1906–1944) удзельнік вызвалення 

Віцебскай вобласці ў Вялікую Айчынную 

вайну, Герой Савецкага Саюза (1945). 

 

 

 

КУПАВА  

МІКАЛАЙ МІКАЛАЕВІЧ 

70 год з дня нараджэння (1946) 

 

 

Купава Мікалай Мікалаевіч нарадзіўся 31 студзеня 1946 года ў 

горадзе Оршы Віцебскай вобласці, беларускі мастак, працуе ў кніжнай і 

станковай графіцы, акварэлі, жывапісе, экслібрысе. У 1976 годзе скончыў 

Беларускі тэатральна-мастацкі інстытут. З 1976–1978 выкладаў у Мінскім 

мастацкім вучылішчы. У 1982–83 гг. мастацкі рэдактар часопіса 

«Маладосць». У 1990–1996 гг. – намеснік дырэктара Мінскага мастацкага 

вучылішча імя Глебава пры Беларускай акадэміі мастацтваў. У 2002–

2006 гг. – выкладчык малюнка і акварэлі на Архітэктурным факультэце 

БНТУ. 

Удзельнік мастацкіх выставак з 1972 года. У сваіх творах 

распрацоўвае тэму гістарычнай і мастацкай спадчыны беларускага народа. 

Эмацыянальнай узнёсласцю, імкненнем да манументальнасці і эпічнасці 

вобразаў вызначаюцца партрэты К. Каліноўскага, Ф. Багушэвіча, Цёткі 

(А. Пашкевіч), К. Каганца, В. Дуніна-Марцінкевіча, Я. Купалы, Я. Коласа. 

Выканаў серыі работ «3 вандровак па Беларусі», «Шляхамі Янкі Купалы», 

«Якуб Колас. Маладыя гады», «Родны куток Якуба Коласа», трыпціха «За 

радкамі паэта. Прысвячэнне Міколу Гусоўскаму» (1980). Аформіў кнігі 

Цёткі, К. Каганца, В. Каратынскага, С. Александровіча.  

Адзін з заснавальнікаў суполкі «Пагоня» Беларускага саюза 

мастакоў. Выканаў мастацкае аздабленне звыш 35-ці кніг і выданняў. За 

мастацкае аздабленне энцыклапедычнага даведніка «Францыск Скарына і 

яго час» (1988) узнагароджаны дыпломам і медалём імя Францыска 
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  9 мая  – 50 гадоў таму (1966) у Оршы адкрыты Курган 

Бессмяротнасці ў Мемарыяльным парку 

герояў. 

10 мая  – 135 гадоў таму (1881) нарадзіўся Гаранскі Канстанцін 

Піліпавіч (1881–1990), палкоўнік, удзельнік 

руска-японскай і Першай сусветнай войнаў, 

ураджэнец г. Полацка. 

10 мая  – 115 гадоў таму (1901) нарадзіўся Рагозны Зіновій 

Захаравіч (1901–1990), генерал-маёр, 

ураджэнец г. Оршы. 

10 мая  – 90 гадоў таму (1926) нарадзіўся Кавалёў Анатоль 

Фёдаравіч (10.05.1926–18.01.2015), мастацтва- 

знавец, жывапісец, дызайнер, член 

Беларускага саюза мастакоў, кандыдат 

мастацтвазнаўства (1973), прафесар (1992), 

ураджэнец в. Даўгаполле Гарадоцкага раёна. 

Удзельнік Вялікай Айчыннай вайны. 

Узнагароджаны ордэнамі Чырвонай Зоркі, 

Айчыннай вайны I ступені, медалямі «За 

ўзяцце Берліна», «За перамогу над 

Германіяй». У мірны час быў адзначаны 

ордэнам Пашаны, знакам «Выдатнік 

народнай адукацыі БССР». 

12 мая  – 110 гадоў таму (1906) нарадзіўся Каваленка Якаў 

Раманавіч (1906–1986), вучоны ў галіне 

ветэрынарнай мікрабіялогіі, эпізааталогіі, 

акадэмік УАСГНІЛ, член-карэспандэнт 

Расійскай сельскагаспадарчай акадэміі, 

заслужаны дзеяч навукі Расіі, узнагароджаны 

ордэнам Леніна, двума ордэнамі «Знак 

Пашаны», ураджэнец в. Раніна Віцебскага 

раёна. 

ў чыне тытулярнага саветніка і цалкам аддаецца літаратурнай дзейнасці. У 

сярэдзіне 1848 года па запрашэнні Някрасава Дудышкін пачынае 

працаваць у «Современнике», але доўга там не застаецца. З 1852 ён 

звязвае сябе з «Отечественными записками» і ў хуткім часе становіцца 

вядучым крытыкам гэтага часопіса. 

У 1852–1855 – галоўны складальнік штомесячнага аддзела 

«Журналістыка», пастаянны аўтар аддзелаў «Руская літаратура» (1861), 

«Літаратурны летапіс», «Тэатральная хроніка» (1863–1864). У 1858–1860 

гады Дудышкін сумесна з Краеўскім выдае серыю кніг «Гісторыкі і 

публіцысты навейшага часу ў перакладзе на рускую мову», а таксама 

першы крытычны збор твораў Міхаіла Лермантава. 

Памёр Сцяпан Сямёнавіч раптоўна, ад сардэчнага прыступу ў 

верасні 1866 года. Пахаваны ў Пецярбургу. 
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  12 мая  – 85 гадоў таму (1931) нарадзіўся Бровікаў Уладзімір 

Ігнатавіч (1931–1992), савецкі партыйны і 

дзяржаўны дзеяч, журналіст, дыпламат. З 

1965 г. да 1972 г. – на журналісцкай і 

партыйнай рабоце ў Віцебскай вобласці. 

13 мая  – 95 гадоў таму (1921) нарадзіўся Тамашэвіч Мікалай 

Мікалаевіч (1921–1983), Герой Савецкага 

Саюза, ураджэнец Лепельскага раёна. 

15 мая  – 125 гадоў таму (1891) нарадзіўся Куксёнак Павел 

Антонавіч (1891–1941), адзін з арганізатараў 

камуністычнага падполля ў Віцебскай 

вобласці ў гады Вялікай Айчыннай вайны, 

ураджэнец Расонскага раёна. 

15 мая  – 125 гадоў таму (1891) нарадзіўся Макіёнак Данат 

Адамавіч (1891–1941), адзін з першых 

расійскіх лётчыкаў-асаў, удзельнік Першай 

сусветнай вайны, кавалер Георгіеўскіх крыжоў 

3 ступеняў, ураджэнец Верхнядзвінскага раёна. 

15 мая  – 115 гадоў таму (1901) у Віцебску пачалася забастоўка 

рабочых тытунёвай фабрыкі, у якой 

удзельнічалі 45 з 73 рабочых. 

15 мая  – 70 гадоў таму (1946) заснаваны Лепельскі ваенны 

санаторый. 

17 мая  – 65 гадоў таму (1951) нарадзіўся Мігун Мікалай Пятровіч, 

беларускі фізік, ураджэнец г. Докшыцы. 

23 мая  – 65 гадоў таму (1951) нарадзіўся Шчасны Валерый 

Ігнатавіч, графік, мастак-афарміцель, 

ураджэнец г. Верхнядзвінска. 

24 мая  – 75 гадоў таму (1941) нарадзіўся Саковіч Павел 

Паўлавіч, прафсаюзны дзеяч, беларускі 

пісьменік. 

 

 

 

ДУДЫШКІН  

СЦЯПАН СЯМЁНАВІЧ 

Да 195-годдзя з дня нараджэння (1821) 

 

 

Дудышкін Сцяпан Сямёнавіч нарадзіўся ў Віцебску 6 студзеня 

1821 года ў сям’ і прыказчыка, які ў мінулым быў купцом. Рускі журналіст, 

літаратурны крытык. У 1837 годзе скончыў курс Віцебскай гімназіі, пасля 

паступіў на юрыдычны факультэт Пецярбургскага ўніверсітэта. 

Закончыўшы ў 1841 годзе ўніверсітэт, Дудышкін некаторы час жыў 

урокамі. У 1842 годзе атрымаў месца ў Дэпартаменце знешняга гандлю. 

Праз год яго перавялі ў Камісарыяцкі дэпартамент. 

Літаратурную дзейнасць Дудышкін пачаў як перакладчык у 1842 

годзе. Надрукаваў пераклад артыкула «Філалагічныя назіранні Якава 

Трыма над галоўнейшымі славянскімі гаворкамі». У «Отечественных 

записках» (1846) дэбютаваў рэцэнзіяй на кнігу А. Вейдэмеера «Двор і 

знакамітыя людзі ў Расіі». Ужо з першых публікацый стала бачна, што 

пачынаючы літаратурны крытык знаходзіцца пад выразным уздзеяннем 

крытычнага метаду і поглядаў В. Р. Бялінскага. У артыкуле «Сачыненні 

Фанвізіна» Дудышкін дэкларуе неабходнасць гістарычнага падыходу і 

літаратурнага жыцця. У 1848 годзе Дудышкін пакідае дзяржаўную службу 
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  25 мая  – 75 гадоў таму (1941) нарадзілася Бялявіна Валянціна 

Мікалаеўна, гісторык, ураджэнка 

Лёзненскага раёна. 

28 мая  – 75 гадоў таму (1941) нарадзіўся Межнін Дзмітрый 

Пятровіч, прафсаюзны дзеяч. 

28 мая  – 30 гадоў таму (1986) заснавана Талачынская лячэбніца 

для абслугоўвання падсобных гаспадарак 

арганізацый і асабістай жывёлы грамадзян. 

30 мая  – 60 гадоў таму (1956) нарадзіўся Гурый (свецк. 

Апалька Мікалай Пятровіч), дзеяч Беларускай 

Праваслаўнай Царквы, архіепіскап 

Навагрудскі і Слонімскі, лаўрэат прэміі 

Прэзідэнта Рэспублікі Беларусь «За духоўнае 

адраджэнне», ураджэнец Полацкага раёна. 

 

 
 

110 гадоў таму (1906) у Віцебску адкрыта прыватная жаночая гімназія 

А. Варварынай. 

