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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.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

акадэмічны тэатр імя Якуба Коласа. 

Яна вельмі любіла сваю прафесію, радавалася поспехам сваіх 

сяброў па сцэне, шчыра перажывала за няўдачы іншых. 

Прэм’ер у Зінаіды Ігнатаўны было больш за 250. Гэта вельмі 

вялікая лічба для артыста. Яна выканала шмат галоўных роляў. І кожная 

з’яўлялася падзеяй. Але ніколі не цуралася і другарадных, калі трэба, 

выходзіла ў масоўках, бо ўсё лічыла важным для поспеху спектакля. А 

яшчэ сваім багатым вопытам шчодра дзялілася з акцёрскай моладдзю. 

Памерла З. І. Канапелька 27 мая 1997 года. Пахавана ў Віцебску. 
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  У 2018 ГОДЗЕ СПАЎНЯЕЦЦА: 

 

940 гадоў таму (1078) упершыню згадваецца вёска Лукомль 

Чашніцкага раёна ў «Поучении» Уладзіміра Манамаха пры 

апісанні пахода на Усяслава Брачыславіча. 

940 гадоў таму (1078) упершыню згадваецца Друцк у летапісах. 

890 гадоў  таму (1128) у Полацку быў заснаваны праваслаўны жаночы 

Спаса-Еўфрасіннеўскі манастыр. 

815 гадоў таму (1203) упершыню ўпамінаецца старажытны горад 

Полацкага княства Герцыке (Герцак, Герсіке, Герсік, 

Гарцыке) у «Хроніцы Лівоніі» Генрыха Латвійскага як 

багатая княжацкая разідэнцыя з некалькімі праваслаўнымі 

цэрквамі. У 1230 г. – перайшоў пад уладу рыжскага епіскапа. 

620 гадоў таму (1398) пад кіраўніцтвам майстра з Кёнігсберга ў Оршы 

пачалося ўзвядзенне пяцівежавага мураванага замка, 

завершанае ў 1407 г. 

605 гадоў таму (1413) Віцебск наведаў Ян Гус Іеранім Пражскі з мэтай 

прапаганды гусіцкага вучэння. 

585 гадоў таму (1433) упершыню быў упамянуты горад Талачын як 

горад ВКЛ на рацэ Друць. 

545 гадоў таму (1473) з’явіліся першыя звесткі пра вёску Дунілавічы ў 

Пастаўскім раёне як уладанне князя А. Ю. Гальшанскага ў ВКЛ. 

520 гадоў таму (1498) у Полацку быў заснаваны кляштар 

бернардзінцаў. 

515 гадоў таму (1503) у гістарычных крыніцах упершыню згадваецца 

г. п. Обаль Шумілінскага раёна як сяло ў Полацкім 

ваяводстве ВКЛ, валоданне Зяновічаў. 

515 гадоў таму (1503) стаў вядомы гарадскі пасёлак Шаркаўшчына ў 

ВКЛ як маёнтак Зяновічаў, потым належыла Сапегам, 

Дамброўскім і Лапацінскім. 

 

сыграла камедыйны і драматычны эцюды, хаця яшчэ і не ведала, што 

азначае гэтае незвычайнае слова – «эцюд». Сыграла ўдала – раптам 

з'явіліся і шчырасць, і фантазія, і вера ў свае сілы... 

Так 12 красавіка 1934 года Зінаіда Канапелька стала студыйкай. 

Адначасова закончыла і сярэднюю школу. У студыі, якую закончыла ў 

1938 годзе, навучэнцы мелі магчымасць сустракацца з вядомымі 

акцёрамі і рэжысёрамі, якія запрашаліся ў тэатр на пастаноўкі. 

Студыйцаў пастаянна займалі ў масавых сцэнах. Упершыню 

Канапелька на прафесійнай сцэне выступіла ў тым жа 1934 годзе, калі ў 

спектаклі «Цудоўны сплаў» У. Кіршона іграла ў масоўцы, а потым 

атрымала ролю. У спектаклі «Неўміручасць» паводле «Амерыканскай 

трагедыі» Т. Драйзера сыграла ролю журналісткі. Потым былі і іншыя 

ролі, галоўным чынам, у спектаклях, пастаўленых па творах замежных 

аўтараў. 

Калі скончылася вучоба ў студыі, яе прынялі ў тэатр. Пачаўся 

новы этап у жыцці артысткі. Было шмат добрых роляў, у тым ліку і 

Насці ў «Несцерку» В. Вольскага. 

Потым была вайна. У эвакуацыі ва Уральску, у Арэхава-Зуеве, у 

Маскве – усюды ігралі віцебскія артысты «Несцерку» на беларускай 

мове. І ўсюды гледачы добра разумелі іх. Зінаіда Ігнатаўна іграла ролю 

Настачкі. Яна была яе першай выканаўцай. 

Потым было вяртанне ў звявечаны вайною Віцебск, які 

паступова і даволі хутка быў узняты з руін, адбудаваны тымі, хто 

вярнуўся з фронту, хто прыехаў з эвакуацыі. А ў тэатры рэпеціраваліся 

новыя спектаклі, былі новыя ролі і новыя знаёмствы. Зінаіду Ігнатаўну 

лёс звязаў з такімі вядомымі драматургамі і пісьменнікамі, як Пятрусь 

Броўка, Пятро Глебка, Віталь Вольскі, Кандрат Крапіва, Андрэй 

Макаёнак, Кастусь Губарэвіч, Іван Шамякін. Пасля вайны у тэатр 

прыязджаў Якуб Колас. Зінаіда Канапелька іграла і ў спектаклях, 

пастаўленых па яго творах. Тэатру было прысвоена імя гэтага народнага 

пісьменніка рэспублікі. З БДТ-2 ён ператварыўся ў Беларускі дзяржаўны 
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  515 гадоў таму (1503) стала вядома пра вёску Тулава ў Віцебскім раёне 

як цэнтр воласці Віцебскага ваяводства ВКЛ (на той час 

належыла княгіні А. Жылінскай). 

500 гадоў таму (1518) першы раз упамінаецца ў пісьмовых крыніцах 

г. Барань Аршанскага раёна як сяло ВКЛ ва ўладанні князя 

К. І. Астрожскага. У 1598 г. – К. Радзівіл заснаваў тут мястэчка. 

490 гадоў таму (1528) нарадзіўся Курбскі Андрэй Міхайлавіч (1528–

1583), расійскі ваенны і палітычны дзеяч, пісьменнік-

публіцыст. У 1562 г. – кіраваў паходам на Віцебск. 

455 гадоў таму (1563) князь Андрэй Курбскі спаліў ваколіцы Оршы. 

455 гадоў таму (1563) у летапісе ўпершыню ўпамінаецца г. п. Сураж, 

калі вялікі князь ВКЛ Жыгімонт II загадаў ваяводу 

С. Збаражанскаму пабудаваць тут замак. У 1569 г. – Сураж 

атрымаў герб. 

455 гадоў таму (1563) на левым беразе ракі Дзісна Мёрскага раёна 

згадваецца сяло Дзісна (7 двароў). У 1569 г. – гораду прысвоена 

магдэбургскае права і герб-лодка з распушчаным ветразем. 

455 гадоў таму (1563) узведзены Суражскі замак паводле загаду 

вялікага князя і караля Жыгімонта II Аўгуста. 

455 гадоў таму (1563) пабудаваны Полацкі Ніжні замак (Стралецкі замак) 

паводле загаду цара Івана IV Грознага пасля ўзяцця Полацка 

рускімі войскамі. Замак прымыкаў да Полацкага Верхняга замка. 

455 гадоў таму (1563) пабудаваны Казьянскі замак (Казьянская 
крэпасць) у час Інфлянцкай вайны па загадзе рускага цара 
Івана IV Грознага як памежная крэпасць. 

455 гадоў таму (1563) адбылася Полацкая абарона ў час Інфлянцкай 
вайны 1558–1582 гг. Зімой 1563 г. Полацк быў абложаны 
больш як 60-тысячнай арміяй цара Івана IV Грознага. 

455 гадоў таму (1563) упершыню згадваецца вёска Германавічы 
Шаркаўшчынскага раёна пад назвай Ерманавічы як сяло 
ВКЛ на мяжы з Полацкім ваяводствам. 

 

 

КАНАПЕЛЬКА ЗІНАІДА ІГНАТАЎНА 

Да 100-годдзя з дня нараджэння (1918) 

 

Канапелька Зінаіда Ігнатаўна (1918–1997) – народная артыстка 

Рэспублікі Беларусь, ганаровы грамадзянін горада Віцебска. 

Нарадзілася 25 снежня 1918 года ў Багушэўску. Вучылася ў чыгуначнай 

сярэдняй школе ў Віцебску, бо ў гэты горад пераехалі яе бацькі. Калі 

вучылася ў старэйшых класах, нярэдка заходзіла ў студыю пры Другім 

Беларускім дзяржаўным тэатры (БДТ-2). Заходзіла паглядзець, як 

адбываюцца ўступныя экзамены. А яны праводзіліся адкрыта, прама ў 

фае тэатра. Прысутнічалі тут і артысты, і іншыя работнікі, усе, хто 

хацеў. Журы складалася з вядучых акцёраў. 

Сяброўкі Зінаіды лічылі, што яна абавязкова павінна быць 

актрысай. Яны ж і аднеслі яе заяву дырэктару тэатра, настойліва 

папрасіўшы яго, каб Канапельку паглядзела камісія. 

Неўзабаве яе выклікалі ў тэатр. У кабінеце дырэктара сабралася 

журы. Гэта былі вядучыя артысты А. Ільінскі, Я. Глебаўская, 

Р. Кашэльнікава, Ю. Чарноў, Ц. Сяргейчык, загадчык музычнай часткі 

Л. Маркевіч, рэжысёр С. Розанаў. Папрасілі прачытаць верш. Ад 

хвалявання Зінаіда Ігнатаўна забылася тэкст. I байку I. Крылова 

«Варона і лісіца» да канца не дачытала. 

Але выручыла прапанова Леаніда Аляксеевіча Маркевіча што-

небудзь праспяваць. Ён падышоў да піяніна. Выканала адну песню, 

другую. Убачыла зацікаўленыя, добрыя твары. На наступны дзень 
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  450 гадоў таму (1568) нарадзіўся Кішка Януш Станіслававіч (каля 

1568–1654), вайсковы і дзяржаўны дзеяч ВКЛ. З 1621 г. – 

ваявода полацкі. У час вайны Расіі з Рэччу Паспалітай 1632–

1634 гг. абараняў Полацк. 

440 гадоў таму (1578) аршанскім падстарастам быў Васіль Цяпінскі, 

беларускі гуманіст, кнігавыдавец, ураджэнец Лепельшчыны. 

435 гадоў  таму (1583) нарадзіўся Сялява Антоній (свецкае імя 

Анастасій) (1583–1655), уніяцкі архіепіскап полацкі, віцебскі 

і мсціслаўскі. Мітрапаліт Кіеўскі і Галіцкі ў Рэчы 

Паспалітай. Ураджэнец Полацкага ваяводства. 

430 гадоў таму (1588) Оршу наведаў Канстанцінопальскі Патрыярх. 

425 гадоў таму (1593) Оршу наведаў і апісаў яе ў сваім дзённіку пасол 

Імператара Аўстрыі Мікалай Варкач. 

415 гадоў таму (1603) у Пастаўскім раёне пабудаваны касцёл Іаана 

Хрысціцеля. 

410 гадоў таму (1608) у Докшыцах Станіслаў Кішка заснаваў драўляны 

касцёл. 

405 гадоў таму (1613) Гарадок пазначаны на карце ВКЛ. 

395 гадоў таму (1623) заснаваны Аршанскі Куцеінскі Богаяўленскі 

манастыр як праваслаўны мужчынскі манастыр. З’яўляецца 

помнікам архітэктуры барока. 

385 гадоў таму (1633) у Віцебску быў заснаваны мужчынскі Маркаў 

манастыр. 

385 гадоў таму (1633) адбылося Полацкае паўстанне. Гараджане 

выступілі супраць гарадской рады ў час вайны Расіі з Рэччу 

Паспалітай 1632–1634 гг. 

380 гадоў таму (1638) пабудаваны Беразвецкі манастыр базыльян з 

дрэва ў в. Беразвечча (цяпер у межах г. Глыбокае). У 1756–

1763 гг. – узведзены мураваны манастыр. З’яўляецца 

помнікам архітэктуры стылю віленскага барока. 

 

Таварыства, надрукаваў нарыс «Сад Саломінка».  

У 1931 годзе Красавіцкіх «раскулачылі», а жонку Пятра 

Мацвеевіча арыштавалі. З вялікімі цяжкасцямі П. Красавіцкі дабіўся яе 

вызвалення і выехаў з сям’ёй у Маскву. Ён назаўсёды пакінуў дарагія 

мясціны, але ўспамінаў радзіму да самой смерці. Памёр П. М. Красавіцкі 

6 верасня 1950 года. 

Петр Мацвеевіч Красавіцкі – аўтар твораў «Памятники церковной 

старины Полоцко-Витебского края и их охранение» (Витебск, 1911) і 

«Генерал-майор Я. П. Кульнев и бой под Клястицами» (Витебск, 1912). 
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  375 гадоў таму (1643) пачалося будаўніцтва Друйскага касцёла і 

манастыра бернардзінцаў у Браслаўскім раёне (да 1646 г.). 

З’яўляецца помнікам архітэктуры барока. 

370 гадоў таму (1648) у Куцейне (Орша) адкрылася брацкая школа. 

365 гадоў таму (1653) у Куцеінскай друкарні выдадзена на 

царкоўнаславянскай мове кніга Сільвестра Косава «Дзідаскалія, 

альбо Навука... аб сямі сакраментах, альбо тайнах». 

365 гадоў таму (1653) у Куцеінскай друкарні Іаіль Труцэвіч выдаў 

кнігу Памвы Бярынды «Лексікон славенароскі, імёнаў 

тлумачэнне». 

350 гадоў таму (1668) Оршу наведаў і зрабіў яе апісанне пасол Рэчы 

Паспалітай у Расіі Бернард Танер. 

350 гадоў таму (1668) нарадзіўся Кішка Леў (1668–1728), уніяцкі 

царкоўны дзеяч Рэчы Паспалітай, пісьменнік і перакладчык. 

У 1699–1708 гг. – архімандрыт Полацкага Барысаглебскага 

манастыра. Ураджэнец г. Ковель Валынскай вобласці (Украіна). 

340 гадоў таму (1678) Кароль Польскі і Вялікі Князь Літоўскі Ян III 

Сабескі надаў Смалянам статус мястэчка. 

335 гадоў таму (1683) заснаваны касцёл і кляштар дамініканцаў у 

в. Дунілавічы Пастаўскага раёна па фундацыі Л. Белазор. 

Мураваны касцёл узведзены ў 1769–1773 гг. на месцы былога 

драўлянага пры 2-павярховым кляштары дамініканцаў. У 1866 г. 

будынак перададзены праваслаўным, з 1919 г. – вернуты 

католікам. З’яўляецца помнікам архітэктуры позняга барока. 

325 гадоў  таму (1693) у езуіцкай калегіі ў Оршы быў створаны 

рукапісны зборнік драм і інтэрмедый, вядомы пад назвай 

«Аршанскі кодэкс». 

310 гадоў таму (1708) падчас Паўночнай вайны быў узарваны вядомы 

замак у Смалянах. 

310 гадоў таму (1708) войскі Пятра І, адступаючы на Украіну, спалілі 

Оршу. 

скончыў гэту навучальную ўстанову з адзнакай і быў прызваны на 

ваенную службу, якую праходзіў на флоце ў якасці ўрача. Так яму 

давялося пабываць у Егіпце і Канстанцінопалі. У сувязі з пачаткам руска-

японскай вайны 1904–1905 гг. урач П. Красавіцкі быў накіраваны на 

Далёкі Усход, дзе яму давялося перажыць усе цяжкасці ваеннай кампаніі 

разам з радавымі салдатамі. 

У 1906–1914 гг. Пётр Мацвеевіч займаўся прыватнай 

медыцынскай практыкай у Віцебску, адначасова выкладаў у настаўніцкім 

інстытуце (1911–1912). З’яўляўся членам Віцебскай вучонай архіўнай 

камісіі (1909–1918). У час Першай сусветнай вайны працаваў у 

санітарным упраўленні арміі, жыў у Петраградзе, затым у Свеаборгу 

(займаў пасаду галоўнага ўрача крэпасці) і Гельсінгфорсе. 

Восенню 1917 года П. М. Красавіцкі вярнуўся ў Віцебск. У 1920–

1924 гг. працаваў у Віцебскім губернскім статыстычным бюро і выкладаў 

анатомію і фізіялогію чалавека ў інстытуце народнай асветы. Быў членам 

Камісіі па ахове помнікаў даўніны і мастацтва (1919–1924). 

Усё сваё жыццё Пётр Мацвеевіч быў глыбока веруючым 

чалавекам. У 1920-х гг. ён з’яўляўся старшынёй прыходскага савета 

Успенскага сабора ў Віцебску і горача адстойваў інтарэсы праваслаўнай 

царквы перад уладамі. Ён быў ініцыятарам адбудовы Віцебскай Ільінскай 

царквы, якая згарэла ў 1904 годзе, і ахвяраваў уласныя сродкі на праект 

аднаўлення гэтага храма. 

У 1906 годзе П. М. Красавіцкі набыў хутар Саломінка каля 

Бешанковічаў і з дапамогай садавода-аматара Я. К. Мароза заклаў сад і 

парк на плошчы каля 10 гектараў. Для ажыццяўлення сваёй ідэі Пётр 

Мацвеевіч выпісваў не толькі спецыяльную літаратуру, але і дрэвы, 

кусты, якія не характэрны для Беларусі. Не ўсё, што было пасаджана, 

вырасла, але ў цэлым вопыт удаўся на славу. На працягу двух 

дзесяцігоддзяў сад карыстаўся заслужанай вядомасцю. У кнізе 

«Віцебшчына», выдадзенай Віцебскім Акруговым Таварыствам 

Краязнаўства ў 1925 годзе, П. Красавіцкі, які з’яўляўся членам 
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  310 гадоў таму (1708) Докшыцы былі спалены шведамі ў Паўночную 
вайну. 

310 гадоў таму (1708) Пётр I жыў у Бешанковічах, дзе падчас 

Паўночнай вайны знаходзілася яго кватэра. 

285 гадоў таму (1733) С. Зямковіч выдаў зборнік гістарычных 

дакументаў пра Віцебск – «Кнігу прывілеяў». 

285 гадоў таму (1733) нарадзіўся Тызенгаўз Антоній (1733–1785), 

палітычны і грамадскі дзеяч ВКЛ. Ураджэнец Гродзеншчыны. 

275 гадоў  таму (1743) у Віцебску пачалося будаўніцтва жылога 

корпуса базыльянскага манастыра і Успенскага сабора. 

270 гадоў таму (1748) нарадзіўся Ангіяліні Каэтан (1748–1816), 

архітэктар. З 1786 г. – жыў у Віцебску, дзе выкладаў 

французскую мову. У 1789–1796 гг. – архітэктуру ў 

калегіуме езуітаў. Ураджэнец Італіі. 

260 гадоў таму (1758) пачалося ўзвядзенне мураванага базыльянскага 

кляштара ў Оршы. 

255 гадоў таму (1763) у Віцебску было адкрыта рускае гандлёвае 

консульства. 

255 гадоў таму (1763) нарадзіўся Раймунд Бжэзоўскі (1763–1842), 

рэктар Полацкай рымска-каталіцкай духоўнай акадэміі. 

250 гадоў таму (1768) складзены «Віцебскі летапіс» Панцырнага і Аверкі, 

помнік гарадскога летапісання Беларусі 18 ст. Летапіс складзены 

на польскай мове жыхаром Віцебска С. Аверкам на аснове 

мясцовага летапісу М. Панцырнага (звесткі за 896–1709 гг.), 

кароткіх гістарычных запісаў Чарноўскіх (1601–1633 гг.) і 

Г. Аверкі (1733–1757 гг.), а таксама матэрыялаў, сабраных аўтарам. 

245 гадоў таму (1773) Лепель стаў цэнтрам Полацкага ваяводства. 

245 гадоў таму (1773) быў узведзены Дзісенскі касцёл і кляштар 
францысканцаў з каменю на месцы папярэдняга храма. 
З’яўляецца помнікам архітэктуры позняга барока ў г. Дзісна 
Мёрскага раёна. 
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КРАСАВІЦКІ ПЁТР МАЦВЕЕВІЧ 

Да 145-годдзя з дня нараджэння (1873) 

 

Красавіцкі Пётр Мацвеевіч (1873–1950) – беларускі 

краязнавец, урач, педагог. Нарадзіўся 6 снежня 1873 года ў Віцебску. 

Пасля заканчэння Віцебскай духоўнай семінарыі вучыўся на 

медыцынскім факультэце Тартускага ўніверсітэта. У 1902 годзе ён 
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  245 гадоў таму (1773) утвораны Гарадоцкі павет (адміністарцыйна-

тэрытарыяльная адзінка ў Расійскай імперыі, БССР і РСФСР) 

на тэрыторыі былога Віцебскага павета, які адыйшоў да Расіі 

пасля 1-га падзелу Рэчы Паспалітай, у складзе Віцебскай 

правінцыі Пскоўскай губерні. 17.07.1924 г. – павет скасаваны. 

245 гадоў таму (1773) утвораны Віцебскі павет (адміністрацыйна-

тэрытарыяльная адзінка ў 18–20 гг. у Расійскай імперыі, 

БСССР і РСФСР) на тэрыторыі былога Віцебскага павета 

ВКЛ, якая адыйшла да Расіі пасля 1-га падзелу Рэчы 

Паспалітай, у складзе Віцебскай правінцыі Пскоўскай 

губерні. З 1777 г. – у Полацкай. З 1796 г. – у Беларускай. З 

1820 г. – у Віцебскай губерні. 

245 гадоў таму (1773) утвораны Аршанскі павет (адміністрацыйна-

тэрытарыяльная адзінка ў 18–20 ст. у Расійскай імперыі, 

РСФСР і БССР) у Магілёўскай губерні як адзін з трох 

паветаў Аршанскай правінцыі (1772–1777). З 18.11.1920 г. – 

у Віцебскай губерні. 17.07.1924 г. – скасаваны, тэрыторыя 

ўключана ў Аршанскую акругу. 

240 гадоў таму (1778) быў распрацаваны першы генеральны план 

забудовы г. Віцебска і г. Оршы. 

240 гадоў таму (1778) Оршу наведаў англійскі гісторык і падарожнік 

Уільям Кокс. У 1802 г. у Лондане выдадзены яго дарожныя 

нататкі. 

235 гадоў таму (1783) у Оршы быў закладзены гарадскі парк. 

235 гадоў таму (1783) у Барані заснаваны драцяна-цвіковы завод, які 

паклаў пачатак вядомаму ў краіне прадпрыемству «Лёс». 

235 гадоў таму (1783) быў складзены атлас і карты Аршанскага павета. 

235 гадоў таму (1783) нарадзіўся Міхановіч Ян (1783–1814), рэлігійны 

дзеяч, езуіт. Працаваў выкладчыкам славеснасці ў Полацкім 

калегіуме. 

 

Ластоўскі быў адным з тых палітыкаў, што стаялі ля вытокаў 

абвешчанай 25 сакавіка 1918 года Беларускай Народнай Рэспублікі. У 

снежні 1919 года ён узначаліў яе Раду міністраў. 

У 1923 годзе Вацлаў Ластоўскі займаецца палітычнай дзейнасцю, 

жыве ў эміграцыі ў Коўне, займаецца рэдагаваннем часопісу «Крывіч». У 

Коўне ён выпускае свае знакамітыя працы «Расійска-крыўскі (беларускі) 

слоўнік» і «Гісторыя беларускай (крыўскай) кнігі». 

У 1927 годзе, паверыўшы ў лібералізацыю Савецкай Беларусі, 

вяртаецца на радзіму, дзе некаторы час працуе дырэктарам дзяржаўнага 

музея БССР. З 1928 года В. Ластоўскі – неадменны сакратар і акадэмік 

АН БССР. 

18 ліпеня 1930 года Вацлава Ластоўскага арыштавалі. У яго 

кватэры супрацоўнікі Дзяржаўнага палітычнага ўпраўлення правялі 

вобыск. З бібліятэкі забралі шмат рукапісаў. Акадэміка Ластоўскага 

саслалі ў Саратаў. Працаваў загадчыкам аддзела рэдкіх рукапісаў 

біблітятэкі Саратаўскага універсітэта. Паўторна арыштаваны 20 жніўня 

1937. 23 студзеня 1938 года Ваенная калегія Вярхоўнага суда СССР 

прыгаварыла Вацлава Ластоўскага да растрэлу. Рэабілітаваны ў 1988 

годзе. Адноўлены ў званні акадэміка НАН Беларусі ў 1990. 
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  230 гадоў таму (1788) нарадзіўся Сухазанет Іван Ануфрыевіч (1788–

1861), генерал артылерыі. У вайну 1812 г. – камандаваў 

артылерыйскімі часцямі, удзельнічаў у баях каля Друі, 

Клясціцаў, Чашнікаў, Бярэзінскай аперацыі 1812. 

230 гадоў таму (1788) пачалі стварацца Полацкія гімназіі 

(агульнаадукацыйныя навучальныя ўстановы сярэдняга або 

павышанага пачатковага ўзроўню). 

225 гадоў таму (1793) пасля паездкі ў Беларусь (Віцебск, Дуброўна, 

Лёзна, Шклоў) расійскі паэт Гаўрыла Раманавіч Дзяржавін 

прадставіў «Меркаванне пра адхіленне ў Беларусі голаду і 

ўладкаванні быту яўрэяў». 

225 гадоў таму (1793) утвораны Пастаўскі павет у Мінскай губерні, 

скасаваны ў 1795 г., тэрыторыя перададзена Вілейскаму і 

Дзісенскаму паветам. З восені 1939 г. – у БССР. З 4.12.1939 г. –  

у Вілейскай вобласці. 15.01.1940 г. – скасаваны, на яго 

тэрыторыі ўтвораны Пастаўскі, Дунілавіцкі і Мядзельскі раёны. 

225 гадоў таму (1793) утвораны Докшыцкі павет (адміністрацыйна-

тэрытарыяльная адзінка ў Расійскай імперыі) у складзе 

Мінскай губерні з частак тэрыторыі былых Ашмянскага і 

Мінскага паветаў ВКЛ, якія адыйшлі да Расіі пасля 2-га 

падзелу Рэчы Паспалітай. Скасаваны ў пачатку 1797 г. 

(тэрыторыя падзелена паміж Барысаўскім і Вілейскім 

паветамі Мінскай губерні). 

225 гадоў таму (1793) утвораны Лепельскі павет (адміністрацыйна-

тэрытарыяльная адзінка ў 18–20 ст. у Расійскай імперыі, 

БССР і РСФСР) на тэрыторыі Полацкага ваяводства, 

далучанай да Расійскай імперыі пасля 2-га падзелу Рэчы 

Паспалітай. У 1796 г. – далучаны да Полацкага павета. У 

1802 г. – адноўлены. Пасля 01.11.1917 г. – у складзе 

Віцебскай губерні РСФСР. 

 

 

 

ЛАСТОЎСКІ ВАЦЛАЎ ЮСТЫНАВІЧ 

Да 135-годдзя з дня нараджэння (1883) 

 

Ластоўскі Вацлаў (1883–1938) – беларускі грамадска-палітычны 

дзеяч, гісторык, філолаг, этнограф, публіцыст, пісьменнік, 

літаратуразнавец. Нарадзіўся 8 лістапада 1883 года ў фальварку Калеснікi 

Дзісенскага павета Віленскай губерні. Пачатковую адукацыю атрымаў 

дома, затым вучыўся ў вясковай школе. Нейкі час В. Ластоўскі навучаўся 

лекарскай прафесіі. У 1896 годзе ён перабраўся ў Вільню, дзе тры гады 

навучаўся купецкай справе. 

У 1899 годзе Ластоўскі накіраваўся ў Пецярбург. Там зарабляў на 

жыццё працай бухгалтара, бібліятэкара, а ў вольны час слухаў лекцыі ва 

ўніверсітэтах. У 1906 годзе яго арыштоўваюць за прапаганду 

сацыялістычных ідэй і на некалькі месяцаў адпраўляюць за краты. 

З 1906 года Вацлаў Ластоўскі жыве ў Рызе, дзе становіцца 

сябрам Беларускай Сацыялістычнай Грамады. Пачынае супрацоўнічаць з 

газетай «Наша Ніва», а ў 1909 годзе становіцца яе сакратаром. У 1910 

годзе выдае кнігу «Кароткая гісторыя Беларусі», у якой упершыню 

спрабуе сістэматызаваць гістарычныя веды пра беларускі край. 

У 1916–1917 гг. Вацлаў Ластоўскі рэдагаваў у Вільні грамадска-

палітычную і літаратурную газету нацыянальна-дэмакратычнага кірунку 

«Гоман». Ён працаваў у Беларускай Сацыялістычнай Грамадзе. Стаў 

адным з аўтараў «Мэмарандуму прадстаўнікоў Беларусі», які адстойваў 

правы беларускага народа на нацыянальна-дзяржаўнае развіццё. 

Мемарандум быў прадстаўлены ў 1916 годзе на міжнароднай 

канфэрэнцыі ў Лазане. 
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  215 гадоў таму (1803) у Санкт-Пецярбургу былі выдадзены «Запіскі 

падарожжа па Заходніх правінцыях Расейскай дзяржавы» 

расійскага акадэміка В. М. Севяргіна, у якіх змешчана 

апісанне Оршы. 

215 гадоў таму (1803) у Оршы на месцы Рагвалодава каменя 

пабудавана драўляная Барысаглебская царква. 

210 гадоў таму (1808) адкрылася Віцебская мужчынская 

Аляксандраўская гімназія. Праіснавала да 1917 г.  

210 гадоў таму (1808) нарадзіўся Касовіч Ігнацій Андрэевіч (1808–

1878), філолаг, прафесар Варшаўскага ўніверсітэта. 

Ураджэнец Віцебскай губерні. 

205 гадоў таму (1813) капітан-інжынер расійскай арміі Гозіуш зняў 

карту Оршы. 

195 гадоў таму (1823) было створана Віцебскае, Магілёўскае і 

Смаленскае генерал-губернатарства з цэнтрам у Віцебску. 

Існавала да 1856 г. 

190 гадоў таму (1828) Віцебск наведаў пісьменнік М. В. Гогаль. 

190 гадоў таму (1828) у Оршы заснавана чатырохкласнае (з 1837 г. – 

пяцікласнае) вучылішча. 

190 гадоў таму (1828) была створана Беларуская грэка-каталіцкая 

епархія з цэнтрам у Полацку. 

185 гадоў таму (1833) на Лепельшчыне жыў і працаваў вядомы паэт, 

перакладчык, фалькларыст Ян Чачот (1833–1839 гг). 

185 гадоў таму (1833) Булгак Іасафат (свецкае Ігнацій 1758–1838) стаў 

Полацкім. Архіепіскапам 

180 гадоў таму (1838) выйшаў першы нумар газеты «Віцебскія 

губернскія ведамасці», якая выдавалася губернскім 

праўленнем у Віцебску да канца 1917 г. 

180 гадоў таму (1838) нарадзіўся Тапчэўскі Фелікс Феліксавіч (каля 1838–

1892), паэт, ураджэнец фальварка Лёсава Ушацкага раёна. 

 

раён) да 1959 года. У 1959–1963 гг. працуе метадыстам абласнога, 
міжраённага Дома народнагай творчасці. Потым яго запрасілі на працу ў 
Маладзечанскае музвучылішча. У 1960 годзе Іосіф Фаміч стаў кіраўніком 
ансамбля «Спадчына», які ў 1963 годзе атрымаў званне «народны». У 
2004 годзе за творчыя дасягненні, высокае выканальніцкае майстэрства, 
актыўную канцэртна-гастрольную дзейнасць, уклад у развіццё і 
папулярызацыю нацыянальнага мастацтва ансамблю было прысвоена 
ганаровае званне «Заслужаны аматарскі калектыў Рэспублікі Беларусь». 

І. Сушко напісаў больш за паўсотні песень, многія з іх сёння 
выконваюцца прафесійнымі артыстамі і мастацкімі калектывамі. У 2003 годзе 
быў выдадзены аўтарскі зборнік з кампакт-дыскам пад назвай «Спявай, маё 
Сэрца, спявай». 

Быў узнагароджаны Ганаровымі граматамі Міністэрства культуры 
СССР, Вярхоўнага Савета Рэспублікі Беларусь, Міністэрства культуры 
Рэспублікі Беларусь, Упраўлення культуры Мінаблвыканкама, граматамі 
Маладзечанскага гарвыканкама, аддзела культуры, спецыяльнай прэміяй 
Маладзечанскага райвыканкама «Талент-2005» у намінацыі «Лепшы 
кіраўнік творчага калектыву», Медалём «За працоўныя заслугі» (2006). 

Кампазітара не стала ў 2016 годзе. 
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  180 гадоў таму (1838) нарадзіўся Катырла Васіль Ігнатавіч (1838–пасля 

1874), удзельнік вызваленчага руху 60-х гадоў 19 ст., член 

арганізацыі «Зямля і воля», ураджэнец г. Полацка. 

180 гадоў таму (1838) у Віцебску было заснавана Беларускае вольнае 

эканамічнае таварыства. 

180 гадоў таму (1838) пабудавана Троіцкая царква з дрэва на месцы 

папярэдняга храма ў г. п. Арэхаўск Аршанскага раёна. 

З’яўляецца помнікам архітэктуры позняга класіцызму. 

180 гадоў таму (1838) нарадзіўся Жаброўскі Канстанцін Адамавіч, 

адзін з кіраўнікоў паўстання 1863–1864 гг. у Віцебскай 

вобласці. З красавіка 1863 г. – паўстанцкі военачальнік 

Сенненскага павета. Ураджэнец Аўгустоўскай губерні. 

175 гадоў  таму (1843) пачалося будаўніцтва Чашніцкай Спаса-

Праабражэнскай царквы з цэглы. У 1995 г. – галоўны купал 

пакрыты ацынкаванай бляхай, адрэстаўраваны іконы. Царква 

з'яўляецца помнікам архітэктуры класіцызму. 

170 гадоў таму (1848) заснавана прадпрыемства па вытворчасці 

вырабаў верхняга вязанага трыкатажу «Чараўніца» ў 

Віцебску як прамыслова-кааператыўная артэль «Чырвоны 

кастрычнік». З 1964 г. – фабрыка трыкатажных вырабаў. З 

1991 г. – АП «Віцебскае абласное вытворчае аб’яднанне па 

вытворчасці і рамонце трыкатажных вырабаў «Чараўніца». З 

2004 г. – ААТ з сучаснай назвай. 

165 гадоў таму (1853) у Віцебску была створана першая на Беларусі 

пажарная дружына. 