95 гадоў таму (1921) у Віцебску адкрыты першы ў Беларусі 

супрацьтуберкулёзны дыспансер. 

55 гадоў таму (1961) у Оршы адкрыты Летні тэатр у гарадскім парку 

культуры і адпачынку. 

1 чэрвеня  – 95 гадоў таму (1921) у Віцебску адкрыты 

прамыслова-эканамічны тэхнікум. У 1927 г. 

перайменаваны ў кааператыўны тэхнікум. 

1 чэрвеня  – 95 гадоў таму (1921) у Віцебску адкрыты Дом 

санітарнай адукацыі імя Сямашкі. 

29 снежня  – 60 гадоў таму (1956) у Полацку адкрыта 

псіханеўралагічная бальніца (зараз 

Полацкая абласная псіханеўралагічная 

бальніца). 

30 снежня  – 60 гадоў таму (1956) адкрыты Палац культуры 

Аршанскага льнокамбіната. 

30 снежня  – 45 гадоў таму (1971) уведзена ў дзеянне 

Гарадоцкая птушкафабрыка. 

30 снежня  – 40 гадоў таму (1976) у Оршы пачаў працаваць 

завод «Металіст». 
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  1 чэрвеня  – 55 гадоў таму (1961) нарадзілася Прышчэпа Іна 

Міхайлаўна, беларускі вучоны ў галіне 

фізіялогіі і валеалогіі, ураджэнка г. Віцебска. 

1 чэрвеня  – 50 гадоў таму (1966) Аршанскі льнокамбінат 

узнагароджаны ордэнам Леніна. 

2 чэрвеня  – 60 гадоў таму (1956) нарадзіўся Вараб'ёў Віктар 

Анатольевіч, беларускі вучоны-эканаміст, 

ураджэнец г. Чашнікі. 

3 чэрвеня  – 230 гадоў таму (1786) нарадзіўся Тызенгаўз Канстанцін 

(1786–1853), прыродазнавец, асветнік, 

стваральнік арніталагічнага музея ў г. Паставы. 

6 чэрвеня  – 90 гадоў таму (1926) нарадзіўся Радкевіч Усевалад 

Анатольевіч (1926–1999), беларускі вучоны ў 

галіне энтамалогіі і экалогіі, заслужаны дзеяч 

навукі Беларусі, ураджэнец г. Віцебска. 

6 чэрвеня  – 60 гадоў таму (1956) нарадзіўся Каныгін Ігар 

Уладзіміравіч, спартсмен і трэнер (барацьба 

грэка-рымская, сярэбраны прызёр ХХІІ летніх 

Алімпійскіх гульняў (1980, Масква), чэмпіён 

свету (1981, 1983), чэмпіён Еўропы (1980, 

1982, 1983, 1985), майстар спорту СССР 

(1975), майстар спорту СССР міжнароднага 

класа (1978), заслужаны майстар спорту СССР 

(1981), ураджэнец Літвы. Скончыў Віцебскі 

педагагічны інстытут (1988). Трэнер Віцебскай 

ШВСМ, член Віцебскага клуба грэка-рымскай 

барацьбы. 

7 чэрвеня  – 205 гадоў таму (1811) нарадзіўся Саленік Карп 

Трафімавіч (1811–1851), акцёр, адзін з 

заснавальнікаў украінскага рэалістычнага 

тэатра, ураджэнец г. Лепеля. 

 

 

 

24 снежня  – 40 гадоў таму (1976) адкрыты Гарадоцкі раённы 

краязнаўчы музей. 

25 снежня  – 55 гадоў таму (1961) у Віцебску адкрыта дзіцячая 

гарадская бібліятэка імя А. Гайдара. 

26 снежня  – 55 гадоў таму (1961) нарадзіўся Шадурскі Віктар 

Генадзевіч, беларускі гісторык, 

ураджэнец Верхнядзвінскага раёна. 

27 снежня  – 105 гадоў таму (1911) нарадзіўся Буракоў Якаў 

Георгіевіч (1911–1988), заслужаны 

работнік культуры Беларусі, акцёр 

Беларускага дзяржаўнага акадэмічнага 

тэатра імя Я. Коласа. 

28 снежня  – 70 гадоў таму (1946) створаны саўгас «Дрысенскі» 

Верхнядзвінскага раёна (зараз КУСГП 

«Дрысенскі»). 

29 снежня  – 85 гадоў таму (1931) нарадзіўся Рыўкін Міхаіл 

Сцяпанавіч (М. Мишин) (29.12.1931–

13.03.2010), педагог, краязнаўца, кандыдат 

педагагічных навук (1971), дацэнт (1976), 

ураджэнец г. Віцебска. Займаўся 

даследаваннямі Віцебшчыны, адным з 

першых узняў праблему знішчэння помнікаў 

гісторыі і культуры ў Віцебску. Аднавіў 

гісторыю бацькоўскага дома Марка Шагала. 

Разам з А. Падліпскім стварыў невялікую 

пачатковую экспазіцыю ў Доме-музеі 

М. Шагала. 

29 снежня  – 80 гадоў таму (1936) нарадзіўся Шабан Яўген 

Пятровіч, беларускі паэт, драматург, 

памочнік галоўнага рэжысёра па 

літаратурнай частцы Беларускага тэатра 

імя Я. Коласа (1958–1965). 
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  7 чэрвеня  – 105 гадоў таму (1911) нарадзіўся Сурганаў Фёдар 

Анісімавіч (1911–1976), дзяржаўны і 

партыйны дзеяч БССР, адзін з арганізатараў і 

кіраўнікоў падполля і партызанскага руху ў 

Беларусі ў Вялікую Айчынную вайну, 

ураджэнец Віцебскага раёна. 

7 чэрвеня  – 75 гадоў таму (1941) нарадзіўся Шалак Міхаіл 

Уладзіміравіч, беларускі вучоны ў галіне 

жывёлагадоўлі, ураджэнец Лепельскага раёна. 

8 чэрвеня  – 95 гадоў таму (1921) нарадзіўся Камельчык Міхаіл 

Сцяпанавіч, Герой Савецкага Саюза, 

ураджэнец Талачынскага раёна. 

8 чэрвеня  – 75 гадоў таму (1941) нарадзіўся Кузняцоў Алег 

Аляксеевіч, гігіеніст, арганізатар аховы 

здароўя, галоўны дзяржаўны ўрач 

Віцебскай вобласці (1984–1993), працаваў у 

Віцебску і Оршы. 

8 чэрвеня  – 70 гадоў таму (1946) нарадзіўся Сцепаненка Мікалай 

Іванавіч, краязнаўца, дацэнт (1992), ураджэнец 

г. Віцебска. Працаваў галоўным урачом 

Віцебскай гарадской інфекцыйнай бальніцы 

(1976–1983), начальнікам упраўлення аховы 

здароўя Віцебскага аблвыканкама (1985–1990), 

першым намеснікам міністра аховы здароўя 

(1990–1994), начальнікам аддзела па справах 

рэлігій і нацыянальнасцяў Віцебскага 

аблвыканкама (2000–2008). Вывучае гісторыю 

медыцыны, рэлігіі на Віцебшчыне, жыццё і 

дзейнасць вядомых землякоў і асоб, што 

звязалі свой лёс з Віцебшчынай. 

10 чэрвеня  – 85 гадоў таму (1931) нарадзіўся Гаціх Міхаіл 

Аляксандравіч, беларускі вучоны ў галіне 

інфармацыйных тэхналогій, аналізу, 

кантролю і кіравання прыродаахоўнай 

дзейнасцю, ураджэнец Полацкага раёна. 

 

19 снежня  – 75 гадоў таму (1941) нарадзіўся Тарасян Азат 

Нікагосавіч, скульптар, творчасць якога 

звязана з Віцебшчынай. 

20 снежня  – 90 гадоў таму (1926) нарадіўся Мухін Валянцін 

Рыгоравіч (1926–1981), заслужаны 

лётчык-выпрабавальнік, генерал-маёр 

авіяцыі, Герой Савецкага Саюза 

(22.07.1966), лаўрэат Дзяржаўнай прэміі 

СССР (1981). 

21 снежня  – 220 гадоў таму (1796) нарадзіўся Зан Тамаш 

Карлавіч (1796–07.07.1855), арганізатар і 

кіраўнік віленскіх тайных студэнцкіх 

таварыстваў. З 1841 г. жыў у маёнтку 

Кахачын каля Оршы. 

22 снежня  – 40 гадоў таму (1976) пачаліся работы па 

электрыфікацыі чыгуначнага ўчастка 

Орша – Вязьма. 

22 снежня  – 15 гадоў таму (2001) утвораны камітэт па 

архітэктуры і будаўніцтве Віцебскага 

абласнога выканаўчага камітэта. 

23 снежня  – 125 гадоў таму (1891) нарадзіўся Шмыроў Мінай 

Піліпавіч (партызанскі псеўданім Бацька 

Мінай; 1891–1964), ваенны дзеяч, 

удзельнік Першай сусветнай і 

грамадзянскай войнаў, адзін з 

арганізатараў і кіраўнікоў партызанскага 

руху ў Віцебскай вобласці ў Вялікую 

Айчынную вайну, Герой Савецкага Саюза 

(15.08.1944), узнагароджаны чатырма 

ордэнамі Леніна, ганаровы грамадзянін г. 

Віцебска, ураджэнец Віцебскага раёна. 
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  10 чэрвеня  – 75 гадоў таму (1941) нарадзіўся Макатун Віктар 

Несцеравіч, беларускі фізікахімік, 

ураджэнец Глыбоцкага раёна. 

10 чэрвеня  – 55 гадоў таму (1961) нарадзіўся Голубеў Ігар 

Уладзіміравіч, беларускі скульптар, 

ураджэнец г. Віцебска. 

11 чэрвеня  – 110 гадоў таму (1906) нарадзіўся Парашчанка Мікіта 

Іванавіч (1946–1978), партыйны дзеяч Беларусі, 

удзельнік Вялікай Айчыннай вайны, старшыня 

Віцебскага аблвыканкама (1953–1959). 

11 чэрвеня  – 60 гадоў таму (1956) у Полацку адкрыта швейная 

фабрыка. Зараз ААТ «Мона». 

11 чэрвеня  – 50 гадоў таму (1966) нарадзілася Данчанка Алена 

Алегаўна, беларускі вучоны ў галіне 

біяхіміі, доктар медыцынскіх навук, 

ураджэнка г. Віцебска. 

12 чэрвеня  – 65 гадоў таму (1951) нарадзіўся Пятроў Аляксандр 

Мікалаевіч, мастак, ураджэнец 

Верхнядзвінскага раёна. 

13 чэрвеня  – 130 гадоў таму (1886) нарадзіўся Волін Барыс 

Міхайлавіч (сапр. Фрадкін Іосіф Якаўлевіч; 

1886–1957), партыйны і дзяржаўны дзеяч 

РСФСР і УССР, публіцыст, гісторык, 

ураджэнец г. Глыбокае. 

15 чэрвеня  – 195 гадоў таму (1821) нарадзіўся Зарэмба Мікалай 

Іванавіч (1821–1879), тэарэтык і выкладчык 

музыкі, кампазітар, ураджэнец Віцебскай 

губерні. 

15 чэрвеня  – 75 гадоў таму (1941) нарадзіўся Кабуш Уладзімір 

Трафімавіч, беларускі вучоны ў галіне 

педагогікі, лаўрэат прэміі Ленінскага 

камсамола Беларусі (1988), выдатнік народнай 

асветы Беларусі, доктар педагагічных навук, 

прафесар, ураджэнец г. Дуброўна. 

12 снежня  – 70 гадоў таму (1946) нарадзіўся Сініца Вадзім 

Іванавіч, гісторык, ураджэнец Мёрскага 

раёна. 

13 снежня  – 80 гадоў таму (1936) нарадзіўся Воранаў Мікола 

(сапр. Мікалай Гаўрылавіч; 1936–2005), 

пісьменнік, ураджэнец Гарадоцкага раёна. 

14 снежня  – 105 гадоў таму (1911) нарадзіўся Лугоўскі Мікалай 

Пятровіч (1911–1944), Герой Савецкага 

Саюза (22.07.1944), ураджэнец в. Равуча 

Талачынскага раёна. 

15 снежня  – 55 гадоў таму (1961) нарадзіўся Геноў Аркадзь 

Мікалаевіч, беларускі спартсмен і трэнер 

(водна-лыжны спорт), ураджэнец 

г. Наваполацка. 

17 снежня  – 115 гадоў таму (1901) нарадзіўся Сіянін Міхаіл 

Данілавіч (1901–1973), Герой Савецкага 

Саюза (17.11.1943), ураджэнец 

в. Забалоцце Аршанскага раёна. 

17 снежня  – 105 гадоў таму (1911) нарадзіўся Дорскі Іосіф 

Львовіч (1911–1964), тэатральны дзеяч, 

драматург, дырэктар Беларускага тэатра 

імя Я. Коласа (1948–1961). 

18 снежня  – 35 гадоў таму (1981) пачаты рэгулярны рух 

электрацягнікоў з Оршы да Мінска. 

19 снежня  – 110 гадоў таму (1906) нарадзіўся Сіпко Мікалай 

Георгіевіч (1906–1980), беларускі вучоны 

ў галіне ветэрынарыі, ураджэнец 

Гарадоцкага раёна. 

19 снежня  – 95 гадоў таму (1921) нарадзіўся Палянкоў Мікалай 

Сцяпанавіч, беларускі жывапісец, 

ураджэнец Аршанскага раёна. 
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  16 чэрвеня  – 120 гадоў таму (1896) нарадзіўся Хрусталёў Уладзімір 

Якаўлевіч (1896–1954), беларускі жывапісец, 

педагог, выкладчык Віцебскага мастацкага 

вучылішча. 

16 чэрвеня  – 60 гадоў таму (1956) нарадзіўся Шабека Уладзімір 

Іванавіч, вучоны ў галіне паталагічнай 

фізіялогіі, ураджэнец г. Віцебска. 

17 чэрвеня  – 90 гадоў таму (1926) нарадзіўся Яроменка Мікалай 

Мікалаевіч (1926–2000), народны артыст 

Беларусі. Скончыў студыю Беларускага 

тэатра імя Я. Коласа (1948), працаваў у 

тэатры імя Я. Коласа да 1959 года. 

18 чэрвеня  – 65 гадоў таму (1951) нарадзілася Цябут Тамара 

Дзмітрыеўна, доктар медыцынскіх навук, 

ураджэнка г. Полацка. 

19 чэрвеня  – 120 гадоў таму (1896) нарадзіўся Асташэнка Фёдар 

Апанасавіч (1896–1976), ваенны дзеяч, 

генерал-лейтэнант, удзельнік грамадзянскай 

вайны, абароны Беларусі ў Вялікую 

Айчынную вайну, Герой Савецкага Саюза 

(1945), ураджэнец Віцебскага раёна. 

19 чэрвеня  – 105 гадоў таму (1911) нарадзіўся Сычэнка Пётр 

Фёдаравіч (1911–1969), удзельнік Вялікай 

Айчыннай вайны, Герой Савецкага Саюза, 

ураджэнец Талачынскага раёна. 

22 чэрвеня  – 90 гадоў таму (1926) нарадзіўся Шамагонаў 

Святаслаў Андрэевіч (1926–2004), 

грамадскі і культурны дзеяч Рэспублікі 

Башкартастан, ураджэнец г. Дуброўна. 

25 чэрвеня  – 80 гадоў таму (1936) нарадзіўся Сазонаў Вячаслаў 

Іванавіч, заслужаны работнік аховы здароўя 

БССР (1989), працаваў у Сенненскім раёне і    

г. Віцебску, ураджэнец в. Бенцяі Віцебскага 

раёна. 

6 снежня  – 95 гадоў таму (1921) нарадзіўся Пешчанка Андрэй 

Сямёнавіч, Герой Савецкага Саюза 

(15.05.1946), ураджэнец г. Віцебска. 

6 снежня  – 95 гадоў таму (1921) адбылася паездка мастакоў 

віцебскага аб`яднання «УНОВИС» у 

Маскву, у Інстытут мастацкай культуры, 

дзе з 6 да 22 снежня праходзіла выстава 

віцебскіх мастакоў. 

6 снежня  – 55 гадоў таму (1961) нарадзілася Красачка Ірына 

Аляксандраўна, беларускі вучоны ў галіне 

ветэрынарнай медыцыны, ураджэнка 

г. Віцебска. 

7 снежня  – 70 гадоў таму (1946) нарадзіўся Шмерлінг Міхаіл 

Маркавіч, беларускі фотамастак. 

8 снежня  – 60 гадоў таму (1956) нарадзіўся Княжышча Леанід 

Баляслававіч, беларускі матэматык, 

ураджэнец г. Віцебска. 

10 снежня  – 285 гадоў таму (1731) нарадзіўся Караў Францішак 

(Карэў, Кару; 1731–1802), архітэктар, 

педагог, рэлігійны дзеяч, ураджэнец 

Аршанскага раёна. 

10 снежня  – 90 гадоў таму (1926) нарадзіўся Хадневіч 

Станіслаў Дзмітрыевіч (1926–1945), герой 

Вялікай Айчыннай вайны, ураджэнец 

Талачынскага раёна. 

12 снежня  – 220 гадоў таму (1796) заснавана Беларуская губерня 

аб'яднаннем Магілёўскага і Полацкага 

намесніцтваў, з цэнтрам у г. Віцебску. 

12 снежня  – 220 гадоў таму (1796) Віцебск стаў цэнтрам 

Беларускай губерні і цэнтрам Беларускага 

генерал-губернатарства. 
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  26 чэрвеня  – 95 гадоў таму (1921) нарадзілася Зянько Вера 

Паўлаўна, заслужаны ўрач БССР (1967), 

ураджэнка г. Віцебска. 

26 чэрвеня  – 75 гадоў таму (1941) нарадзіўся Куляшоў Уладзімір 

Аляксеевіч (1941–1999), народны артыст 

Беларусі (1979), акцёр Беларускага акадэмічнага 

драматычнага тэатра імя Я. Коласа. 

29 чэрвеня  – 110 гадоў таму (1906) нарадзіўся Чарняхоўскі Іван 

Данілавіч (29.06.1906–18.02.1945), савецкі 

военачальнік, генерал арміі. Двойчы Герой 

Савецкага Саюза (17.10.1943, 29.07.1944). 

Удзельнік баёў на тэрыторыі Віцебскай 

вобласці ў Вялікую Айчынную вайну. 

29 чэрвеня  – 95 гадоў таму (1921) нарадзіўся Шмея Іван Сцяпанавіч 

(29.06.1921–30.01.1998), поўны кавалер ордэна 

Славы, ураджэнец г. Віцебска. Удзельнік 

гістарычнага Парада Перамогі на Чырвонай 

плошчы ў Маскве (24.06.1945), юбілейнага 

Парада Перамогі ў Маскве (1985). Зняўся ў 

дакументальным фільме Канстанціна Сіманава 

«Шел солдат». 
 

 
 

20 гадоў таму (1996) у Віцебску ўстаноўлены помнік паэтэсе Еўдакіі Лось. 

1 ліпеня  – 45 гадоў таму (1971) Загадам Міністра Вышэйшай і 
сярэдняй адукацыі БССР ад 16.06.1971 г. 
№ 302, 1 ліпеня 1971 года было адкрыта 
«Віцебскае культурна-асветнае вучылішча». 
Сучасная назва – установа адукацыі 
«Віцебскі дзяржаўны каледж культуры і 
мастацтваў». 

4 снежня  – 95 гадоў таму (1921) нарадзіўся Клікушын Рыгор 

Піліпавіч (04.12.1921–08.02.2014), беларускі 

мастак-графік, член Саюза мастакоў 

Беларусі, выкладчык Віцебскага 

педагагічнага інстытута (1959–1970), 

мастак-афарміцель Віцебскай абласной 

тыпаграфіі (1970–1995). Аўтар 9 кніг і 

вучэбных дапаможнікаў, прысвечаных 

мастацтву шрыфта, рэкламных, мастацка-

афарміцельскіх, дэкаратыўных шрыфтоў 

(36 шрыфтоў – аўтарскія), аформіў больш 

за 70 кніг. Рыгора Клікушына называлі 

майстрам лінагравюры і каралём 

шрыфтоў. 