165 гадоў таму (1853) нарадзіўся Даніловіч Міхаіл Восіпавіч (1853–

[?]), удзельнік рэвалюцыйнага руху ў Расіі і Польшчы, 

ураджэнец Верхнядзвінскага раёна. 

165 гадоў таму (1853) была перабудавана Віцебская Мікалаеўская 

царква. 

 

 

 

СУШКО ІОСІФ ФАМІЧ 

Да 90-годдзя з дня нараджэння (1928) 

 

Сушко Іосіф Фаміч (1928–2016) – беларускі дзеяч самадзейнага 

мастацтва, заснавальнік і нязменны кіраўнік ансамбля «Спадчына», 

ганаровы грамадзянін Маладзечна, Заслужаны работнік культуры 

Рэспублікі Беларусь, лаўрэат спецыяльнай прэміі Прэзідэнта Рэспублікі 

Беларусь «За духоўнае адраджэнне» за дасягненні ў эстэтычным і 

маральным выхаванні беларускага народа і прапаганду духоўных 

каштоўнасцей у галіне мастацкай самадзейнасці. 

Ён нарадзіўся ў 1928 годзе ў вёсцы Пруднікі Пастаўскага раёна 

Віцебскай вобласці. Вучыўся ў Пастаўскай настаўніцкай семінарыі. 

Закончыў Маладзечанскае музычнае вучылішча (1962). 

13 снежня 1944 года яго арыштавалі, а пасля прыгаварылі да 10 

гадоў зняволення. 

Так Іосіф Сушко аказаўся ў Тайшэце Іркуцкай вобласці. Падлеткам 

перанёс сталінскія рэпрэсіі, у лагеры акампанаваў Лідзіі Русланавай, 

пазней быў рэабілітаваны. 

У 1954 годзе яго вызвалілі. Вярнуўшыся дамоў, Іосіф Сушко 
працаваў мастацкім кіраўніком Варапаеўскага Дома культуры (Пастаўскі 
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  165 гадоў таму (1853) пабудаваны Талачынскі Антоніеўскі касцёл з 

цэглы ў гонар перамогі ў вайне 1812 г. З’яўляецца помнікам 

архітэктуры класіцызму. 

165 гадоў таму (1853) пачалося будаўніцтва Троіцкага касцёла з цэглы 

на месцы папярэдняга храма ў пасёлку Ула Бешанковіцкага 

раёна (да 1864 г.). У 1999 г. – адрэстаўраваны. З’яўляецца 

помнікам архітэктуры позняга класіцызму. 

160 гадоў таму (1858) нарадзіўся Ціхаміраў Клаўдзій Іванавіч (1858–

1924), педагог. У 1910–1921 гг. – дырэктар Віцебскага 

настаўніцкага інстытута. 

160 гадоў таму (1858) нарадзіўся Коршыкаў Уладзімір Фёдаравіч 

(1858–1920), беларускі архітэктар. З 1895 г. – віцебскі 

губернскі архітэктар. У 1902–1917 гг. – губернскі інжынер 

Віцебска, адначасова ў 1895–1917 гг. – Полацкі епархіяльны 

архітэктар. З 1887 г. – ажыццяўляў тэхнічны нагляд за 

будаўніцтвам у Лепелі, Себежы, Люцыне, Рэчыцы. 

155 гадоў таму (1863) у кнізе «Гарадскія паселішчы Расійскай імперыі» 

(т. 3, Санкт-Пецярбург) быў змешчаны артыкул «Орша». 

155 гадоў таму (1863) нарадзіўся Кібардзін Ціхан Васільевіч (1863–

1933), архітэктар. Працаваў у Віцебску (1890–1902 гг.). 

155 гадоў таму (1863) у Віцебску пабудаваны першы мураваны мост 

праз р. Заходняя Дзвіна. 

155 гадоў таму (1863) адкрыта Старашаркаўшчынскае народнае 

вучылішча. 

155 гадоў таму (1863) нарадзіўся Чыгір Мадэст Рыгоравіч (1863–1918), 

ваенны дзеяч, педагог, генерал-маёр. Са жніўня 1908 г. – 

дырэктар Полацкага кадэцкага корпуса. З пачатку 1-й сусветнай 

вайны кіраваў яго эвакуацыяй. Ураджэнец Магілёўскай губерні. 

150 гадоў таму (1868) нарадзіўся Грыгаровіч Карл Карлавіч (1868–
1921), музыкант, педагог. Жыў і працаваў у Віцебску з восені 
1919 г. па сакавік 1921 г. Памёр у Віцебску. 

«Рэвізора» М. Гогаля), Глостэр («Кароль Лір» У. Шэкспіра), Кірпаты 

(«Энергічныя людзі» B. Шукшына), Ягор Палушкін («Не страляйце ў 

белых лебедзяў» паводле Б. Васільева), Кісцераў («Тры мяшкі засмечанай 

пшаніцы» паводле У. Цендракова), Стары («Шчаслівае здарэнне» 

C. Мрожака), Бацька («Жанна» паводле «Жаваранка» Ж. Ануя), сват 

Капкаліс («Клеменс» К. Саі), Глакуна («Закон вечнасці» паводле 

Н. Думбадзэ). Здымаўся ў кіно. 

У 1984 годзе быў удастоены ганаровага звання «Народны артыст 

БССР». 

Памёр акцёр 28 лістапада 1999 г. 
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  150 гадоў таму (1868) нарадзіўся Фамін Аляксандр Аляксандравіч, 

педагог, гісторык літаратуры, ураджэнец г. Віцебска. 

145 гадоў таму (1873) у Віцебску было адкрыта аддзяленне Рыжскага 

камерцыйнага банка. 

145 гадоў таму (1873) у Віцебску была адкрыта грамадская бібліятэка. 

145 гадоў таму (1873) створана лакаматыўнае дэпо Віцебскага 

аддзялення Беларускай чыгункі. 

145 гадоў таму (1873) стала вядома вёска Ваўкі Пастаўскага раёна як 

вёска ў Нарыцкай воласці Вілейскага павета Віленскай губерні. 

145 гадоў таму (1873) пабудавана царква Іаана Хрысціцеля ў 

в. Бабруйшчына Глыбоцкага раёна. З’яўляецца помнікам 

архітэктуры рэтраспектыўна-рускага стылю. 

145 гадоў таму (1873) заснавана прадпрыемства «Лёс» па вытворчасці 
сродкаў радыёсувязі спецыяльнага і грамадскага прызначэння, а 
таксама іншых радыётэхнічных і бытавых вырабаў у г. Барань 
Аршанскага раёна як драцяна-цвіковы завод. У 1921 г. – 
перайменаваны ў «Чырвоны Кастрычнік». У 1991 г. – 
прадпрыемства перайменавана ў дзяржаўную прамысловую 
фірму з сучаснай назвай. У 1997 г. – фірма перададзена ў 
падпарадкаванне Міністэрству сувязі Беларусі і ператворана ў 
РВУП. У 2009 г. – ператворана ў ААТ. 

140 гадоў таму (1878) у Віцебску быў заснаваны піваварны завод. 
140 гадоў таму (1878) у Оршы быў пракладзены другі шлях на 

Маскоўска-Брэсцкай чыгунцы. 
140 гадоў таму (1878) нарадзіўся Гершун Барыс Ісідоравіч (1878–1942), 

заснавальнік Віцебскага скурна-венералагічнага дыспансера. 
140 гадоў таму (1878) у Віцебску пачало працаваць кафельна-

маёлікавае прадпрыемства – адно з буйнейшых падобнага 
тыпу ў Расіі. Існавала да 1914 г. 

140 гадоў таму (1878) нарадзіўся Багдановіч Вячаслаў Васільевіч 
(1878–1941), царкоўны і грамадска-палітычны дзеяч, 
ураджэнец Віцебшчыны. 

 

 

ШЫПІЛА ЯЎГЕН ПАТАФЕЕВІЧ 

Да 75-годдзя з дня нараджэння (1943) 

 

 

Шыпіла Яўген Патафеевіч (1943–1999) – беларускі акцёр, 

Народны артыст Беларусі (1984). Нарадзіўся 7 кастрычніка 1943 года ў в. 

Відокі Верхнядзвінскага раёна. 

Працаваў у Відокскай бібліятэцы, потым скончыў курсы 

культработнікаў у Мінску і стаў інструктарам раённага Дома культуры. 

На працягу шасці гадоў Яўген быў на камсамольскай рабоце, а ў вольныя 

часы аддаваў сябе самадзейнай сцэне – чытаў вершы, іграў у 

драматычных спектаклях.  

У 1967 годзе яму пашчасціла быць залічаным у акцёрскую 

студыю тэатра імя Якуба Коласа. 

У творчасці Я. Шыпілы жыццёвая праўда, арганічнасць і 

шчырасць сцэнічнага існавання, сакавіты народны гумар спалучаюцца з 

глыбокім і дакладным пранікненнем у псіхалагічную сутнасць 

характараў. У лепшых вобразах адчуваецца імкненне да мастацкага 

абагульнення. Найбольш значныя ролі стварыў у беларускім 

нацыянальным рэпертуары: дзед Курыла («Сымон-музыка» паводле Я. 

Коласа), Іван Швед («Таблетку пад язык» А. Макаёнка), Несцерка 

(«Несцерка» В. Вольскага). З іншых роляў: Проня («Трэцяя патэтычная» 

М. Пагодзіна), Марозка («Разгром» паводле А. Фадзеева) і г. д. Зняўся ў 

беларускім фільме «На зыходзе дня», тэлефільме «Новая зямля». 

Сярод роляў у класічным і сучасным рэпертуары: дзядзька Ваня 

(«Дзядзька Ваня» А. Чэхава), Шпёкін («ЧП-1», «ЧП-2» паводле 
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  140 гадоў таму (1878) ў Оршы было адкрыта павятовае вучылішча. 

140 гадоў таму (1878) адкрыта СШ № 1 у г. п . Лёзна. 

140 гадоў таму (1878) у Глыбокім быў пераасвечаны касцёл манастыра 
кармелітаў у царкву. Зараз – Глыбоцкі кафедральны Сабор 
Раства Багародзіцы – помнік архітэктуры позняга барока. 

140 гадоў таму (1878) пабудавана Новапагосцкая Мікалаеўская царква 

з цэглы і бутавага камення. З’яўляецца помнікам архітэктуры 

рэтраспектыўна-рускага стылю ў в. Новы Пагост Мёрскага раёна. 

135 гадоў таму (1883) у Віцебску была заснавана тытунёвая фабрыка. 

135 гадоў таму (1883) А. П. Сапуноў выдаў першы том зборніка 

дакументаў «Віцебская даўніна». 

135 гадоў таму (1883) нарадзіўся Зяньковіч Андрэй Георгіевіч (1883–
1918), удзельнік барацьбы за савецкую ўладу, ураджэнец 
Чашніцкага раёна. 

135 гадоў таму (1883) было створана Віцебскае музычна-драматычнае 

таварыства (існавала да 1889 г.). 

135 гадоў таму (1883) узведзены будынак Віцебскага акруговага суда ў 

гістарычным цэнтры горада, з'яўляецца помнікам 

архітэктуры позняга класіцызму. Архітэктар – І. Камінскі. 

130 гадоў таму (1888) нарадзіўся Казачонак Аляксей Дзмітрыевіч 
(1888–1973), поўны Георгіеўскі кавалер. З пачатку 1-й 
сусветнай вайны – старшы унтэр-афіцэр у крэпасці Асавец 
(каля Беластока). Ураджэнец в. Звонь Лепельскага павета 
Віцебскай губерні (цяпер Ушацкі раён). 

130 гадоў таму (1888) нарадзіўся Фамін Ісаак Фаміч (1888–1970), 
кавалер 4 Георгіеўскіх крыжоў. У 1-ю сусветную вайну 
ваяваў у разведвальнай роце. Ураджэнец былой в. Заўсыка 
Шумілінскага раёна. 

130 гадоў таму (1888) нарадзіўся Акашаў Канстанцін Васілевіч (1888–
1931), адзін з першых расійскіх лётчыкаў, савецкі ваенны дзеяч, 
арганізатар авіяцыі. Ураджэнец с. Махаліна Люцынскага павета 
Віцебскай губерні (Цяпер Латвія). 
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  130 гадоў таму (1888) нарадзіўся Нарковіч Уладзімір Станіслававіч 

(1888–1915), ваенны лётчык, Георгіеўскі кавалер, скончыў 

Полацкі кадэцкі корпус. Ураджэнец Віцебскай губерні. 

130 гадоў таму (1888) нарадзіўся Акуліч-Казарын Яраслаў Вікенцьевіч, 

ваенны лётчык, Георгіеўскі кавалер. Ураджэнец Віцебскай 

губерні. 

130 гадоў таму (1888) нарадзіўся Эндэ Міхаіл Георгіевіч (1888–1932), 

мастак, педагог. Выкладаў у Расіі, Гарадоцкай гімназіі. У 

1923–1930 гг. – у Віцебскім мастацкім тэхнікуме. Ураджэнец 

г. Перм (Расія). 

125 гадоў таму (1893) у Віцебску адбылося выступленне аднаго з 

першых рускіх парашутыстаў С. Драўніцкага. 

125 гадоў таму (1893) заснаваны Віцебскі царкоўна-археалагічны 

музей у памяшканнях былога езуіцкага калегіума. 

125 гадоў таму (1893) нарадзіўся Савіцкі Віктар Іпалітавіч, ваенны 

лётчык, Георгіеўскі кавалер. З дваран Віцебскай губерні. З 

1914 г. – у баях 1-й сусветнай вайны ў артылерыі. З 1915 – у 

авіяцыі. Ураджэнец г. Умань (Украіна). 

125 гадоў таму (1893) пабудавана з цэглы Замошская Петрапаўлаўская 

царква, помнік архітэктуры рэтраспектыўна-рускага стылю ў 

в. Замошша Браслаўскага раёна. 

125 гадоў таму (1893) нарадзіўся Шульгоўскі Фёдар Несцеравіч (1893–

1968), генерал-лейтэнант інжынерна-тэхнічнай службы, 

дацэнт, удзельнік грамадзянскай вайны 1918–1920 гг. 

Ураджэнец г. п. Коханава Талачынскага раёна. 

125 гадоў таму (1893) нарадзіўся Кавальчук Захар Захаравіч (1893–1937), 

прафсаюзны дзеяч. Былы сакратар Аршанскага акружкама. 

Ураджэнец в. Крыўляны Жабінкаўскага раёна Брэсцкай вобласці. 

125 гадоў таму (1893) пабудавана Петрапаўлаўская царква з цэглы ў  
в. Замошша Браслаўскага раёна. З’яўляецца помнікам 
архітэктуры рэтраспектыўна-рускага стылю. 

стварэння мастацкага вобраза нацыянальнага генія – Францішка Скарыны, 

якому мастак прысвяціў тэматычную серыю работ гісторыка-бытавога 

жанра. Яшчэ ў 1920-я гады Я. Драздовіч зацікавіўся старажытнай 

гісторыяй беларускіх земляў, што знайшло адлюстраванне ў яго 

літаратурнай творчасці. Адначасова ён распачаў гісторыка-славянскую 

тэму ў выяўленчым мастацтве. У карцінах з жыцця Полацкага княства 

мастак неаднаразова звяртаўся да вобраза славутага князя Усяслава 

Чарадзея. 

Язэп Драздовіч адкрыў для беларускага мастацтва таксама 

касмічную тэму.  

Мастак падрабязна занатоўваў свае рэальныя і фантастычныя 

вандроўкі, але, на жаль, не ўсе запісы захаваліся. Літаратурныя спробы Я. 

Драздовіча вызначаюцца шчырасцю і чысцінёй успрымання свету. У 1931 

г. ім была выдадзена навукова-папулярная брашура «Нябесныя бягі». 

Акрамя гэтага нястомны асветнік запісваў фальклор, апрацоўваў для 

«Беларускага этнаграфічнага слоўніка» народную лексіку Дзісненшчыны і 

Піншчыны, рупна збіраў экспанаты для беларускага музея ў Вільні, 

настаўнічаў, маляваў дэкарацыі для аматарскіх спектакляў. Ужо ў сталыя 

гады мастак захапіўся стварэннем маляваных насценных дываноў, 

прызначаных для ўпрыгожвання сялянскіх хат. Паводле яго ўласных слоў, 

на гэтую малааплачваемую працу ён прысвяціў шмат часу дзеля развіцця 

эстэтычнага густу ў народзе той краіны, дзе нарадзіўся і вырас. 

Памёр Я. Драздовіч у Падсвільскай бальніцы 15 верасня 1954 

года. У музеі-пакоі народнай творчасці, што створаны ў Германавічах 

Шаркаўшчынскага раёна, сабраны яго карціны, дываны, графічныя 

работы, матэрыялы пра жыццё і творчасць майстра. Пахаваны ён на 

могілках паміж вёскаміЛіпляны і Малыя Давыдкі. У 1982 годзе на магіле 

ўстаноўлена стэла з барэльефам «вечнага вандроўніка». На радзіме 

мастака ў в. Пунькі Глыбоцкага раёна штогод праводзяцца міжнародныя 

пленэры яго імя. 
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  120 гадоў таму (1898) нарадзілася Пескіна Сара-Тауба Давыдаўна 

(1898–1970), удзельніца грамадзянскай вайны, партыйны 

работнік, ганаровы грамадзянін г. Віцебска. 

120 гадоў таму (1898) была ўведзена ў строй Віцебская 

электрастанцыя. 

120 гадоў таму (1898) была заснавана Віцебская папярова-карданажная 

фабрыка. Існавала да 1905 г. 

120 гадоў таму (1898) у Оршы была заснавана друкарня Х. М. Іасялевіча. 

120 гадоў таму (1898) заснавана Віцебская школа-майстэрня Ю. Пэна, 

прыватная школа малявання і жывапісу. Дзейнічала да 1918 г. 

120 гадоў таму (1898) нарадзіўся Даркевіч Пётр Яўгенавіч, беларускі 

гісторык мастацтва, ураджэнец в. Міхалова Смаленскай 

вобласці. З мая 1927 года выкладаў у Віцебску ў мастацкім 

тэхнікуме (1927–1937). 

120 гадоў таму (1898) пабудавана з цэглы Шаркаўшчынская царква ў 

гонар абраза Божай Маці «Всех Скорбящих Радость» на 

месцы папярэдняга храма. Помнік архітэктуры 

рэтраспектыўна-рускага стылю. 

120 гадоў таму (1898) знойдзены Стражавіцкія манетна-рэчавыя скарбы 

каля в. Стражавічы Чашніцкага раёна Віцебскай вобласці. 

120 гадоў таму (1898) нарадзіўся Холад Цімафей Аляксеевіч (1898–

1944), Герой Савецкага Саюза, кулямётчык стралковага 

палка. Вызначыўся ў баі за с. Радзькава Бешанковіцкага 

раёна, а праз дзень (24.06.1944 г.) – у складзе групавога 

захопу ў ліку першых з кулямётам фарсіраваў р. Захадная 

Дзвіна ў раёне в. Буй. Ураджэнец в. Новастроеўка-Першая 

Белгарадскай вобласці (Расія). 

120 гадоў таму (1898) пачалося будаўніцтва Пастаўскага касцёла 
Антонія Падуанскага з цэглы на месцы драўлянага храма. 
Завяршылася ў 1904 г. Храм з’яўляецца помнікам 
архітэктуры неаготыкі. 

Дзісненшчыне (зараз Глыбоцкі раён).  

Вучыўся ў прыватнай настаўніцы, пасля скончыў Віленскую 

школу малявання (1908). У 1910–1914 гг. служыў у арміі, дзе скончыў 

фельчарскія курсы, у 1-ю сусветную вайну – на Заходнім фронце. Пасля 

звальнення з арміі па стану здароўя Язэп Нарцызавіч жыў у сваякоў на 

Дзісеншчыне ў фальварку Лявонаўка каля в. Германавічы. У 1919 годзе 

працаваў у Беларускім літаратурна-выдавецкім аддзеле пры Камісарыяце 

асветы БССР. У 1919–1920 гг. жыў у Мінску і працаваў мастаком-

дэкаратарам у «Беларускай хатцы», потым у Беларускім дзяржаўным 

тэатры. У 1919 годзе мастак арганізаваў культурна-асветніцкае таварыства 

«Заранка», якое адкрывала школы, а таксама аматарскі тэатр і бібліятэку. 

Выкладаў малюнак у беларускай гімназіі і жаночай прагімназіі, 

супрацоўнічаў з літаратурнымі выдавецтвамі як ілюстратар. Пасля 

вяртання на Дзісеншчыну, якая паводле Рыжскага дагавора (1921) адышла 

да Польшчы, Язэп Драздовіч у 1921–1922 гг. спрабаваў арганізаваць на 

радзіме беларускія школы. У 1924–1926 выкладаў маляванне ў Глыбоцкай 

польскай школе. Потым працаваў у Радашковіцкай беларускай гімназіі імя 

Ф. Скарыны, у сатырычным часопісе «Маланка». У 1927 годзе Драздовіч 

заснаваў мастацкую студыю пры Віленскай беларускай гімназіі. У 1927–

1929 выкладаў маляванне ў Навагрудскай беларускай гімназіі, вёў работу 

па зборы экспанатаў для Віленскага беларускага музея. У 1931–1939 гг.– 

вандроўны мастак. Пасля далучэння Заходняй Беларусі да БССР вучыўся 

на кароткачасовых настаўніцкіх курсах і ў 1940–1941 гг. мастак працаваў 

настаўнікам малявання і батанікі ў Глыбокім і Лужках. 

Падчас вандровак па Заходняй Беларусі мастак стварае 

ўнікальныя графічныя альбомы – сотні малюнкаў, прысвечаныя помнікам 

старажытнага дойлідства Наваградка, Вільні, Крэва, Глыбокага і іншых 

месцаў. Яго замалёўкі гарадзішчаў і курганаў, замкаў і храмаў, гумнаў і 

хат і на сёння з’яўляюцца гістарычнай крыніцай для даследчыкаў і 

этнографаў. 

У жывапісе і скульптуры Я. Драздовіч стаў пачынальнікам 
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  120 гадоў таму (1898) заснаваны Багушэўскі спіртзавод у в. Янава (раней 

называўся маёнтак Зарэчча) Сенненскага раёна як Янаўскі 

спіртзавод. З 1936 г. – Багушэўскі. У гады Вялікай Айчыннай 

вайны – разбураны. У 1944 г. – адноўлены. У 2001 – 

перайменаваны у РУВП з сучаснай назвай. У 2005 г. – 

далучаны да РУП «Віцебскі лікёра-гарэлачны завод» як філіял. 

З 2010 г. – яго структурнае падраздзяленне. 

120 гадоў таму (1898) заснаваны Віцебскі лікёра-гарэлачны завод як 

дрожджава-броварны завод. З 1939 г. – лікёра-гарэлачны. У 

1959 г. – засвоены выпуск вінаградных вінаў. З 2001 г. – РУП 

з сучаснай назвай у складзе канцэрна «Белдзяржхарчпрам». 

115 гадоў таму (1903) была пабудавана чыгуначная лінія Віцебск – 

Магілёў – Жлобін. 

115 гадоў таму (1903) у Віцебску была заснавана група РСДРП. 

115 гадоў таму (1903) выдадзена кніга А. П. Сапунова «Памятники 

времён древних и новейших в Витебской губернии». 

115 гадоў таму (1903) у Віцебску была выдадзена кніга С. Дарашкевіча 

«Лицей в Орше». 

115 гадоў таму (1903) у Оршы адбыліся першыя палітычныя 

выступленні рабочых. 

115 гадоў таму (1903) нарадзіўся Мірынгоф Залман Ісаакавіч (1903–

194?), віцебскі мастак-жывапісец. 

115 гадоў таму (1903) у Віцебску адкрыта лячэбніца па хваробах зубоў 

і поласці рота, якая належала дантысту М. С. Майзелю. 

115 гадоў таму (1903) нарадзілася Гепнер Любоў Уладзіміраўна, 

беларуская актрыса. Працавала ў Беларускім тэатры імя 

Я. Коласа. 

115 гадоў таму (1903) пабудавана Докшыцкая Пакроўская царква з 
бутавага каменю і цэглы на месцы папярэдняга храма. 
З’яўляецца помнікам архітэктуры рэтраспектыўна-рускага 
стылю. 
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ДРАЗДОВІЧ ЯЗЭП НАРЦЫЗАВІЧ 

Да 130-годдзя з дня нараджэння (1888) 

 

Драздовіч Язэп Нарцызавіч (1888–1954) – беларускі мастак, 

скульптар, этнограф, археолаг, педагог. Адзін з заснавальнікаў 

беларускага нацыянальнага гістарычнага жывапісу. Нарадзіўся 1 

кастрычніка (па старому стылю) 1888 года ў засценку Пунькі, што на 

18 195 



  115 гадоў таму (1903) пачалося будаўніцтва касцёла Дзевы Марыі з 

цэглы ў в. Параф’янава Докшыцкага раёна (да 1908 г.). 

З’яўляецца помнікам архітэктуры неабарока. 

110 гадоў таму (1908) нарадзіўся Арлоў Аляксандр Мікалаевіч (1908–

1942), скульптар, ураджэнец г. Віцебска. 

110 гадоў таму (1908) нарадзіўся Люгоўскі Браніслаў (1908 – пасля 

1940), паэт, ураджэнец Віцебшчыны. 

110 гадоў таму (1908) Якуб Колас працаваў настаўнікам у в. Сані 

Талачынскага раёна. 

110 гадоў таму (1908) у Маскве была выдадзена кніга Е. Нікіціна 

«Яўрэйскі пагром у Оршы». 

110 гадоў таму (1908) у Віцебску адбыліся гастролі драматычнай 

трупы У. Э. Меерхольда. 

110 гадоў таму (1908) быў перабудаваны касцёл Святой Тройцы ў 

Глыбокім – помнік архітэктуры віленскага барока. 

110 гадоў таму (1908) пачаў будавацца з цэглы Ушацкі Лаўрэнцьеўскі 

касцёл, помнік архітэктуры неаготыкі. У 2004 г. – адрэстаўраваны. 

110 гадоў таму (1908) пабудавана з цэглы Дрысвяцкая 

Петрапаўлаўская царква, помнік рэтраспектыўна-рускага 

стылю з рысамі стылю мадэрн у Браслаўскім раёне. 

110 гадоў таму (1908) пабудавана Троіцкая царква ў в. Кублішчына 

Мёрскага раёна, помнік драўлянага дойлідства. 

110 гадоў таму (1908) нарадзілася Альфер Ядвіга Максімаўна (1908–

1985), беларуская народная казачніца і спявачка. Ураджэнка 

в. Груздава Пастаўскага раёна. 

110 гадоў таму (1908) пачалося будаўніцтва Андрэеўскага касцёла з 
цэглы ў г. п. Лынтупы Пастаўскага раёна (да 1914 г.). 
З’яўляецца помнікам архітэктуры неабарока. 

110 гадоў таму (1908) пабудавана Пакроўская царква ў в. Лужасна 
Віцебскага раёна з цэглы. З’яўляецца помнікам архітэктуры 
рэтраспектыўна-рускага стылю. 

прысвоена пасмяротна 17 мая 1960 г. 

Узнагароджана ордэнам Леніна, ордэнам Чырвонага Сцяга, 

медалём. 

Жыццю і подзвігам Веры Xаружай прысвечаны фільм «Лісты ў 

неўміручасць», 2-я сімфонія кампазітара Кіма Цесакова, экспазіцыя ў 

музеі 73 мінскай школы. У шэрагу гарадоў Беларусі ў гонар гераіні 

названы вуліцы і плошчы, школы, устаноўленыя помнікі, мемарыяльныя 

дошкі. 

У Брэсце яе імя з 1964 года носіць адна з вуліц горада. На доме, 

дзе ў 1927 годзе праходзіў суд над Верай Харужай, была ўсталявана 

мемарыяльная дошка. Яе імя таксама ўвекавечана на алеі : «Іх імёнамі 

названы вуліцы Брэста». 
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  110 гадоў таму (1908) нарадзіўся Новік Восіп Мікалаевіч (1908–1989), 

народны майстар па вырабе беларускіх народных 

інструментаў, музыкант. Ураджэнец в. Пожарцы Пастаўскага 

раёна. 

105 гадоў  таму (1913) быў заснаваны Віцебскі губернскі ветэрынарна-

заалагічны музей. 

105 гадоў  таму (1913) выйшаў «Новый путеводитель по городу 

Витебску». 

105 гадоў  таму (1913) у Віцебску ўтварыўся шахматны гурток. 

105 гадоў  таму (1913) выйшла кніга А. П. Сапунова «Гістарычны 

нарыс 50-годдзя Віцебскага губернскага статыстычнага 

камітэта». 

105 гадоў  таму (1913) нарадзіўся Сімацкі Уладзімір Уладзіміравіч 

(1913–1942), адзін з арганізатараў і кіраўнікоў 

антыфашысцакага падполля ў Вялікую Айчынную вайну, 

ураджэнец г. п. Асвея Верхнядзвінскага раёна. 

105 гадоў  таму (1913) у Оршы выдадзены «Каталог кніг Аршанскай 

гарадской Пушкінскай бібліятэкі», куды былі ўключаны 

звыш 3300 кніг і брашур. 

105 гадоў  таму (1913) у Віцебску адбылося выступленне К. І. Чукоўскага. 

105 гадоў  таму (1913) адкрыта Віцебская губернская земская 

ветэрынарная лабараторыя. 

105 гадоў  таму (1913) у Віцебску было створана царкоўна-

археалагічнае таварыства, якое мела на мэце вывучэнне 

гістарычнага мінулага праваслаўнай царквы на Віцебшчыне і 

занялося ўпарадкаваннем царкоўнага музея.  

105 гадоў  таму (1913) пабудавана Георгіеўская царква з каменю на 

месцы папярэдняга храма ў в. Сітцы Докшыцкага раёна. 

З’яўляецца помнікам архітэктуры рэтраспектыўна-рускага 

стылю. 

 

над-Бугам і ўзначаліла работу заходнебеларускага камсамола. 

З чэрвеня 1924 года Харужая – сакратар Цэнтральнага Камітэта 

камсамола Заходняй Беларусі, член Цэнтральнага камітэта Камуністычнай 

партыі Заходняй Беларусі і Цэнтральнага Камітэта камсамола Польшчы. 

Вера гуртуе рэвалюцыйную моладзь вакол КСМЗБ, выступае ў 

нелегальным друку, на мітынгах.  

Паліцыя напала на след Веры, і яе на некалькі гадоў пасадзілі ў 

польскую турму. За рэвалюцыйную дзейнасць 15 верасня 1925года яна 

была арыштавана ў Беластоку.  

У верасні 1932 года ў ліку 40 абменных палітычных зняволеных 

яна вяртаецца на Радзіму, у горад Мінск. Цырымонія абмену адбылася 15 

верасня 1932 года на пагранічнай станцыі Негарэлае. А ўвечары адзін з 

мінскіх тэатраў запрасіў гараджан на сустрэчу з палымянай 

рэвалюцыянеркай.  

У Мінску Вера Харужая актыўна піша артыкулы, брашуры, 

звароты для выдавецтва КПЗБ. 

10 жніўня 1937 года яе арыштоўваюць і прысуджаюць да 2-х 

гадоў турмы. 15 жніўня 1939 года рашэннем суда Харужая была апраўдана 

і вызвалена з-пад варты. 

Пасля далучэння Заходняй Беларусі Вера Захараўна Харужая 

працуе ў Пінскім абласным Камітэце партыі. 

З першых дзён Вялікай Айчыннай вайны і да дня гібелі Харужая 

змагалася ў партызанскім атрадзе, якім камандаваў стары рэвалюцыянер, 

герой баёў у рэспубліканскай Іспаніі В. З. Корж. Яе група правяла шмат 

дыверсій на чыгунцы, заводах, збірала звесткі для камандавання савецкіх 

войскаў. 

Фашысты прымалі ўсе меры, каб знайсці і злавіць 

падпольшчыкаў. 13 лістапада 1942 года гітлераўцы напалі на след групы. 

Вера Харужая разам са сваімі баявымі таварышамі была схоплена і 

4 снежня 1942 года пасля жорсткіх катаў пакарана. 

Званне Героя Савецкага Саюза Веры Захараўне Харужай 
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  105 гадоў таму (1913) пачалося будаўніцтва будынка Віцебскага 

пазямельна-сялянскага банка (да 1917 г.). З’яўляецца 

помнікам архітэктуры мадэрна. Архітэктар К. Тарасаў. 

100 гадоў таму (1918) у Віцебску быў створаны Саюз музыкантаў. 

100 гадоў таму (1918) у Віцебску некаторы час жыў вядомы мастак 

М. В. Дабужынскі. 

100 гадоў таму (1918) пачала дзейнічаць мастацкая школа (з 1920 г. – 

мастацкія майстэрні, з 1921 г. – мастацка-практычны 

інстытут, з 1923 г. – Віцебскі мастацкі тэхнікум, у 1939–

1941 гг. – мастацкае вучылішча). 

100 гадоў таму (1918) была адкрыта чыгуначная бальніца ў Віцебску. 

100 гадоў таму (1918) заснавана Сенненская цэнтральная раённая 

бібліятэка. У 1920 г. з яе вылучылася дзіцячая бібліятэка. 

Падчас нямецка-фашысцкай акупацыі (1941–1944 гг.) 

памяшканні бібліятэкі былі разбураны, цалкам адноўлены ў 

1952 г. З 1977 г. – сучасная назва. 

100 гадоў таму (1918) адбыўся І з’езд камітэтаў беднаты Ушаччыны. 

100 гадоў таму (1918) у Віцебску была створана першая ў Беларусі 

касамольская арганізацыя. 

100 гадоў таму (1918) у Маскве была выдадзена серыя паштовак з 

выявамі Оршы. 

100 гадоў таму (1918) у Віцебску заснаваны станкабудаўнічы завод 

«Вистан» як завод сельскагаспадарчых машын на базе армейскай 

майстэрні. З 1931 г. – станкабудаўнічы завод (у 1934 г. – 

прысвоена імя С. М. Кірава). Першыя станкі сабраныя ў 1932 г. 

100 гадоў таму (1918) у Оршы выйшаў першы нумар газеты «Известия 

Совета рабочих, крестьянских, батрацких и красноармейских 

депутатов Оршанского уезда». 

100 гадоў таму (1918) у Віцебску ў парку «Елагі» быў створаны першы 

ў горадзе спартыўны комплекс. 

 

 

 

ХАРУЖАЯ ВЕРА ЗАХАРАЎНА 

Да 115-годдзя з дня нараджэння (1903) 

 

Харужая Вера Захараўна (1903–1942) – дзеяч рэвалюцыйнага 

руху ў Заходняй Беларусі, адна з арганізатараў і кіраўнікоў 

камуністычнага падполля ў Віцебску ў гады Вялікай Айчыннай вайны, 

партызанская сувязная з Цэнтральным Камітэтам Камуністычнай партыі 

Беларусі і камандаваннем фронта; публіцыст, Герой Савецкага Саюза. У 

партыйнай і літаратурнай дзейнасці больш вядома пад псеўданімамі – 

Верка, Вераніка Карчэўская, Алеся Шыпшына, Антолька, Падпольнік, 

А. С. Карнілава. 

Нарадзілася Вера Захараўна 27 верасня 1903 года ў горадзе 

Бабруйску (Беларусь) у сям’і служачага. 

Пасля заканчэння Мазырскай адзінай працоўнай школы 2-й 

ступені ў 1919 г. настаўнічала на Палессі. 

У гады грамадзянскай вайны Вера Харужая ўдзельнічала ў 

барацьбе з бандамі Булак-Балаховіча. Член ВКП (б) з 1921 года. У 1923 

годзе скончыла Цэнтральную, савецка-партыйную школу ў Мінску. 

Пасля грамадзянскай вайны працавала загадчыцай палітаддзела ў 

Мазырскім, Бабруйскім павятовых камітэтах камсамола. У 1923–1924 гг. 

Вера Захараўна служыла ў апараце Цэнтральнага Камітэта камсамола 

Беларусі, адначасова рэдагавала газету «Малады араты», працавала ў 

часопісе «Полымя», газеце «Чырвоная змена». 

У лютым 1924 года Вера Харужая была накіравана на падпольную 

працу ў Заходнюю Беларусь, занятую Польшчай. Яна прыехала ў Брэст-
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  100 гадоў таму (1918) нарадзіўся Жанзакаў Абдула (1918–1944), 
удзельнік вызвалення Віцебскай вобласці ў Вялікую 
Айчынную вайну, Герой Савецкага Саюза. Ураджэнец 
с. Акраб Акцюбінскай вобласці (Казахстан). 

100 гадоў таму (1918) упершыню згадваецца Чашніцкая міліцыя, калі ў 

хаце лесапрамыслоўцы Гурэвіча быў утвораны Пасялковы 

Савет і штаб міліцыі. 

100 гадоў таму (1918) заснаваны Віцебскі футравы камбінат у выніку 
аб’яднання кустарных гарбарных заводаў, якія дзейнічалі з 
1909 г. У 1920 г. – прысвоена імя М. А. Еўсцігнеева 
(заснавальнік завода). З 1975 г. – футравы камбінат. З 1993 – 
прамыслова-гандлёвая фірма «Футра». З 2000 г. – РВУП з 
сучаснай назвай у складзе канцэрна «Беллегпрам». 

100 гадоў таму (1918) заснаваны Віцебскі дзяржаўны музычны каледж 

імя І. І. Салярцінскага як народная кансерваторыя. З 1992 г. – 

музычны тэхнікум. З 1935 г. – музычнае вучылішча. З 1992 г. – 

імя І. І. Салярцінскага. З 2010 г. – сярэдняя спецыяльная 

вучэбная ўстанова з сучаснай назвай. 

100 гадоў таму (1918) заснавана паліграфічнае прадпрыемства 

«Спадчына Ф. Скарыны» ў Полацку як гарадская тыпаграфія (з 

1967 г. – імя Ф. Скарыны). З 1993 г. – сучасная назва. З 2001 г. – 

рэспубліканскае унітарнае паліграфічнае прадпрыемства. 

100 гадоў таму (1918) 1 кастрычніка 1918 года Віцебскі настаўніцкі 
інстытут (1910) быў рэарганізаваны ў Віцебскі педагагічны 
інстытут – першую вышэйшую навучальную ўстанову ў 
Беларусі пасля Кастрычніцкай рэвалюцыі. З 1 верасня 1995 
года – Віцебскі дзяржаўны ўніверсітэт. З 21 студзеня 1998 
года ўніверсітэту прысвоена  імя П. М. Машэрава. 

95 гадоў таму (1923) у выніку новага адміністрацыйнага дзялення 
Ушаччына поўнасцю ўвайшла ў склад БССР. 

95 гадоў таму (1923) былі арганізаваны Ушацкія часці асобага 
прызначэння. 

возерам» (1997), «Багна» (1998). У гэтых работах бачыцца вялікі мастацкі 

густ жывапісца і дараванне тонкага каларыста. 

Акрамя творчай работы, П. М. Явіч вёў і вялікую грамадскую 

дзейнасць. 3 1947 па 1962 год ён быў упаўнаважаным ад Саюза мастакоў 

БССР па Віцебскай вобласці, членам мастацкіх саветаў і выстаўкамаў.  

Глыбока рэалістычная, заўсёды жыццёвая і праўдзівая, ідэйная па 

ўтрыманню і высокамастацкая па форме, творчасць мастака П. М. Явіча 

з'яўляецца значным укладам не толькі ў выяўленчае мастацтва Беларусі, 

але і ў скарбонку мастацтва нашай Радзімы.  

Памёр мастак у Віцебску 14 кастрычніка 2008 года на 91 годзе 

жыцця. 
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  95 гадоў таму (1923) ва Ушачах пачаў працаваць стацыянарны 

ўрачэбны пункт. 

95 гадоў таму (1923) у Віцебску была адкрыта 1-я гарадская клінічная 

бальніца. 

95 гадоў таму (1923) уведзены ў строй завод гадзіннікавых дэталяў. 

Цяпер – АП «Віцебскі прыборабудаўнічы завод». 

95 гадоў таму (1923) у Віцебску пачаў дзейнічаць першы юнацкі 

тэатр. Існаваў да верасня 1924 г. 

95 гадоў таму (1923) нарадзіўся Сауцін Пётр Мацвеевіч (1923–1995), 
удзельнік Вялікай Айчыннай вайны, поўны кавалер ордэна 
Славы, ураджэнец Лёзненскага раёна. 

95 гадоў таму (1923) у Віцебску была праведзена лёгкаатлетычная 
эстафета. 

95 гадоў таму (1923) была створана першая Віцебская натарыяльная 
кантора. Калісьці гэтая ўстанова называлася натарыяльным 
сталом. 

95 гадоў  таму (1923) пасёлак Маркаўшчына быў уключаны ў рысу 

г. Віцебска. 

95 гадоў таму (1923) заснавана прадпрыемства па выпуску абутку для 
дзяцей і дарослых «Красный Октябрь» як абутковая фабрыка 
«Самаход» на базе нацыяналізаваных прыватных майстэрняў. У 
1927 г. – «Фабрика им. Леккерта». З 1938 г. – сучасная назва. 
Разбурана ў гады Вялікай Айчыннай вайны. Адноўлена ў 1944 г. 
У пасляваенныя гады рэканструявана. У 1988–1996 гг. – 
заснавальнік абутковага прадпрыемства «Белвест». З 1994 г. – 
ААТ. 

95 гадоў таму (1923) створаны абласны суд. 

95 гадоў таму (1923) заснаваны Віцебскі прыборабудаўнічы завод як 
прыватныя майстэрні па выпуску швейных іголак. З 1936 г. – 
іголкавы завод. У гады Вялікай Айчыннай вайны – выпускаў 
прадукцыю для фронту. З 1951 г. – завод «Металлмаш». 
З 1958 г. – гадзінных вырабаў. З 1990 г. – ААТ з сучаснай назвай. 

заўсёды актуальныя. Яго карціны насычаныя грамадзянскім пафасам, 

перадаюць вобразы людзей, якія праславілі сваю Радзіму ратнымі 

подзвігамі і самаадданай працай. 

Вядучым жанрам у творчасці П. М. Явіча з’яўляецца партрэт. 

У 1949 годзе мастак пачынае работу над найскладанейшым 

вобразам Героя Савецкага Саюза, легендарнага беларускага партызанскага 

камбрыга М. П. Шмырова. Найбольшай папулярнасцю ў гледачоў 

карыстаецца карціна «Заложнікі». У наступныя дзесяцігоддзі П. М. Явіч 

стварыў цэлы рад партрэтаў. Мастака глыбока хвалююць і героі Вялікай 

Айчыннай вайны, і Героі Сацыялістычнай Працы, працаўнікі горада і 

вёскі, артысты і вучоныя, выдатныя спартсмены, моладзь і дзеці. Для 

кожнага ён знаходзіць непаўторны выяўленчы прыём і сродкі, якія 

найбольш поўна раскрываюць характар чалавека, яго ўнутраную 

прыгажосць. 

За 1976 год адначасова з іншымі работамі П. М. Явіч стварыў дзве 

жывапісныя кампазіцыі. Адна з іх называецца «Партрэт трох камбрыгаў». 

У кампазіцыі раскрываюцца вобразы трох выдатных камандзіраў 

беларускіх партызанскіх брыгад: М. П. Шмырова, М. Ф. Біруліна і 

Д. Ф.Райцава. 

Другая карціна называецца «Подзвігі Анатоля Кірылава», 

напісаная для Гарадоцкага краязнаўчага музея. Сюжэт карціны раскрывае 

эпізод гібелі героя Вялікай Айчыннай вайны, камсамольца-партызана з 

Гарадка Анатоля Кірылава, узнагароджанага пасмяротна ордэнам Леніна.  

Мастак намаляваў вялікую колькасць дзіцячых партрэтаў, кожны 

з якіх адрозніваецца вялікім абаяннем. Жывапісец добра разумеў дзіцячую 

псіхалогію і з бацькоўскай любоўю перадаваў іх непасрэднасць. 

Значнае месца ў творчасці П. М. Явіча займала тэматычная 

кампазіцыя. Таксама Пётр Максавіч вельмі любіў пісаць нацюрморты, 

асабліва кветкі. Ён намаляваў вялікую колькасць цудоўных букетаў. 

Пейзажы П. Явіча вельмі розныя: гэта «Каўказ» (1952), «Лужаснянка» 

(1983), «Астравы на Лучосе» (1990), «Лета» (1996), «Світанак над 
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  95 гадоў таму (1923) Віцебскі практычны інстытут народнай адукацыі 

перайменаваны ў вышэйшы педагагічны інстытут (у межах 

Расійскай Федэрацыі). 

95 гадоў таму (1923) нарадзіўся Хамянкоў Мікалай Нічыпаравіч 

(1923–1944), Герой Савецкага Саюза. 22.06.1944 г. радавы 

Хамянкоў вызначыўся ў баі каля в. Карташы Шумілінскага 

раёна, калі ў баі замяніў камандзіра, узняў роту ў атаку. 

Ураджэнец в. Ад’езджае Калужскай вобласці (Расія). 

95 гадоў таму (1923) нарадзіўся Афанасьеў Фёдар Трафімавіч (1923–

1944), удзельнік вызвалення Віцебскай вобласці ў Вялікую 

Айчынную вайну, Герой Савецкага Саюза. Ураджэнец с. 

Малае Алдаркіна Самарскай вобласці (Расія). 

95 гадоў таму (1923) нарадзілася Бычкова Зоя Іванаўна, вучоны ў 

галіне льнаводства. Кандыдат сельскагаспадарчых навук. 

Заслужаны работнік сельскай гаспадаркі. З 1953 г. – 

загадчык аддзела агратэхнікі лёну Беларускай занальнай 

даследчай станцыі ў г. Глыбокае. Ураджэнка в. Сабінка 

Уладзіміраўскай вобласці (Расія). 

95 гадоў таму (1923) заснаваны Аршанскі камбінат будаўнічых 

матэрыялаў як цагляная арцель «Працаўнік». Пасля Вялікай 

Айчыннай вайны – адноўлена. У 1945 г. – перайменавана ў 

арцель імя К. Заслонава. У 1956 г. – пераўтворана ў 

Смальянскі цагляны завод. З 1965 г. – сучасная назва. З 2000 

г. – КУП. З 2004 г. – ААТ. З 2008 г. – прадпрыемства 

размешчана ў г. п. Копысь Аршанскага раёна. 

95 гадоў таму (1923) адкрыўся Віцебскі абласны клінічны скурна-

венералагічны дыспансер. У час Вялікай Айчыннай вайны – 

разбураны. У 1944 г. – адноўлены. 

95 гадоў таму (1923) выходзіў дадатак «Прафесійная думка» да газеты 

«Витебские известия» да лютага 1924 г. Выдаваўся 

Віцебскім губернскім саветам прафсаюзаў. 

 

 

ЯВІЧ ПЁТР (ІШТВАН) МАКСАВІЧ 
Да 100-годдзя з дня нараджэння (1918) 

 

Явіч Пётр (Іштван) Максавіч (1918–2008) – беларускі 

жывапісец, член Саюза мастакоў СССР, кавалер ордэна Айчыннай вайны 

II ступені. Нарадзіўся 5 верасня 1918 года ў горадзе Цёрэксентміклаш у 

Венгрыі. Праз некалькі гадоў сям’я Явічаў пераехала ў Беларусь. 3 1926 

года мастак жыў у Віцебску. Вучыўся ў майстэрні Ю. Пэна. У 1938 годзе 

П. Явіч скончыў Віцебскае мастацкае вучылішча. У мастацкіх выстаўках 

удзельнічае з 1940 года. Упершыню на абласной мастацкай выстаўцы ў 

1940 годзе было прадстаўлена шэсць партрэтаў мастака, з якіх адзін 

партрэт набыў Мастацкі музей БССР. Гэта было значнай з’явай у жыцці 

пачынаючага мастака. 

У гады Вялікай Айчыннай вайны П. М. Явіч удзельнічаў у 

вызваленні Будапешта і ў баях за Чэхаславакію, узнагароджаны медалямі. 

Пасля дэмабілізацыі вярнуўся ў Віцебск. З’яўляўся адным з першых 

арганізатараў пасляваенных мастацкіх выставак у Віцебску. 

Творчасць беларускага мастака-рэаліста прасякнута глыбокім 

гуманізмам, дакладнасцю і любоўю да сваіх герояў. Тэмы яго твораў 
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  90 гадоў таму (1928) у Віцебску быў створаны філіял Беларускай 

асацыяцыі пралетарскіх пісьменнікаў. Працаваў да 1930 г. 

90 гадоў таму (1928) у Оршы выдадзена кніга «Кароткі нарыс 

гаспадарчага стану Аршанскае акругі». 

90 гадоў таму (1928) у Віцебску адбыліся першыя спаборніцтвы па 

веславанні. 

90 гадоў таму (1928) Оршу наведалі Я. Купала, Ц. Гартны, М. Зарэцкі 

і іншыя беларускія пісьменнікі. 

90 гадоў таму (1928) створана Віцебскае аддзяленне асацыяцыі 

мастакоў рэвалюцыі. 

90 гадоў таму (1928) у Віцебску адбыліся паказальныя спаборніцтвы 

па французскай барацьбе з удзелам І. Паддубнага. 

90 гадоў таму (1928) у Віцебску ўведзены ў эксплуатацыю хлебазавод 

№ 1. 

90 гадоў таму (1928) ва Ушацкім раёне ўведзена абавязковая 

пачатковая адукацыя 

90 гадоў таму (1928) пачаўся масавы выезд яўрэяў з Віцебшчыны ў 

Бірабіджанскі раён Сібіры для будаўніцтва пасёлкаў і 

арганізацыі калгасаў. Так штучна стваралася Яўрэйская 

аўтаномная вобласць. 

90 гадоў таму (1928) нарадзіўся Баранаў Анатоль, паэт, публіцыст, 

член літаратурнага аб'яднання «Натхненне», аўтар газеты 

«Жыццё Прыдзвіння». 

90 гадоў таму (1928) пачалося будаўніцтва 1-й чаргі Аршанскага 

льнокамбіната. 

90 гадоў таму (1928) нарадзіўся Стрыжонак Іосіф Пятровіч (1928–

2003), Герой Сацыялістычнай Працы. У 1945–1948 гг. 

працаваў на Сялішчанскай маторна-трактарнай станцыі, 

калгасах Ушацкага раёна. Ураджэнец хутара Палячызна каля 

в. Чарапоўшчына Ушацкага раёна. 

 

Д. У. Дук // Беларускае Падзвінне : вопыт, методыка і вынікі палявых 

даследаванняў (да 80-годдзя пачатку археал. раскопак у г. Полацку) : зб. 

навук. прац рэсп. навук.-практ. семінара, 20–21 лістап. 2008 г. / М-ва 

адукацыі Рэсп. Беларусь, УА «Полац. дзярж. ун-т» . – Наваполацк, 2009. –

С. 3–5. 

2. Егарэйчанка, А. А. Ляўданскі Аляксандр Мікалаевіч / 

А. А. Егарэйчанка // Археалогія Беларусі : энцыклапедыя / рэдкал.: 

Т. У. Бялова (гал рэд.) [і інш.] ; склад. Ю. У. Каласоўскі. – Мінск : БелЭн, 

2011. – Т. 2 : Л–Я. – С. 42. 

3. Каробушкіна, Т. М. Ляўданскі Аляксандр Мікалаевіч / 

Т. М. Каробушкіна // Беларуская энцыклапедыя : у 18 т. / рэд. кал. 

Г. П. Пашкоў [і інш.]. – Мінск : БелЭн, 1999. – Т. 9 : Кулібін–Малаіта. – 

С. 433. 

4. Колединский, Л. В. Верхний замок Витебска: основные итоги 

археологического изучения за 100 лет (конец ХIX – конец XX в.) / 

Л. В. Колединский // Віцебскія старажытнасці : матэр. навук. канф., прысв. 

90-годдзю з дня нараджэння Л. В. Аляксеева, Віцебск, 28–29 кастр. 2010 г. / 

рэдкал.: Г. У. Савіцкі, В. А. Шышанаў, Н. Ю. Шаркоўская. – Минск : 

Медисон, 2012. – С. 113–143. 

5. Коробушкина, Т. Н. Лявданский Александр Николаевич / 

Т. Н. Коробушкина // Республика Беларусь : энциклопедия : в 6 т. / 

редкол.: Г. П. Пашков [и др.]. – Минск : БелЭн, 2006. – Т. 4 : 

Картография–Миноговые. – С. 597. 
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  90 гадоў  таму (1928) нарадзіўся Жакаў Міхаіл Сцяпанавіч (1928–

2002), вучоны ў галіне ветэрынарыі, доктар ветэрынарных 

навук, прафесар. Заслужаны дзеяч навукі Беларусі. З 1954 г. – у 

Віцебскім ветэрынарным інстытуце (у 1968–1995 гг. – рэктар, у 

1971–2001 гг. – загадчык кафедры паталагічнай анатоміі і 

гісталогіі). Ураджэнец с. Стары Кувак (Татарстан, Расія). 

90 гадоў  таму (1928) нарадзіўся Самсонаў Уладзімір Паўлавіч, 

вучоны ў галіне льнаводства. Акадэмік НАН Беларусі, 

доктар сельскагаспадарчых навук, прафесар. Заслужаны 

работнік сельскай гаспадаркі. З 1952 г. – галоўны аграном і 

дырэктар Глыбоцкай машынна-трактарнай станцыі. З 1957 г. 

– старшыня Пліскага райвыканкама. З 1962 г. – 1-ы сакратар 

Мёрскага райкама КПБ. Ураджэнец с. Ерахтур Разанскай 

вобласці (Расія). 

90 гадоў  таму (1928) нарадзіўся Стрыжонак Іосіф Пятровіч (1928–

2003), Герой Сацыялістычнай Працы. У 1945–1948 гг. 

працаваў на Сялішчанскай маторна-трактарнай станцыі, 

калгасах Ушацкага раёна. Ураджэнец хутара Палячызна каля 

в. Чарапоўшчына Ушацкага раёна. 

90 гадоў  таму (1928) нарадзілася Каргапольцава Ніна Міхайлаўна, 

селікцыянер-льнавод. З 1953 г. – працавала навуковым 

супрацоўнікам у аддзеле селецыі і насенняводства льна на 

Беларускай занальнай льняной вопытнай станцыі 

(г. Глыбокае). Ураджэнка в. Слабодка Туманскага раёна 

Смаленскай вобласці (Расія). 

90 гадоў  таму (1928) заснавана сельскагаспадарчае прадпрыемства 

«Адраджэнне» ў Віцебскім раёне як калгас «Новае жыццё». 

У 1939 г. – перайменаваны ў калгас імя Кірава. З 1994 г. – 

ЗАТ з сучаснай назвай. З 2008 г. – ААТ. 

90 гадоў  таму (1928) была праведзена першая трансляцыя ў сетцы 

праваднога вяшчання г. Віцебска па 44 гучнагаварыцелям. 

адначасова загадчыкам аддзела археалогіі Беларускага дзяржаўнага музея. 

З 1931 г. – навуковы сакратар, загадчык секцыяй археалогіі Інстытута 

гісторыі БАН і дацэнт БДУ. У 1934 годзе А. М. Ляўданскаму прысуджана 

вучоная ступень кандыдата гістарычных навук. 

Працуючы на Смаленшчыне, вучоны адкрыў і апісаў больш за 300 

гарадзішчаў жалезнага веку, стварыў першую навуковую класіфікацыю 

ўмацаваных паселішчаў. Ён выявіў 4 групы гарадзішчаў, 3 з якіх аднёс да 

жалезнага веку. У 1923–1924 гг. распачаў першыя пасля рэвалюцыі і 

грамадзянскай вайны раскопкі гарадзішчаў (Буда, Свідна) на тэрыторыі 

Смалявіцкага і Лагойскага раёнаў Мінскай вобласці, якія далі 

штрыхаваную кераміку, аналагічную посуду гарадзішчаў Багуцішкі і 

Афярышкі, даследаваных ў канцы XIX ст. Ф. В. Пакроўскiм. Услед за 

А. А. Спіцыным А. М. Ляўданскі адносіў іх да ліку «літоўскіх» і датаваў 

VI–VII стст. н. э. У канцы 1920-х–пачатку 1930-х гг. вучоны правёў 

шырокія разведкі і раскопкі гарадзішчаў жалезнага веку ў Беларускім 

Падзвінні, Верхнім Падняпроўі і ў басейне ракі Прыпяць, якія дазволілі 

яму вылучыць тры лакальныя групы ўмацаваных паселішчаў: гарадзішча з 

ляпной гладкасценнай керамікай Падзвіння і Верхняга Падняпроўя, 

гарадзішча са штрыхаванай керамікай Цэнтральнай Беларусі і гарадзішча 

з керамікай паўднёвага тыпу.  

З 1925 года А. М. Ляўданскі вывучае сярэднявечныя помнікі на 

тэрыторыі Беларусі. Ён даследуе курганы ў Заслаўі, дзе ўпершыню ўжыў 

методыку раскопак курганоў на знос, а таксама пераканаўча паказаў, што 

заслаўскія курганы былі пакінутыя змяшаным дрыгавіцка-крывіцкім 

насельніцтвам. Агулам ім вывучана звыш 300 курганных насыпаў у 

Падзвінні, Верхнім Падняпроўі і Палессі.  

19 траўня 1937 года арыштаваны па ілжывым абвінавачванні. 

27 жніўня расстраляны ў г. Мінску. Рэабілітаваны ў 1958 годзе. 
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  85 гадоў таму (1933) у Оршы адкрыты спартыўны стадыён «Дынама». 

85 гадоў таму (1933) у Оршы ўведзены ў строй масласырзавод. 

85 гадоў таму (1933) у Віцебску адбылося Першае Усебеларускае 

воднае свята з удзелам спартсменаў Масквы і Ленінграда. 

85 гадоў таму (1933) Віцебск наведаў паэт П. К. Антакольскі. 

85 гадоў таму (1933) у Віцебску ўведзены ў эксплуатацыю хлебазавод 

№ 2. 

85 гадоў таму (1933) адбыўся першы выпуск Ушацкіх беларускіх 

педагагічных курсаў. 

85 гадоў таму (1933) Віцебскі індустрыяльна-педагагічны інстытут 

стаў Віцебскім педагагічным інстытутам. 

85 гадоў таму (1933) створаны Дубровенскі льнозавод. З 1997 г. – ААТ. 

85 гадоў таму (1933) заснаваны Чашніцкі льнозавод у в. Крупніна. На 

сучасны час – у г. Чашнікі. З 1996 г. – ААТ. 

85 гадоў таму (1933) нарадзіўся Андрэйчык Павел Васільевіч. 

Народны майстар Віцебшчыны, аўтар вырабаў з дрэва цацак, 

свістулек. Ураджэнец в. Андрэйчыкі Ушацкага раёна. 

80 гадоў таму (1938) Віцебская бальніца-медыцынскі інстытут была 

перайменавана ў Віцебскі медыцынскі інстытут. 

80 гадоў таму (1938) Віцебскае аддзяленне цэнтральных архіваў БССР 

пераўтворана ў Віцебскі абласны дзяржаўны архіў. 

80 гадоў таму (1938) заснаваны Пастаўскі ільнозавод. З 1997 г. – ААТ. 

80 гадоў таму (1938) Бешанковіцкі раён увайшоў у склад Віцебскай 
вобласці. 

80 гадоў таму (1938) нарадзілася Смірнова Роза Міхайлаўна, народны 
майстар па лозапляценні. Ураджэнка в. Баб’я Гара Лепельскага 
раёна. 

80 гадоў таму (1938) пачала выдавацца віцебская раённая газета «Жыццё 
Прыдзвіння». Першапачаткова мела назву «Калгасная трыбуна», 
«За Родину», «Колхозная правда», «Ленінская праўда». 

З 1994 г. – сучасная назва. 

2. Зотаў, Г. Адысея Тадэвуша Мастовіча / Г. Зотаў // Віцебскі 

рабочы. – 2001. – 7 крас. – С. 3. 

3. Іванова, Г. Глыбоччына багатая на таленты / Г. Іванова // 

Народнае слова. – 2012. – 1 верас. – С. 6.  

4. Хайноўская, А. Аўтар «Знахара» – з Глыбоччыны / 

А. Хайноўская // Веснік Глыбоччыны. – 2012. – 1 верас. –С. 4. 

5.  Хайноўская, А. Польскі пісьменнік з маёнтка Акунёва / 

А. Хайноўская // Веснік Глыбоччыны. – 2013. – 17 жн. – С. 5. 

 
 

 

ЛЯЎДАНСКІ АЛЯКСАНДР МІКАЛАЕВІЧ 

Да 125-годдзя з дня нараджэння (1893) 

 

Ляўданскі Аляксандр Мікалаевіч (1893–1937) – беларускі 

гісторык, археолаг, кандыдат гістарычных навук (1934). Нарадзіўся 

29 жніўня (10 верасня) 1893 года ў в. Юр’ева Барысаўскага павета 

Мінскай губерні. Скончыў народнае вучылішча, пасля чаго працаваў у 

паштовай установе. У гады Першай сусветнай вайны служыў у дзеючай 

арміі. Пасля мабілізацыі (1918) вучыўся ў Смаленскім аддзяленні 

Маскоўскага археалагічнага інстытута, затым у Смаленскім універсітэце, 

які скончыў у 1925 г. У 1925–1927 гг. працаваў асістэнтам археалагічнага 

кабінета Смаленскага ўніверсітэта і супрацоўнікам мясцовага 

краязнаўчага музея. З 1927 года пачаў працаваць у Інбелкульце і 
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  80 гадоў таму (1938) нарадзіўся Карпунін Іван Іванавіч, вучоны ў 

галіне пераапрацоўкі льнопрадукцыі. Доктар тэхнічных 

навук, кандыдат тэхнічных навук. Працаваў начальнікам 

цэха на Чашніцкай папяровай фабрыцы «Чырвоная зорка». 

Ураджэнец г. Унеча Бранскай вобласці (Расія). 

80 гадоў таму (1938) заснаваны Заходне-Дзвінскі міжрайагратэхсэрвіс 

у Віцебску як абласная кантора «Сельгасзаб». З 1972 г. – 

Заходне-Дзвінскае міжраённае аб’яднанне «Сельсгастэхніка». З 

1989 г. – арэнднае прадпрыемства. З 2000 г. – ААТ з 

сучаснай назвай. 

80 гадоў таму (1938) заснаваны інстытут лёну ў в. Вусце Аршанскага 

раёна як сельскагаспадарчая дасведчаная станцыя Інстытута 

сацыялістычнай сельскай гаспадаркі Акадэміі навук БССР на 

базе саўгаса «Вусце». З 2000 г. – РУП «Беларускі навукова-

даследчы інстытут лёну Нацыянальнай акадэміі навук Беларусі». 

75 гадоў  таму (1943) здзейсніла свой подзвіг Зінаіда Міхайлаўна 

Тусналобава-Марчанка (1920–1980), Герой Савецкага Саюза, 

ураджэнка г. Полацка, у баях за ст. Гаршэчная Курскай вобласці. 

75 гадоў  таму (1943) створаны будаўніча-мантажны поезд БМП-715. 

75 гадоў  таму (1943) нарадзіўся Касцюк Юрась Васільевіч, журналіст, 

ураджэнец в. Пліса Глыбоцкага раёна. 

75 гадоў  таму (1943) створана партызанская брыгада імя У. І. Леніна, 

якая дзейнічала на тэрыторыі Віцебскай вобласці. 

75 гадоў  таму (1943) 19–22 студзеня і 19–21 кастрычніка ў гады 

Вялікай Айчыннай вайны адбыліся Чашніцкія баі па разгроме 

партызанамі нямецка-фашысцкага гарнізона ў г. п. Чашнікі. 

75 гадоў  таму (1943) 19–22 кастрычніка ў гады Вялікай Айчыннай вайны 
пачалася Лепельская аперацыя беларускіх партызанскіх 
злучэнняў па разгроме буйных фашысцкіх гарнізонаў з мэтай 
дэзарганізацыі кіравання і абароны праціўніка, адцягвання 
часткі яго сіл з віцебскага ўчастка Калінінскага фронту. 

жыў у Варшаве. У 1922–1926 гг. супрацоўнік, а потым рэдактар газеты 

«Rzecz Pospolita», займаўся літаратурнай творчасцю. Ужо ў пачатку 1925 

года на старонках гэтай газеты з'яўляюцца артыкулы і фельетоны, 

падпісаныя псеўданімам Т .М. У тым жа 1925 годзе з'яўляюцца і першыя 

апавяданні. У 1926 годзе пісаў пад новым псеўданімам – Далэнга. У гэты 

час пачынаецца яго кар'ера як журналіста, фельетаніста, пісьменніка. 

Т. Даленга-Мастовіч актыўна выступаў супраць рэжыму Ю. Пілсудскага, 

у з'едлівых гумарэсках выкрываў антыдэмакратычную дзейнасць улад, за 

што аднойчы быў схоплены на вуліцы і жорстка збіты. 

Напачатку 2-й сусветнай вайны Т. Даленга-Мастовіч паблізу 

румынскай граніцы арганізаваў міліцыю, якая ў час адсутнасці ўлады 

забяспечвала грамадскі парадак і бяспеку жыхароў мястэчка Куты. 

Трагічна загінуў у верасні 1939 года пры невядомых 

акалічнасцях.  

Пісаў на польскай мове. У 1924 годзе пачаў пісаць вялікія творы. 

Вядомасць прынёс першы раман – «Кар'ера Ныкадыма Дызмы» – вострая 

сатыра на грамадска-палітычнае жыццё Польшчы часоў рэжыму 

Ю. Пілсудскага. У 1932 годзе надрукаваныя аповесці «Ківоны», «Чэкі без 

аплаты», «Пракурор Аліцыя Горн». У творах дадзеная характарыстыка 

палітычных з'яў тагачаснай Польшчы, жыцця мяшчанскага асяроддзя. Аўтар 

раманаў «Браты Дальч і Ко» (1933), «Свет пані Маліноўскай» (1934), 

«Знахар» (1937), «Прафесар Вільчур», «Дзённік пані Ганкі» (1939) і інш. 

У 1934 годзе пачынаецца супрацоўніцтва Т. Даленга-Мастовіча з 

кінематографам. Да 1939 года з 16 яго твораў было экранізавана 8.  

У Глыбокім на доме № 2 па вул. Савецкай у гонар Т. Даленгі-

Мастовіча ўстаноўлена мемарыяльная дошка. 
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  75 гадоў таму (1943) у сакавіку–красавіку праводзілася карная 

аперацыя «Грамавы удар» нямецка-фашысцкіх акупантаў 

супраць партызан і насельніцтва ў трохвугольніку чыгунак 

Віцебск – Полацк – Невель на тэрыторыі Віцебскага, 

Гарадоцкага, Мехаўскага, Полацкага і Сіроцінскага раёнаў. 

75 гадоў таму (1943) у верасні–кастрычніку 1943 г. праводзілася карная 

аперацыя «Фрыц» нямецка-фашысцкіх захопнікаў супраць 

партызанскіх брыгад «Спартак», «За Радзіму», Ф. С. Шляхтунова 

(пазней імя Даватара), імя Варашылава, імя Гастэлы, імя 

Жукава, імя Ракасоўскага, асобных атрадаў партызанскіх 

брыгад «Жалязняк», «Народныя мсціўцы», імя С. М. Кароткіна, 

спецыяльнага партызанскага атрада «Сокал» і мясцовага 

насельніцтва ў Браслаўскім, Відзаўскім, Глыбоцкім, Мёрскім, 

Пастаўскім, Шаркаўшчынскім, Дунілавіцкім раёнах. 

75 гадоў таму (1943) 19 мая–9 чэрвеня ў гады Вялікай Айчыннай 

вайны адбыўся Пышнянскі бой (абарона партызанамі           в. 

Пышна Лепельскага раёна ў час карнай аперацыі «Коттбус»). 

75 гадоў таму (1943) заснавана Лёзненскае ПМС у в. Дабрамыслі   

(з 2009 г. – аграгарадок) як машынна-трактарная станцыя. З 

1965 г. – СМУ. З 1967 г. – ПМК-28. З 1975 г. – Лёзненскае 

дзяржаўнае будаўніча-эксплуатацыйнае прадпрыемства 

меліярацыйных і вадахозных сістэм. З 1995 г. – РУП 

«Лёзненскае ПМС». З 2001 г. – УП. 

75 гадоў таму (1943) у гады Вялікай Айчыннай вайны адбыліся 

Бачэйкаўскія баі беларускіх партызан супраць буйнога 

нямецка-фашысцкага гарнізона ў в. Бачэйкава 

Бешанковіцкага раёна, які з’яўляўся апорным пунктам 

гітлераўцаў на шашы Віцебск – Лепель. 

75 гадоў таму (1943) заснавана сельскагаспадарчае прадпрыемства 

«Барсеева» ў Лёзненскім раёне як калгас «Зара». З 2003 г. – 

СВК з сучаснай назвай. 

 

 

ДАЛЕНГА-МАСТОВІЧ ТАДЭВУШ 

Да 120-годдзя з дня нараджэння (1898) 

 

 

Даленга-Мастовіч Тадэвуш (1898–1939) – польскі і беларускі 

пісьменнік, журналіст. Нарадзіўся 10 жніўня 1898 года на хутары 

Акунёва Глыбоцкага раёна.  