5 снежня  – 115 гадоў таму (1901) нарадзіўся Цішкоў Сяргей 

Іванавіч (1901–1979), вучоны ў галіне 

земляробства і раслінаводства, ураджэнец 

Віцебскага раёна. 

5 снежня  – 65 гадоў таму (1951) нарадзіўся Веранько 

Уладзімір Адольфавіч, вучоны ў галіне 

матэрыялазнаўства, ураджэнец 

г. Віцебска. 

5 снежня  – 20 гадоў таму (1996) заснаваны Камітэт 

дзяржаўнага кантролю Віцебскай 

вобласці ў складзе Камітэта дзяржаўнага 

кантролю Рэспублікі Беларусь. 

6 снежня  – 120 гадоў таму (1896) нарадзіўся Рыжы Мікалай 

Кір`янавіч (1896–1972), генерал-

палкоўнік артылерыі, ураджэнец 

г. Віцебска. 
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  1 ліпеня  – 105 гадоў таму (1911) нарадзіўся Дыдышка 

Аляксандр Іванавіч (1911–1944), удзельнік 

вызвалення Віцебскай вобласці ў Вялікую 

Айчынную вайну, Герой Савецкага Саюза 

(11.04.1940). Загінуў 5.02.1944 г. у баі за 

г. Гарадок. 

1 ліпеня  – 35 гадоў таму (1981) выйшаў першы нумар 

шматтыражнай газеты «Рабочее слово» 

Віцебскага тэлезавода. 

5 ліпеня  – 75 гадоў таму (1941) пачалася Віцебская абарона 

злучэннямі 19, 20, 22-га Заходняга фронту і 

Віцебскім народным апалчэннем (з          

05–11.07.1941) у Вялікую Айчыйную вайну. 

7 ліпеня  – 105 гадоў таму (1911) у Віцебску ўпершыню адбыўся 

палёт аэраплана, пілотам якога быў лётчык 

А. Васільеў. 

7 ліпеня  – 80 гадоў таму (1936) нарадзіўся Свірыдзёнак Анатоль 

Іванавіч, вучоны ў галіне матэрыялазнаўства, 

акадэмік НАН Беларусі, лаўрэат Дзяржаўнай 

прэміі Беларусі (1972), кавалер ордэна «Знак 

Пашаны», ураджэнец г. Оршы. 

8 ліпеня  – 85 гадоў таму (1931) вёска Вяркуды Ульскага раёна 

Полацкай акругі ўвайшла ў склад Ушацкага 

раёна. 

8 ліпеня  – 85 гадоў таму (1931) вёска Антаполле Аршанскай 

акругі ўвайшла ў склад Чашніцкага раёна. 

8 ліпеня  – 25 гадоў таму (1991) створаны санаторый 

рэспубліканскага значэння «Баравое» ў 

Докшыцкім раёне (Дзяржаўная ўстанова 

«Санаторый “Баравое”» Кіраўніцтва 

справамі Прэзідэнта Рэспублікі Беларусь). 

 

 

90 гадоў таму (1926) адкрыты Полацкі краязнаўчы музей (з 1985 г. – 

філіял Нацыянальнага Полацкага гісторыка-культурнага музея-

запаведніка). 

80 гадоў таму (1936) зацверджаны генеральны план рэканструкцыі 

Полацка. 

50 гадоў таму (1966) заснавана «Шумілінскае раённае радыё», раённая 

праграмма радыёвяшчання. 

1 снежня  – 190 гадоў таму (1826) у Віцебску створана Вольнае 

эканамічнае таварыства (існавала да 1841 г.). 

1 снежня  – 115 гадоў таму (1901) нарадзіўся Рыўлін Езекііль 

Ісаакавіч (1901–1978), вучоны-гісторык, 

педагог, акадэмік НАН Беларусі, 

ураджэнец г. Віцебска. 

1 снежня  – 50 гадоў таму (1966) уведзены ў строй завод 

тэхналагічнага абсталявання «Эвістар» у 

Віцебску (зараз ААТ, прадпрыемства па 

вытворчасці абсталявання для сельскай 

гаспадаркі). 

1 снежня  – 20 гадоў таму (1996) зарэгістраваны прыход у 

гонар Прачыстай Прасвятой Багародзіцы 

ў в. Абольцы Талачынскага раёна. 

3 снежня  – 105 гадоў таму (1911) нарадзіўся Конанаў Мікалай 

Іванавіч (1911–1944), удзельнік вызвалення 

Віцебскай вобласці ў Вялікую Айчынную 

вайну, Герой Савецкага Саюза (24.03.1945). 
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  10 ліпеня  – 145 гадоў таму (1871) нарадзіўся Дземідовіч Павел 

Пятровіч (1871–1931), этнограф, фалькларыст, 

краязнавец, педагог. З 1915 настаўнік у 

Віцебску. 

11 ліпеня  – 135 гадоў таму (1881) нарадзіўся Грыдзюшка Іосіф 

Лявонавіч (1881–1937), дзяржаўны дзеяч 

БССР, ураджэнец Шаркаўшчынскага раёна. 

11 ліпеня  – 70 гадоў таму (1946) нарадзіўся Глушанко Васіль 

Сямёнавіч, гігіеніст, арганізатар аховы 

здароўя, працаваў у Віцебску. 

13 ліпеня  – 60 гадоў таму (1956) адбыўся I з’езд калгаснікаў 

Полацкага раёна. 

14 ліпеня  – 200 гадоў таму (1816) нарадзіўся Марцінкевіч Геранім 

Францавіч (1816 – пасля 1864), беларускі і 

польскі пісьменнік, драматург, аўтар нарысаў, 

празаічных замалёвак, вершаў, драматычных 

абразкоў, п’ес, ураджэнец Віцебскага раёна. 

14 ліпеня  – 75 гадоў таму (1941) быў зроблены першы залп 

савецкіх рэактыўных установак «Кацюша» 

пад Оршай батарэяй капітана І. А. Флёрава 

ў Вялікую Айчынную вайн . 

15 ліпеня  – 75 гадоў таму (1941) створаны Аршанскі авіярамонтны 

завод, ААТ, вядучае прадпрыемства 

Рэспублікі Беларусь па выкананні капітальнага 

рамонту верталётаў Мі-8 (Мі-17), Мі-24     

(Мі-35) розных мадыфікацый, у г. п. Балбасава 

Аршанскага раёна. 

16 ліпеня  – 65 гадоў таму (1951) нарадзіўся Суконка Алег 

Рыгоравіч, вучоны ў галіне анкалогіі і 

ўралогіі, ураджэнец Гарадоцкага раёна. 

 

 

 

24 лістапада  – 115 гадоў таму (1901) адбылася палітычная 

дэманстрацыя рабочых Віцебска, у якой 

удзельнічалі 700 чалавек. 

24 лістапада  – 90 гадоў таму (1926) нарадзілася Пяткоўская Сафія 

Уладзіславаўна, майстар народнага 

мастацкага ткацтва, ураджэнка 

Пастаўскага раёна. 

25 лістапада  – 15 гадоў таму (2001) Беларускі дзяржаўны 

акадэмічны тэатр імя Я. Коласа стаў 

нацыянальным. Тэатр быў адкрыты ў 

1926 г. У 1944 г. яму прысвоена імя 

Я. Коласа. У 1977 г. тэатр стаў 

акадэмічным. 

27 лістапада  – 95 гадоў таму (1921) нарадзіўся Каваленка Сяргей 

Анісімавіч (1921–1945), Герой Савецкага 

Саюза (10.04.1945), ураджэнец 

Сенненскага раёна. 

27 лістапада  – 60 гадоў таму (1956) было адкрыта Віцебскае 

дзяржаўнае вучылішча алімпійскага 

рэзерву, установа адукацыі, якая рыхтуе 

спартыўны рэзерв для нацыянальных 

каманд Беларусі. 

28 лістапада  – 25 гадоў таму (1991) створана Верхнядзвінская 

мытня. 

29 лістапада  – 470 гадоў таму (1546) заснавана вёска Машчоны 

Сенненскага раёна. 

30 лістапада  – 65 гадоў таму (1951) нарадзіўся Вагель Валерый 

Ігнацьевіч, майстар спорту СССР (скачкі 

на батуце), заслужаны трэнер Беларусі, 

ураджэнец г. Віцебска. 
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  18 ліпеня  – 95 гадоў таму (1921) нарадзіўся Краеў Уладзімір 

Паўлавіч (1921–1944), удзельнік вызвалення 

Віцебскай вобласці ў Вялікую Айчынную 

вайну, Герой Савецкага Саюза (04.06.1944). 

22 ліпеня  – 110 гадоў таму (1906) нарадзілася Бялінская Марыя 

Сяргееўна (1906–1990), народная артыстка 

Беларусі, працавала ў Беларускім тэатры 

імя Я. Коласа (1926–1965), Беларускім 

тэатры імя Я. Купалы (1965–1979). 

22 ліпеня  – 100 гадоў таму (1916) зацверджаны ўстаў Віцебскага 

гісторыка-археалагічнага таварыства (раней 

мела назву Віцебскі царкоўна-археалагічны 

музей). 

22 ліпеня  – 90 гадоў таму (1926) нарадзіўся Бунто Іосіф (Язэп) 

Уладзіміравіч, адзін з найбольш аўтарытэтных 

краязнаўцаў Глыбоцкага краю, энцыклапедыст, 

ураджэнец в. Мацюкі Чарэскія Браслаўскага 

павета (цяпер в. Беларуская Мёрскага раёна). 

25 ліпеня  – 80 гадоў таму (1936) нарадзіўся Левін Леанід 

Мендзялеевіч, заслужаны архітэктар 

Беларусі (1988). Аўтар мемарыяльных 

комплексаў (у суаўтарстве) «Кацюша» ў 

Оршы, «Прарыў» ва Ушацкім, «Пракляцце 

фашызму» ў Докшыцкім раёнах. 

25 ліпеня  – 75 гадоў таму (1941) нарадзіўся Александронак 

Анатоль Іванавіч, беларускі спартсмен 

(стральба кулявая), ураджэнец г. Віцебска. 