Бацька Тадэвуша арандаваў маёнтак, дзе вёў узорную 

гаспадарку, якая лічылася адной з лепшых у акрузе. Успаміны пра 

дзяцінства, якое прайшло ў атмасферы дабрабыту і спакою, і пра 

асяроддзе, у якім жыла мясцовая шляхта, ляжаць у аснове многіх 

аповесцяў Т. Даленга-Мастовіча. Пазней сям'я перабралася ў Глыбокае. 

Глыбоцкі дом Мастовічаў быў на вуліцы Кракаўскай (цяпер на тым 

месцы дом № 2 па вул. Савецкай). 

Пачатковую адукацыю атрымаў дома, потым вучыўся ў 

Віленскай гімназіі, якую скончыў у 1915 годзе. Падчас вучобы ў гімназіі 

ўдзельнічаў у нелегальных патрыятычных арганізацыях. Калі вучыўся ў 

Кіеўскім універсітэце, быў членам польскай ваеннай арганізацыі. 

Напачатку грамадзянскай вайны Т. Даленга-Мастовіч пайшоў 

добраахвотнікам у польскую армію, дзе служыў да 1922 года. З 1922 года 
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  75 гадоў  таму (1943) адбылася Беліцкая абарона (баі партызанскай 

брыгады 1-й імя К. С. Заслонава па абароне аэрадрома ў 

саўгасе «Беліца» Сенненскага раёна ў Вялікую Айчынную 

вайну да 1944 г.). 

70 гадоў таму (1948) у Віцебску быў закладзены парк у гонар  

30-годдзя Ленінскага камсамола. 

70 гадоў таму (1948) у Віцебску ўведзена ў строй мэблевая фабрыка. 

Цяпер – ААТ «Віцебскмэбля». 

70 гадоў таму (1948) апублікавана п’еса Аркадзя Маўзона 

«Канстанцін Заслонаў». 

70 гадоў таму (1948) пачаў работу Віцебскі інструментальны завод. З 

1981 г. – механічны завод. 

70 гадоў таму (1948) у Лепелі пачата будаўніцтва 

малочнакансервавага камбіната. 

70 гадоў таму (1948) заснаваны Віцебскі завод электрапрыбораў 

Міністэрства мясцовай прамысловасці Беларусі на базе 

акулярнай фабрыкі (з 1892 г.). З 1952 г. – завод 

электравымяральных прыбораў. З 1986 г. – ПА 

«Электроизмеритель». З 2000 г. – РУП з сучаснай назвай. З 

2010 г. – ААТ. 

70 гадоў таму (1948) нарадзіўся Гаркуша Уладзімір Іванавіч, 

беларускі кампазітар, член БСК, ураджэнец г. Полацка. 

70 гадоў таму (1948) утворана Віцебская абласная арганізацыя 

Беларускага прафсаюза работнікаў адукацыі і навукі. 

70 гадоў таму (1948) заснаваны Мосарскі льнозавод у Глыбоцкім 

раёне як Шаркаўшчынскі льнозавод. З 1950 г. – Дунілавіцкі 

льнозавод. З 1960 г. – Мосарскі льнозавод. З 1998 г. – ААТ. 

70 гадоў таму (1948) заснавана сельскагаспадарчае прадпрыемства 
«Жукнева» ў Талачынскім раёне як калгас імя Валадарскага. 
З 1996 г. – СВК з сучаснай назвай. У 2005 г. – аб’яднаны з 
СВК «Белоречье». 

вымушаных рабіць выбар паміж прыватнай гаспадаркай і калгасам.  

У гады Вялікай Айчыннай вайны Сцяпан Пятровіч быў 

палітработнікам у Савецкай Арміі. Там атрымаў раненне. У 1945–1946 гг. 

Сямашка С. П. – адказны сакратар камісіі па гісторыі Вялікай Айчыннай 

вайны, з 1947 г.– навуковы супрацоўнік Інстытута гісторыі партыі пры ЦК 

КПБ. Узнагароджаны ордэнамі Айчыннай вайны II ступені, «Знак 

Пашаны» і медалямі. 

У пасляваенныя гады пісьменнік пераклаў на беларускую мову 

паасобныя творы К. Маркса, Ф. Энгельса, У. І. Леніна. 

Памёр 23 верасеня 1965 года. 
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  70 гадоў таму (1948) створаны Полацкі заслужаны аматарскі тэатр 

«Пілігрым» пры гарадскім клубе (з 1994 г. – Палац культуры) як 

кружок аматараў драматычнага мастацтва. У 1959 г. – прысвоена 

званне «народны». У 2009 г. – «заслужаны аматарскі тэатр». 

70 гадоў таму (1948) заснаваны Полацкі камбінат хлебапрадуктаў як 

арганізацыя «Нарыхтзерне». З 1974 г. – сучасная назва. У 

1988 г. – у структуру камбіната ўвайшлі хлебапрыёмныя 

прадпрыемствы ў г. п. Шуміліна і г. Верхнядзвінску. З 1997 г. – 

ААТ. У 2003 г. – праведзена тэхнічнае пераўзбраенне 

размольнага аддзялення мельніцы у склад камбіната як 

філіял увайшло Полацкае хлебапрыёмнае прадпрыемства. 

65 гадоў таму (1953) на возеры Дрысвяты Браслаўскага раёна 

ўведзена ў строй гідраэлектрастанцыя «Дружба народаў». 

65 гадоў таму (1953) уведзены ў строй Аршанскі завод швейных машын. 

65 гадоў таму (1953) упраўленне сельскай гаспадаркі ў г. Віцебску 
перайменавана ва ўпраўленне сельскай гаспадаркі і 
нарыхтовак. Зараз – камітэт сельскай гаспадаркі і харчавання 
Віцебскага абласнога выканаўчага камітэта. 

65 гадоў таму (1953) нарадзіўся Ястраб Фёдар Адамавіч (1953–2014), 
мастак, працаваў у станкавым жывапісе. Ураджэнец   
в. Станіслаўцы Докшыцкага раёна. 

65 гадоў таму (1953) створана упраўленне культуры Віцебскага 
абласнога выканаўчага камітэта. 

65 гадоў таму (1953) заснаваны Лепельскі раённы краязнаўчы музей. 
Адкрыты ў 1954 г. 

65 гадоў таму (1953) заснавана сельскагаспадарчае прадпрыемства 
«Камайскі» ў Пастаўскім раёне як калгас «Дружба» (у 1981 
г. – далучаны калгас імя Жданава, у 1984 г. – «За Радзіму», у 
1988 г. – імя Дзяржынскага і «Новае жыццё»). У 2003 г. – 
перайменаваны ў СВК з сучаснай назвай. 

60 гадоў таму (1958) у Віцебску быў адкрыты плавальны басейн 
«Маладосць». 

 

 

СЯМАШКА СЦЯПАН ПЯТРОВІЧ 

Да 120–годдзя з дня нараджэння (1898) 

 

Сямашка Сцяпан Пятровіч (1898–1965) – пісьменнік, 

перакладчык. Нарадзіўся 27 ліпеня 1898 года ў сялянскай сям'і ў 

в. Барылы (пазней злілася з в. Катушанкі) Полацкага раёна.  

У 1920 г. пайшоў у Чырвоную Армію, удзельнічаў у 

грамадзянскай вайне. У 1921–1926 гг. – на партыйнай і савецкай рабоце ў 

Полацку. 

Першыя публікацыі С. Сямашкі (апавяданне «Янка-мужык», 

прыпеўкі) з’явіліся ў друку на рускай мове пад псеўданімам С. Чуткі ў 

1925 годзе. З 1926 года пісаў на беларускай мове, рэгулярна змяшчаў свае 

творы (пераважна празаічныя) у беларускіх перыядычных выданнях 

«Чырвоная Полаччына», «Калгаснік Беларусі», «Шлях калектывізацыі», 

«Маладняк», альманаху «Росквіт». 

У 1926–1929 гг. працаваў рэдактарам акруговай газеты «Чырвоная 

Полаччына» і ўзначальваў пры ёй літаратурнае аб’яднанне пачаткоўцаў. У 

1927 г. у гэтай газеце апублікаваў некалькі ўрыўкаў з аповесці «Пад 

панскай няволяй». 

Потым у 1930 годзе Сцяпан Пятровіч працаваў у часопісе «Шляхі 

калектывізацыі», пазней – газетах «Калгаснік Беларусі», «Звязда». 

Вучыўся ў Камуністычным інстытуце журналістыкі ў Мінску (1932). 

У 1932 годзе асобным выданнем выйшла кніга яго апавяданняў 

«Пералом». Пераважная большасць твораў прысвечана калектывізацыі, 

складаным працэсам, што адбываліся ў гэты час у душах людзей, 
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  60 гадоў таму (1958) у Віцебску выдадзены першы нумар літаратурна-

мастацкага альманаха «Дзвіна». 

60 гадоў таму (1958) Віцебск наведаў пісьменнік К. Г. Паустоўскі. 

60 гадоў таму (1958) у Віцебску пабудаваны Палац культуры 

ўпраўлення бытавога абслугоўвання насельніцтва. Цяпер – 

абласная філармонія. 

60 гадоў таму (1958) у Оршы ўведзены ў строй завод будаўнічых 

дэталяў. Цяпер – камбінат жалезабетонных вырабаў. 

60 гадоў таму (1958) у Віцебску быў узведзены новы будынак 

Беларускага тэатра імя Я. Коласа. 

60 гадоў таму (1958) у Оршы была адкрыта гасцініца «Орша». 

60 гадоў таму (1958) у Віцебску быў адкрыты вячэрні філіял 

Беларускага політэхнічнага інстытута. Існаваў да 1970 г. 

60 гадоў таму (1958) арганізавана Дубровенская ДРБУП-108. 

60 гадоў таму (1958) заснаваны будаўніча-мантажны трэст № 16 

«Нафтабуд» у Наваполацку. З 1997 – ААТ з сучаснай назвай. 

60 гадоў таму (1958) заснавана Сенненская ПМК-64 на базе 25 калагасаў 
Сенненскага раёна як міжкалгасная будаўнічая арганізацыя 
«Сенненскі міжкалгасбуд». У 1977 г. – перайменаваны ў 
міжкалгасную ПМК-35 (у 1986 г. далучана ПМК-48). У выніку 
неаднаразовых перайменаванняў у 1986, 1994 (ПМК-37) і  
1996 гг. – ПМК-64. З 2001 г. – РУП. З 2003 г. – даччынае 
камунальнае унітарнае будаўнічае прадпрыемства 
«Віцебскаблсельбуд» з сучаснай назвай. 

60 гадоў таму (1958) заснавана Чашніцкая ПМК-71 як міжкалгасная 
ПМК-72 на базе міжкалгасных будаўнічых арганізацый ПМК-31, 
-41, -72. З 1987 г. – міжкалгасная ПМК-71 шляхам далучэння 
дарожна-будаўнічай ПМК-34. З 1996 г. – дзяржаўнае 
прадпрыемства ПМК-71. З 2000 г. – РУП з сучаснай назвай. З 
2003 г . – даччынае камунальнае унітарнае будаўнічае 
прадпрыемства. 
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  60 гадоў таму (1958) нарадзілася Казачонак Людміла Леанідаўна. 

Працавала ў Лепельскім Доме рамёстваў (1992–2004). 

З 2004 г. – кіраўнік гуртка «Выцінанка» Цэнтра народных 

рамёстваў і мастацтваў «Задзвінне» г. Віцебска. Ураджэнка 

в. Вялікае Жэжліна Лепельскага раёна. Жыве ў Віцебску. 

60 гадоў таму (1958) заснаваны горад Наваполацк у Полацкім раёне ў 

сузязі з будаўніцтвам нафтахімічнага комплексу. З 

22.10.1959 г. – рабочы пасёлак Полацкі. З 14.12.1963 г. – 

горад абласнога падпарадкавання з сучаснай назвай. 

60 гадоў таму (1958) заснавана сельскагаспадарчае прадпрыемства 

«Навасёлкі-Лучай» у Пастаўскім раёне ў выніку зліцця 

калгасаў імя Будзёнага і імя Суворава. У 1985 г. – далучаны 

калгас «Ударнік». У 1986 г. – «Гігант». У 1990 г. – саўгас 

«Пастаўскі». З 2003 г. – СВК з сучаснай назвай. 

60 гадоў таму (1958) нарадзіўся Красачка Пётр Альбінавіч, вучоны ў 

галіне ветэрынарнай вірусалогіі, мікрабіялогіі, імуналогіі, 

апітэрапіі. Акадэмік Міжнароднай акадэміі ветэрынарных 

навук, акадэмік Расійскай акадэміі прыродазнаўчых навук. 

Доктар ветэрынарных навук, доктар біялагічных навук, 

прафесар. З 1980 г. працаваў у Віцебскім ветэрынарным 

інстытуце. У 2014–2017 гадах дырэктар Інстытута 

эксперыментальнай ветэрынарыі імя С. М. Вышалескага 

НАН Беларусі. З 2017 прафесар Віцебскай дзяржаўнай 

акадэміі ветэрынарнай медыцыны. Ураджэнец г. Калінкавічы 

Гомельскай вобласці. 

60 гадоў таму (1958) пачало функцыянаваць турысцка-аздараўленчае 

прыватнае даччынае УП «Браслаўскія азёры». Да 1996 г. – 

турбаза. З 2002 г. – у ведамстве турысцка-экскурсійнага УП 

«Беларустурыст». 

 

Арэнбургу. У кастрычніку 1943 года яна была адклікана ў Маскву і 

прызначана начальнікам Упраўлення пачатковых і сярэдніх школ 

Народнага камісарыята асветы БССР. 

Пасля Вялікай Айчыннай вайны Н. Т. Вайтовіч працягвала навучанне 

ў аспірантуры пры Маскоўскім дзяржаўным універсітэце імя М. В. Ламаносава, 

дзе пад кіраўніцтвам прафесара Р. І. Аванесава завяршыла працу над 

кандыдацкай дысертацыяй «Аб мове Баркалабаўскага летапісу» і ў 1947 годзе 

паспяхова яе абараніла. Наступныя гады (1947–1956) былі прысвечаны 

выкладчыцкай дзейнасці ў Мінскім педінстытуце імя А. М. Горкага. З 1956 года 

Ніна Трафімаўна працавала старшым навуковым супрацоўнікам сектара 

дыялекталогіі Інстытута мовазнаўства Акадэміі навук БССР. 

За час навукова-педагагічнай дзейнасці Ніна Трафімаўна напісала 

і апублікавала каля 60 навуковых і метадычных работ па актуальных 

пытаннях беларускага мовазнаўства: гістарычнай фанетыцы, беларускай 

дыялекталогіі і гісторыі беларускай літаратурнай мовы. Пачынаючы з 

1960 года Н. Т. Вайтовіч разам з іншымі калегамі па працы выязджала ў 

экспедыцыі па збіранні беларускіх дыялектных матэрыялаў для 

Агульнаславянскага лінгвістычнага атласа, прымала ўдзел у рабоце 

міжнародных семінараў, звязаных з выкананнем гэтай важнай 

славістычнай тэмы. Вынікам яе шматгадовых пошукаў у галіне дыялектнай 

фанетыкі з’явілася манаграфія «Ненаціскны вакалізм народных гаворак 

Беларусі». За гэта даследаванне Ніне Трафімаўне ў 1966 годзе прысуджана 

вучоная ступень доктара філалагічных навук. За комплекс прац па беларускай 

лінгвагеаграфіі Н. Вайтовіч разам з іншымі актыўнымі выканаўцамі была 

ўдастоена ў 1971 годзе Дзяржаўнай прэміі СССР.  

Памерла Ніна Трафімаўна Вайтовіч 4 сакавіка 1976 года. 

Самаадданы, нястомны і скурпулёзны навукоўца, яна да апошніх дзён 

жыцця ўсе свае сілы і веды  аддавала развіццю беларускай лінгвістычнай 

навукі, павышэнню моўнай культуры беларусаў. Навуковыя працы 

Н. Т. Вайтовіч з’яўляюцца важкім укладам у беларускае мовазнаўства і з 

часам не страчваюць тэарэтычнай і практычнай вартасці. 
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  60 гадоў таму (1958) адкрыўся Віцебскі абласны эндакрыналагічны 

дыспасер як гарадскі процізобны дыспансер. У 1990 г. – 

перайменаваны ў абласны эндакрыналагічны дыспансер. У 

1996 г. – на базе дыспансера адкрылася першая ў вобласці 

«Школа дыябету». З 2001 г. – установа аховы здароўя з 

сучаснай назвай. 

60 гадоў таму (1958) заснавана прадпрыемства Лёзненская ПМК-54 у 

г. п. Лёзна як міжкалгасбуд. З 1977 г. – міжкалгасная ПМК-28.  

З 1986 г. – міжкалгасная ПМК-54. З 1996 г. – дзяржаўнае 

прадпрыемства ПМК-54. З 2000 г. – УП. З 2010 г. – 

дзяржаўнае прадпрыемства з сучаснай назвай. 

60 гадоў таму (1958) заснавана Лёзненскае дарожнае рамонтна-

будаўнічае ўпраўленне № 107 у г. п. Лёзна як дарожна-

эксплуатацыйны ўчастак № 107. З 1985 г. – ДРБУ № 107. З 

2000 г. – УП. З 2004 г. – КУП. З 2005 г. – філіял з сучаснай 

назвай камунальнага праектна-рамонтна-будаўнічага 

ўпраўлення «Віцебскаблдарбуд». 

60 гадоў таму (1958) пачалося будаўніцтва прадпрыемства паліўнай 

прамысловасці «Нафтан» у г. Наваполацк. У 1963 г. – 

уведзены ў дзеянне як Полацкі нафтаперапрацоўчы завод. У 

1976 г. – прадпрыемства перайменавана ў Наваполацкі 

нафтаперапрацоўчы завод. У 1980–1992 гг. – ПА 

«Наваполацкнафтааргсінтэз». З 2002 г. – прадпрыемства 

пераўтворана ў ААТ з сучаснай назвай. У 2008 г. – 

рэарганізавана шляхам далучэння ААТ «Палімір». 

60 гадоў таму (1958) заснавана Браслаўская ПМК-42 як міжкалгасная 

будаўнічая арганізацыя. З 1977 г. – міжкалгасная ПМК-19. 

З 1986 г. – міжкалгасная ПМК-42. З 1996 г. – ПМК-42. 

З 2001 г. – рэспубліканскае унітарнае будаўнічае 

прадпрыемства з сучаснай назвай у г. Браслаў. 

 

 

 

ВАЙТОВІЧ НІНА ТРАФІМАЎНА 

Да 105-годдзя з дня нараджэння (1913) 

 

 

Вайтовіч Ніна Трафімаўна (1913–1976) – беларускі мовазнавец, 

доктар філалагічных навук (1976). Нарадзілася 10 ліпеня (27 чэрвеня па 

старым стылі) 1913 года ў мястэчку Дрыса (цяпер г. Верхнядзвінск) 

Віцебскай губерні ў сям’і настаўнікаў. У 1927 годзе Ніна Трафімаўна  

скончыла сямігодку, потым вучылася ў Полацкім педагагічным тэхнікуме 

(1927–1930). Працавала настаўніцай беларускай мовы і літаратуры ў 

Каменскай сямігадовай школе Лепельскага раёна (1930–1932) і 

Красналуцкай сямігадовай школе Чашніцкага раёна (1932–1933). 

У 1933–1937 гадах Н. Вайтовіч вучылася на літаратурным 

факультэце Мінскага педагагічнага інстытута імя А. М. Горкага. Пасля 

года выкладчыцкай працы паступіла ў аспірантуру пры гэтым жа 

інстытуце. Паралельна з вучобай чытала курсы па гісторыі беларускай і 

рускай моў на вячэрнім і завочным аддзяленнях інстытута. 

Калі пачалася Вялікая Айчынная вайна, Ніна Трафімаўна 

эвакуіравалася на ўсход. Працавала культработнікам у адным з ваенных 

шпіталяў у Горкаўскай вобласці, палітрэдактарам аблліта, затым 

начальнікам палітычнага аддзела пры абласным радыёкамітэце ў 
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  60 гадоў таму (1958) заснавана сельскагаспадарчае прадпрыемства 

«Калгас Праўда» ў Дубровенскім раёне. У 1963 г. – 

аб’яднаны з калгасам імя Кірава. У 1978 г. – далучаны 

калгасы «Зорка» і імя Свярдлова. З 1996 г. – кааператыў. З 

2003 г. – СВК з сучаснай назвай. 

60 гадоў таму (1958) заснавана Полацкая ПМК-59 на базе «школы 

дзясятнікаў» як міжкалгасная будаўнічая арганізацыя 

(Полацкая МСО) для будаўніцтва жылля, жывёлагадоўчых 

памяшканняў і аб’ектаў сацкультбыту на тэрыторыі 

Полацкага раёна. У 1977 г. – перайменавана ў 

Міжгаспадарчую ПМК-32. У 1986 г. – ПМК-59. У 1989 г. – 

уключыла ў склад Міжгаспадарчую ПМК-60. З 1992 г. – 

Міжгаспадарчая ПМК-59 аб’яднання «Полацксельбуд». 

З 2001 г. – будаўнічае РУП. З 2003 г. – даччынае 

камунальнае унітарнае будаўнічае прадпрыемства з сучаснай 

назвай. 

60 гадоў таму (1958) нарадзіўся Лазарэвіч Анатоль Аркадзьевіч, 

дырэктар Інстытута філасофіі НАН Беларусі, кандыдат 

філасофскіх навук. Ураджэнец Сенненскага раёна. 

55 гадоў таму (1963) была заснавана Лёзненская сельская філармонія 

на грамадскіх пачатках. 

55 гадоў таму (1963) у Віцебску прайшлі гастролі спявачкі Лідзіі 

Русланавай. 

55 гадоў таму (1963) у Віцебску на базе абласной бальніцы ўзноўлена 

медыцынскае вучылішча. 

55 гадоў таму (1963) харавой капэле настаўнікаў г. Віцебска (створана 

ў 1961 г.) было прысвоена званне народнай. 

55 гадоў таму (1963) у г. п. Янавічы Віцебскага раёна ўведзены ў 

строй масласырзавод. 

55 гадоў таму (1963) рабочы пасёлак Барань перададзены ў 

падначаленне Аршанскага гарсавета. 

2. Большакова, Ю. Мышьяк для командира «Меркурия» / 

Ю. Большакова // Белорусская нива. – 2012. – 21 июня. – С. 15 ; 22 июня. – 

С. 15. 

3. Гайко, Т. Мужны суайчыннік / Т. Гайко // Аршанская газета. – 

2013. – 26 лістап. – С. 3. 

4. Готовская, Л. Потомству в пример / Л. Готовская // Віцебскі 

рабочы. – 2012. – 19 чэрв. – С. 5. 

5. Казарскі Аляксандр Іванавіч // Беларуская эныклапедыя : у 

18 т. / рэдкал.: Г. П. Пашкоў [і інш.]. – Мінск : БелЭн, 1998. – Т. 7 : 

Застаўка–Кантата. – С. 416. 

6. Казарскі Аляксандр Іванавіч // Ваенная энцыклапедыя Беларусі / 

рэдкал.: А. В. Праляскоў [і інш.]. – Мінск : БелЭн імя П. Броўкі, 2010. – 

С. 468. 

7. Кисаров, И. В. Казарский: память его из рода в род на вечные 

времена / И. В. Кисаров. – Николаев : Издательство Ирины Гудым, 2009. – 

288 с. 

8. Лещинский, М. «Меркурий» принимает бой / М. Лещинский // 

Віцьбічы = Витьбичи. – 2016. – 17 сент. – С. 9. 

9. Лещинский, М. Дубровенец – герой России / М. Лещинский // 

Дняпроўская праўда (Дуброўна). – 2013. – 29 чэрв. – С. 4. 

10. Секреты старого архивариуса // Архівы і справаводства. – 

2008. – № 3. – С. 152–159. 

11. Честное имя в наследство / подгот. Л. Чепелова // 

Дняпроўская праўда (Дуброўна). – 2011. – 2 ліп. – С. 4. 
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  55 гадоў таму (1963) на цэнтральнай плошчы Оршы пабудаваны Дом 

гандлю. 

55 гадоў таму (1963) створана харавая капэла Віцебскага 

медыцынскага інстытута. 

55 гадоў таму (1963) арганізавана Глыбоцкае ДРБУП-145. 

55 гадоў таму (1963) адкрыта школа-інтэрнат у Паставах. 

55 гадоў таму (1963) раённая газета «Звязда» набыла сучасную назву 

«Браслаўская звязда». 

55 гадоў таму (1963) калгас «За высокі ўраджай» Шаркаўшчынскага 

раёна перайменаваны ў калгас імя Кутузава. Зараз – СВК 

«Жвіранка». 

55 гадоў таму (1963) заснаваны Наваполацкі дзяржаўны політэхнічны 

каледж на базе філіяла Мінскага політэхнікума як Полацкі 

нафтавы тэхнікум. З 1968 г. – Наваполацкі нафтавы тэхнікум. З 

1987 г. – політэхнічны тэхнікум. З 2001 г. – сучасная назва. 

55 гадоў таму (1963) заснавана праграма раённага радыёвяшчання 

«Аршанскае рыдыёвяшчанне». 

55 гадоў таму (1963) заснавана раённая праграма радыёвяшчання 

«Верхнядзвінскае раённае радыё». 

55 гадоў таму (1963) створаны народны хор народнай песні ў г. п. Лёзна 

пры раённым Доме культуры на базе харавога калектыву 

медработнікаў раённай бальніцы. У 1983 г. – прысвоена 

званне «Народны аматарскі калектыў». 

55 гадоў таму (1963) заснавана раённая праграма радыёвяшчання 

«Голас Браслаўшчыны». 

50 гадоў таму (1968) у Віцебску быў створаны Дом самадзейнай 

творчасці абласнога Савета прафсаюзаў. 

50 гадоў таму (1968) у Віцебску ўведзены ў строй маторарамонтны завод. 

50 гадоў таму (1968) харавой капэле Віцебскага медыцынскага 

інстытута (створана ў 1963 г.) прысвоена званне народнай. 

 

плаваць на брыганцінах, служыў у Дунайскай ваеннай флатыліі, на 

Чарнаморскім флоце. 

У 1828 г. у час руска-турэцкай вайны Казарскі камандаваў 

невялікім транспартным суднам «Сапернік». У канцы 1828 г. яго 

назначылі камандуючым брыгам «Меркурый». Судна хадзіла з      

44-пушачным фрэгатам «Штандарт» і брыгам «Арфей». Неаднойчы гэтыя 

караблі праводзілі смелую разведку. За адвагу пры штурме Варны яго 

ўзнагародзілі залатой шабляй. 

14 мая 1829 года адбыўся бой, якому суджана было ўвайсці ў 

летапіс рускай марской славы. Ён працягваўся 4 гадзіны. 18-пушачны 

брыг «Меркурый» змагаўся з двума лінейнымі караблямі турак «Селіміе» і 

«Рэал-бей», узброеных 184 пушкамі, і перамог. За гэты подзвіг усе 

афіцэры «Меркурыя» былі ўзнагароджаны ордэнамі і ўзведзены ў чыны. 

Казарскі атрымаў ордэн Святога Георгія 4-й ступені, званне флігель-

ад’ютанта і быў уключаны ў світу Расійскага імператара. Брыг 

«Меркурый» атрымаў кармавы Георгіеўскі флаг – вышэйшую ўзнагароду 

на рускім флоце. 

У 1831 годзе А. Казарскі адшукаў найкарацейшы водны шлях з 

Колы (Мурманск) у Пецярбург па рэках і азёрах з Белага мора ў 

Ладажскае возера (праз 100 гадоў гэты шлях рэалізаваны ў Беламорска-

Балтыйскі канал). 

Праз 4 гады пасля гэтых падзей (у 1833 г.) Казарскі раптоўна 

памёр. Праз паўтара месяцы пасля яго смерці пачаўся збор сродкаў на 

помнік гэтаму ў Севастопалі. Праз год помнік з надпісам «Казарскаму. 

Нашчадкам у прыклад. 1834 год» быў узведзены выключна на сродкі 

марскіх афіцэраў. 
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  50 гадоў таму (1968) у Віцебску пабудаваны Палац спорту 

«Камсамолец». 

50 гадоў таму (1968) быў заснаваны музей гісторыі і культуры 

г. Наваполацка на грамадскіх пачатках як гарадскі Музей 

працоўнай славы. З кастрычніка 1973 г. – краязнаўчы музей. 

З чэрвеня 1998 г. – сучасная назва. 

50 гадоў таму (1968) у Полацку быў адкрыты помнік камсамольцам 

Полаччыны – героям Вялікай Айчыннай вайны. 

50 гадоў таму (1968) распрацаваны і зацверджаны генеральны план 

забудовы г. Оршы. 

50 гадоў таму (1968) у Оршы створаны майстэрні Мастацкага фонду 

БССР. 

50 гадоў таму (1968) створаны гідралагічны заказнік рэспубліканскага 

значэння «Ельня» (Мёрскі і Шаркаўшчынскі раёны). 

50 гадоў таму (1968) у Верхнядзвінску пабудаваны новыя карпусы 

цэнтральнай раённай бальніцы. 

50 гадоў таму (1968) адкрыта Новалукомльская гарадская бібліятэка. 

50 гадоў таму (1968) заснаваны Ушацкі музей народнай славы, які з 

1999 года носіць імя У. Е. Лабанка (адкрыты ў 1970). 

50 гадоў таму (1968) створаны Бешанковіцкі народны хор у 

г. п. Бешанковічы пры раённым Доме культуры. У 1987 годзе 

было прысвоена званне «Народны аматарскі калектыў». 

50 гадоў таму (1968) заснаваны Полацкі дзяржаўны ўніверсітэт у 

Наваполацку як філіял Беларускага палітэхнічнага інстытута, 

з 1969 г. – філіял Беларускага тэхналагічнага інстытута.   

У 1974 г. – ператвораны ў Наваполацкі палітэхнічны 

інстытут. З 1993 г. – сучасная назва. 

50 гадоў таму (1968) заснаваны Наваполацкі дзяржаўны музычны 

каледж як музычнае вучылішча. З 2001 г. – дзяржаўнае. 

З 2009 г. – сучасная назва. 

 

3. Лабачэўская, Л. Андрэй Майсяёнак: біяхімік і краязнаўца / 

Л. Лабачэўская // Кліч Радзімы (Шаркаўшчына). – 2000. – 27 мая. – С. 2. 
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2007. – 10 сак. – С. 2. 
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Пастаўскі край. – 2013. – 1 чэрв. – С. 3. 
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18 т. / рэдкал.: Г. П. Пашкоў (гал. рэд.) [і інш.]. – Мінск : Беларуская 
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КАЗАРСКІ АЛЯКСАНДР ІВАНАВІЧ 

Да 220-годдзя з дня нараджэння (1798) 

 

 

Казарскі Аляксандр Іванавіч (1798–1833) – расійскі ваенны 

дзеяч. Нарадзіўся 16 чэрвеня 1798 года на беларускай зямлі ў мястэчку 

Дуброўна Віцебскай губерні ў сям’і адстаўнога губернскага сакратара, 

кіраўніка маёнткам князя Любамірскага 

З 1811 года – на флоце, скончыў ваеннае штурманскае вучылішча 

ў г. Мікалаеў (1814). 

14 лютага 1814 г. адбылося ўзвядзенне ў мічманы. Казарскі пачаў 
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  50 гадоў таму (1968) заснаваны камбінат зборных жалезабетонных 

вырабаў і канструкцый у Оршы. З 1997 г. – ААТ. 

50 гадоў таму (1968) пачалося будаўніцтва вёскі Акцябрская як 

эксперыментальнага пасёлка Цэнтральны (да 1974 г.) у 

Віцебскім раёне. Пасля ўзвядзення адміністрацыйнага будынка 

і перавода з в. Сакольнікі дырэкцыі саўгаса і з в. Шапуры 

выканкама Акцябрскага с/с перайменавана ў в. Акцябрская. 

50 гадоў таму (1968) заснаваны Віцебскі маторарамонтны завод як 

арэнднае прадпрыемства (рамонт дызельных рухавікоў для 

сельскагаспадарчай тэхнікі). З 2000 г. – ААТ. 

50 гадоў таму (1968) заснаваны Гарадоцкі райаграпрамзаб у Віцебскім 

раёне. Рэарганізацыя праведзена ў 1972 г. З 1986 г. – КУСП 

з сучаснай назвай. З 2006 г. – ААТ. 

45 гадоў таму (1973) уведзены ў эксплуатацыю Юбілейны мост праз 

р. Віцьба. 

45 гадоў таму (1973) у Віцебску пачала выдавацца газета «Вячэрні 

Віцебск». Існавала да 1990 г. 

45 гадоў таму (1973) у Віцебску пачата будаўніцтва маста праз 

р. Заходняя Дзвіна. 

45 гадоў таму (1973) зацверджаны праект дэтальнай планіроўкі 

г. Віцебска. 

45 гадоў таму (1973) у Віцебску створаны гарадскі Савет ветэранаў. 

45 гадоў таму (1973) у Лёзненскім раёне на вышыні імя Л. П. Ціхмянава 

ўстаноўлены помнік савецкім воінам і партызанам. 

45 гадоў таму (1973) уведзена ў эксплуатацыю гасцініца «Віцебск». 

45 гадоў таму (1973) уведзены ў дзеянне Аршанскі аўтавакзал. 

45 гадоў таму (1973) Орша стала пабрацімам французскага горада 
Воз-ан-Влен. 

45 гадоў таму (1973) заснаваны Новалукомльскі хлебазавод у 
Чашніцкім раёне. З 2001 г. – філіял РУПП 
«Віцебскхлебпрам» з сучаснай назвай. 

лабараторыі каферментаў. З 2000 года Андрэй Георгіевіч – член-

карэспандэнт НАН Беларусі. У верасні 2011 года ён залічаны на пасаду 

галоўнага навуковага супрацоўніка Навукова-практычнага цэнтра НАН 

Беларусі па харчаванні. 

А. Г. Майсяёнак – актыўны ўдзельнік даследаванняў па гісторыі 

медыка-біялагічных навук Беларусі, з’яўляецца членам камісіі НАН па 

гісторыі навукі. Асобна і ў суаўтарстве вучоны надрукаваў больш за 350 

навуковых работ, ён мае 20 аўтарскіх пасведчанняў на вынаходніцтвы і 

патэнтаў. Яго імя занесена ў такія прэстыжныя сусветныя выданні, як 

«Кто есть кто в Европейских исследованиях и развитии» і «Кто есть кто 

современники». У сувязі з 60-гадовым юбілеем А. Г. Майсяёнак атрымаў 

ганаровае званне Міжнароднага біяграфічнага інстытута «Чалавек года-2003». 

За сваю паспяховую навуковую і грамадскую дзейнасць 

А. Г. Майсяёнак быў узнагароджаны медалём «За трудовое отличие» 

(1979), вышэйшай узнагародай ВЛКСМ «Трудовая доблесть» (1980), 

граматамі прэзідыума Акадэміі навук Беларусі, Міністэрства аховы 

здароўя, абласных і гарадскіх органаў дзяржаўнага кіравання і аховы 

здароўя. Ён – лаўрэат міжнароднай польскай прэміі за беларуска-польскае 

супрацоўніцтва ў галіне культуры. 