26 ліпеня  – 75 гадоў таму (1941) нарадзіўся Сядзінін Анатоль 

Аляксандравіч, трэнер (веласіпедны спорт), 

заслужаны трэнер Беларусі, ураджэнец 

г. Оршы. 

 

20 лістапада  – 95 гадоў таму (1921) нарадзіўся Сільніцкі Міхаіл 

Фёдаравіч (1921–1942), удзельнік Вялікай 

Айчыннай вайны, Герой Савецкага Саюза 

(15.05.1942), ураджэнец в. Заполле 

Віцебскага раёна. 

20 лістапада  – 85 гадоў таму (1931) заснавана Верхнядзвінская 

раённая газета «Звязда на рубяжы». З 

1963 г. – «Дзвінская праўда». 

20 лістапада  – 50 гадоў таму (1966) адкрыты Музей гісторыі 

віцебскага трамвая. 

21 лістапада  – 120 гадоў таму (1896) нарадзіўся Прышчэпаў 

Дзмітрый Філімонавіч (1896–1940), 

дзяржаўны дзеяч БССР, намеснік 

старшыні Віцебскага губвыканкама   

(20-я гг. 20 ст.). 

21 лістапада  – 70 гадоў таму (1946) нарадзіўся Новікаў Васіль 

Мікалаевіч, беларускі філосаф, ураджэнец 

Аршанскага раёна. 

22 лістапада  – 125 гадоў таму (1891) нарадзіўся Кузьмін Радыён 

Асіевіч (1891–1949), вучоны-матэматык, 

член-карэспандэнт АН СССР, ураджэнец 

Гарадоцкага раёна. 

23 лістапада  – 90 гадоў таму (1926) у Віцебску адкрыты Другі 

Беларускі драматычны тэатр (зараз 

Нацыянальны акадэмічны драматычны 

тэатр імя Я. Коласа). 

23 лістапада  – 85 гадоў таму (1931) нарадзілася Маркіна Галіна 

Пятроўна (1931–1985), народная артыстка 

Беларусі, актрыса Беларускага 

акадэмічнага драматычнага тэатра імя 

Я. Коласа. 
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  27 ліпеня  – 105 гадоў таму (1911) нарадзілася Мацкевіч Юзэфа 

Фларыянаўна, беларускі мовазнаўца, 

ураджэнка Чашніцкага раёна. 

27 ліпеня  – 90 гадоў таму (1926) нарадзіўся Касцюкевіч Пётр 

Пятровіч, мастак, літаратар, ураджэнец 

Шаркаўшчынскага раёна. 

28 ліпеня  – 130 гадоў таму (1886) нарадзіўся Мяніцкі Рычард 

Вікенцьевіч (1886–1956), гісторык-архівіст, 

крыніцазнавец, ураджэнец Полацкага раёна. 

30 ліпеня  – 110 гадоў таму (1906) нарадзіўся Краснік Іван 

Міхайлавіч (1906–1957), ваенны дзеяч, 

удзельнік Вялікай Айчыннай вайны, Герой 

Савецкага Саюза (1945), ураджэнец 

в. Іванск Чашніцкага раёна. 

 

 
 

150 гадоў таму (1866) адкрыты рух цягнікоў на ўчастку Віцебск – 

Полацк – Дынабург. 

75 гадоў таму (1941) пачало дзейнічаць Асінторфскае камсамольскае 

падполле ў Вялікую Айчынную вайну. 

65 гадоў таму (1951) быў адкрыты Лепельскі дзіцячы санаторый. 

1 жніўня  – 95 гадоў таму (1921) нарадзіўся Грышчанка Пётр 

Лук’янавіч, Герой Савецкага Саюза, 

ураджэнец Віцебскага раёна. 

1 жніўня  – 70 гадоў таму (1946) нарадзіўся Гіргель Мікалай 

Сяргеевіч, мастак, ураджэнец Мёрскага 

раёна. 

17 лістапада  – 65 гадоў таму (1951) нарадзіўся Ерын Леанід 

Ціханавіч, дзяржаўны дзеяч Беларусі, 

ураджэнец г. Оршы. 

18 лістапада  – 410 гадоў таму (1606) нарадзіўся Календа Гаўрыіл 

(Габрыэль), уніяцкі рэлігійны дзеяч Рэчы 

Паспалітай. З 1653 г. – каад’ютар 

полацкага архіепіскапа, пасля стаў 

архіепіскапам Полацкім (1655–1674). 

18 лістапада  – 100 гадоў таму (1916) нарадзіўся Кухараў Уладзімір 

Іванавіч (1916–2000), беларускі мастак, 

жывапісец, ураджэнец Віцебскага раёна. 

18 лістапада  – 95 гадоў таму (1921) нарадзіўся Бароўскі Ісаак 

Юльевіч (1921–1991), беларускі мастак, 

жывапісец, удзельнік Вялікай Айчыннай 

вайны, ураджэнец г. Віцебска. 

18 лістапада  – 85 гадоў таму (1931) нарадзіўся Вярцінскі Анатоль 

Ільіч, беларускі паэт, драматург, 

публіцыст, ураджэнец в. Дзямешкава 

Лепельскага раёна. 

18 лістапада  – 65 гадоў таму (1951) нарадзіўся Лашанкоў Міхаіл 

Іванавіч, гісторык, ураджэнец Аршанскага 

раёна. 

19 лістапада  – 80 гадоў таму (1936) нарадзіўся Ялугін Эрнест 

Васілевіч, беларускі пісьменнік, 

ураджэнец ст. Асінаўка Дубровенскага 

раёна. 

20 лістапада  – 115 гадоў таму (1901) нарадзіўся Зарэцкі Міхась (сапр. 

Касянкоў Міхаіл Яфімавіч; 1901–1937), 

беларускі пісьменнік, ураджэнец в. Высокі 

Гарадзец Сенненскага павета Магілеўскай 

губерні, зараз Талачынскі раён. 
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  1 жніўня  – 65 гадоў таму (1951) у Оршы пачала работу дзіцячая 

бібліятэка № 2 імя Н. К. Крупскай. 

2 жніўня  – 130 гадоў таму (1886) нарадзіўся Александровіч Іван 

Іванавіч (1886–1915), расійскі ваенны 

лётчык, Георгіеўскі кавалер, ураджэнец 

Віцебскай губерні. 

5 жніўня  – 85 гадоў таму (1931) нарадзіўся Кімстач Яўген 

Іванавіч, Герой Сацыялістычнай Працы, 

старшыня калгаса імя М. Сільніцкага 

Полацкага раёна. 

5 жніўня  – 70 гадоў таму (1946) нарадзіўся Сянько Уладзімір 

Лявонавіч, дзяржаўны дзеяч Беларусі, 

дыпламат, ураджэнец Чашніцкага раёна. 

6 жніўня  – 50 гадоў таму (1966) нарадзіўся Шышанаў Валерый 

Аляксеевіч, музейны работнік, краязнаўца. 

Намеснік дырэктара Віцебскага абласнога 

краязнаўчага музея па навуковай рабоце. 

Аўтар кніг і артыкулаў па гісторыі і 

культуры Віцебшчыны. 

7 жніўня  – 90 гадоў таму (1926) нарадзіўся Партной Восер 

Хацкелевіч, дзеяч самадзейнага мастацтва, 

балетмайстар, заслужаны дзеяч культуры 

Беларусі, ураджэнец г. Віцебска. 

8 жніўня  – 140 гадоў таму (1876) нарадзіўся Асяндоўскі Антон 

Мартынавіч (1876–1945), пісьменнік, 

журналіст, вучоны, ураджэнец г. Віцебска. 

9 жніўня  – 70 гадоў таму (1946) нарадзілася Скварцова Тамара 

Уладзіміраўна, заслужаная артыстка 

Рэспублікі Беларусь, актрыса 

Нацыянальнага акадэмічнага драматычнага 

тэатра імя Я. Коласа. 

9 лістапада  – 105 гадоў таму (1911) нарадзіўся Бялоў Аляксандр 

Кузьміч (1911–1974), удзельнік 

вызвалення Віцебскай вобласці ў Вялікую 

Айчынную вайну, Герой Савецкага Саюза 

(22.07.1944). 

10 лістапада  – 55 гадоў таму (1961) нарадзіўся Шамбалёў Віктар 

Мікалаевіч, беларускі вучоны ў галіне 

фізікі і тэхнікі магнітных матэрыялаў, 

ураджэнец Чашніцкага раёна. 

13 лістапада  – 210 гадоў таму (1806) нарадзілася Плятэр Эмілія 

Францаўна (1806–1831), беларуская 

фалькларыстка, удзельніца паўстання 

1831 г., доўгі час жыла ў маёнтку Ліксна 

Віцебскай губерні. 

14 лістапада  – 60 гадоў таму (1956) нарадзіўся Прышчэпаў Міхаіл 

Аляксандравіч, беларускі вучоны ў галіне 

энергетыкі і электрыфікацыі сельскай 

гаспадаркі, ураджэнец Гарадоцкага раёна. 

15 лістапада  – 150 гадоў таму (1866) у Віцебску створаны 

чыгуначны вузел. 

16 лістапада  – 100 гадоў таму (1916) нарадзіўся Гайдым Іван 

Якаўлевіч (1916–1944), удзельнік савецка-

фінляндскай вайны 1939–1940 гг., 

вызвалення Віцебскай вобласці ў Вялікую 

Айчынную вайну, Герой Савецкага Саюза 

(22.07.1944). 

17 лістапада  – 120 гадоў таму (1896) нарадзіўся Выгоцкі Леў 

Сямёнавіч (1896–1934), беларускі і 

расійскі вучоны-псіхолаг, заснавальнік 

культурна-гістарычнай школы ў 

псіхалогіі, ураджэнец г. Оршы. 

74 91 



  10 жніўня  – 100 гадоў таму (1916) нарадзіўся Юхнавец Арсенцій 

Гаўрылавіч (10.08.1916–20.08.1944), удзельнік 

вызвалення Беларусі ў Вялікую Айчынную 

вайну, Герой Савецкага Саюза (1944), 

ураджэнец Докшыцкага раёна. 

10 жніўня  – 75 гадоў таму (1941) нарадзіўся Дарафееў Анатоль 

Максімавіч (10.08.1941–30.07.2010), вучоны-

біёлаг, краязнавец, публіцыст, грамадскі дзеяч, 

педагог, выдатнік асветы СССР, выдатнік 

вышэйшай школы СССР, выдатнік народнай 

асветы Беларусі, ураджэнец в. Верамеева 

(Лажані) Гарадоцкага раёна. 

15 жніўня  – 100 гадоў таму (1916) нарадзіўся Шаўроў Сямён 

Сцяпанавіч, майстар разьбы па дрэве, 

ураджэнец г. Оршы. 

18 жніўня  – 120 гадоў таму (1896) нарадзіўся Леановіч Іосіф 

Лявонцьевіч (1896–1975), генерал-маёр, 

ураджэнец Ушацкага раёна. 

18 жніўня  – 85 гадоў таму (1931) заснавана газета «Сцяг 

Перамогі» Лёзненскага раённага выканаўчага 

камітэта і раённага Савета дэпутатаў. 

19 жніўня  – 185 гадоў таму (1831) нарадзіўся Чаховіч Зыгмунд 

Бернардавіч (сапр. Чаховіч-Ляхавіцкі; 

1831–1907), адзін з кіраўнікоў паўстання 

1863–1864 гг. у Беларусі і ў Літве, 

ураджэнец Пастаўскага раёна. 

21 жніўня  – 70 гадоў таму (1946) нарадзілася Міхайлава Галіна 

Міхайлаўна, беларуская мастачка, ураджэнка 

Віцебска. 

 

 

5 лістапада  – 90 гадоў таму (1926) нарадзіўся Якутаў Уладзімір 

Змітравіч, публіцыст, празаік, ураджэнец 

Ушацкага раёна. 

5 лістапада  – 80 гадоў таму (1936) нарадзіўся Ягадніцкі Віктар 

Васілевіч, беларускі архітэктар, старшыня 

Віцебскай абласной арганізацыі 

Беларускага саюза архітэктараў (1947–

1991), ураджэнец в. Раманаўка 

Падляскага ваяводства (Польшча). 

6 лістапада  – 90 гадоў таму (1926) нарадзіўся Лузгін Уладзімір 

Фёдаравіч, заслужаны эканаміст Беларусі, 

выдатнік фінансавай работы, кавалер 

ордэна «Знак Пашаны», ураджэнец 

Бешанковіцкага раёна. 

7 лістапада  – 110 гадоў таму (1906) нарадзіўся Кацар Міхаіл 

Сяргеевіч (1906–1995), беларускі гісторык 

мастацтва, педагог, ураджэнец Сенненскага 

раёна. 

7 лістапада  – 80 гадоў таму (1936) нарадзіўся Гразноў Юрый 

Рыгоравіч, харавы дырыжор, педагог, 

заслужаны работнік культуры БССР, 

ураджэнец Гарадоцкага раёна. 

7 лістапада  – 60 гадоў таму (1956) нарадзіўся Восіпаў Вадзім 

Іванавіч, беларускі мастак, жывапісец, 

выкладчык Віцебскага дзяржаўнага 

ўніверсітэта, ураджэнец г. Гарадка 

Віцебскай вобласці. 

9 лістапада  – 160 гадоў таму (1856) нарадзіўся Стукаліч 

Уладзімір Казіміравіч (1856–1918), 

архівіст, літаратуразнавец, юрыст, 

удзельнік стварэння Віцебскай вучонай 

архіўнай камісіі. 
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  22 жніўня  – 155 гадоў таму (1861) нарадзіўся Буйніцкі Ігнат 

Цярэнцьевіч (22.08.1861–22.09.1917), 

беларускі акцёр, рэжысёр, тэатральны 

дзеяч, ураджэнец маёнтка Палівачы 

Празароцкай вол., цяпер Глыбоцкі раён. 

22 жніўня  – 125 гадоў таму (1891) заснавана віцебская абшчына 

сёстраў міласэрнасці Таварыства 

Чырвонага Крыжа. 

22 жніўня  – 85 гадоў таму (1931) нарадзіўся Ільін Мікалай 

Карпавіч, Герой Сацыялістычнай Працы, 

ураджэнец в. Альхавік Лёзненскага раёна. 

22 жніўня  – 80 гадоў таму (1936) нарадзіўся Шляхтуноў 

Уладзімір Іосіфавіч, беларускі вучоны ў 

галіне жывёлагадоўлі, выдатнік адукацыі 

Беларусі, ураджэнец Шумілінскага раёна. 

22 жніўня  – 70 гадоў таму (1946) нарадзіўся Маруковіч Яўген 

Ігнатавіч, беларускі вучоны ў галіне 

тэхналогіі металаў, акадэмік НАН Беларусі, 

заслужаны вынаходнік Беларусі, лаўрэат 

Дзяржаўнай прэміі Беларусі (1990, 2010), 

прэміі НАН Беларусі, кавалер ордэна 

Пашаны, ураджэнец Аршанскага раёна. 

24 жніўня  – 100 гадоў таму (1916) нарадзіўся Сапрыкін Уладзімір 

Аляксеевіч (1916–1990), удзельнік баёў на 

тэрыторыі Дубровенскага раёна ў Вялікую 

Айчынную вайну, Герой Савецкага Саюза 

(03.06.1944). 

24 жніўня  – 65 гадоў таму (1951) нарадзілася Маркавец-Бартлава 

Валянціна Пятроўна, беларуская мастачка 

дэкаратыўна-прыкладнога мастацтва, 

ураджэнка Докшыцкага раёна. 

 

 

 
 

30 гадоў таму (1986) у Віцебску адбыўся музычны фестываль «Віцебская 

восень». 

1 лістапада  – 95 гадоў таму (1921) адкрыты Полацкі дзяржаўны 

лясны каледж. 

2 лістапада  – 110 гадоў таму (1906) нарадзіўся Бяляцкі Дзмітрый 

Паўлавіч (1906–1983), беларускі вучоны ў 

галіне гігіены і гісторыі медыцыны, 

арганізатар аховы здароўя, заслужаны 

ўрач Беларусі, выдатнік аховы здароўя, 

ураджэнец Аршанскага раёна. 

3 лістапада  – 95 гадоў таму (1921) нарадзіўся Юхнавец Янка, 

пісьменнік, ураджэнец Докшыцкага раёна. 

3 лістапада  – 80 гадоў таму (1936) нарадзіўся Міхайлаў Анатоль 

Мікалаевіч, беларускі вучоны ў галіне 

медыцынскай рэнтгеналогіі, доктар 

медыцынскіх навук, акадэмік НАН 

Беларусі, выдатнік аховы здароўя, лаўрэат 

Дзяржаўнай прэміі Беларусі (1992), 

ураджэнец Віцебскага раёна. 

3 лістапада  – 50 гадоў таму (1966) у Віцебску адкрыўся 

плавальны басейн «Дэльфін». 

4 лістапада  – 200 гадоў таму (1816) нарадзіўся Вярыга-Дарэўскі 

Арцём Ігнатавіч (1816–1884), беларускі 

пісьменнік-дэмакрат, асветнік, дзеяч 

вызваленчага руху, адзін з арганізатараў 

паўстання 1863–1864 гг. на Віцебшчыне, 

ураджэнец Ушацкага раёна. 
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  25 жніўня  – 90 гадоў таму (1926) нарадзіўся Праскураў Васіль 

Фёдаравіч (1926–1987), беларускі пісьменнік, 

публіцыст, заслужаны дзеяч культуры 

Беларусі, лаўрэат Дзяржаўнай прэміі Беларусі 

імя П. М. Лепяшынскага (1986), ураджэнец 

в. Негаціна Дубровенскага раёна. 

25 жніўня  – 70 гадоў таму (1946) нарадзіўся Салтук Алег 

Уладзіміравіч (25.08.1946–23.04.2015), паэт, 

лаўрэат «Літаратурнай прэміі імя 

У. Караткевіча» (2000), прэміі Федэрацыі 

прафсаюзаў Беларусі (2007), Рэспубліканскага 

конкурсу на лепшы літаратуры твор года 

«Залаты Купідон» (2012), ураджэнец 

в. Рыжэнькі Шумілінскага раёна. 

25 жніўня  – 45 гадоў таму (1971) нарадзіўся Івашка Пётр 

Анатольевіч, беларускі спартсмен (біятлон),  

ураджэнец г. Сянно. 

26 жніўня  – 105 гадоў таму (1911) нарадзіўся Рэшатаў Павел 

Дзмітрыевіч (26.08.1911–27.06.1944), Герой 

Савецкага Саюза (24.03.1945), удзельнік 

баёў на тэрыторыі Бешанковіцкага раёна ў 

гады Вялікай Айчыннай вайны. 

27 жніўня  – 205 гадоў таму (1811) нарадзіўся Заблоцкі-Лада 

(Лада-Заблоцкі) Тадэвуш Гілярыевіч (1811–

1847), паэт, перакладчык, ураджэнец 

в. Лугінавічы Сенненскага павета. 

27 жніўня  – 65 гадоў таму (1951) нарадзіўся Палачанін Фёдар 

Антонавіч, пісьменнік, член Саюза 

пісьменнікаў Беларусі (2006), журналіст, 

галоўны спецыяліст аддзела адукацыі 

Докшыцкага райвыканкама, ураджэнец 

в. Чаркасы Докшыцкага раёна. 

 

27 кастрычніка – 105 гадоў таму (1911) адкрыта Віцебскае аддзяленне 

Маскоўскага археалагічнага інстытута, 

першая ў Беларусі спецыяльная 

вышэйшая навучальная ўстанова, якая 

рыхтавала кваліфікаваных спецыялістаў-

археолагаў, археографаў, архівістаў. 

27 кастрычніка – 60 гадоў таму (1956) нарадзіўся Мядзвецкі Леанід 

Леанідавіч, беларускі мастак, ураджэнец 

г. Віцебска, выкладае ў дзіцячай 

мастацкай школе № 1 г. Віцебска. 