Андрэй Георгіевіч Майсяёнак займаецца рашэннем праблем 

галіны харчавання і нутрыцыялагічнай навукі, уносіць вялікі ўклад у 

падтрыманне аўтарытэту і жыццяздольнасці акадэмічнай навукі ў 

сучасным жыцці нашага грамадства. Яму па-ранейшаму ўласцівы 

мнагапланавы навуковы пошук, працавітасць, высокая эфектыўнасць яго 

даследчыцкай і эпісталярнай працы. 
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  45 гадоў таму (1973) адкрыта СШ № 1 у г. п. Шаркаўшчына. 

45 гадоў таму (1973) адкрыта псіхіятрычная бальніца ў г. Віцебску. 

45 гадоў таму (1973) адкрыта Гарадоцкае СПТВ-48. У 1984 г. 

перайменавана ў СПТВ-174. З 1989 года ў ПТв-174 

меліяратыўнага будаўніцтва. У 1996 г. – ПТВ-174 

сельскагаспадарчай вытворчасці. З 2000 г. – УА «Гарадоцкі 

дзяржаўны прафесійны ліцэй». З 2003 г. – УА «Гарадоцкі 

дзяржаўны прафесійна-тэхнічны каледж сельскагаспадарчай 

вытворчасці». З мая 2005 года каледжу прысвоена імя 

кавалера трох ордэнаў Славы І.В. Дарошчанка. 

45 гадоў таму (1973) уведзены ў эксплуатацыю новы будынак 

Віцебскага педагагічнага інстытута імя С. М. Кірава. Цяпер – 

Віцебскі дзяржаўны ўніверсітэт імя П. М. Машэрава. 

45 гадоў таму (1973) заснаваны Гарадоцкі гарадскі Дом культуры. 

45 гадоў таму (1973) знойдзены манетны скарб у вёсцы Каз’янкі 

Полацкага раёна. 

45 гадоў таму (1973) заснавана раённая праграма радыёвяшчання 

«Талачынскае раённае радыё». 

45 гадоў таму (1973) заснавана Віцебская абласная СДЮШАР 

прафсаюзаў па веславанні на байдарках і каноэ «Альбатрос» 

на базе секцыі па веславанні на байдарках і каноэ як ДЮСШ 

ДСО «Спартак». 

45 гадоў таму (1973) заснаваны завод «Лантан» па вытворчасці 

керамічных кандэнсатараў у г. п. Арэхаўск Аршанскага 

раёна. З 1997 г. – ААТ. 

45 гадоў таму (1973) заснаваны актэт «Віцебскія віртуозы» пры 

музычным вучылішчы. З 1989 г. – дзейнічае пры Віцебскай 

абласной філармоніі. 

40 гадоў таму (1978) у ваколіцах Віцебска адбыўся чэмпіянат свету па 

верталётным спорце. 

 

 

 

МАЙСЯЁНАК АНДРЭЙ ГЕОРГІЕВІЧ 

75 год з дня нараджэння (1943) 

 

 

Майсяёнак Андрэй Георгіевіч (1943) – беларускі вучоны ў 

галіне біяхіміі, доктар біялагічных навук, прафесар (1997). Нарадзіўся 

1 чэрвеня 1943 года ў г. Глыбокае Віцебскай вобласці. Пасля заканчэння ў 

1959 годзе Варапаеўскай СШ ён паступіў у Гродзенскі медыцынскі інстытут. У 

1965 годзе Андрэй Майсяёнак з «адзнакай» яго закончыў, а пасля і аспірантуру 

пры гэтай навучальнай установе. У 1970 годзе пачаўся яго шлях у акадэмічную 

навуку. У 1971 годзе абараніў кандыдацкую дысертацыю. Працаваў кіраўніком 

лабараторыі клінічнай біяхіміі і асістэнтам кафедры шпітальнай тэрапіі 

Гродзенскага медінстытута. У гэты час у г. Гродна быў створаны Аддзел 

рэгуляцыі абмену рэчываў АН БССР (з 1985 года – Інстытут біяхіміі АН БССР). 

Першым вучоным сакратаром гэтага інстытута стаў Андрэй Георгіевіч 

Майсяёнак. Потым працаваў на пасадах старшага навуковага супрацоўніка і 

загадчыка лабараторыі. У 1992–1996 гадах быў намеснікам дырэктара, у 1996–

1998 гадах – выконваючым абавязкі дырэктара Інстытута біяхіміі.  

У 1997 годзе А. Г. Майсяёнак абараніў доктарскую дысертацыю ў 

Маскоўскім інстытуце біяхіміі імя А. Н. Баха. У 1998 годзе стаў кіраўніком 

старэйшага навуковага падраздзялення Інстытута біяхіміі НАН Беларусі – 
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  40 гадоў таму (1978) заснаваны Купалаўскі мемарыяльны запаведнік 

«Ляўкі» ў Аршанскім раёне з цэнтрам ва ўрочышчы Ляўкі. 

40 гадоў таму (1978) археолаг У. П. Ксяндзоў выявіў на ўскраіне 

Оршы «майстэрню каменнага веку». 

40 гадоў таму (1978) Віцебск наведаў лётчык-касманаўт П. І. Клімук. 

40 гадоў таму (1978) пачала выдавацца шматтыражная газета «Знамя 

будаўніка» трэста «Віцебсксельбуд». Выдавалася да 1988 г. 

40 гадоў таму (1978) заснаваны Наваполацкі завод бялкова-

вітамінных канцэнтратаў як прадпрыемства па вытворчасці 

штучных бялковых кармоў з вуглевадароднай сыравіны 

(вычышчаных вадкіх парафінаў нафты). З 2000 г. – РУП з 

сучаснай назвай. 

40 гадоў таму (1978) з'явіўся першы тралейбус у г. Віцебску. 

40 гадоў таму (1978) адкрыта паліклініка № 1 ТМО № 2 г. Віцебска. 

40 гадоў таму (1978) Віцебскі камбінат вапнавых матэрыялаў 

перайменаваны ў ВА «Даламіт». 

40 гадоў таму (1978) у Віцебску адкрыта касметалагічная лячэбніца. 

40 гадоў таму (1978) у Віцебску грамадзянскі аэрадром быў 

перанесены за межы горада (з 1996 г. – міжнародны). 

З 2000 г. – аэрапорт «Віцебск» – Віцебскі філіял дзяржаўнага 

прадпрыемства па аэранавігацыйным абслугоўванні 

паветранага руху «Белаэранавігацыя». 

40 гадоў таму (1978) створаны Докшыцкі народны клуб народных 

майстроў і самадзейных мастакоў «Докша» пры раённым Доме 

рамёстваў. З 1994 г. дзейнічае пры гарадскім Цэнтры культуры. 

У 1991 г. прысвоена званне «Народны аматарскі клуб». 

40 гадоў таму (1978) створаны Віцебскі народны хор «Дзвіна» ў 

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

ВА «Даламіт» (з 2003 г. – дзейнічае пры Палацы культуры). 

У 1987 г. – прысвоена званне «Узорны аматарскі калектыў». 

 

5. Вітко, У. Лёс і мастацтва / Уладзімір Вітко. – Віцебск : 

Віцебская абласная друкарня, 2015. – 528 с. 

6. Карман, М. І чалавек, і тэмпера, і алей / М. Карман // 

Витьбичи. – 2013. – 24 авг. – С. 9. 

7. Мацвеева, Т. Мастак, які заслужыў бюст пры жыцці / 

М. Мацвеева // Витебский проспект. – 2008. – 22 мая. – С. 3. 

8. Уладзімір Вітко [Выяўленчы матэрыял] : каталог творчых 

прац / уклад. і аўтар уступ. арт. Святлана  Кот. – Віцебск : Віцебская 

абласная друкарня, 2014. – 77 с. 

9. Уладзімір Вітко [Выяўленчы матэрыял] = Vladimir Vitko : 

[альбом] / [аўт. уступ. арт. Н. А. Гугнін]. – Мінск : Саюз мастакоў РБ ; 

Упраўленне культуры Віцебскага аблвыканкама ; Аддзел культуры 

Віцебскага гарвыканкама, 2008. – 20 с. 

10. Шпакоўская, Г. Мастак напісаў кнігу / Г. Шпакоўская // 

Витебские вести. – 2016. – 28 янв. – С. 23. 
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  40 гадоў таму (1978) створаны Віцебскі народны драматычны 

калектыў пры вытворча-вучэбным прадпрыемстве 

Беларускага таварыства сляпых (з 1990 г. – прыватнае УП 

«Элект» грамадскага аб'яднання «Беларускае таварытсва 

інвалідаў па зроку»). У 1997 г. – прысвоена званне «Народны 

аматарскі калектыў». 

40 гадоў таму (1978) заснавана Віцебскае прадпрыемства вылічальнай 

тэхнікі і інфарматыкі (прадпрыемства па рамонце і 

тэхнічным абслугоўванні камп’ютарнай тэхнікі, аргтэхнікі і 

мікракалькулятараў). У 1980 г. – рэгіянальны цэнтр 

абслугоўвання. З 1994 г. – ААТ з сучаснай назвай. 

40 гадоў таму (1978) заснаваны завод ветэрынарных прэпаратаў у 

Віцебску як дзяржразліковая абласная вытворчая 

лабараторыя. У 1979 г. – перайменавана ў завод з сучаснай 

назвай. З 2003 г. – прыватнае вытворчае УП. 

40 гадоў таму (1978) заснаваны Бешанковіцкі каапнарыхтпрам як 

хлебакамбінат. У 1999 г. – перайменаваны ў камбінат 

кааператыўнай прамысловасці. У 2002 г. – далучаны да 

унітарнага гандлёвага прадпрыемства «Каапзнарыхтпрам» 

Бешанковіцкага райпо. З 2004 г. – прыватнае унітарнае 

вытворча-нарыхтоўчае прадпрыемства з сучаснай назвай. 

40 гадоў таму (1978) створаны Аршанскі народны клуб самадзейных 

мастакоў «Рэнесанс» пры аддзеле культуры гарвыканкама. З 

1984 г. – дзейнічае пры гарадскім Цэнтры культуры. 

У 1988 г. – прысвоена званне «Народны аматарскі калектыў». 

35 гадоў таму (1983) адкрыты санаторый-прафілакторый Аршанскага 

льнокамбіната. 

35 гадоў таму (1983) заснаваны Мёрскі гісторыка-этнаграфічны 

музей. Адкрыты 04.07.1994 г. 

35 гадоў таму (1983) Віцебская студыя тэлебачання пачала 

трансліраваць перадачы па трох праграмах. 

(1984), «Беларускі пейзаж» (1978), нацюрмортаў – «Кветкі» (1988), 

партрэтаў – «Партрэт маці» (1978), займаецца сюжэтна-тэматычнай 

кампазіцыяй – «Спартыўны дзень» (1979). Для жывапіснай манеры 

мастака характэрнымі з’яўляюцца арыгінальнасць і смеласць каларыту, 

імкненне да абагульнення форм, дэкаратыўнай гучнасці, альбо, 

наадварот, наўмыснай прыглушанасці колеру. 

У. І. Вітко піша яшчэ і вершы. Без рыфмы, хутчэй гэта вершы-

развагі ці споведзі. 

Мастак адрозніваецца дзіўнай працаздольнасцю, нягледзячы на 

сталы ўзрост, практычна кожны дзень працуе ў сваёй майстэрні. Піша 

каля сотні карцін за год. Гатовыя творы падпісвае па-беларуску, 

выказваючы такім чынам сваю грамадзянскую пазіцыю і трапяткое 

станаўлення да радзімы. 

Творы мастака захоўваюцца ў Нацыянальным мастацкім музеі 

Беларусі, Дырэкцыі мастацкіх выставак, Музеі сучаснага выяўленчага 

мастацтва, у Віцебскім мастацкім музеі, краязнаўчых музеях 

Наваполацка, Слуцка, у Музеі сучаснага выяўленчага мастацтва г. 

Шчэціна (Польшча), у іншых прыватных і дзяржаўных зборах Польшчы, 

Германіі, Італіі. 
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  35 гадоў  таму (1983) уведзена ў эксплуатацыю другая чарга абласной 

клінічнай бальніцы. 

35 гадоў  таму (1983) у Віцебску створана інфармацыйная служба – 

гарадское даведачнае аптэчнае бюро (003). 

35 гадоў  таму (1983) адкрыта Віцебскае сярэдняе гарадское  

прафесійна-тэхнічнае вучылішча № 163. У 1984 годзе 

рэарганізавана ў СПТВ № 147 будаўнікоў. У 1993 годзе 

перайменавана ў ПТВ № 147 народных мастацкіх рамёстваў. 

У 1994 годзе пераўтворана ў вышэйшае прафесійнае 

вучылішча народных мастацкіх рамёстваў. У 2000 годзе – 

«Віцебскі дзяржаўны прафесійна-тэхнічны каледж».  У 2005 

годзе – «Віцебскі дзяржаўны тэхналагічны каледж». З 1 верасня 

2013 года каледж уключаны ў структуру УА «Беларускі 

дзяржаўны тэхналагічны ўніверсітэт». З 1 студзеня 2014 года 

носіць назву філіял УА «Беларускі дзяржаўны тэхналагічны 

ўніверсітэт» «Віцебскі дзяржаўны тэхналагічны каледж». 

35 гадоў  таму (1983) створаны Віцебскі ўзорны хор дзяўчынак 

«Пралескі» пры СШ № 33. У 1991 г. – прысвоена званне 

«Узорны аматарскі калектыў». 

35 гадоў  таму (1983) створаны Віцебскі ўзорны ансамбль бальнага 

танца «Мазаіка» пры Палацы культуры Упраўлення 

бытавога абслугоўвання насельніцтва. З 2006 г. – дзейнічае 

пры Цэнтры культуры «Віцебск». У 1990 г. – прысвоена 

званне «Узорны аматарскі калектыў». 

35 гадоў  таму (1983) створаны народны вакальна-харэаграфічны 

ансамбль «Свяціца» ў г. п. Расоны пры раённым Доме 

культуры. З 1994 г. – носіць назву «Свяціца». У 1994 г. – 

прысвоена званне «Народны аматарскі калектыў». 

30 гадоў таму (1988) створаны мемарыяльны музей садавода-

селекцыянера І. А. Сікоры ў в. Малыя Алашкі 

Шаркаўшчынскага раёна. 

Пашкоў [і інш.]. – Мінск : БелЭн, 2002. – Т. 1 : А–К. – С. 330–331. 

5. Чурко, Ю. Ніна Давыдзенка / Ю. Чурко // Майстры 

беларускай сцэны : збор твораў / ред. Ю. Гаўрук ; уклад.: Г. Марчук, У. 

Някляеў. – Мінск : Мастацкая літаратура, 1978. – Кн. 3. – С. 71–79. 

 
 

 

ВІТКО УЛАДЗІМІР ІЛЬІЧ 

85 год з дня нараджэння 

 

 

Вітко Уладзімір Ільіч нарадзіўся 10 мая 1933 года ў вёсцы Грэск 

Слуцкага раёна. Майстар станковага жывапісу, займаецца графікай, 

акварэллю, манументальным мастацтвам (габелен, вітраж, роспіс). 

У 1960 годзе скончыў Мінскае мастацкае вучылішча. З 1961 года 

жыве ў Віцебску. Працаваў мастаком на прамысловых прадпрыемствах 

горада КІМ, шаўковага камбіната; з 1968 года – у Віцебскім мастацка-

вытворчым камбінаце Мастацкага фонду Беларусі. Член Саюза мастакоў 

СССР па секцыі жывапісу з 1975 года. З 1963 года У. Вітко пастаянны 

ўдзельнік абласных, рэспубліканскіх, усесаюзных і замежных выстаў. 

Для творчасці мастака характэрна жанравая разнастайнасць. У 

творах пераважаюць духоўна-асэнсаваныя, філасафічныя і касмічныя 

тэмы. Ён аўтар пейзажаў, выкананых пераважна ў тэхніцы алейнага 

жывапісу. Гэта гарадскія і вясковыя краявіды – «Стары Віцебск» (1988), 

«Мой дом» (1987), адлюстраванне жыцця прыроды – «Квітнеюць лугі» 
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  30 гадоў таму (1988) адрэстаўраваны помнік архітэктуры 19 ст. – 

касцёл у Верхнядзвінску. 

30 гадоў таму (1988) у Верхнядзвінску адчынены новы РДК. 

30 гадоў таму (1988) заснавана прадпрыемства «Belwest» па вырабе 

абутку як сумеснае беларуска-германскае прадпрыемства на 

базе Віцебскай абутковай фабрыкі «Красный Октябрь» 

(з 1923 г.) з удзелам германскай фірмы «Саламандер». 

З 2002 г. – беларуска-расійскае сумеснае ААТ. 

30 гадоў таму (1988) у Браславе адкрыты для наведвальнікаў 

гісторыка-краязнаўчы музей. Зараз – Браслаўскае раённае 

аб'яднанне музеяў. 

30 гадоў таму (1988) пабудаваны Віцебскі летні амфітэатр (архітэктар 

В. Барашкін). 

30 гадоў таму (1988) створаны Віцебскі ўзорны дзіцячы эстрадны 

ансамбль «Ветразь» пры СШ № 1 г. Віцебска. У 1988 г. – 

прысвоена званне «Узорны аматарскі калектыў». 

30 гадоў таму (1988) пабудаваны гарналыжны цэнтр «Руба» ў 

г. п. Руба Віцебскага раёна. 

30 гадоў таму (1988) заснаваны Чашніцкі спіртзавод як завод 

харчовых прадуктаў. З 2001 г. – КУПП. З 2008 г. – унітарнае 

даччынае прадпрыемства «Чашніцкі завод харчовых 

прадуктаў» УП харчовай прамысловасці «Віцебскхарчпрам». 

З 2009 г. – філіял «Чашніцкі спіртзавод» КУПП «Полацкі 

вінаробны завод». 

30 гадоў таму (1988) заснавана дзіцяча-юнацкая спартыўная школа 

прафсаюзнай арганізацыі Віцебскага ААТ «Даламіт» у 

г. п. Руба як ДЮСШ па гараналыжным спорце і лёгкай 

атлетыцы па рашэнні Віцебскага аблсавпраф пры прафкаме 

ВПА «Даламіт». З 1995 г. – пры прафкам ААТ «Даламіт». 

30 гадоў таму (1988) створаны Віцебскі літаратурны музей, філіял 
Віцебскага абласнога краязнаўчага музея. 

г. Віцебску. Скончыла Маскоўскае харэаграфічнае вучылішча ў 1952 

годзе. 3 1952 года салістка, у 1973–1983 гадах педагог-

рэпетытар Дзяржаўнага тэатра оперы і балета Беларусі. У 1988–2000 

гадах мастацкі кіраўнік студыі класічнага танца «Арабеск» 

Рэспубліканскага Палаца культуры прафсаюзаў. Адначасова выкладала ў 

Беларускай акадэміі музыкі, з 1994 года рэпетытар па балеце фальклор-

тэатра «Госьціца» Белтэлерадыёкампаніі. 

Майстэрства Ніны Сцяпанаўны вызначылі адухоўленая 

жыццярадаснасць, тэхнічная дасканаласць танца, прыроджаная 

музыкальнасць, шчырасць і натуральнасць у перадачы пачуццяў гераінь. 

Выконвала разнапланавыя партыі ў балетах сучаснага, у т. л. беларускага 

і класічнага рэпертуару: Ларыса («Аповесць пра каханне» В. Залатарова), 

Насця, Анежка («Падстаўная нявеста» і «Святло і цені» Г. Вагнера), 

Наталька («Выбранніца» Я. Глебава), Эгіна («Спартак» А. Хачатурана), 

Адэта – Адылія, Маша, Аўрора («Лебядзінае возера», «Шчаўкунчык» 

П. Чайкоўскага), Анель і Францыска («Блакітны Дунай» на музыку 

І. Штрауса) і інш. Шмат працавала з самадзейнымі калектывамі. 
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  30 гадоў таму (1988) заснаваны Шумілінскі народны фальклорны 

калектыў «Гульбічы» гарадскога Палаца культуры. З 1993 г. 

носіць званне «народны». 

30 гадоў таму (1988) створаны Віцебскі народны эстрадны аркест 

«Дыксіленд» пры гарадскім Цэнтры культуры (з 2007 г. – 

Цэнтр культуры «Віцебск»). У 1991 г. – прысвоена званне 

«Народны аматарскі калектыў». 

30 гадоў таму (1988) створаны Віцебскі ўзорны вакальна-

харэаграфічны ансамбль «Перапёлачка» пры СШ № 1 

(з 2007 г. – гімназія № 3 імя А. С. Пушкіна) як дзіцячы 

вакальны ансамбль. У 1996 г. – прысвоена званне «Узорны 

аматарскі калектыў» і сучасная назва. 

30 гадоў таму (1988) пачаў праводзіцца Міжнародны фестываль 

старадаўняй і сучаснай камернай музыкі ў Полацку ў 

канцэртнай зале Сафійскага сабора. У 1988–1990 гг. – 

праходзіў як усесаюзны. З 1991 г. – міжнародны. 

30 гадоў таму (1988) адкрыўся аздараўленчы цэнтр ААТ «Лёс» у 

Аршанскім раёне. Да 2006 г. – санаторый-прафілакторый. 

25 гадоў таму (1993) у Полацку заснаваны Цэнтр нацыянальных 

культур. 

25 гадоў таму (1993) у Віцебску адкрыўся Музей прыватных 

калекцый. 

25 гадоў таму (1993) адкрыты Лёзненскі гісторыка-краязнаўчы музей. 

25 гадоў таму (1993) пабудавана новая бальніца ў г. п. Асвея 

Верхнядзвінскага раёна. 

25 гадоў таму (1993) утворана першая асобная авіяцыйная эскадрылля 

пагранічных войск РБ у г. Паставы. 

25 гадоў таму (1993) створаны батальён унутраных войск. 

Дыслацыраваўся па праспекце Чарняхоўскага ў г. Віцебску. 

25 гадоў таму (1993) адкрыты Дом раместваў у г. Докшыцы. 

 

(Ушачы). – 2015. – 30 снеж. – С. 2. 

3. Большакова, Ю. Демьян Крупеня вышел из «Прорыва», но в 
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газета. – 2017. – 9 февр. – С. 8. 

4. Варатынская, Г. Прыгажосць жыцця // Патрыёт (Ушачы). – 

2006. – 28 чэрв.– С. 3. 

5. Дроздова, Н. Сюжеты жизни / Н. Дроздова // Витьбичи. – 

2015. – 29 нояб. – С. 11. 
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7. Салтук, А. Ад родных ніў / А. Салтук // Віцебскі рабочы. – 

2004. – 10 жн. – С. 2. 

8. Урбан, І. Гонар наш – таленавітыя людзі / І. Урбан // 

Краязнаўчая газета. – 2008. – № 18 (май). – С. 2. 

 
 

 

ДАВЫДЗЕНКА НІНА СЦЯПАНАЎНА 

Да 85-годдзя з дня нараджэння (1933) 

 

 

Давыдзенка Ніна Сцяпанаўна (1933) – беларуская артыстка 

балета, народная артыстка Беларусі (1964). Нарадзілася 8 мая 1933 года ў 
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  25 гадоў таму (1993) у Віцебску створаны ансамбль танца, музыкі і 

песні «Талака» пры абласной філармоніі. 

25 гадоў таму (1993) завод «Зааветінструмент» у в. Бігосава 

Верхнядзвінскага раёна пераўтвораны ў ААТ «Інвет» – 

прадпрыемства па выпуску вырабаў з палімерных 

матэрыялаў. 

25 гадоў таму (1993) заснаваны ваенна-гістарычны музей у г. п. Лёзна, 

адкрыты для наведвальнікаў у 2003 годзе. 

25 гадоў таму (1993) заснаваны раённы Дом рамёстваў у г. п. Шуміліна. 

У 2010 г. – адкрыты філіял у в. Мішневічы. 

25 гадоў таму (1993) заснаваны Докшыцкі раённы Дом рамёстваў. 

25 гадоў таму (1993) створаны Музейны комплекс гісторыі і культуры 

Аршаншчыны на падставе рашэння Аршанскага 

гарвыканкама ад 10.12.1993 г. і Віцебскага аблвыканкама ад 

20.04.1994 г. 

25 гадоў таму (1993) створана Верхнядзвінскае народнае аматарскае 

аб’яднанне «Сучаснік» пры цэнтральнай раённай бібліятэцы. 

У 1996 г. – прысвоена званне «Народны аматарскі калектыў». 

25 гадоў таму (1993) створаны Віцебскі ўзорны аркестр баянаў пры 

дзіцячай музычнай школе № 5. У 2004 г. – прысвоена званне 

«Узорны аматарскі калектыў». 

25 гадоў таму (1993) створаны Дубровенскі заслужаны аматарскі 

ансамбль народнай песні і музыкі «Крыніца» пры дзіцячай 

школе мастацтваў. З 1995 г. – дзейнічае пры раённым Доме 

культуры. У 1995 г. – прысвоена званне «народны». У 2010 г. 

атрымаў званне «Заслужаны аматарскі калектыў». 

25 гадоў таму (1993) адкрыўся Сенненскі Дом рамёстваў у будынку 

гісторыка-краязнаўчага музея. 

25 гадоў таму (1993) створаны дуэт салістаў «Расіца» ў Віцебску пры 

абласной філармоніі як ансамбль салістаў. З 2005 г. – дуэт. 

 

Падчас вайны дапамагаў партызанам. Была яшчэ і блакада, з якой 

чатырнаццацігадовы Дзёма выходзіў разам з іншымі пад кулямі, снарадамі 

і мінамі, гледзячы ў вочы смерці.  

З лістапада 1945 года працаваў загадчыкам хатай-чытальняй. У 

1947 годзе быў прызваны ў Савецкую Армію. 

Скончыў Усесаюзны ўніверсітэт імя Н. К. Крупскай у Маскве, а 

потым Віцебскае культпрасветвучылішча. 

Маляваць пачаў яшчэ ў ваенны час. Адправілі Д. Крупеню ва 

Усходнюю Прусію за жывёлай для мясцовага калгаса. Там ён выпадкова 

на адным з хутароў знайшоў фарбы. I хоць да гэтага ніколі яшчэ не браў у 

рукі пэндзля, нешта зварухнулася ў хлапечай душы, і ён намаляваў 

забітага каня. З таго часу пачаў маляваць. Пакрысе прыходзіла ўменне і 

майстэрства. Сельскія дарогі і сцежкі, сонечнае і воблачнае неба, лес і 

пералесак, родная спакойная белатварая бярозка, сялянскія будні – абсяг 

неабсяжнага жыцця і свету – усё гэта потым з’явілася на карцінах мастака. 

Малюе майстра і зараз, у невялічкім пакойчыку-майстэрні сваёй 

кватэры. Жонка Тамара Лаўрэнцьеўна памерла ў 1997 годзе, раз’ехаліся сыны. 

Д. У. Крупеня з’яўляецца аўтарам больш за 1000 жывапісных работ 

пра родны край. 

Ёсць у Д. У. Крупені і «свая» тэатральная трупа – так без 

асаблівага перабольшвання можна назваць студэнцкі тэатр, створаны пры 

інтэрнаце № 2 Полацкага дзяржаўнага ўніверсітэта. На аматарскай сцэне 

ўжо былі пастаўлены спектаклі «Ля вогнішча», «Разведчыкі» і інш. 

Творы мастака экспанаваліся ў Віцебску, Мінску, а таксама ў 

Англіі, Венгрыі, Германіі. Мае два лаўрэацкія значкі 1-га і 2-га 

Усесаюзных фестываляў самадзейнай мастацкай творчасці. 

 

ЛІТАРАТУРА 

1. Александров, Л. Умение видеть прекрасное / Л. Александров // 
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  25 гадоў таму (1993) створаны Браслаўскі народны ансамбль народнай 

песні «На панадворку» пры раённым Доме культуры. У 1995 г. –

 прысвоена званне «Народны аматарскі калектыў». 

25 гадоў таму (1993) пачаў праводзіцца штогадовы міжнародны 

фестываль песні і музыкі Падняроў’я Расіі, Беларусі і 

Украіны «Дняпроўскія галасы ў Дуброўне». 

25 гадоў таму (1993) створаны харэаграфічны ансамбль «Весялушкі» 

Аршанскага гарадскога цэнтра культуры як дзіцячы 

танцавальный кружок. У 1995 г. – прысвоена званне «ўзорны». 

З верасня 2002 г. – працуе на базе Аршанскага гарадскога 

цэнтра культуры. 

25 гадоў таму (1993) заснавана дзіцяча-юнацкая спартыўная школа 

АФП ААТ «Рудакова» ў в. Ноўка Віцебскага раёна на базе 

падлеткавага спартыўнага клуба «Энергія» як ДЮСШ 

агульнай фізічнай падрыхтоўкі прафкама саўгаса «Рудакова» 

Віцебскага раёна. 

25 гадоў таму (1993) створана Полацкае народнае літаратурнае аб’яднанне 

«Надзвінне» пры Цэнтры рамёстваў і нацыянальных культур. У 

1993 г. – прысвоена званне «Народны аматарскі калектыў». 

25 гадоў таму (1993) заснаваны Віцебскі садавінаагароднінны 

камбінат (прадпрыемства па вытворчасці кансерваў агульнага 

прызначэння) як РУП. У 2009 г. – рэарганізаваны ў ААТ. 

25 гадоў таму (1993) заснавана прадпрыемства «Лукомль-1» у 

г. Новалукомль як кар’ераўпраўленне з сучаснай назвай. З 

1994 г. – філіял ААТ «Мінскі завод будаўнічых матэрыялаў» 

кар’ераўпраўлення «Лукомль-1». 

25 гадоў таму (1993) пачаў праводзіцца міжнародны дзіцяча-юнацкі 
пленэр імя І. Рэпіна ва ўрочышчы Здраўнёва Віцебскага раёна 
на месцы былой сядзібы, якая належыла І. Рэпіну. 
Першапачаткова – праходзіў як рэгіянальны дзіцячы пленэр імя 
І. Рэпіна. З 1994 г. – міжнародны. З 2006 г. – сучасная назва. 
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КРУПЕНЯ ДЗЯМ’ЯН УЛАДЗІМІРАВІЧ 

Да 90-годдзя з дня нараджэння (1928) 

 

Крупеня Дзям’ян Уладзіміравіч (1928) – старэйшы мастак 

Ушаччыны. Ён увайшоў у гісторыю самадзейнага мастацтва як аўтар жывапісу 

на партызанскую і калгасную тэматыку. Нарадзіўся 13 красавіка 1928 года ў 

вёсцы Судзілавічы Ушацкага раёна. У 1941 годзе скончыў пяць класаў. 

46 167 



  20 гадоў таму (1998) заснавана раённая праграма радыёвяшчання 

«Ушацкае раённае радыё». 

20 гадоў таму (1998) адкрыты Глыбоцкі гарадскі Цэнтр культуры на 

базе кінатэатра «Радзіма» (дзейнічаў з 1954г.) у будынку-

помніку архітэктуры канца 19 ст. 

20 гадоў таму (1998) створаны Дубровенскі народны клуб майстроў 

«Дубрава» пры раённым арганізацыйна-метадычным 

цэнтры. З 2004 г. – дзейнічае пры раённым Доме рамёстваў. 

У 2006 г. – прысвоена званне «Народны аматарскі калектыў». 

20 гадоў таму (1998) створана Віцебская ўзорная студыя мастацкіх 

вырабаў са скуры «Эксклюзіў» у в. Ноўка пры Віцебскім 

раённым Доме культуры. У 2008 г. – прысвона званне 

«Узорны аматарскі калектыў». 

20 гадоў таму (1998) адкрыта база адпачынку «Дрывяты» дзяржаўнай 
прыродаахоўнай установы «Нацыянальны парк Браслаўскія 
азёры» ў г. Браславе. 

20 гадоў таму (1998) адкрыта база адпачынку «Золава» дзяржаўнай 
прыродаахоўнай установы «Нацыянальны парк Браслаўскія 
азёры» ў Браслаўскім раёне. 

20 гадоў таму (1998) створаны Віцебскі народны ансамбль цымбалаў 
«Гарэзлівыя перазвоны» пры гарадскім Цэнтры культуры 
(з 2007 г. – Цэнтр культуры «Віцебск»). У 2000 г. – 
прысвоена званне «Народны аматарскі калектыў». 

20 гадоў таму (1998) створаны Віцебскі народны клуб народных 
майстроў «Традыцыя» пры раённым метадычным Цэнтры 
аддзела культуры Віцебскага райвыканкама. З 2003 г. – пры 
раённым Цэнтры рамёстваў «Адраджэнне». У 2003 г. – 
прысвоена званне «Народны аматарскі калектыў». 

20 гадоў таму (1998) створаны Віцебскі народны тэатр-студыя аўтарскай 
песні пры гарадскім Цэнтры культуры (з 2007 г. – Цэнтр 
культуры «Віцебск»). З 2003 г. – прысвоена званне «Народны 
аматарскі калектыў». 

лінгвістычным аддзяленні Беларускага дзяржаўнага ўніверсітэта. Вучобу 

спалучала з работай піянерважатай у школах Мінска. 

Пасля заканчэння ўніверсітэта Ганна Мартынаўна працавала 

выкладчыцай беларускай мовы спачатку ў Слуцкім, потым у Мінскім 

педагагічным тэхнікумах, а з 1933 да 1939 г. – навуковым работнікам 

Інстытута мовы і літаратуры Акадэміі навук БССР.  

3 даваенных навуковых прац Г. Базыленкі заслугоўвае ўвагі артыкул 

«Мова ранняй творчасці Якуба Коласа», апублікаваны ў зборніку «Пісьменнік і 

мова» (1934). 

На працягу 1939–1941 навучальных гадоў Ганна Мартынаўна 

выкладала рускую мову ў Рэспубліканскім тэатральным вучылішчы. Калі 

пачалася Вялікая Айчынная вайна, эвакуіравалася на ўсход. 

Адразу ж пасля вызвалення Беларусі ад нямецка-фашысцкіх захопнікаў 

Г. Базыленка вярнулася ў Мінск і пачала педагагічную дзейнасць у Беларускім 

дзяржаўным універсітэце. На пасадзе старшага выкладчыка, а з 1953 года – 

дацэнта кафедры рускай мовы і агульнага мовазнаўства яна працавала да выхаду 

на пенсію ў 1970 годзе. Чатыры гады (1949–1953) адначасова была намеснікам 

дэкана філалагічнага факультэта. У 1952 годзе абараніла кандыдацкую 

дысертацыю на тэму «Устойлівыя словазлучэнні ў мове твораў Якуба Коласа».  