28 кастрычніка – 70 гадоў таму (1946) нарадзіўся Клімчук Віктар 

Ігнатавіч, заслужаны дзеяч мастацтваў 

Беларусі, рэжысёр Віцебскай лялечнай 

трупы пры Беларускім дзяржаўным 

акадэмічным драматычным тэатры імя 

Я. Коласа, мастацкі кіраўнік Беларускага 

тэатра «Лялька», ураджэнец в. Сіманавічы 

Драгічынскага раёна. 

30 кастрычніка – 75 гадоў таму (1941) нарадзіўся Стадольнік Іван 

Канстанцінавіч, пісьменнік, ураджэнец 

Докшыцкага раёна. 

30 кастрычніка – 60 гадоў таму (1956) нарадзіўся Сямёнаў Валерый 

Міхайлавіч, беларускі вучоны ў галіне 

інфекцыйных захворванняў, лаўрэат 

прэміі Ленінскага камсамола Беларусі 

(1985), выдатнік аховы здароўя Беларусі, 

заслужаны дзеяч навукі Рэспублікі 

Беларусь, ураджэнец г. Віцебска. 

31 кастрычніка – 85 гадоў таму (1931) нарадзілася Шашкіна Тамара 

Рыгораўна, заслужаная артыстка Беларусі, 

актрыса Нацыянальнага акадэмічнага 

драматычнага тэатра імя Я. Коласа. 
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  28 жніўня  – 80 гадоў таму (1936) нарадзіўся Бураўкін Генадзь 

Мікалаевіч (1936–2014), беларускі паэт, 

перакладчык, дзяржаўны дзеяч Беларусі, 

лаўрэат прэміі Ленінскага камсамола 

Беларусі (1972), Дзяржаўнай прэміі 

Беларусі імя Я. Купалы (1980), ураджэнец 

в. Шуляціна Расонскага раёна. 

29 жніўня  – 105 гадоў таму (1911) нарадзіўся Красноў Іван 

Тарасавіч (1911–1952), удзельнік 

вызвалення Віцебскай вобласці у Вялікую 

Айчынную вайну, Герой Савецкага Саюза 

(24.03.1945). 

30 жніўня  – 265 гадоў таму (1751) адліты Дзісенскі звон з бронзы, 

ліцейшчыкамі Іванам, Сцяпанам і 

Максімам Сініцамі. Помнік мастацкага 

ліцця 18 ст. у г. Дзісна Мёрскага раёна. 

31 жніўня  – 55 гадоў таму (1961) у Віцебску адкрыта СШ № 4. 

 

 
 

110 гадоў таму (1906) Віцебск наведаў рэжысёр У. Э. Меерхольд. 

95 гадоў таму (1921) адбыўся ІХ Віцебскі губернскі з’езд Саветаў. 

80 гадоў таму (1936) Віцебск наведаў наркам абароны СССР 

К. Я. Варашылаў. 

65 гадоў таму (1951) пабудавана электрастанцыя ў г. Талачыне. 

1 верасня  – 95 гадоў таму (1921) у Віцебску адкрылася выстава 

Ю. Пэна, прысвечаная 25-годдзю творчай 

дзейнасці. 

21 кастрычніка – 95 гадоў таму (1921) нарадзіўся Дзянісаў Павел 

Іванавіч, Герой Сацыялістычнай Працы, 

былы кіраўнік вытворчасці Наваполацкага 

нафтаперапрацоўчага завода. 

21 кастрычніка – 90 гадоў таму (1926) у Полацку выйшаў першы 

нумар літаратурнага альманаха 

«Наддзвінне». 

21 кастрычніка – 60 гадоў таму (1956) у Віцебску адкрыты помнік 

У. І. Леніну. 

23 кастрычніка – 25 гадоў таму (1991) заснаваны Музей Марка 

Шагала ў Віцебску паводле рашэння 

Віцебскага гарвыканкама ад 23.10.1991. 

24 кастрычніка – 115 гадоў таму (1901) нарадзілася Глебаўская Яніна 

Казіміраўна (1901–1978), народная 

артыстка Беларусі, актрыса Беларускага 

тэатра імя Я. Коласа. 

24 кастрычніка – 95 гадоў таму (1921) нарадзілася Траян Надзея 

Віктараўна, разведчыца партызанскай 

брыгады «Дзядзькі Колі», Герой 

Савецкага Саюза (29.10.1943), ураджэнка 

г. Дрысы (Верхнядзвінск). 

26 кастрычніка – 95 гадоў таму (1921) нарадзіўся Часнык Мікалай 

Лявонцьевіч (1921–1993), Герой 

Савецкага Саюза (22.08.1944), ураджэнец 

г. Оршы. 

26 кастрычніка – 85 гадоў таму (1931) у г. п. Руба створаны вапнавы 

завод. З 1978 г. – вытворчае аб’яднанне 

«Даламіт», з 1992 г. – ААТ. 

26 кастрычніка – 15 гадоў таму (2001) у Полацку ўстаноўлена 

скульптурная кампазіцыя «Крывічы» 

(скульптар А. Шатэрнік). 
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  1 верасня  – 90 гадоў таму (1926) нарадзіўся Пухаеў Аляксандр 

Спірыдонавіч, паэт, публіцыст, перакладчык, 

заслужаны дзеяч культуры Рэспублікі 

Асетыя (2001). З 1992 г. жыў у Віцебску. 

1 верасня  – 65 гадоў таму (1951) нарадзіўся Сауліч Уладзімір 

Уладзіміравіч, драматург, публіцыст, 

ураджэнец Глыбоцкага раёна. 

4 верасня  – 240 гадоў таму (1776) утвораны Дрысенскі павет у 

складзе Віцебскай губерні. 

4 верасня  – 50 гадоў таму (1966) нарадзіўся Дубкоў Міхаіл 

Вячаслававіч, беларускі спартсмен (інваспорт, 

лёгкая атлетыка), чэмпіён (1993), сярэбраны 

(1989, 1997) і бронзавы (1989) прызёр 

Сусветных гульняў глухіх, чэмпіён (1991), 

сярэбраны (1991, 1995, 1999, 2000) і бронзавы 

(1995, 1999) прызёр чэмпіянатаў Еўропы, 

трэнер, ураджэнец г. Віцебска. 

5 верасня  – 75 гадоў таму (1941) нарадзіўся Мандрык Іван 

Уладзіміравіч, гісторык, доктар 

гістарычных навук, ураджэнец в. Пасад 

Сенненскага раёна. 

7 верасня  – 105 гадоў таму (1911) нарадзіўся Дудо Пятро (сапр. 

Пётр Дзмітрыевіч; 1911–1958), журналіст, 

пісьменнік, ураджэнец Лепельскага раёна. 

7 верасня  – 85 гадоў таму (1931) было створана Віцебскае 

панчошна-трыкатажнае прадпрыемства «КІМ». 

9 верасня  – 70 гадоў таму (1946) зноў утвораны Коханаўскі раён 

з цэнтрам у г. п. Коханава. Раён уключаў 11 

сельсаветаў. Быў скасаваны 17 снежня 

1956 г. Тэрыторыя раёна ўвайшла ў склад 

Аршанскага і Талачынскага раёнаў. 

15 кастрычніка – 95 гадоў таму (1921) нарадзіўся Айзенштадт 

Веньямін Міхайлавіч, паэт, ураджэнец 

Аршанскага раёна. 

16 кастрычніка – 70 гадоў таму (1946) нарадзіўся Яршоў Ігар 

Анатольевіч, гісторык, краязнавец, 

ураджэнец г. Оршы. 

17 кастрычніка – 55 гадоў таму (1961) нарадзілася Хмяльніцкая 

Людміла Уладзіміраўна, гісторык, 

музейны работнік, краязнаўца. Працавала 

дырэктарам Музея Марка Шагала ў 

Віцебску (1998–2014). Займаецца 

даследаваннямі гісторыі і культуры 

Віцебска і Віцебшчыны XVIII – пачатку 

XX стст. Аўтар кніг па гісторыі і 

культуры Віцебшчыны, значнай колькасці 

артыкулаў у навуковым і перыядычным 

друку. Галоўны рэдактар часопіса 

«Віцебскі сшытак», галоўны рэдактар 

«Бюллетеня Музея Марка Шагала». 

18 кастрычніка – 105 гадоў таму (1911) пачало працаваць Віцебскае 

рэальнае вучылішча. 

19 кастрычніка – 200 гадоў таму (1816) нарадзіўся Маркс Максіміліян 

Восіпавіч (1816–1893), удзельнік 

рэвалюцыйнага руху 1860-х гг., 

даследчык Сібіры, мемуарыст, ураджэнец 

г. Віцебска. 

19 кастрычніка – 65 гадоў таму (1951) таму (1951) нарадзіўся 

Гаўрыкаў Віктар Феадосьевіч, віцэ-

адмірал, заслужаны ваенны спецыяліст 

Расіі, ураджэнец г. Полацка. 
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  9 верасня  – 70 гадоў таму (1946) утвораны Арэхаўскі раён, 

адміністрацыйна-тэрытарыяльная адзінка 

БССР у 1946–1956 гг. (быў скасаваны, а 

тэрыторыя перададзена Аршанскаму, 

Дубровенскаму, Лёзненскаму і 

Багушэўскаму раёнам). 

12 верасня  – 170 гадоў таму (1846) нарадзіўся Кайгародаў 

Дзмітрый Нічыпаравіч (1846–1924), 

расійскі прыродазнавец, біёлаг, фенолаг, 

арнітолаг, папулярызатар прыродазнаўства, 

педагог, ураджэнец г. Полацка. 

13 верасня  – 90 гадоў таму (1926) нарадзіўся Салаўёў Аляксандр 

Аляксандравіч, заслужаны дзеяч 

мастацтваў Беларусі, мастак Беларускага 

акадэмічнага драматычнага тэатра імя 

Я. Коласа. 

13 верасня  – 75 гадоў таму (1941) нарадзіўся Мігуноў Васіль 

Фёдаравіч, генерал-палкоўнік, ураджэнец 

Расонскага раёна. 

13 верасня  – 55 гадоў таму (1961) нарадзіўся Вітко Аляксандр 

Віктаравіч, адмірал, расійскі ваенна-марскі 

дзеяч, ураджэнец г. Віцебска, дзяцінства і 

юнацтва прайшлі ў Оршы. 