Некалькі даследаванняў Г. Базыленка прысвяціла граматычнаму ладу 

беларускай мовы, з якіх самым грунтоўным з'яўляецца манаграфія «Пабочныя і 

ўстаўныя словы, словазлучэнні і сказы ў сучаснай беларускай літаратурнай 

мове» (1964), якая атрымала высокую ацэнку спецыялістаў і да гэтага часу 

застаецца аўтарытэтным дапаможнікам для выкладчыкаў і студэнтаў. 

Ганна Базыленка – суаўтар падручніка для філалагічных факультэтаў 

вышэйшых навучальных устаноў «Курс сучаснай беларускай літаратурнай 

мовы: Марфалогія» (1957) і фундаментальнай акадэмічнай працы «Граматыка 

беларускай мовы. Т. 1. Марфалогія» (1962). 

Сорак гадоў свайго жыцця аддала Г. Базыленка падрыхтоўцы 

педагагічных кадраў і развіццю беларускага мовазнаўства. Памерла яна 

16 студзеня 1980 года. 
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  20 гадоў таму (1998) створаны Віцебскі народны вакальны ансамбль 

«Вікторыя» пры Першамайскім аддзеле Дэпартамента аховы 

Міністэрства ўнутраных спраў Рэспублікі Беларусь. 

У 2003 г. – прысвоена званне «Народны аматарскі калектыў». 

20 гадоў таму (1998) адкрыты Віцебскі цэнтр сучаснага мастацтва. З 

2007 г. – установа культуры «Музей «Віцебскі цэнтр 

сучаснага мастацтва». 

20 гадоў таму (1998) адкрыўся Пастаўскі Дом рамёстваў «Стары 

млын» для захавання і развіцця народных рамесных 

традыцый рэгіёна. 

20 гадоў таму (1998) адкрылася база адпачынку «Лявошкі» 

дзяржаўнай прыродаахоўнай установы «Нацыянальны парк 

«Браслаўскія азёры» ў Браслаўскім раёне. 

20 гадоў таму (1998) утвораны адзін з еўрарэгіёнаў «Азёрны край», 

які ўключае ў сябе Браслаўскі. Верхнядзвінскі, Глыбоцкі, 

Мёрскі, Пастаўскі раёны, гарады Полацк і Наваполацк 

Віцебскай вобласці, а таксама часткі края Латвіі і Літвы. 

20 гадоў таму (1998) заснавана прадпрыемства «Віцебскаўтадар» па 

забеспячэнні транспартна-эксплуатацыйнага стану 

рэспубліканскіх аўтамабільных дарог на тэрыторыі 

Віцебскай вобласці. Першапачаткова было заснавана як РУП 

аўтамабільных дарог «Віцебскаўтадар» у падпарадкаванні 

Дэпартамента «Белаўтадар». 

20 гадоў таму (1998) створаны Віцебскі цэнтральны спартыўны 

комплекс у выніку рэканструкцыі гарадскога стадыёна 

«Дынама», пабудаванага ў 1937 г. на 5 тысяч месцаў. 

20 гадоў таму (1998) заснаваны Бабінавіцкі ландшафтны заказнік 
рэспубліканскага значэння ў Лёзненскім раёне ў мэтах 
захавання ўнікальнага ландшафтнага комплексу з 
папуляцыямі рэдкіх і знікаючых відаў раслін і жывёл, якія 
занесены ў Чырвоную кнігу Беларусі. 

 

 

БАЗЫЛЕНКА ГАННА МАРТЫНАЎНА 

Да 110-годдзя з дня нараджэння (1908) 

 

Базыленка Ганна Мартынаўна (1908–1980) – беларускі 

мовазнавец. Нарадзілася 4 красавіка 1908 года ў вёсцы Арахі былога 

Аршанскага павета Магілёўскай губерні (цяпер г. п. Арэхаўск Аршанскага 

раёна) у малазямельнай сялянскай сям'і.  

Пачатковую школу Г. Базыленка закончыла ў роднай вёсцы, а школу 

другой ступені – у суседняй. Пасля заканчэння школы вучылася на 

падрыхтоўчых курсах Аршанскага рабфака. У 1924 годзе яна стала студэнткай 

Аршанскага педагагічнага тэхнікума, неўзабаве пераведзенага ў Віцебск. 

Ганна Мартынаўна была прынята ў члены Віцебскай філіі 

літаратурнага аб’яднання «Маладняк». Яна пачала актыўна ўдзельнічаць у 

літаратурных вечарынах і дыспутах, пісала вершы, апавяданні і п'есы. 

Некаторыя з твораў публікавала пад сваім прозвішчам. а таксама пад 

псеўданімам «Ганна Арахоўская». Друкавалася ў зборніках Віцебскай 

маладнякоўскай філіі «Пачатак» (1926) і «Світанне» (1927), а таксама ў 

мясцовым перыядычным друку. 

3 1927 да 1931 гг. Ганна Базыленка вучылася на літаратурна-
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  20 гадоў таму (1998) заснавана «Даследча-канструктарскае бюро 

машынабудаўніцтва-паліграф» (філіял Навукова-вытворчага 

даследча-канструктарскага бюро машынабудавання) ў 

Віцебску як навукова-вытворчая фірма па выпуску 

прадукцыі на аснове шаўкаграфічнага друку (самаклейныя 

этыкеткі, таблічкі, плёнкавыя панэлі для абсталявання). 

15 гадоў таму (2003) калгас імя Кутузава ў Расонскім раёне 

перайменаваны ў СВК «Дворище-Рос». У 2005 г. 

рэарганізаваны ў КУСП шляхам далучэння саўгаса 

«Россонский». 

15 гадоў таму (2003) калгас імя Кутузава Шаркаўшчынскага раёна 

перайменаваны ў СВК «Жвіранка». 

15 гадоў таму (2003) калгас «Камсамольская праўда» Талачынскага 

раёна пераўтвораны ў сельскагаспадарчы кааператыў. 

15 гадоў таму (2003) калгас імя Заслонава Талачынскага раёна 

перайменаваны ў СВК «Краснаселле». 

15 гадоў таму (2003) калгас «17 Сентября» Глыбоцкага раёна 

перайменаваны ў СВК «Залатая падкова». 

15 гадоў таму (2003) створаны Віцебскі народны харэаграфічны 

ансамбль «Карнавал» пры УП «Віцебскаблгаз». У 2009 г. – 

прысвоена званне «Народны аматарскі калектыў». 

15 гадоў таму (2003) створаны Віцебскі народны тэатр мініяцюр пры 

вучылішчы мастацтваў (з 2010 г. – каледж культуры і мастацтваў). 

У 2005 г. – прысвоена званне «Народны аматарскі тэатр». 

15 гадоў таму (2003) створаны узорны ансамль барабаншчыц «Віват» 

на базе харэаграфічнай студыі Глыбоцкага гарадскога дома 

культуры. 

15 гадоў таму (2003) створаны Віцебскі народны ансамбль гарманістаў 
«Дабрадзеі» пры Доме культуры чыгуначнікаў. З 2006 г. – 
дзейнічае пры Цэнтры культуры «Віцебск». У 2008 г. – 
прысвоена званне «Народны аматарскі калектыў». 
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  15 гадоў таму (2003) створана Віцебская народная студыя сучаснага 

танца пры вучылішчы мастацтваў (з 2010 г. – каледж 

культуры і мастацтваў). У 2007 г. – прысвоена званне 

«Народны аматарскі калектыў». 

15 гадоў таму (2003) створаны Талачынскі райаграсэрвіс як ААТ на 

базе КУП «Талачынская райаграпрамтэхніка». 

15 гадоў таму (2003) пачаў праводзіцца Кубак старшыні Віцебскага 

аблвыканкама (Кубак губернатара). 

15 гадоў таму (2003) заснавана сельскагаспадарчае прадпрыемства 

«Купалаўскі» ў Аршанскім раёне як СВК з сучаснай назвай 

на базе 4 калгасаў: імя Леніна, «Заветы Ільіча», імя 

Дзяржынскага, імя Я. Купалы. 

15 гадоў таму (2003) заснавана прадпрыемства па распрацоўцы, 

вытворчасці сучаснага абсталявання і тэхналогій на аб’ектах 

водазабеспячэння і водаадвядзення «Палімерканструкцыя» ў 

Віцебску як прыватнае вытворчае УП. 

15 гадоў таму (2003) штогод пачаў праводзіцца Велікодны фестываль 

у Віцебску як абласны. 

15 гадоў таму (2003) заснавана прадпрыемства па вытворчасці 

замарожаных паўфабрыкатаў «Кухня майстра» ў Віцебску як 

сумеснае ААТ. 

15 гадоў таму (2003) заснавана прадпрыемства па вытворчасці 

валаконна-аптычнага кабелю «Саюз-кабель» у Віцебску як 

замежнае ТАА. 

15 гадоў таму (2003) заснавана сельскагаспадарчае прадпрыемства 

«Літусава» ў Сенненскім раёне на базе калгаса «Першае 

мая». З 2003 г. – СВК з сучаснай назвай. 

15 гадоў таму (2003) заснавана сельскагаспадарчае прадпрыемства 

«Бяленева» ў Сенненскім раёне ў выніку аб’яднання калгаса 

імя К. Маркса і часткі КУСП «Янава». 

 

мадэль помніка для Барысава (9 конная група) у гонар вызвалення 

Беларусі ад войск буржуазнай Польшчы ў 1920 годзе, групу 

«Рэўваенсавет Першай коннай арміі». 

Удзельнік Вялікай Айчыннай вайны. 

У 1944 годзе скульптар працаваў над праектамі помніка Л. 

Даватару, конных статуй князёў Васількі Мінскага і Уладзіміра 

Полацкага, стварыў шэраг партрэтаў партызан. З 1955 года выкладаў у 

Беларускім тэатральна-мастацкім інстытуце. 

Працаваў у галіне партрэтнай, сюжэтна-кампазіцыйнай і 

манументальнай пластыкі. Лепшыя работы адметныя тонкай 

мадэліроўкай формаў, пластычнасцю і эмацыянальнай выразнасцю, 

майстэрствам выканання ў матэрыяле. Удзельнічаў у афармленні Дома 

ўраду БССР (бюст М. В. Фрунзэ, 1933), ствараў барэльефы для Дома 

Чырвонай Арміі (1936) і Палаца піянераў і школьнікаў (1940) у Мінску, 

скульптуры «Лявоніха» і «Крыжачок» для будынка Усесаюзнай 

сельскагаспадачай выстаўкі ў Маскве (1940). 

Скульптар шмат гадоў працаваў над помнікам беларускаму 

першадрукару Францыску Скарыну. У 1946 годзе была створана 

невялікая па памерах мадэль першадрукара з глобусам у руках. У 1954 

годзе з дрэва была выразаная новая статуя Скарыны, якая экспанавалася ў 

1955 годзе на ВДНГ у Маскве. У 1967 году Глебаў стварыў мадэль 

помніка Скарыну для Полацка. Адліць з бронзы скульптуру ён не паспеў, 

што зрабілі за яго яго вучні – скульптары Ігар Глебаў і Андрэй Заспіцкі. 

2 кастрычніка 1968 года вядомага скульптара не стала. Яго імя 

прысвоена Мінскаму мастацкаму вучылішчу. У 1976 годзе Аляксею 

Глебаву пасмяротна была прысуджана Дзяржаўная прэмія БССР за 

помнік Францыску Скарыну ў Полацку. 

Творы Аляксея Канстанцінавіча Глебава захоўваюцца ў 

Нацыянальным мастацкім музеі Беларусі, фондах БСХ, Музеі сучаснай 

беларускай скульптуры імя А. Бембеля, Дзяржаўным літаратурным музеі 

Янкі Купалы. 
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  15 гадоў таму (2003) заснавана прадпрыемства «Аграпраект» па 

вытворчасці цукрыстых кандытарскіх вырабаў у г. Віцебск 

як сумеснае беларуска-расійскае ТАА. 

15 гадоў таму (2003) заснавана прадпрыемства «Віцебская лесапілка» 

па вытворчасці абразных матэрыялаў як замежнае прыватнае 

вытворчае УП. 

15 гадоў таму (2003) заснавана сельскагаспадарчае прадпрыемства 

«Ларынаўка» ў Аршанскім раёне ў пасляваенныя гады як 

калгас «Камінтэрн». З 2003 г.– СВК з сучаснай назвай. 

15 гадоў таму (2003) заснавана сумеснае беларуска-германскае 

прадпрыемства «Сан Марка» па вытворчасці мужчынскага, 

жаночага і дзіцячага абутку як ТАА ў Віцебску. У 2007 г. – 

рэарганізавана ў сумеснае ТАА. З 2010 г. – прыватнае 

вытворчае УП. 

15 гадоў таму (2003) заснаваны Ушацкі райаграсэрвіс у в. Градзянец у 

выніку зліцця 4 арганізацый («Райсельгасхімія», 

«Райсельгастэхніка», «Райагразаб», «Сельэнерга»), 

далучэння КУСП «Ушацкае» і СВК «Прагрэс». 

10 гадоў таму (2008) адкрыўся Віцебскі раённы гісторыка-краязнаўчы 

музей у пасёлку Акцябрская Віцебскага раёна. 

10 гадоў таму (2008) заснаваны Запрудскі Дом фальклору ў 

в. Запруддзе Глыбоцкага раёна на базе сельскага Дома 

культуры. 

10 гадоў таму (2008) заснавана сумеснае беларуска-расійскае 

прадпрыемства па выпуску дзіцячага адзення «Беллько» ў 

г. п. Бешанковічы як прыватнае гандлёва-вытворчае УП. 

  

 

 

 

 

 

 

ГЛЕБАЎ АЛЯКСЕЙ КАНСТАНЦІНАВІЧ 

Да 110-годдзя з дня нараджэння (1908) 

 

 

Глебаў Аляксей Канстанцінавіч (1908–1968) – беларускі 

скульптар, Народны мастак Беларусі (1955). Нарадзіўся 24 сакавіка 1908 

года ў вёсцы Звяровічы (сучасны Краснінскі раён Смаленскай вобласці). 

Бацька быў сельскім святаром (ён пайшоў з жыцця ў пачатку Першай 

сусветнай вайны, а маці – у час грамадзянскай), які захапляўся разьбой і 

пісаннем абразоў, а старэйшы брат нават вучыўся ў славутай Строганаўцы. 

Так здарылася, што адзінаццацігадовы Глебаў застаўся сіратой. 

Скончыць дзевяць класаў школы дапамог старэйшы брат. Ён узяў Алёшу 

да сябе ў Рудню, дзе настаўнічаў пасля службы ў Чырвонай Арміі. 

Першымі сябрамі, якія з’явіліся там у Глебава, былі Аляксандр Мазалёў і 

Канстанцін Касмачоў – будучыя цудоўныя беларускія жывапісцы. Ну а 

потым, з 1926-га, быў ужо Віцебскі тэхнікум, арганізатарам і дырэктарам 

якога стаў Міхаіл Керзін. Ён жа, ды яшчэ Дзмітрый Камароў (пластычная 

анатомія), Міхаіл Эндэ з Яфімам Мініным (малюнак) – галоўныя педагогі 

ў Глебава. 

А. Глебаў з’яўляўся адным з арганізатараў у Віцебску 

Аб’яднання моладзі Асацыяцыі мастакоў рэвалюцыі (1928–1930). 

Удзельнічаў у выставах з 1928 года. Быў загадчыкам бутафорска-

мэблевага цэха ў Маскоўскім мастацкім тэатры ІІ у Маскве (1931–1935). З 

1933 года працаваў у Мінску ў галіне манументальнай і станкавай 

скульптуры. Майстар тэматычнай кампазіцыі, батальнага і 

анімалістычнага жанраў, партрэта. У 1936–1939 гадах А. Глебаў выканаў 
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60 гадоў таму (1958) пачаў працаваць Полацкі вытворчы камбінат 

«Шкловалакно» (зараз ААТ «Полацк-Шкловалакно»). 

55 гадоў  таму (1963) у Наваполацку адкрыты кінатэатр «Космас». 

1 студзеня – 100 гадоў таму (1918) адбыўся сялянскі з'езд 

Аршанскага уезда. 

1 студзеня – 95 гадоў таму (1923) нарадзіўся Кандраценка Пётр 

Ягоравіч (1923–1994), удзельнік вызвалення 

Віцебскай вобласці ў Вялікую Айчынную 

вайну, Герой Савецкага Саюза. Ураджэнец 

в. Ажогіна Смаленскай вобласці (Расія). 

1 студзеня – 80 гадоў таму (1938) нарадзіўся Карпуць Іван 
Мацвеевіч (1938–2012), вучоны ў галіне 
ветэрынарыі. Член-карэспандэнт Акадэміі 
аграрных навук Беларусі, член-карэспандэнт 
НАН Беларусі. Доктар ветэрынарных навук, 
прафесар. У 1967–2012 гг. – у Віцебскай 
дзяржаўнай акадэміі ветэрынарных навук 
(у 1979–2004 гг. – загадчык кафедрай 
унутраных незаразных хвароб, адначасова ў 
1989–1999 гг. – прарэктар па навуковай 
рабоце). Ураджэнец в. Даўбянкі 
Берастовіцкага раёна Гродзенскай вобласці. 

1 студзеня – 70 гадоў таму (1948) нарадзіўся Бацяноўскі Эдуард 
Іванавіч, беларускі вучоны ў галіне тэхналогіі 
бетону і будаўнічага матэрыялазнаўства, 
доктар тэхнічных навук, прафесар. Ураджэнец 
в. Камень Лепельскага раёна. 
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  1 студзеня – 60 гадоў таму (1958) у Віцебску адкрыўся кінатэатр 

«Кастрычнік». Зараз – Палац дзяцей і 

моладзі. 

1 студзеня – 55 гадоў таму (1963) створаны саўгас 

«Верхнядзвінскі» Верхнядзвінскага раёна. 

Зараз КУПСГП «Верхнядзвінскі». 

1 студзеня – 55 гадоў таму (1963) створаны саўгас «Кублічы» 

Ушацкага раёна (зараз КУСГП «Кублічы»). 

1 студзеня – 20 гадоў таму (1998) Віцебскі дзяржаўны ўніверсітэт 

перайменаваны ў Віцебскі дзяржаўны 

ўніверсітэт імя П. М. Машэрава. 

2 студзеня – 80 гадоў таму (1938) нарадзілася Асіпкова Ганна 

Савельеўна, майстар разьбы па дрэве, 

ураджэнка в. Гурэц Чашніцкага раёна. 

2 студзеня – 75 гадоў  таму (1943) нарадзіўся Нікіценка Петр 

Георгіевіч, вучоны-эканаміст, акадэмік 

НАН Беларусі, ураджэнец в. Жыгалава 

Віцебскага раёна. 

2 студзеня – 75 гадоў  таму (1943) нарадзіўся Чыркін Аляксандр 

Аляксандравіч, вучоны ў галіне біяхіміі. З 

1965 г. – працуе ў Віцебскім медыцынскім 

універсітэце. Ураджэнец г. Слуцка. 

2 студзеня – 70 гадоў таму (1948) нарадзіўся Кісялёў Пётр 

Андрэевіч, беларускі вучоны ў галіне 

біяарганічнай хіміі, доктар хімічных навук, 

прафесар. Ураджэнец в. Латыгава 

Сенненскага раёна. 

3 студзеня – 95 гадоў таму (1923) нарадзілася Гапава Валянціна 

Ігнатаўна (1923–2003), літаратуразнаўца, 

ураджэнка Віцебскага раёна. 

 

двое малалетніх дзяцей. Хапіла выпрабаванняў і ў мірны час. Стаўшы ўдавой 

у крыху болей за трыццаць гадоў, Марыя Харытонаўна мусіла адна ставіць на 

ногі яшчэ траіх дзяцей. Яна выгадавала сваіх дзяцей сумленнымі людзьмі.  

У 1966 годзе Генадзь Пашкоў паступіў у Беларускі дзяржаўны 

ўніверсітэт. На аддзяленне беларускай мовы і літаратуры філалагічнага 

факультэта, з якога перавёўся на аддзяленне журналістыкі. 

Дэбютаваў Г. Пашкоў на старонках смаргонскай раённай газеты, 

потым пачаў выступаць у рэспубліканскай перыёдыцы. Нізка вершаў была 

змешчана ва ўніверсітэцкім зборніку «Узлёт» (1967).  

Універсітэт скончыў у 1971 годзе, ужо працуючы ў рэдакцыі 

літаратурна-драматычных перадач для дзяцей і юнацтва Рэспубліканскага 

радыё, а ў жніўні 1972 года атрымаў адначасова два запрашэнні: адно на 

працу ў часопіс «Полымя», другое – у штотыднёвік «Літаратура і 

мастацтва». Выбраў часопіс «Полымя». 3 1979 года з’яўляўся намеснікам 

галоўнага рэдактара, а ў канцы 80-х адначасова быў сакратаром партыйнай 

арганізацыі Саюза пісьменнікаў БССР. Са жніўня 1989 года па жнівень 1991 

года працаваў кансультантам гуманітарнага аддзела ЦК КПБ. Потым быў 

намеснікам галоўнага рэдактара часопіса «Тэатральная Беларусь», галоўным 

рэдактарам «Цэнтральнай газеты». У лютым 1996 года ўзначаліў калектыў 

выдавецтва «Беларуская Энцыклапедыя» імя Петруся Броўкі. У 2008– 2016 

гадах – першы сакратар Саюза пісьменнікаў Беларусі. 

Усе пасады, зразумела, патрабавалі немалой аддачы, але гэта 

ніколькі не перашкаджала творчай працы. I не толькі ў галіне паэзіі, а і 

прозы, нарыса і публіцыстыкі, літаратуры для дзяцей. У перакладзе 

Генадзя Пашкова на беларускую мову выйшла кніга рускага паэта Юрыя 

Воранава «Масты памяці» (1991). Апроч таго, Г. Пашкоў з’яўляецца 

адным з аўтараў дакументальнага фільма «Я зямлю люблю так...». За кнігі 

паэзіі «Красный жаворонок» у перакладзе на рускую мову Івана Бурсава 

(1977) і «Дыстанцыя небяспекі» (1979) удастоены прэміі Ленінскага 

камсамола Беларусі (1980). У 1998 годзе пісьменніку прысвоена 

Дзяржаўная прэмія Рэспублікі Беларусь. 
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  3 студзеня – 95 гадоў таму (1923) нарадзіўся Шашкоў Алесь 

(сапр. Шашкоў Аляксандр Андрэевіч) 

(1923–2016), беларускі пісьменнік, 

ураджэнец в. Раманоўшчына Чашніцкага 

раёна. 

3 студзеня – 95 гадоў таму (1923) нарадзіўся Касінцаў Аркадзь 

Кузьміч (1923–1991), поўны кавалер ордэна 

Славы, удзельнік Вялікай Айчыннай вайны. 

Ураджэнец г. Сянно. 

4 студзеня – 55 гадоў таму (1963) нарадзіўся Астапковіч Ігар 

Вячаслававіч, беларускі спартсмен (лёгкая 

атлетыка, кіданне молата), заслужаны 

майстар спорту Беларусі, срэбраны і 

бронзавы прызёр Алімпійскіх гульняў, 

срэбраны прызёр чэмпіянатаў міру, чэмпіён 

Еўропы. Ураждэнец г. Наваполацка. 

6 студзеня – 160 гадоў таму (1858) нарадзіўся Грабніцкі Адам 

Станіслававіч (1858–1941), вучоны-садавод, 

ураджэнец маёнтка Цётшы Лепельскага павета. 

7 студзеня – 70 гадоў таму (1948) нарадзіўся Канапелька Валерый 

Канстанцінавіч, вучоны ў галіне 

інфарматыкі і радыёэлектронікі, доктар 

тэхнічных навук, прафесар. Ураджэнец в. 

Дымаўшчына Віцебскага раёна. 

7 студзеня – 60 гадоў таму (1958) уведзены ў эксплуатацыю 

Аршанскі завод жалезабетонных вырабаў. 

8 студзеня – 120 гадоў таму (1898) нарадзіўся Стэльмах Емяльян 

Васільевіч (1898–1937), ураджэнец в. 

Забалоцце Лепельскага раёна. Адзін з 

кіраўнікоў савецкай ваеннай разведкі, 

юрыст. 

 

 

ПАШКОЎ ГЕНАДЗЬ ПЯТРОВІЧ 

70 год з дня нараджэння (1948) 

 

Генадзь Пятровіч Пашкоў (1948) – беларускі паэт, перакладчык, 

публіцыст. Нарадзіўся 23 сакавіка 1948 года ў вёсцы Ліпавічы Чашніцкага 

раёна Віцебскай вобласці. Але пражыў там усяго шэсць гадоў. Маці яго, 

Марыя Харытонаўна, працавала настаўніцай, а напачатку 50-х гадоў 

мінулага стагоддзя ў заходніх раёнах БССР не хапала педагогаў. Так і 

трапіла сям’я Пашковых на Смаргоншчыну, а гэта ўжо Гродзеншчына. 

Пачалі жыць на хутарку паблізу вёскі Войстам, там, дзе Смаргонскі раён 

цяпер мяжуецца з Вілейскім і Мядзельскім раёнамі Мінскай вобласці. 

Генадзь хадзіў на заняткі ў Войстамскую сярэднюю школу. 

Марыя Харытонаўна настаўнічала ў васьмігодцы, што знаходзілася за 

восем кіламетраў ад іхняга хутара. Дарога туды і назад забірала нямала 

часу, таму хлопчык, вярнуўшыся з заняткаў, часта заставаўся дома адзін. 

Ягоны ж бацька, партызан Вялікай Айчыннай вайны, Пётр Трафімавіч 

быў цяжка паранены, хварэў. Па сутнасці, не вылазіў са шпіталяў, таму 

памёр рана. Пазней у вершы «Бацька» Г. Пашкоў прыгадаў сціплы воблік 

дарагога і блізкага яму чалавека. 

На жаль, гора і раней не мінала сям’ю Пашковых: у вайну памерла 
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  8 студзеня – 70 гадоў таму (1948) нарадзіўся Грыгор’еў Міхаіл 

Васільевіч, партыйны і гаспадарчы дзеяч 

Віцебскай вобласці. Ураджэнец в. Старынкі 

Віцебскага раёна. 

8 студзен я – 65 гадоў таму (1953) нарадзіўся Папок Мікалай 

Мікалаевіч, беларускі вучоны ў галіне 

машынабудавання. З 1975 г. – працуе ў 

Полацкім універсітэце. Ураджэнец в. 

Паланечка Баранавіцкага раёна. 

9 студзеня – 95 гадоў таму (1923) нарадзіўся Шчаракоў Сцяпан 

Аляксеевіч(1923), гісторык, кандыдат 

гістарычных навук, ураджэнец в. Вялікае 

Шалкова Полацкага раёна. 

9 студзеня – – 75 гадоў таму (1943) нарадзілася Каралькова (Трушко) 

Галіна Аляксандраўна (1943–2001), беларуская 

актрыса тэатра імя Я. Коласа, заслужаная 

артыстка Беларусі, ураджэнка г. Віцебска. 

9 студзеня – 65 гадоў таму (1953) нарадзіўся Стружэцкі Тадэвуш 

Іванавіч, дзеяч культуры, лаўрэат Прэміі 

Федэрацыі прафсаюзаў Беларусі. Ураджэнец 

в. Падлявонавічы Пастаўскага раёна. 

10 студзеня – 95 гадоў таму (1923) нарадзілася Дарафеенка Ніна 
Іванаўна (10.01.1923–03.03.2015), беларускі 
гісторык, заслужаны работнік вышэйшай 
школы Беларусі, кандыдат гістарычных навук, 
дацэнт, удзельніца Вялікай Айчыннай вайны, 
адна з аўтараў кнігі «Віцебскае падполле», 
выкладала ў Віцебскім дзяржаўным 
медыцынскім універсітэце, Віцебскім 
дзяржаўным педагагічным інстытуце імя 
С. М. Кірава. Ураджэнка Віцебскага раёна. 
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4. Гарэлікава, М. Доўгія вёрсты вайны Пятра Машэрава / 

М. Гарэлікава // Звязда. – 2008. – 13 лют. – С. 2. 

5. Гілеп, У. Ён быў сваім…/ У. Гілеп // Краязнаўчая газета. – 
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6. Голомако, А. Машеров: светлая правда и чёрные мифы / 

А. Голомако // Белорусская нива. – 2008. – 12 февр. – С. 3. 

7. Егорычев, В. Вся жизнь – служение народу : (к 90-летию со 

дня рождения П. М. Машерова) / В. Егорычев // Нёман. – 2008. – № 2. – 

С. 183–187. 

8. Навіцкі, У. І. Жыццё, аддадзенае Беларусі / У. І. Навіцкі // 

Беларускi гiстарычны часопiс. – 2008. – № 2. – С. 40–48. 

9. Пронько, О. М. Семья Машеровых : биографическая повесть / 

О. М. Пронько. – Гродно : ГОУПП «Гродненская типография», 2000. – 

292с. 

10. Русецкий, А. В. Верность педагогическому призванию : к 

90-летию со дня рождения П. М. Машерова / А. В. Русецкий, А. П. Орлова // 

Веснік Віцебскага дзяржаўнага універсітэта. – 2008. – № 2. – С. 3–9. 

11. Якутов, В. Д. Петр Машеров : художественно-

документальная повесть / В. Д. Якутов. – Минск : Русь Белая, 1992. – 270 с. 
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  10 студзеня – 60 гадоў таму (1958) нарадзіўся Шорац Валерый 

Міхайлавіч (10.01.1958–24.09.2016), гісторык, 

кандыдат гістарычных навук, у 2009–2016 гг. 

працаваў дэканам гістарычнага факультэта 

Віцебскага дзяржаўнага ўніверсітэта. 

Займаўся вывучэннем гісторыі і культуры 

Віцебшчыны ў 1920–1930-я гг., у перыяд 

Вялікай Айчыннай вайны і ў пасляваенны час. 

10 студзеня – 20 гадоў таму (1998) створана Шаркаўшчынскае 

раённае прадпрыемства па матэрыяльна-

тэхнічным абслугоўванні і забеспячэнні 

аграпрамкомплексу. 

10 студзеня – 60 гадоў таму (1958) нарадзілася Шарэнда Валянціна 

Васільеўна, архівіст, краязнаўца. З 2006 г. 

узначальвае Віцебскі гарадскі архіў. 

14 студзеня – 125 гадоў таму (1893) нарадзілася Буйло (Калечыц) 

Канстанцыя Антонаўна (1893–1986), беларуская 

паэтэса. Загадвала беларускай кнігарняй у 

Полацку (1915–1916 гг.). Ураджэнка Вільні. 

14 студзеня – – 105 

гадоў  

таму (1913) нарадзіўся Халеў Васіль 

Дзмітрыевіч (1913–1944), Герой Савецкага 

Саюза, удзельнік вызвалення г. Полацка. 

14 студзеня – 80 гадоў таму (1938) нарадзіўся Дубко Аляксандр 

Іосіфавіч (1938–2001), гаспадарчы і 

грамадскі дзеяч Беларусі, Герой 

Сацыялістычнай Працы, Герой Беларусі, 

ураджэнец в. Ілава Шумілінскага раёна. 

14 студзеня – 70 гадоў таму (1948) нарадзіўся Гальпяровіч Навум 

Якаўлевіч (1948), беларускі пісьменнік, 

паэт, журналіст, грамадскі дзеяч, ураджэнец 

г. Полацка. 

Віцебскай і Калінінскай абласцях, Латвійскай ССР. Двойчы паранены.  

Партыйны дзеяч. З 1944 па 1946 гады 1-шы сакратар 

Маладзечанскага абкама. З 1946 па 1947 гады сакратар ЦК ЛКСМБ. У 

1947–1954 гадах быў 1-ым сакратар ЦК ЛКСМБ. У 1954–1955 гады – 2-і 

сакратар Мінскага абкама, у 1955–1959 гады – 1-ы сакратар Брэсцкага 

абкама КПБ, у 1959 годзе – сакратар, 2-і сакратар ЦК КПБ. У 1961 годзе – 

кандыдат у члены ЦК КПСС. З 1964 года – член ЦК КПСС. У 1965–1980 

гады – 1-ы сакратар ЦК КПБ. Кандыдат у члены Палітбюро ЦК КПСС з 

1966 года. Дэпутат ВС СССР 3–5-га і 7–8-га скліканняў, з 1966 года – 

член Прэзідыума Вярхоўнага Савета СССР. Узначальваў беларускую 

партыйную арганізацыю 15,5 гадоў. Гісторыкі адзначаюць, што за перыяд 

яго дзейнасці Беларусь дасягнула значных поспехаў у развіцці эканомікі, 

навукі і культуры, стала адной з высокаразвітых рэспублік былога СССР.  

Герой Савецкага Саюза (15 жніўня 1944 года) з уручэннем ордэна 

Леніна і медалі «Залатая Зорка». Герой Сацыялістычнай Працы (10 

лютага 1978) з уручэннем ордэна Леніна і залатога медаля «Серп і 

Молат». Узнагароджаны 7 ордэнамі Леніна, медалямі.  

Загінуў у аўтамабільнай катастрофе на трасе Брэст – Масква. 

Пахаваны 7 кастрычніка 1980 года на Усходніх (Маскоўскіх) могілках у 

Мінску. 

Бронзавы бюст П. М. Машэрава ўстаноўлены ў Віцебску. З 1998 

года імя П. М. Машэрава носіць Віцебскі дзяржаўны ўніверсітэт. У 

Мінску імем П. М. Машэрава названыя: праспект (колішняя Паркавая 

магістраль, цяпер пр-т Пераможцаў) з мемарыяльнай дошкай на доме № 

1, завод аўтаматычных ліній, сярэдняя школа № 137 Першамайскага 

раёна. На доме № 13 на вул. Чырвонаармейскай, дзе жыў П. М. Машэраў, 

устаноўлена мемарыяльная дошка. 
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  14 студзеня – 65 гадоў таму (1953) нарадзіўся Лук’яненка Віктар 

Рыгоравіч (1953), беларускі жывапісец, член 

Саюза мастакоў, ураджэнец г. Віцебска. 

14 студзеня – 60 гадоў таму (1958) нарадзілася Лойка Тамара 

Уладзіміраўна, гісторык, архівіст. Ураджэнка г. 

п. Ушачы. З лютага 2001 г. – дырэктар 

Занальнага дзяржаўнага архіва ў г. Оршы. 

Аўтар публікацый па гісторыі Оршы, 

Аршанскага, Сенненскага, Талачынскага раёнаў. 

15 студзеня – 120 гадоў таму (1898) выйшаў першы нумар 

грамадска-эканамічнай і сельскагаспадарчай 

газеты ліберальнага кірунку «Витебский 

листок». Выходзіла да красавіка 1899 г. 

15 студзеня – 110 гадоў таму (1908) нарадзіўся Азгур Заір Ісакавіч 

(1908–1995), беларускі скульптар, народны 

мастак Беларусі, народны мастак СССР, 

заслужаны дзеяч мастацтваў Беларусі, 

Герой Сацыялістычнай Працы, ураждэнец 

вёскі Маўчаны Сенненскага раёна. 

15 студзеня – – 90 гадоў таму (1928) нарадзіўся Бурнейка Мікалай 

Іванавіч, вучоны ў галіне онкахірургіі. 

Ураджэнец в. Ценюгі Бешанковіцкага раёна. 

15 студзеня – 80 гадоў таму (1938) утворана Віцебская вобласць. У 

яе склад 20.02.1938 г. уключаны 20 раёнаў. 

17 студзеня – 65 гадоў таму (1953) нарадзілася Жарнасек Ірына 

Францаўна (1953), беларуская пісьменніца, 

журналістка, ураджэнка в. Чаранкі 

Глыбоцкага раёна. 

17 студзеня – 45 гадоў таму (1973) створана Полацкае вытворчае 

лесанарыхтоўчае аб'яднанне. Зараз ОАО 

«Полацклес». 

9. Шилович, Г. Боевые рейды конницы Доватора / Георгий 

Шилович // Неман. – 2004. – № 3. – С. 162–170. 

10. Шымук, В. Леў Даватар / Віктар Шымук. – Мінск : Беларусь, 

1973. – 88 с. – (Народныя героі). 

 
 

 

МАШЭРАЎ ПЁТР МІРОНАВІЧ 

Да 100-годдзя з дня нараджэння (1918) 

 

 

Машэраў Пётр Міронавіч (1918–1980) – партыйны і дзяржаўны 

дзеяч Беларусі, Герой Савецкага Саюза (1944), Герой Сацыялістычнай 

Працы (1978). Нарадзіўся 26 лютага 1918 года ў вёсцы Шыркі 

Сенненскага раёна Віцебскай вобласці ў сялянскай сям'і. Скончыў 

Віцебскі педагагічны інстытут імя С. М. Кірава (1939). З 15 жніўня 1939 

года па 22 чэрвеня 1941 года працаваў настаўнікам фізікі і матэматыкі ў 

Расонскай сярэдняй школе Віцебскай вобласці. У пачатку Вялікай 

Айчыннай вайны П. М. Машэраў стварыў і ўзначаліў падпольную 

камсамольскую арганізацыю ў Расонскім раёне. З красавіка 1942 года – 

камандзір партызанскага атрада імя Н. А. Шчорса, з сакавіка 1943 – 

камісар партызанскай брыгады імя К. К. Ракасоўскага, адначасова з 

лістапада 1943 – першы сакратар Вілейскага падпольнага абкама ЛКСМБ. 

П. М. Машэраў прымаў непасрэдны ўдзел у распрацоўцы і правядзенні 

баявых аперацый. Пад яго кіраўніцтвам партызаны наносілі ўдары па 

камунікацыях, органах кіравання і забеспячэння нямецкіх войск у 
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  18 студзеня – 115 гадоў таму (1903) нарадзіўся Недагавораў Віктар 

Лявонцьевіч (1903–1943), удзельнік 

вызвалення Віцебскай вобласці ў Вялікую 

Айчынную вайну, Герой Савецкага Саюза. 

Камандзір знішчальна-супрацьтанкавай 

артылерыйскай брыгады палкоўнік 

Недагавораў вызначыўся ў баях на 

тэрыторыі Гарадоцкага раёна. Ураджэнец 

г. Астрахань (Расія). 

18 студзеня – 45 гадоў таму (1973) нарадзілася Кандратава Алена 

Дзмітрыеўна, беларуская спартсменка 

(армрэслінг, пауэрліфтынг), заслужаны 

майстар спорту Беларусі, чэмпіёнка і 

бронзавы прызёр чэмпіянатаў свету, 

срэбраны прызёр чэмпіянатаў Еўропы. 

Ураджэнка г. Браслаў. 

19 студзеня – 100 гадоў таму (1918) нарадзіўся Рублеўскі Пётр 

Ягоравіч (1918–1985), прафсаюзны 

работнік. Ураджэнец в. Узрэчча 

Бешанковіцкага раёна. 

19 студзеня – 65 гадоў таму (1953) нарадзіўся Гайдукевіч Валерый 

Уладзіміравіч (1953), беларускі ваенны 

дзеяч, ураджэнец г. п. Бягомль Докшыцкага 

раёна. 

21 студзеня – 200 гадоў таму (1818) нарадзіўся Кіркор Адам Ганоры 

Карлавіч (1818–1886), этнограф, гісторык, 

археолаг, публіцыст, выдавец, 

літаратуразнавец, грамадскі дзеяч. Збіраў 

этнаграфічныя матэрыялы на Віцебшчыне. 

Ураджэнец в. Славіна Манастыршчынскага 

раёна Смаленскай вобласці (Расія). 

«Дубовы ліст»). Пры аглядзе ў бінокль пазіцый праціўніка перад боем генерал-

маёр Даватар быў смяротна паранены кулямётнай чаргой. Кавалерысты 

акружылі вёску Палашкіна і разграмілі вузел абароны праціўніка. 

Крэміравалі Л. Даватара на тэрыторыі Данскіх могілак, да 1959 

года урна з прахам стаяла ў крэматорыі. Пахаваны ў Маскве на 

Новадзявочых могілках. 

Указам Прэзідыума Вярхоўнага Савета СССР ад 21 снежня 1941 

гвардыі генерал-маёру Даватару Льву Міхайлавічу «За мужнасць і 

гераізм, праяўленыя ў баях з нямецка-фашысцкімі захопнікамі», 

пасмяротна прысвоена званне Героя Савецкага Саюза. 

Узнагароды: 2 ордэны Леніна (3 лістапада 1941 і 21 снежня 1941 

года), ордэн Чырвонага Сцяга (9 жніўня 1941), ордэн Чырвонай Зоркі. 
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  21 студзеня – 95 гадоў таму (1923) нарадзіўся Дарафеенка Мікалай 

Уладзіміравіч (1923–1991), журналіст. 

Заслужаны работнік культуры БССР. 

Ураджэнец в. Заверына Лёзненскага раёна. 

Працаваў рэдактарам газеты «Віцебскі 

рабочы» (1970–1983), узначальваў абласную 

журналісцкую арганізацыю. Адзін з аўтараў 

кнігі «Віцебскае падполле», нарысаў па 

гісторыі Віцебска. 

21 студзеня – 65 гадоў таму (1953) нарадзілася Варатынская Галіна 

Аляксандраўна, паэтэса, журналіст. Ураджэнка 

г. п. Ушачы. Сябра Саюза беларускіх 

пісьменнікаў. Узначальвае літаратурнае 

аб'яднанне пры ўшацкай раённай газеце, а 

таксама клуб творчых сустрэч «Муза» пры 

Ушацкім раённым Доме культуры. 

21 студзеня – 60 гадоў  таму (1958) в. Ветрына Ветрынскага раёна 

нададзены статус гарадскога пасёлка. Зараз 

гарадскі пасёлак у Полацкім раёне. 

22 студзеня – 85 гадоў  таму (1933) нарадзілася Камінская Ірына 

Пятроўна (1933–1963), Герой Сацыялістычнай 

Працы. З 1952 г. – даярка саўгаса «Сітцы». З 

1961 г. – свінарка саўгаса «Порплішча» 

Докшыцкага раёна. Ураджэнка в. Порплішча 

Докшыцкага раёна. 

23 студзеня – 110 гадоў таму (1908) нарадзіўся Барадаўка Павел 

Рыгоравіч (1908–1968), поўны кавалер ордэна 

Славы, удзельнік савецка-фінляндскай вайны, 

Вялікай Айчыннай вайны, Курскай бітвы, 

бітвы за Маскву, ураджэнец в. Асташова 

Чашніцкага раёна. 

У лютым 1925 года быў накіраваны на вучобу на ваенна-

хімічныя курсы, якія знаходзіліся ў Маскве. З мая 1936 года вучыўся ў 

Ваеннай акадэміі імя М. В. Фрунзэ, якую заканчыў у маі 1939 года з 

чырвоным дыпломам. У 1939 годзе Л. М. Даватар атрымлівае 

прызначэнне ў Маскву на пасаду начальніка штаба асобнага 

кавалерыйскага палка. З сакавіка 1941 года – начальнік штаба 36-й 

кавалерыйскай дывізіі. У першыя месяцы Вялікай Айчыннай вайны ў 

званні палкоўніка Даватар Л. М. знаходзіўся пры штабе Заходняга 

фронту. У ліпені 1941 года за адзнаку ў абарончых баях на Салаўёвай 

пераправе праз Днепр узнагароджаны ордэнам Чырвонага Сцяга. У 

жніўні 1941 года ўзначаліў асобную кавалерыйскую групу Заходняга 

фронту ў складзе 50-й і 53-й кавалерыйскіх дывізій, укамплектаваных 

Кубанскімі, Церскімі і Данскімі казакамі. 20 лістапада 1941 года на базе 

групы быў сфармаваны 3-ці кавалерыйскі корпус. За баявыя заслугі 

27 лістапада 1941 корпус быў ператвораны ў 2-і гвардзейскі. 

Сумесна з 8-й гвардзейскай дывізіяй генерал-маёра І. В. Панфілава, 

1-й гвардзейскай танкавай брыгадай генерала М. Я. Катукова і іншымі 

войскамі 16-й арміі корпус абараняў подступы да Масквы на 

Валакаламскім кірунку. 11 снежня 1941 года 2-гі гвардзейскі 

кавалерыйскі корпус Даватара быў перакінуты ў раён Кубінкі. 150 км ён 

ішоў па тылах нямецка-фашысцкіх войскаў, пераследуючы іх 

адыходзячыя часткі, і 19 снежня выйшаў да ракі Руза. 17 снежня Даватар 

быў вызвалены ад пасады камандзіра 2-га гвардзейскага кавалерыйскага 

корпуса, у камандаванне якім ўступіў генерал-маёр І. А. Пліеў, які да 

гэтага камандаваў 3-й Гвардзейскай кавалерыйскай дывізіяй. 

19 снежня 1941 года перадавыя часткі 2-га гвардзейскага 

кавалерыйскага корпуса (22-і і 103-і полк 20-й кавалерыйскай дывізіі) 

былі ў раёне вёскі Палашкіна (Рузскі раён Маскоўскай вобласці), дзе 

знаходзіліся буйныя сілы праціўніка – 2-і батальён 472-га пяхотнага 

палка, 3-і батальён 7-га пяхотнага палка і 9-я батарэя 252-га 

артылерыйскага палка 252-й пяхотнай дывізіі вермахта (Сілезія, эмблема 
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  23 студзеня – 80 гадоў  таму (1938) нарадзіўся Шэвераў Аляксандр 

Калістратавіч (1938), беларускі мастак, 

педагог, працуе ў кніжнай графіцы, творы 

мастака захоўваюцца ў фондах музейнага 

комплексу «Гісторыя і культура 

Аршаншчыны», ураджэнец г. Орша. 

24 студзеня – 95 гадоў  таму (1923) віцебскія губернскія Савет 

народных суддзяў і рэвалюцыйны тыбунал 

аб’яданыя ў Віцебскі губернскі суд. 4 

красавіка – ён быў скасаваны. 1.11.1925 г. – 

арганізаваны Віцебскі акруговы суд, які 

абслугоўваў тэрыторыю трох акругаў з 38 

падведамнымі судовымі ўчасткамі. 

З 1938 г. – утвораны Віцебскі абласны суд. 

24 студзеня – 80 гадоў  таму (1938) нарадзілася Ярмак Людміла 

Іосіфаўна (1938), актрыса, педагог, 

ураджэнка г. Полацка. 

25 студзеня – 205 гадоў таму (1813) нарадзіўся Сабольшчыкаў 

Васіль Іванавіч (1808–1872), бібліятэкар і 

архітэктар Імператарскай Публічнай 

Бібліятэкі, выдатны арганізатар 

бібліятэчнай справы ў Расіі XIX ст., 

ураджэнец Віцебска. 

25 студзеня – 115 гадоў таму (1903) нарадзілася Мазалеўская Любоў 

Іванаўна (1903–1964), рэжысёр, педагог, 

актрыса. З 1946 г. – рэжысёр Беларускага 

тэатра імя Я. Коласа ў Віцебску. Ураджэнка 

в. Каўшова Мастоўскага раёна Гродзенскай 

вобласці. 

 

4. Мазалеўская Любоў Іванаўна // Культура Беларусі : 

энцыклапедыя : [у 6 т.] / рэдкал.: В. В. Калістратава [і інш.]. – Мінск : 

БелЭн імя П. Броўкі, 2014. – Т. 5 : Л–М. – С.284. 

5. Мазалеўская Любоў Іванаўна // Беларуская энцыклапедыя : у 

18 т. / рэдкал.: Г. П. Пашкоў [і інш.]. – Мінск : БелЭн, 1999. – Т. 9 : 

Кулібін–Малаіта. – С. 505. 

 

 

 

ДАВАТАР ЛЕЎ МІХАЙЛАВІЧ 

Да 115-годдзя з дня нараджэння (1903) 

 

 

Леў Міхайлавіч Даватар (1903–1941) – ваеначальнік, генерал-

маёр (1941), Герой Савецкага Саюза (1941). Нарадзіўся 20 лютага 1903 

года на Віцебшчыне, у вёсцы Хоціна Лепельскага павета ў сялянскай сям’і. 

Скончыў спачатку сельскую школу, а ў 1921 годзе – школу другой ступені ў 

пасёлку Ула. Працаваў у Віцебску на льнопрадзільнай фабрыцы. 

У верасні 1924 года быў прызваны ў рады Чырвонай Арміі і 

накіраваны на пасаду загадчыка склада пры штабе 7-й кавалерыйскай 

дывізіі (Заходняя ваенная акруга). 
60 153 



  26 студзеня – 120 гадоў таму (1898) нарадзіўся Барэйка Аркадзь 

Аляксандравіч (1898–1955), Герой 

Савецкага Саюза, генерал-маёр, удзельнік 

грамадзянскай вайны, савецка-фінляндскай 

вайны, Вялікай Айчыннай вайны, 

ураджэнец в. Дуброўкі Полацкага раёна. 

26 студзеня – 80 гадоў  таму (1938) нарадзіўся Яглаў Валерый 

Мікалаевіч (1936), беларускі хімік, доктар 

хімічных навук, прафесар, акадэмік 

Беларускай інжынернай акадэміі, ураджэнец 

г. Віцебска. 

27 студзеня – 110 гадоў таму (1908) нарадзіўся Крупеня Іван 

Ануфрыевіч (1908–1952), дзяржаўны дзеяч 

Беларусі, адзін з кіраўнікоў партызанскага 

руху ў Беларусі ў Вялікую Айчынную 

вайну. Ураджэнец в. Каркалец 

Верхнядзвінскага раёна. 

27 студзеня – 95 гадоў  таму (1923) нарадзіўся Казлоўскі Аляксандр 

Сцяпанавіч (1923–2011), жывапісец, 

заслужаны работнік культуры Беларусі, 

Член Саюза мастакоў СССР, дацэнт, 

ураджэнец в. Вялікія Труханавічы 

Чашніцкага раёна. 

28 студзеня 130 гадоў таму (1888) нарадзіўся Цадкін Восіп 

Аляксеевіч (1888–1967), скульптар, графік, 

мастак прыкладнога мастацтва. Прадстаўнік 

«Парыжскай школы», адзін з найбуйнейшых 

прадстаўнікоў экспрэсіянізму ў еўрапейскай 

скульптуры. Ураджэнец Віцебска. 

 

 

гучання, сярод якіх – Любоў Яравая («Любоў Яравая» К. Транёва), фрау 

Альвінг («Здані» Г. Ібсена), Дзямідаўна («Нашэсце» Л. Лявонава). 

У канцы 40-х гадоў Л. Мазалеўская прыйшла ў рэжысуру, якая і 

стала яе асноўнай тэатральнай прафесіяй. 3 1952 года яна працавала ў 

Беларускім тэатры імя Я. Купалы і адначасова выкладала ў тэатральна-

мастацкім інстытуце. 3 найбольш значных пастановак на купалаўскай 

сцэне – «Макар Дубрава» А. Карнейчука, «У добры час!» В. Розава, 

«Пакуль вы маладыя» I. Мележа, вяршыннай з якіх стаў спектакль 

«Даходнае месца» А. Астроўскага. 

У 1956 годзе адкрыўся Беларускі рэспубліканскі тэатр юнага 

гледача, арганізатарам і стваральнікам якога разам з дырэктарам 

У. Стэльмахам стала Л. Мазалеўская. У гэтым калектыве найбольш поўна 

і ярка раскрыўся яе рэжысёрскі і педагагічны талент. Асабліва плённай 

была праца Л. Мазалеўскай над увасабленнем твораў маладых беларускіх 

драматургаў («Папараць-кветка» і «Над хвалямі Серабранкі» I. Козела, 

«За лясамі дрымучымі» А. Вольскага і П. Макаля і інш.). 

З 1992 года прысуджаецца прэмія яе імя ў галіне тэатральнага 

мастацтва. 

Памерла 18 ліпеня 1964 года. 
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  28 студзеня – 95 гадоў  таму (1923) нарадзіўся Нядбайла Анатоль 

Канстанцінавіч (1923–2008), удзельнік баёў 

у Беларусі ў Вялікую Айчынную вайну. 

Двойчы Герой Савецкага Саюза, генерал-

маёр авіяцыі. Вызначыўся ў баях за 

вызваленне Крыма, Беларусі. Наносіў удары 

па праціўніку каля Оршы, Талачына, у 

«Мінскім катле», Прыбалтыцы, Усходняй 

Прусіі. Ураджэнец г. Ізюм Харкаўскай 

вобласці (Украіна). 

28 студзеня – – 75 гадоў таму (1943) у гады Вялікай Айчыннай 

вайны пачалася карная аперацыя «Заяц-

Бяляк» нямецка-фашысцкіх захопнікаў 

супраць партызан і цывільнага насельніцтва 

Расонска-Асвейскай партызанскай зоны. 

30 студзеня – 80 гадоў  таму (1938) нарадзіўся Гурын Валерый 

Мікалаевіч(1938–2007), беларускі вочоны ў 

вобласці фізіялогіі чалавека і жывёл, 

Акадэмік НАН Беларусі, доктар 

медыцынскіх навук, прафесар, заслужаны 

дзеяч навукі Беларусі, ураджэнец г. Віцебска. 

31 студзеня – 115 гадоў таму (1903) нарадзіўся Белабародаў 

Афанасій Паўланцьевіч (1903–1991), 

савецкі военачальнік, камандуючы 43-й 

Арміяй, двойчы Герой Савецкага Саюза, 

Генерал арміі, Ганаровы грамадзянін г. 

Віцебска. Ураджэнец в. Акініна-Баклашы 

Іркуцкай вобласці (Расія). 

31 студзеня – 105 гадоў таму (1913) у Віцебску пачало сваю дзейнасць 

культурна-асветніцкае таварыства «Асвета». 

Існавала да канца верасня 1913 года. 

у 5 т. / рэдкал.: І. П. Шамякін (гал. рэд.) [і інш.]. – Мінск : Беларуская 

савецкая энцыклапедыя, 1987. – Т. 1. – С. 58–60. 

4. Заір Ісакавіч Азгур (1908–1995): этапы лёсу // Полымя. – 

2007. – № 8. – С. 137–149. 

5. Стэльмах, Д. У. Азгур Заір Ісакавіч / Дз. У. Стэльмах // 

Тэатральная Беларусь: энцыклапедыя : у 2 т. / рэдкал.: Г. П. Пашкоў [і 

інш.]. – Мінск : БелЭН, 2002. – Т. 1 : А–К. – С. 22–23. 

 
 

 

МАЗАЛЕЎСКАЯ ЛЮБОЎ ІВАНАЎНА 

Да 115-годдзя з дня нараджэння (1903) 

 

 

Мазалеўская Любоў Іванаўна (1903–1964) – рэжысёр, педагог, 

актрыса. Заслужаны дзеяч мастацтваў Беларусі (1957). Нарадзілася 25 студзеня 

1903 года ў в. Каўшова Мастоўскага раёна Гродзенскай вобласці. 

Закончыўшы ў 1926 г. Беларускую драматычную студыю ў Маскве, 

Любоў Мазалеўская разам з іншымі выпускнікамі прыехала ў Віцебск. 3 

іх быў утвораны калектыў Другога беларускага дзяржаўнага тэатра. 

Свой шлях у мастацтве Л. Мазалеўская пачынала актрысай. 

Найбольш выконвала характарныя ролі, што адпавядала яе творчай 

індывідуальнасці. Гэта Агата Пустарэвіч у «Паўлінцы» Я. Купалы, 

Караліна ў «Вайна вайне» Я. Коласа, Сцепаніда ў «Пагібелі воўка» 

Э. Самуйлёнка. Разам з тым увасобіла і вобразы высокага драматычнага 
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310 гадоў таму (1708) нарадзіўся Бейтнік (Бетнік, Бейтніг) Мацей (1708 ці 

1705–1749), жывапісец. З 1746 г. – жыў у Полацку. 

75 гадоў  таму (1943) адбыўся Докшыцкі бой (паміж партызанскай 

брыгадай «Жалязняк» і нямецка-фашысцкімі захопнікамі ў г. Докшыцы ў 

Вялікую Айчынную вайну). 

1 лютага – 80 гадоў таму (1938) нарадзілася Тулупава Нэлі 

Іванаўна (1938–2001), беларуская 

пісьменніца. З 1960 г. працавала ў 

Віцебскай абласной студыі тэлебачання. 

Ураджэнка в. Копань Рэчыцкага раёна. 

1 лютага – 50 гадоў таму (1968) створана швейная фабрыка 

«Віцябчанка». 

2 лютага – 80 гадоў таму (1938) нарадзіўся Ганчароў Уладзімір 

Пятровіч (1938–1996), беларускі тэатральны 

дзеяч. Працаваў у газеце «Віцебскі рабочы». 

У 1968–1984, 1993–1996 гг. – загадваў 

літаратурнай часткай Беларускага тэатра імя 

Я. Коласа. Ураджэнец Полацка. 

2 лютага – 55 гадоў таму (1963) нарадзіўся Балабанаў Юрый 

Анатольевіч, беларускі спартсмен (спартыўная 

гімнастыка). Ураджэнец Віцебска. 

2 лютага – 20 гадоў таму (1998) у Віцебску створаны шосты 

тэлевізійны канал (6ТВК). 

3 лютага – 120 гадоў таму (1898) у Віцебску адбыўся першы 

сеанс кінематографа. 

 

створаны партрэты А. Радзімцава, М. Сільніцкага, за якія З. І. Азгур у 

1946 годзе ўдастоены Дзяржаўнай прэміі СССР. У пасляваенныя гады 

З. І. Азгур працягнуў серыю ваеннага цыклу, сярод якіх партрэты Баграціёна, 

Барклая-дэ-Толі, Героя Савецкага Саюза генерал-палкоўніка П. І. Батава.  

Прыкладам тонкага разумення гістарычнай асобы з’яўляюцца 

партрэты пісьменнікаў Лу Сіня і Р. Тагора. Сярод станковых работ 1980 

гадоў партрэт М. Гусоўскага. 

Найбольш значныя манументальныя работы : помнікі-бюсты 

С. І. Грыцаўцу, Я Купалу і Ф. Э. Дзяржынскаму ў Мінску, В. І. Талашу ў 

Петрыкаве, помнікі П. М. Машэраву, М. Ф. Шмырову і В. З. Харужай у 

Віцебску. Вобраз Я. Коласа ўвасоблены ў помніку паэту ў Мінску. 

З. І. Азгур – аўтар артыкулаў па праблемах выяўленчага 

мастацтва і мемуараў. 

Памёр 18 лютага 1995 года. 

У 2008 годзе Нацыянальным Банкам РБ выпушчаная памятная 

манета да 100-годдзя з дня нараджэння Заіра Азгура. У Мінску на фасадзе 

дома № 13 па праспекце Незалежнасці, у якім жыў З. І. Азгур, 

устаноўлена мемарыяльная дошка ў памяць пра скульптара. На доме № 3 

па вуліцы Суворава ў Віцебску, у якім змяшчаўся мастацкі тэхнікум, 

таксама ўстаноўлена мемарыяльная дошка. Імем З. І. Азгура названы 

вуліца ў Мінску, а таксама вуліца і сярэдняя школа ў Сянно. З 1996 года 

дзейнічае Мемарыяльны музей-майстэрня ў былой майстэрні Заіра Азгура.  
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  3 лютага – 85 гадоў таму (1933) нарадзіўся Гусакоў Валянцін 

Кузьміч, беларускі вучоны ў галіне 

ветэрынарыі, доктар біялагічных навук, 

прафесар, ураджэнец в. Ужляціна 

Шумілінскага раёна. 

5 лютага – 95 гадоў таму (1923) нарадзіўся Шчамялёў Леанід 

Дзмітрыевіч, беларускі жывапісец, 

народны мастак Беларусі. У 1982 г. – 

атрымаў джяржаўную прэмію Беларусі за 

правядзенне персанальнай выстаўкі ў 

Маскве. Ураджэнец г. Віцебска. 

5 лютага – 75 гадоў  таму (1943) нарадзіўся Жалязоўскі 

Анатоль Пятровіч, беларускі празаік, 

лаўрэат Прэміі Федэрацыі прафсаюзаў 

Беларусі. Ураджэнец в. Крапіўна 

Аршанскага раёна. 

5 лютага – 70 гадоў таму (1948) нарадзіўся Сініцын Анатолій 

Канстанцінавіч, беларускі вучоны ў галіне 

фізічнай электронікі і матэматычнай 

фізікі. З 1996 г. – доктар фізіка-

матэматычных навук. З 1997 г. – прафесар. 

Ураджэнец г. Мёры. 

5 лютага – 50 гадоў таму (1968) выпусціў першую прадукцыю 

Полацкі хімкамбінат. 

6 лютага – 55 гадоў таму (1963) нарадзіўся Пазднякоў 

Валерый Сямёнавіч, гісторык, археограф, 

археолаг, ураджэнец г. Вілейка Мінскай 

вобласці. Удзельнічаў у раскопках 

г. Віцебска. 

7 лютага – 520 гадоў таму (1498) Полацк атрымаў 
магдэбургскае права. 

 

 

АЗГУР ЗАІР ІСАКАВІЧ 

Да 110-годдзя з дня нараджэння (1908) 
 

 

Азгур Заір Ісакавіч (1908–1995) – Народны мастак БССР (1944), 

Народны мастак СССР (1973), Герой Сацыялістычнай Працы (1978), 

сапраўдны член Акадэміі мастацтваў СССР (1958). Нарадзіўся 2 студзеня 

1908 года ў вёсцы Маўчаны Сенненскага раёна. 

У 1922–1925 гг. вучыўся ў Віцебскім мастацкім тэхнікуме, у 

1925–1928 гадах – у Ленінградскім вышэйшым мастацкім інстытуце, у 

1928–1929 гадах – у Кіеўскім мастацкім інстытуце. Быў Дэпутатам 

Вярхоўнага Савета БССР у 1947–1961 гадах. З 1980 года працаваў у 

Мінску, дзе кіраваў Творчай майстэрняй скульптуры. 

З. І. Азгур пачаў прымаць удзел у мастацкіх выставах з 1923 года. 

Працаваў у галіне станковай і манументальнай скульптуры. Прыхільнік 

строгай рэалістычнай формы. Сярод работ даваеннага перыяду партрэты 

артыстаў В. Галубка (1930), Л. Александроўскай (1939), мастака 

А. Бразера (1935), пісьменніка З. Бядулі (1927), групы партрэтаў 

В. Бабёфа, Ф. Дзяржынскага, А. Мяснікова (1932–1934) для інтэр'ераў Дома 

ўрада ў Мінску. У гады Вялікай Айчыннай вайны створаны партрэты 

Герояў Савецкага Саюза М. Гастэлы, В. Талаліхіна (1942). У 1943 годзе 
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  7 лютага – 95 гадоў таму (1923) нарадзіўся Рубіс Павел 

Іванавіч (1923–1996), удзельнік Вялікай 

Айчыннай вайны, поўны кавалер ордэна 

Славы. У Вялікую Айчынную вайну – 

партызан Расонскай брыгады імя Сталіна. 

Ураджэнец в. Мікулёнкі Расонскага раёна. 

7 лютага – 85 гадоў таму (1933) нарадзілася Глінка Тамара 

Іванаўна, партыйны работнік, гісторык, 

архівіст. У 1974–1988 гг. працавала 

загадчыкам партархіва Віцебскага абкама 

КПБ. Адзін са складальнікаў кнігі «Юныя 

героі Віцебшчыны» (1984). 

7 лютага – 60 гадоў таму (1958) нарадзіўся Бурдыка Павел 

Уладзіміравіч, паэт, журналіст, ураджэнец 

в. Заборцы Докшыцкага раёна. 

8 лютага – 135 гадоў таму (1883) нарадзіўся Гавяза Сямен 

Антонавіч (1883–1914), поўны Георгіеўскі 

кавалер, удзельнік Першай сусветнай 

вайны. Ураджэнец в. Вязкі Дрысенскага 

павета Віцебскай губерні. 

8 лютага – 80 гадоў таму (1938) нарадзіўся Куляшоў Віталій 

Трафімавіч, спецыяліст ў галіне дакладнага 

электроннага машынабудавання. Заслужаны 

канструктар Беларусі. Ганаровы радыст 

СССР, вынаходнік СССР. Ураджэнец 

Полацка. 

9 лютага – 55 гадоў таму (1963) на Полацкім нафтапера-

працоўчым заводзе атрыманы першы 

бензін. Зараз Наваполацкае ААТ 

«Нафтан». 

 

28 снежня 20 гадоў таму (1998) у Полацку адкрыты Музей 

традыцыйнага ручнога ткацтва Паазер’я 

(філіял Нацыянальнага Полацкага 

гісторыка-культурнага музея-запаведніка). 

29 снежня – 80 гадоў   таму (1938) нарадзіўся Лебедзеў Генадзь 

Пятровіч (1938–1999), беларускі 

мастацтвазнавец, краязнавец, гісторык 

мастацтва, жывапісец, ураджэнец 

г. Віцебска. Даследаваў творчасць 

Ф. Скарыны, старажытнабеларускае 

мастацтва. Аўтар артыкулаў у Беларускай 

Савецкай Энцыклапедыі (выд. 1970-х ), 

«Зборы помнікаў гісторыі і культуры. 

Віцебская вобласць» (1985), у зборніку 

«Беларусіка» (кн. 1), у часопісах «Весці 

АН РБ», «Помнікі гісторыі і культуры 

Беларусі», «Мастацтва», «Нёман», 

«Полымя». З'яўляўся аўтарам шэрагу 

крытычных артыкулаў у перыядычным 

друку пра сучаснае мастацтва і творчасць 

мастакоў Віцебшчыны. 

31 снежня – 100 гадоў таму (1918) нарадзіўся Буткевіч Леанід 

Уладзіміравіч (1918–1985), удзельнік 

Вялікай Айчыннай вайны, Герой 

Савецкага Саюза, ураджэнец в. Хотліна 

Чашніцкага раёна. 
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  10 лютага – 115 гадоў таму (1903) нарадзілася Галубцова Вольга 

Сямёнаўна (1903–1974), Герой 

Сацыялістычнай Працы. У 1926–1961 гг. – 

даярка племзавода «Реканструктар» 

Талачынскага раёна. Ураджэнка 

в. Свіслачаны Гродзенскага павета. 

10 лютага – 95 гадоў таму (1923) у Віцебску ўпершыню 

адбылося першынства па лыжных гонках 

  10 лютага – 80 гадоў  таму (1938) 

Дубровенскі раён увайшоў у склад 

Віцебскай вобласці. 

12 лютага – 80 гадоў таму (1938) нарадзіўся Белікаў Генадзь 

Іванавіч, архітэктар. Стварыў генплан 

гарадскога пасёлка Ветрына Полацкага 

раёна. Ураджэнец с. Навабельманаўка 

Прыморскага краю (Расія). 

13 лютага – 125 гадоў таму (1893) заснавана Заронаўская базавая 

школа. 

13 лютага – 120 гадоў таму (1898) нарадзіўся Сцяпук Ігнат 

Рыгоравіч (1898–1969), вучоны ў галіне 

раслінаводства. Ураджэнец в. Глазомічы 

Віцебскага раёна. 

14 лютага – 140 гадоў таму (1878) нарадзіўся Сорын Савелій 

Абрамавіч (1878–1954), мастак-

партрэтыст, ураджэнец г. Полацка. 

14 лютага – 75 гадоў  таму (1943) пачалася карная аперацыя 
«Шаравая маланка» нямецка-фашысцкіх 
захопнікаў супраць партызан і мясцовага 
насельніцтва Суражскай партызанскай зоны 
(Віцебскі, Гарадоцкі, Суражскі раёны) з 
14 лютага па 19 сакавіка 1943 гадоў. 

25 снежня – 100 гадоў таму (1918) нарадзіўся Мядзведскі Яўген 

Нікандравіч (1918–2009), вучоны-

отарыналарынголаг, заслужаны ўрач 

БССР, кандыдат медыцынскіх навук, 

дацэнт, ураджэнец г. Віцебска. 

25 снежня – 80 гадоў   таму (1938) нарадзіўся Дуброўскі Мікалай 

Аляксандравіч, беларускі вучоны-

эканаміст, доктар эканамічных навук, 

прафесар. З 1978 г. – у Полацкім 

дзяржаўным універсітэце. Ураджэнец 

в. Казылі Ялабужскага раёна (Татарстан). 

25 снежня – 65 гадоў таму (1938) нарадзіўся Шульман Аркадзь 

Львовіч, журналіст, краязнаўца, грамадскі 

дзеяч, галоўны рэдактар міжнароднага 

яўрэйскага часопіса «Мішпоха». 

26 снежня – 105 гадоў  таму (1913) нарадзіўся Нікалаеў Яўген 

Дзмітрыевіч (1913–1973), беларускі 

тэатральны мастак, народны мастак 

Беларусі. Працаваў у Беларускім тэатры 

імя Я. Коласа, з 1944 г. – галоўны мастак 

гэтага тэатра. Ураджэнец Мінска. 

27 снежня – 95 гадоў   таму (1923) нарадзіўся Вялюгін Анатоль 

Сцяпанавіч (1923–1994), паэт, 

кінадраматург, перакладчык, заслужаны 

дзеяч культуры Беларусі, ураджэнец в. 

Машканы Сенненскага раёна. 

27 снежня – 95 гадоў   таму (1923) нарадзілася Крышталевіч 

Ульяна Феакцістаўна, партыйны і 

гаспадарчы дзеяч Беларусі, Герой 

Сацыялістычнай Працы. Ураджэнка 

в. Зачарэў’е Мёрскага раёна. 
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  14 лютага – 75 гадоў  таму (1943) пачалася карная аперацыя 

«Зімовае чараўніцтва» нямецка-

фашысцкіх захопнікаў супраць партызан 

Расонска-Асвейскай партызанскай зоны і 

цывільнага насельніцтва ў трохвугольніку 

Себеж – Асвея – Полацк (Дрысенскі, 

Асвейскі, Полацкі, Расонскі раёны). 