14 верасня  – 80 гадоў таму (1936) нарадзіўся Лазоўскі Анатоль 

Аляксандравіч, доктар ветэрынарных 

навук, прафесар, ураджэнец Віцебскага 

раёна. 

15 верасня  – 80 гадоў таму (1936) нарадзіўся Нікіфараў Аляксей 

Нічыпаравіч, вучоны ў галіне дзіцячай 

хірургіі, выдатнік аховы здароўя Беларусі, 

ураджэнец в. Шчалбова Гарадоцкага раёна. 

13 кастрычніка – 95 гадоў таму (1921) нарадзілася Нікандрава Ганна 

Аляксееўна (1921–1944), удзельніца 

вызвалення Віцебскай вобласці ў Вялікую 

Айчынную вайну, Герой Савецкага Саюза 

(24.03.1945), імем якой названа вуліца ў 

г. Дуброўна. 

13 кастрычніка – 70 гадоў таму (1946) нарадзіўся Якімовіч Юрый 

Аляксандравіч (1946–1994), беларускі 

гісторык архітэктуры, педагог. З 1986 г. 

выкладаў у Віцебскім педагагічным 

інстытуце. 

13 кастрычніка – 50 гадоў таму (1966) нарадзілася Глініна Наталля 

Міхайлаўна, беларуская спартсменка 

(скачкі на батуце), ураджэнка г. Віцебска. 

13 кастрычніка – 40 гадоў таму (1976) Беларускі дзяржаўны тэатр 

імя Я. Коласа ўзнагароджаны ордэнам 

Працоўнага Чырвонага Сцяга. 

14 кастрычніка – 105 гадоў таму (1911) нарадзіўся Броннікаў Міхаіл 

Максімавіч (1911–1983), удзельнік 

вызвалення Віцебскай вобласці ў Вялікую 

Айчынную вайну, Герой Савецкага Саюза 

(22.07.1944). 

14 кастрычніка – 75 гадоў таму (1941) нарадзіўся Шлеймовіч Макс 

Моўшавіч, беларускі архітэктар, былы 

галоўны архітэктар г. Наваполацка. 

15 кастрычніка – 110 гадоў таму (1906) пачаў дзейнічаць Віцебскі 

музычна-драматычны гурток. Аб`яднаў 

150 прадстаўнікоў мясцовай інтэлігенцыі. 

Існаваў да 1914 г. 

15 кастрычніка – 110 гадоў таму (1906) у Оршы адкрыта рэальнае 

вучылішча. Ліквідавана 16 верасня 1918 г. 

Зараз у будынку знаходзіцца СШ № 1. 
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  16 верасня  – 90 гадоў таму (1926) нарадзіўся Карповіч Мікалай 

Уладзіміравіч (1926–1992) у в. Сітцы 

Докшыцкага раёна, Герой Сацыялістычнай 

Працы, брыгадзір у саўгасе «Сітцы» 

Докшыцкага раёна. 

16 верасня  – 85 гадоў таму (1931) нарадзіўся Лысенка Пётр 

Фёдаравіч, беларускі археолаг, ураджэнец 

Полацкага раёна. 

16 верасня  – 70 гадоў таму (1946) нарадзіўся Законнікаў Сяргей 

Іванавіч, беларускі паэт, публіцыст, 

перакладчык, ураджэнец в. Слабада 

Бешанковіцкага раёна. 

17 верасня  – 100 гадоў таму (1916) нарадзілася Мацісава Лізавета 

Парфёнаўна (1916–1990), заслужаная 

артыстка Беларусі, актрыса Беларускага 

тэатра імя Я. Коласа (1951–1969). 

18 верасня  – 25 гадоў таму (1991) заснавана прадпрыемства па 

вытворчасці абутку павышанага камфорту і 

класічнага элегантнага абутку ў складзе 

абутковага холдынгу «Беларуская 

гарбарна-абутковая кампанія “Марка”» ў 

г. Віцебску. 

19 верасня  – 105 гадоў таму (1911) нарадзілася Бальшакова Марыя 

Мікалаеўна (1911–1998), Герой 

Сацыялістычнай Працы ураджэнка 

в. Смальяны (цяпер Аршанскі раён 

Віцебскай вобласці). 

19 верасня  – 70 гадоў таму (1946) нарадзіўся Батальёнак Ягор 

Ягоравіч, беларускі мастак, жывапісец, 

графік, ураджэнец Чашніцкага раёна. 

 

5 кастрычніка – 70 гадоў таму (1946) нарадзіўся Лоўкіс Зянон 

Валянцінавіч, беларускі вучоны ў галіне 

тэхналогіі вытворчасці прадуктаў 

харчавання, механізацыі сельскай 

гаспадаркі, член-карэспандэнт НАН 

Беларусі, заслужаны дзеяч навукі 

Беларусі, ураджэнец Пастаўскага раёна. 

5 кастрычніка – 15 гадоў таму (2001) створаны Шаркаўшчынскі 

цэнтр рамёстваў. 

10 кастрычніка – 220 гадоў таму (1796) нарадзіўся Без-Карніловіч 

Міхаіл Восіпавіч (1796–1862), беларускі 

гісторык, краязнавец, этнограф, тапограф, 

які займаўся вывучэннем Віцебскай губерні. 

11 кастрычніка – 130 гадоў таму (1886) нарадзіўся Кіркіж Купрыян 

Восіпавіч (1886–1932), савецкі партыйны і 

дзяржаўны дзеяч, ураджэнец Лепельскага 

павета. 

12 кастрычніка – 80 гадоў таму (1936) нарадзіўся Васільеў Уладзімір 

Сямёнавіч, вучоны-інфекцыяніст, выдатнік 

аховы здароўя СССР, ураджэнец г. Віцебска. 

12 кастрычніка – 80 гадоў таму (1936) нарадзіўся Кулакоў Уладзімір 

Панцялеевіч, ураджэнец Расіі, партыйны і 

гаспадарчы дзеяч Беларусі. З 1983 г. – 1-ы 

намеснік старшыні выканкама Віцебскага 

абласнога Савета дэпутатаў. З 1984 г. – 

старшыня выканкама Віцебскага 

абласнога Савета народных дэпутатаў. 

12 кастрычніка – 60 гадоў таму (1956) нарадзілася Лісіца Тамара 

Паўлаўна, беларускі  мастак дэкаратыўна-

прыкладнога мастацтва, выкладчык 

Віцебскага дзяржаўнага каледжа культуры і 

мастацтваў. 
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 20 верасня  – 50 гадоў таму (1966) нарадзіўся Сумнікаў Ігар 

Канстанцінавіч, спартсмен (веласіпедны 

спорт, шашэйныя гонкі), чэмпіён (1984, 

1985) і сярэбраны прызёр (1987) 

чэмпіянатаў свету, ураджэнец г. Оршы. 

21 верасня  – 235 гадоў таму (1781) зацверджаны герб г. Дрысы 

(Верхнядзвінска). 

21 верасня  – 235 гадоў таму (1781) зацверджаны новы герб г. Віцебска. 

21 верасня  – 95 гадоў таму (1921) нарадзіўся Бельскі Міхаіл 

Лявонцьевіч, беларускі мастак, графік, 

ураджэнец г. Сянно. 

21 верасня  – 65 гадоў таму (1951) нарадзіўся Асіноўскі Святаслаў 

Маркавіч, гісторык, член Саюза журналістаў 

Беларусі, ураджэнец Аршанскага раёна. 

21 верасня  – 45 гадоў таму (1971) уведзены ў дзеянне 4-ы 

энергаблок Лукомльскай ДРЭС. 

24 верасня  – 105 гадоў таму (1911) нарадзіўся Альтшулер Сямён 

Аляксандравіч (1911–1983), фізік, 

ураджэнец г. Віцебска. 

25 верасня  – 60 гадоў таму (1956) нарадзілася Чуміна (па мужу 

Палюх) Таццяна Юр'еўна, беларуская 

спартсменка (скачкі на батуце), бронзавы 

прызёр чэмпіянату свету (1978), чэмпіёнка 

(1974) і сярэбраны прызёр (1977) чэмпіянатаў 

Еўропы, ураджэнка г. Віцебска. 

25 верасня  – 20 гадоў таму (1996) створаны гідралагічны заказнік 

рэспубліканскага значэння «Швакшты» ў 

Пастаўскім раёне. 

26 верасня  – 105 гадоў таму (1911) нарадзіўся Ерашоў Іван 

Міхайлавіч (1911–1948), Герой Савецкага 

Саюза (04.02.1944), ураджэнец г. Лепеля. 

 
 

110 гадоў таму (1906) у Віцебску адбылася І канферэнцыя абласнога 

саюза РСДРП Літвы і Беларусі. 

95 гадоў таму (1921) у Віцебску адкрыты педагагічны тэхнікум. 

З 1937 г. – педагагічнае вучылішча, якое існавала да Вялікай Айчыннай 

вайны. 

85 гадоў таму (1931) адкрыта Полацкае медыцынскае вучылішча. 

20 гадоў таму (1996) рэарганізаваны малочны камбінат г. Віцебска ў 

ААТ «Малако». 

1 кастрычніка – 150 гадоў таму (1866) адкрыты рух цягнікоў праз 

Віцебск па Рыга-Арлоўскай чыгунцы. 

1 кастрычніка – 85 гадоў таму (1931) у Віцебску здадзены ў 

эксплуатацыю шчацінна-шчотачны 

камбінат У 1935 г. – прысвоена імя 

Куйбышава. 

1 кастрычніка – 85 гадоў таму (1931) завершана будаўніцтва 

Чашніцкага льнозавода. 

1 кастрычніка – 50 гадоў таму (1966) у Полацку закладзены парк 

культуры і адпачынку імя 50-годдзя 

Савецкай улады. 

2 кастрычніка – 100 гадоў таму (1916) нарадзіўся Маркевіч Сяргей 

Васілевіч (1916–1996), беларускі фізіка-

хімік, ураджэнец Ушацкага раёна. 

4 кастрычніка – 10 гадоў таму (2006) утворана Віцебская абласная 

арганізацыя Беларускага прафсаюза 

банкаўскіх і фінансавых работнікаў. 
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