14 лютага – 60 гадоў   таму (1958) нарадзілася Гаўрылава Ніна 

Сямёнаўна. З мая 2010 г. – старшыня 

Рэспубліканскага камітэта Беларускага 

прафесійнага саюза работнікаў сувязі. 

Ураджэнка с. Банонь Полацкага раёна. 

15 лютага – 105 гадоў  таму (1913) нарадзілася Марозава 

Анастасія Ягораўна (1913), Герой 

Сацыялістычнай Працы, былая даярка 

племсаўгаса «Рэканструктар» 

Талачынскага раёна. Ураджэнка вёскі 

Паляны Лепельскага раёна. 

15 лютага – 95 гадоў   таму (1923) створаны Бачэйкаўскі павет у 

Віцебскай губерні РСФСР. У выніку 

перайменавання Лепельскага павета ў 

Бачэйкаўскі і далучэння да яго часткі 

скасаванага Сенненскага павета. 3 сакавіка 

1924 г. – Бачэйкаўскі павет увайшоў у 

склад БССР. 20.06.1924 г. – скасаваны. 

17 лютага – 55 гадоў таму (1963) нарадзілася Іванова Лілія 

Барысаўна, беларуская спартсменка 

(скачкі на батуце), заслужаны майстар 

спорту Беларусі, Чэмпіёнка свету, 

Чэмпіёнка Еўропы. Ураджэнка г. Віцебска. 

 

23 снежня – 95 гадоў   таму (1923) нарадзіўся Клімкоў Пётр 

Дзмітрыевіч (1923–1997), Герой 

Сацыялістычнай Працы. У 1951–1991 гг. 

працаваў на Віцебскім дывановым 

камбінаце. Ураджэнец в. Дарожкавічы 

Круглянскага раёна Магілёўскай вобласці. 

24 снежня – 75 гадоў   таму (1943) г. Гарадок быў вызвалены ад 

нямецка-фашысцкіх захопнікаў. 

24 снежня – 75 гадоў   таму (1943) часці і злучэнні Чырвонай 

Арміі атрымалі ганаровыя найменні 

«Гарадоцкіх» за вызваленне г. Гарадка 

Віцебскай вобласці ў ходзе Гарадоцкай 

аперацыі 1943 г. Гэта найменне паводле 

загаду ВГК ад 24 снежня 1943 г. атрымалі 

12 злучэнняў і часцей 11 гвардзейскай 

арміі, 3 ПА і 1-га Прыбалтыйскага фронту. 

25 снежня – 115 гадоў   таму (1903) нарадзіўся Сяліцкі Людзвіг 

Іванавіч (1903–1977), адзін з кіраўнікоў 

антыфашысцкага падполля і 

партызанскага руху на тэрыторыі 

Віцебскай вобласці ў Вялікую Айчынную 

вайну. Ураджэнец в. Вялікі Трылесін 

Бялыніцкага раёна Магілёўскай вобласці. 

25 снежня – 100 гадоў  таму (1918) нарадзілася Канапелька 

Зінаіда Ігнатаўна (1918–1997), беларуская 

актрыса, народная артыстка Беларусі, 

скончыла студыю Беларускага другога 

дзяржаўнага тэатра, працавала ў 

Беларускім тэатры імя Я. Коласа. 

Ураджэнка г. п. Багушэўск Сенненскага 

раёна. 
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  18 лютага – 75 гадоў  таму (1943) адбыўся Параф’янаўскі бой 

(бой паміж партызанскай брыгадай 

«Жалязняк» і нямецка-фашысцкімі 

захопнікамі на чыгуначнай станцыі 

Параф’янава Докшыцкага раёна на лініі 

Маладзечна – Полацк у Вялікую 

Айчынную вайну). 

19 лютага – 35 гадоў  таму (1983) у Полацкім Сафійскім саборы 

адкрыта гарадская канцэртная зала. 

20 лютага – 115 гадоў таму (1903) нарадзіўся Даватар Леў 

Міхайлавіч (1903–1941), Герой Савецкага 

Саюза, генерал-маёр, ураджэнец в. Хоціна 

Бешанковіцкага раёна. 

20 лютага – 80 гадоў таму (1938) Орша і раён увайшлі ў склад 

створанай Віцебскай вобласці 

20 лютага – 80 гадоў таму (1938) вёска Дабрынь увайшла ў 

склад Віцебскай вобласці. 

20 лютага – 80 гадоў таму (1938) вёска Вяркуды Ушацкага раёна 

ўвайшла ў склад Віцебскай вобласці. 

20 лютага – 80 гадоў таму (1938) вёска Антаполле Чашніцкага 

раёна ўвайшла ў склад Віцебскай вобласці. 

20 лютага – 80 гадоў таму (1938) вёска Гарбачэва Полацкай 

акругі ўвайшла ў склад Віцебскай 

вобласці. 

20 лютага – 80 гадоў таму (1938) вёска Вярхоўе Бешанковіцкага 

раёна Віцебскай акругі ўвайшла ў склад 

Віцебскай вобласці. 

20 лютага – 80 гадоў таму (1938) вёска Вялікія Дольцы 

Бешанковіцкага раёна ўвайшла ў склад 

Віцебскай вобласці. 

 

19 снежня – 100 гадоў таму (1918) нарадзіўся Гнеўка Мікалай 

Рыгоравіч (1918–1985), беларускі 

гісторык, педагог, заслужаны настаўнік 

БССР, удзельнік Вялікай Айчыннай 

вайны, ураджэнец Бешанковіцкага раёна. 

19 снежня – 100 гадоў таму (1918) нарадзіўся Барысаў Мікалай 

Барысавіч (1918–1978), удзельнік вызвалення 

Віцебскай вобласці ў Вялікую Айчынную 

вайну, Герой Савецкага Саюза. Ураджэнец 

в. Чорная гразь Смаленскай вобласці (Расія). 

20 снежня – 100 гадоў таму (1918) у Оршы быў выдадзены 

першы нумар часопіса «На заре» – орган 

Савета саюза навучэнцаў Оршы. 

22 снежня – 100 гадоў таму (1918) нарадзілася Давыдава Вера 

Сафронаўна (1918–2000), беларускі 

гісторык, кандыдат гістарычных навук, 

ураджэнка в. Шарыпы Гарадоцкага раёна. 

22 снежня – 95 гадоў   таму (1923) нарадзілася Зянькова 

Еўфрасіння Савельеўна (1923–1984), адзін 

з арганізатараў і кіраўнікоў камсамольска-

маладзёжнага падполля ў Віцебскай 

вобласці ў Вялікую Айчынную вайну, 

Герой Савецкага Саюза, ураджэнка 

в. Ушалы Шумілінскага раёна. 

22 снежня – 95 гадоў   таму (1923) адбыўся ХІ з’езд Саветаў 

Віцебскай губерні. 

22 снежня – 65 гадоў таму (1953) нарадзілася Рудэнка Таццяна 

Аляксееўна, мастачка дэкаратыўна-

прыкладнога мастацтва. Член Беларускага 

саюза мастакоў (1990). Ураджэнка 

г. Тбілісі. 
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  21 лютага – 120 гадоў таму (1898) нарадзіўся Глаголеў Васіль 

Васілевіч (1898–1947), удзельнік баёў у 

Беларусі ў Вялікую Айчынную вайну, 

Герой Савецкага Саюза, генерал-

палкоўнік. Камандаваў 31 А, якая ў час 

Беларускай аперацыі 1944 г. прарвала 

абарону ворага пад Дуброўна, 

удзельнічала ў вызваленні Оршы, 

Барысава, Мінска, Гродна. Ураджэнец 

г. Калугі (Расія). 

21 лютага – 55 гадоў таму (1963) нарадзіўся Лютынскі Віктар 

Паўлавіч, педагог, краязнаўца. Ураджэнец 

г. Оршы. Аўтар артыкулаў па гісторыі і 

культуры Оршы і Аршанскага раёна, кнігі 

«Орша в войне 1812 года». Удзельнічаў у 

стварэнні гісторыка-дакументальнай 

хронікі «Памяць» Аршанскага, 

Дубровенскага, Чашніцкага раёнаў.  

22 лютага – 135 гадоў  таму (1883) нарадзіўся Булак-Балаховіч 

Станіслаў Нікадзімавіч (1883–1940), 

ваенны і палітычны дзеяч. Ураджэнец 

маёнтка Мейшы Браслаўскага раёна. 

23 лютага – 140 гадоў таму (1878) нарадзіўся Малевіч Казімір 

Севярынавіч (1878–1935), мастак, кіраўнік 

майстэрні Народнай мастацкай школы ў 

Віцебску (1919), адзін з заснавальнікаў 

абстрактнага мастацтва і супрэматызму. 

23 лютага – 90 гадоў  таму (1928) нарадзіўся Віташкевіч 

Аляксандр Нікітавіч, Герой 

Сацыялістычнай Працы. Ураджэнец 

в. Раганавічы Чашніцкага раёна. 

13 снежня – 100 гадоў таму (1918) выйшла пастанова Віцебскага 

губернскага і гарадскога Саветаў аб 

арганізацыі Чырвонай гвардыі. 

13 снежня – 75 гадоў   таму (1943) пачалася Гарадоцкая аперацыя 

у Вялікую Айчынную вайну ў раёне 

г. Гарадок Віцебскай вобласці). 

15 снежня – 75 гадоў   таму (1943) г. п. Езярышча вызвалены ад 

нямецка-фашысцких акупантаў. 

18 снежня – 105 гадоў   таму (1913) нарадзіўся Калашнікаў 

Мікалай Сямёнавіч (1913–1944), удзельнік 

вызвалення Віцебскай вобласці ў Вялікую 

Айчынную вайну, Герой Савецкага Саюза. 

Ураджэнец г. Бішкека (Кіргізія). 

18 снежня – 90 гадоў   таму (1928) нарадзіўся Загарульскі Эдуард 

Міхайлавіч, беларускі археолаг, гісторык, 

доктар гістарычных навук, прафесар. 

Заслужаны работнік адукацыі Беларусі. 

Даследаваў старажытную Копысь. 

Ураджэнец г. Тула (Расія). 

19 снежня – 145 гадоў таму (1873) нарадзіўся Гельвіх Пётр 

Аўгуставіч (1873–1941), генерал-маёр 

артылерыі, вучоны ў галіне балістыкі і 

тэорыі стральбы, доктар тэхнічных навук, 

прафесар, лаўрэат Дзяржаўнай прэміі 

СССР, ураджэнец г. Віцебска. 

19 снежня – 110 гадоў таму (1908) нарадзіўся Красоўскі Мікалай 

Ільіч (1908–1982), партыйны і дзяржаўны 

дзеяч БССР, гісторык, адзін з арганізатараў і 

кураўнікоў партызанскага руху на Беларусі ў 

гады Вялікай Айчыннай вайны, ураджэнец 

г. Полацка. 
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  24 лютага – 80 гадоў таму (1938) нарадзіўся Скурко Іосіф 

Уладзіміравіч (1938, в. Пілікаўшчына, 

Пастаўскі раен – 02.07.1989), паэт-песеннік, 

перакладчык. 

24 лютага – 65 гадоў таму (1953) нарадзілася Бруева Ларыса 

Навумаўна, педагог, старшыня камісіі па 

ўвекавечанні памяці абаронцаў Айчыны і 

ахвяраў войн Віцебскага абласнога савета 

ветэранаў, кіраўнік Віцебскага рэгіянальнага 

цэнтра героіка-патрыятычнага выхавання 

«Пошук» на базе УК «Віцебскі абласны музей 

Героя Савецкага Саюза М. П. Шмырова». 

26 лютага – 100 гадоў таму (1918) нарадзіўся Машэраў Петр 

Міронавіч (1918–1980), партыйны і 

дзяржаўны дзеяч Беларусі, адзін з 

арганізатараў і кіраўнікоў антыфашысцкага 

падполля і партызанскага руху ў гады 

Вялікай Айчыннай вайны, Герой Савецкага 

Саюза, Герой Сацыялістычнай Працы, 

ураджэнец в. Шыркі Сенненскага раёна. 

27 лютага – 120 гадоў таму (1898) нарадзіўся Шчарбакоў Васіль 

Карпавіч (1898–1938), беларускі гісторык, 

грамадскі дзеяч, акадэмік НАН Беларусі, 

доктар гістарычных навук, ураджэнец в. 

Дуброўка Аршанскага раёна. 

27 лютага – 115 гадоў таму (1903) нарадзіўся Ганенка Іван Пятровіч 

(1903–1995), савецкі партыйны дзеяч, адзін з 

арганізатараў партызанскага руху ў Беларусі 

ў Вялікую Айчынную вайну. У 1948–

1950 гг. – 1-ы сакратар Полацкага абкама 

КП(б)Б. Ураджэнец г. Кіраваград (Украіна). 

9 снежня – 100 гадоў таму (1918) нарадзіўся Буцьянаў Даніла 

Дзяменцьевіч (1918–2005), эпізатолаг, 

доктар ветэрынарных навук. Ураджэнец 

в. Хаменкі Сенненскага раёна. 

9 снежня – 95 гадоў   таму (1923) нарадзіўся Чэркас Людвіг 

Станіслававіч (1923–2002), Герой 

Савецкага Саюза, удзельнік Парада 

Перамогі ў Маскве, ураджэнец г. Полацка. 

9 снежня – 85 гадоў   таму (1933) нарадзіўся Дубаў Георгій 

Савельевіч (1933–1995), беларускі акцёр, 

народны артыст Беларусі. З 1964 г. 

працаваў у Беларускім тэатры імя Я. Коласа. 

10 снежня – 90 гадоў   таму (1928) нарадзілася Смірнова Ніна 

Іванаўна (1928–1988), беларускі вучоны ў 

галіне ветэрынарыі. З 1964 г. – працавала 

ў Віцебскім ветэрынарным інстытуце. 

Ураджэнка г. Новаржэў Пскоўскай 

вобласці (Расія). 

12 снежня – 85 гадоў   таму (1933) нарадзілася Букіна Ала 

Аляксандраўна, музейны работнік, 

краязнаўца. Аўтар артыкулаў, прысвечаных 

помнікам прыроды і ахоўваемым 

тэрыторыям Віцебшчыны, І. П. Сікору ў 

«Энцыклапедыі прыроды Беларусі», 

артыкулам па геаграфіі, ахове прыроды 

Віцебскай вобласці ў энцыклапедычным 

даведніку «Віцебск». 

13 снежня – 125 гадоў таму (1893) нарадзіўся Пашковіч Мікалай 

Феліксавіч (1893–1935), беларускі 

грамадскі і палітычны дзеяч, ураджэнец 

г. Глыбокага. 
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  28 лютага – 60 гадоў таму (1958) у Віцебску ўступіў у строй завод 

радыёдэталяў; цяпер – ВА «Маналіт». 

   

 
60 гадоў  таму (1958) вёска Расоны Расонскага раёна пераўтварылася ў 

гарадскі паселак Расоны (1958). 

1 сакавіка – 90 гадоў  таму (1928) нарадзілася Асмалоўская Зоя 

Васілеўна (1923–2012), актрыса, заслужаная 

артыстка Беларусі, ураджэнка г. Оршы. 

1 сакавіка – 75 гадоў  таму (1943) нарадзіўся Пецюкевіч 

Уладзімір Генрыхавіч (1943) паэт-

песеннік, ураджэнец в. Цяцеркі 

Браслаўскага раёна. 

1 сакавіка – 35 гадоў  таму (1983) у Віцебску ўведзена ў строй 

новая тэлевізійная вышка на Юр’евай горцы. 

2 сакавіка – 105 гадоў  таму (1913) нарадзіўся Пучкароў Мікалай 

Рыгоравіч (1913–1975), адзін з кіраўнікоў 

партызанскага руху ў Вялікую Айчынную 

вайну, ураджэнец Шумілінскага раёна. 

2 сакавіка – 105 гадоў таму (1913) нарадзіўся Абрыньба Мікалай 

Іпалітавіч (1913–1993), жывапісец. З 1942 г. – 

у Чашніцкай партызанскай брыгадзе 

«Дубрава», камандаванне якой стварыла яму 

ўмовы для мастацкай творчасці. Ураджэнец 

г. п. Епіфань Тульскай вобласці (Расія). 

 

 

4 сакавіка 200 гадоў таму (1818) нарадзіўся Каўфман

6 снежня – 85 гадоў   таму (1933) нарадзілася Мажэйка Зінаіда 

Якаўлеўна (1933–2014), беларускі 

этнамузыколаг, музыказнаўца, 

фалькларыст, ураджэнка г. Оршы. 

6 снежня – 80 гадоў   таму (1938) нарадзіўся Казлоў Аркадзь 

Сцяпанавіч, Герой Сацыялістычнай 

Працы. З 1960 г. – рабочы будаўнічага 

кіравання № 125 трэсту № 16 «Нафтабуд», 

у 1961–2009 гг. – памочнік аператара, 

аператар, старэйшы аператар ААТ 

«Нафтан». Ганаровы грамадзянін горада 

Наваполацка. Ураджэнец г. Полацка. 

6 снежня – 60 гадоў   таму (1958) нарадзіўся Падаляк Мікалай 

Мікалаевіч. Балетмайстар. Працуе ў 

Віцебскай абласной філармоніі.  Мастацкі 

кіраўнік і галоўны балетмайстар ансамбля 

танца, музыкі і песні «Талака». 

Узнагароджаны медалём «За трудовые 

заслуги» (2006). Ураджэнец в. Маісееўка 

Мозырскага раёна Гомельскай вобласці. 

7 снежня – 140 гадоў таму (1878) нарадзіўся Зязюля Андрэй 

(Астрамовіч Аляксандр)(1878–1921), 

беларускі паэт. Быў ксяндзом у мястэчках 

Абольцы (Сянно). Ураджэнец в. Навасады 

Ашмянскага раёна. 

9 снежня – 105 гадоў   таму (1913) нарадзіўся Бас Ісідар (сапр. 

Ізраіль Самуілавіч), крытык, 

літаратуразнавец, ураджэнец г. Віцебска. 

9 снежня – 100 гадоў таму (1918) адбыўся першы канцэрт 
Віцебскага сімфанічнага аркестра пад 
кіраўніцтвам М. А. Малько (1883–1961). 

71 142 



  4 сакавіка – 80 гадоў таму (1938) нарадзіўся Трушко Леанід 

Ігнатавіч (1938–2010). У 1967–1999 гг. – 

акцёр Беларускага тэатра імя Я. Коласа, 

народны артыст Беларусі, ураджэнец 

г. Оршы. 

4 сакавіка – 60 гадоў таму (1958) нарадзіўся Баршчэўскі Лявон 

(Леанід Пятровіч), паэт, перакладчык, 

крытык, ураджэнец г. Полацка. 

5 сакавіка – 85 гадоў таму (1933) нарадзіўся Перадня Уладзімір 

Іванавіч, вучоны ў галіне механізацыі 

сельскай гаспадаркі, доктар тэхнічных 

навук, прафесар. Ураджэнец в. Краснае 

Беразіно Докшыцкага раёна. 

6 сакавіка – 70 гадоў таму (1948) нарадзілася Мезенка Ганна 

Міхайлаўна, беларускі мовазнаўца. З 1974 г. – 

працуе ў Віцебскім дзяржаўным універсітэце. 

Доктар філалагічных навук, прафесар. 

Выдатнік народнай адукацыі. Аўтар больш 

200 навуковых работ па філалогіі. Ураджэнка 

в. Альбянка Нясвіжскага раёна. 

7 сакавіка – 265 гадоў таму (1753) нарадзіўся Ваўжэцкі Тамаш 

(1753–1816), грамадска-палітычны і 

вайсковы дзеяч ВКЛ, адзін з кіраўнікоў 

паўстання 1794 г., памёр і пахаваны ў 

Відзах, ураджэнец Браслаўскага павета. 

 

7 сакавіка – 100 гадоў таму (1918) нарадзіўся Іваноўскі Яўген 

Піліпавіч (1918–1991), военачальнік, 

генерал арміі, Герой Савецкага Саюза, 

ураджэнец в. Чарэя Чашніцкага раёна. 

7 сакавіка – 85 гадоў таму (1933) нарадзілася Жбанкова Інэса 

4 снежня – 65 гадоў таму (1953) нарадзіўся Паўлоўскі Аляксандр 

Іванавіч, прафсаюзны спартыўны дзеяч. 

Заслужаны трэнер Рэспублікі Беларусь. 

Працаваў трэнерам-выкладчыкам Лёзненскай 

ДЮСШ, завучам ДЮСШ зімовых відаў 

спорту Віцебскага аблсавета ДСОО 

«Урожай», дырэктарам СДЮШОР па 

зімовых відах спорту Віцебскага абласнога 

ВДФСО прафсаюзаў. У 2001–2007 гг. – 

дырэктар Віцебскага абласнога спартыўнага 

клуба прафсаюзаў. Ураджэнец г. п. Лёзна. 

5 снежня – 100 гадоў таму (1918) нарадзіўся Рудык Мікалай 
Мартынавіч (1918–1943), Герой Савецкага 
Саюза. 16.12.1943 г. танкавая рота пад 
камандаваннем М. Рудыка ўварвалася на 
станцыю Бычыха Гарадоцкага раёна 
Віцебскай вобласці, разграміла апорны 
пункт праціўніка, забяспечыўшы пяхоце 
рух наперад. Ураджэнец с. Сцяпашкі 
Вінніцкай вобласці (Украіна). 

5 снежня – 90 гадоў   таму (1928) нарадзіўся Камінскі Мікалай 
Іванавіч (1928–1993), беларускі гісторык, 
архівіст, ураджэнец в. Масоры Сенненскага 
раёна. 

6 снежня – 145 гадоў таму (1873) нарадзіўся Красавіцкі Пётр 
Мацвеевіч (1873–1950), краязнавец, 
ураджэнец г. Віцебска. 

6 снежня – 115 гадоў  таму (1903) нарадзіўся Зевін Леў Якаўлевіч 

(1903–1942), мастак, педагог. Член 

аб’яднання мастакоў УНОВИС. Удзельнічаў 

у мастацкім жыцці Віцебска. Ураджэнец   

г. Віцебска. 
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  7 сакавіка – 80 гадоў таму (1938) нарадзіўся Базыленка Аляксандр 

Васілевіч, беларускі спартсмен і трэнер (легкая 

атлетыка, спартыўная хадзьба), заслужаны 

трэнер Беларусі, ураджэнец г. Віцебска. 

7 сакавіка – 80 гадоў таму (1938) нарадзіўся Чарняўскі Міхаіл 

Міхайлавіч (1938–2013), беларускі археолаг, 

пісьменнік, кандыдат гістарычных навук. 

Праводзіў археалагічныя разведкі на 

тэрыторыі Брэсцкай, Віцебскай, Гродзенскай 

і Мінскай абласцей, увёў у навуковы абарот 

звыш 500 разнавіднасцяў стаянак і 

паселішчаў. Ураджэнец в. Круць 

Мядзельскага раёна Мінскай вобласці. 

7 сакавіка – 75 гадоў таму (1943) прысвоена званне Героя 

Савецкага Саюза Заслонаву Канстанціну 

Сяргеевічу (1910–1942), аднаму з 

арганізатараў партызанскага падполя і 

партызанскага руху на Віцебшчыне ў гады 

Вялікай Айчыннай вайны. 

8 сакавіка – 85 гадоў таму (1933) нарадзіўся Вайцецкі Уладзімір 
Канстанцінавіч, Герой Сацыялістычнай 
Працы. Ураджэнец в. Мярэцкія Глыбоцкага 
раёна. 
 
 

8 сакавіка – 70 гадоў таму (1948) нарадзілася Каспяровіч Галіна 

Іванаўна, беларускі этнограф, доктар 

гістарычных навук. У 2008 г. атрымала 

прэмію Прэзідэнта Рэспублікі Беларусь 

«За духоўнае адраджэнне». Ураджэнка 

г. Чашнікі. 

10 і 95 ў (1923) іў П ў Мі й

30 лістапада – 135 гадоў   таму (1883) нарадзіўся Аршанскі Бэр 

(1883–1945), празаік, драматург, 

літаратуразнавец, публіцыст, ураджэнец 

г. Гарадка. 

30 лістапада – 90 гадоў   таму (1928) нарадзілася Арлова Галіна 

Аляксандраўна, беларуская актрыса, 

народная артыстка Беларусі. Скончыла 

студыю Беларускага тэатра імя Я. Коласа, 

працавала ў ім. Ураджэнка г. Віцебска. 

30 лістапада – 20 гадоў таму (1998) у Оршы заснаваны культурна-

асветніцкі цэнтр імя У. С. Караткевіча. 

   

 
65 гадоў таму (1953) заснавана Віцебская абласная арганізацыя 

Беларускага прафсаюза работнікаў культуры. 

20 гадоў таму (1998) у Віцебску адноўлена Благавешчанская царква – 

помнік архітэктуры 12 ст. 

2 снежня – 80 гадоў   таму (1938) нарадзіўся Шэлюта Уладзімір 

Лук’янавіч (1938–2009), беларускі вучоны ў 

галіне фармацэўтычных навук, доктар 

фармацэўтычных навук. Працаваў у 

Віцебскім медыцынскім універсітэце. 

Ураджэнец в. Свяцілавічы Веткаўскага раёна. 

4 снежня – 115 гадоў   таму (1903) нарадзіўся Лагін Лазар 

Іосіфавіч (1903–1979), савецкі пісьменнік, 

аўтар аповесці-казкі для дзяцей «Старик 

Хоттабыч», ураджэнец Віцебска. 
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  10 сакавіка – 80 гадоў   таму (1938) нарадзілася Ганчарова Роза 

(Ружа) Іосіфаўна (1938), вучоная ў 

вобласці генетыкі, ураджэнка г. Оршы. 

10 сакавіка – 60 гадоў таму (1958) нарадзіўся Грыдзюшка 

Уладзімір Паўлавіч, беларускі дзеяч 

культуры, ураджэнец в. Лужкі 

Шаркаўшчынскага раёна. 

11 сакавіка – 115 гадоў таму (1903) нарадзіўся Кляшторны Тодар 

Тодаравіч (1903–1937), беларускі паэт, 

ураджэнец в. Парэчча Лепельскага раёна. 

12 сакавіка – 150 гадоў таму (1868) нарадзіўся Лепяшынскі 

Панцеляймон Мікалаевіч (1868–1944), 

рэвалюцыянер, публіцыст, педагог. Жыў у 

Оршы (1906–1910), ганаровы старшыня 

аршанскага ВРК (1917). 

14 сакавіка – 80 гадоў таму (1938) нарадзіўся Цішачкін Мікалай 

Пятровіч (1938–1993), акцёр Беларускага 

тэатра імя Я. Коласа, заслужаны артыст 

Беларусі, ураджэнец г. Віцебска. 

 

16 сакавіка – 125 гадоў таму (1893) нарадзіўся Гольц Георгій 

Паўлавіч (1893–1946), рускі і беларускі 

мастак тэатра, архітэктар. Правадзейны член 

Акадэміі архітэктуры СССР. У Віцебску ў 

Беларускім другім дзяржаўным тэатры 

аформіў спектаклі: «Разлом» Б. Лаўранёва, 

«Калі спяваюць пеўні» Ю. Юр’іна і інш. 

Ураджэнец Масквы (Расія). 

17 сакавіка – 100 гадоў таму (1918) нарадзіўся Лефеўр Марсель 

(1918–1944), Герой Савецкага Саюза, 

заслужаны лётчык Францыі, удзельнік 

25 лістапада – 120 гадоў  таму (1898) нарадзіўся Карпеза Ігнацій 

Іванавіч (1898–1987), генерал-лейтэнант, 

ураджэнец в. Кугалеўка Глыбоцкага раёна. 

25 лістапада – 110 гадоў  таму (1908) нарадзіўся Волкаў Анатоль 

Валянцінавіч (1908–1985), графік, 

фалькларыст, плакатыст, скончыў 

Віцебскі мастацкі тэхнікум. Ураджэнец 

г. Пензы (Расія). 

25 лістапада – 100 гадоў таму (1918) нарадзіўся Тамашэўскі Іван 

Герасімавіч (1918–1994), Герой Савецкага 

Саюза, удзельнік Вялікай Айчыннай 

вайны, маёр, ураджэнец в. Рудніца 

Сенненскага раёна. 

26 лістапада – 70 гадоў таму (1948) нарадзілася Багдановіч Галіна 

Васільеўна, музейны работнік, з 1972 г. 

працавала галоўным захавальнікам фондаў 

Ушацкага музея народнай славы імя У. Е. 

Лабанка. Даследчык жыцця і дзейнасці 

знакамітых землякоў. Ураджэнка 

в. Ізабеліна Лепелькага раёна. 

27 лістапада – 105 гадоў  таму (1913) нарадзіўся Маркоўскі 

Уладзімір Іванавіч (1913–1986), 

контрадмірал. Ураджэнец Віцебска. 

28 лістапада – 90 гадоў   таму (1928) нарадзіўся Сушко Іосіф 

Фаміч, беларускі дзеяч самадзейнага 

мастацтва, педагог, заслужаны работнік 

культуры Беларусі. У 1954–1959 гг. 

мастацкі кіраўнік Дунілавічскага РДК 

Пастаўскага раёна. Ураджэнец в. Пруднікі 

Пастаўскага раёна. 
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  17 сакавіка – 85 гадоў таму (1933) нарадзіўся Смялкоўскі Леанід 

Аляксандравіч (1933–1995), дамрыст, 

дырыжор, кампазітар, Заслужаны артыст 

Беларусі. Ураджэнец в. Радунь 

Лепельскага раёна. 

18 сакавіка – 90 гадоў таму (1928) нарадзіўся Арэстаў Іван 

Георгіевіч (1928–2002), беларускі вучоны ў 

галіне ветэрынарыі, доктар ветэрынарных 

навук, прафесар. У 1966–2000 гг. – загадчык 

кафедрай Віцебскай дзяржаўнай акадэміі 

ветэрынарнай медыцыны. Ураджэнец 

в. Каралеўшчына Цвярской вобласці (Расія). 

18 сакавіка – 70 гадоў таму (1948) нарадзіўся Шышкевіч 

Аляксандр Міхайлавіч (1948), краязнавец 

Аршанскага раёна. 

18 сакавіка – 60 гадоў таму (1958) Мехаўскі раён Віцебскай 

вобласці перайменаваны ў Езярышчанскі 

раён, які існаваў да 25.12.1962 г. 

 

 

19 сакавіка – 55 гадоў таму (1963) нарадзіўся Жураўлёў Анатолій 

Пятровіч, мастак. У 1988 г. – з А. Фалеем 

арганізаваў аб’яднанне «Аршыца». 

Ураджэнец Оршы. 

20 сакавіка – 95 гадоў таму (1923) нарадзіўся Семянькоў Уладзімір 

Нікіфаравіч (1923–2007), беларускі філосаф, 

сацыёлаг, доктар філасофскіх навук, 

кандыдат гістарычных навук, прафесар, 

ураджэнец в. Стражавічы Чашніцкага раёна. 

21 сакавіка – 75 гадоў таму (1943) нарадзіўся Мацюшоў Аляксей 

Дзмітрыевіч, удзельнік Вялікай Айчынннай 

21 лістапада – 95 гадоў   таму (1923) нарадзілася Бяззубік Лідзія 

Цярэнцьеўна, бібліёграф. Працавала ў 

Віцебскай абласной бібліятэцы. 

Узначальвала аддзел беларускай і 

краязнаўчай літаратуры (1967–1981). 

Аўтар бібліяграфічных выданняў, 

прысвечаных Віцебшчыне. 

23 лістапада – 425 гадоў таму (1593) Кароль Польскі і Вялікі Князь 

Літоўскі Жыгімонт ІІІ Ваза выдаў грамату, 

з якой вынікае, што аршанцы ўдасканалілі 

прынцыпы магдэбургскага самакіравання 

ў сваім горадзе. 

23 лістапада – 100 гадоў таму (1918) г. Дрыса (Верхнядзвінск) у 

гады Першай сусветнай вайны вызвалены 

ад нямецкіх акупантаў. 

24 лістапада – 105 гадоў   таму (1913) нарадзіўся Гарбук Вісарыён 

Сцяпанавіч, (1913–1986), беларускі 

пісьменнік, заслужаны работнік культуры 

Беларусі, выкладаў у Дварэцкай (Чашніцкі 

раён) і Мехаўской (Гарадоцкі раён) 

школах. Ураджэнец в. Шкілякі Полацкага 

раёна. 

24 лістапада – 100 гадоў таму (1918) у Віцебску адкрыўся 

Пралетарскі ўніверсітэт культуры. 

  24 лістапада 65 гадоў таму (1953) 

нарадзіўся Ладзісаў Алег Іванавіч, мастак, 

ураджэнец г. п. Обаль Шумілінскага 

раёна. Член Беларускага саюза мастакоў 

(1989). Да 2003 жыў у Полацку, зараз – 

у Мінску. 
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  23 сакавіка – 70 гадоў таму (1948) нарадзіўся Пашкоў Генадзь 

Пятровіч, паэт, публіцыст, ураджэнец 

в. Ліпавічы Чашніцкага раёна. 

23 сакавіка – 45 гадоў таму (1973) нарадзілася Пішчэйка Вера 

Маратаўна, беларуская спартсменка (скачкі 

на батуце), майстар спорту Беларусі 

міжнароднага класа, бронзавы прызёр 

чэмпіянату Еўропы і фіналу Кубка свету. 

Ураджэнка г. Віцебск. 

24 сакавіка – 110 гадоў таму (1908) нарадзіўся Глебаў Аляксей 

Канстанцінавіч (1908–1968), скульптар, 

народны мастак Беларусі, скончыў Віцебскі 

мастацкі тэхнікум. На аснове створанай у 

1954 г. станковай партрэтнай кампазіцыі 

«Францыск Скарына» выканаў праект помніка 

першадрукару ў Полацку. Адзін з 

арганізатараў Асацыяцыі мастакоў рэвалюцыі 

ў Віцебску (1928–1930). 

 

 

25 сакавіка – 95 гадоў таму (1923) нарадзіўся Акуцыёнак Пётр 

Антонавіч (1923–1943), Герой Савецкага 

Саюза, ураджэнец г. п. Шуміліна. 

25 сакавіка – 95 гадоў таму (1923) нарадзіўся Карыкаў Парфірый 

Герасімавіч (25.03.1923), удзельнік 

Вялікай Айчыннай вайны, поўны кавалер 

ордэна Славы. 

26 сакавіка – 115 гадоў таму (1903) нарадзіўся Пятроў Васіль 

Фёдаравіч (1903–1990), вучоны ў галіне 

ветэрынарыі. Працаваў у Віцебскім 

ветэрынарным інстытуце. Ураджэнец 

15 лістапада – 65 гадоў таму (1953) нарадзіўся Шульга Сяргей 

Мікалаевіч, беларускі акцёр, кінарэжысёр, 

артыст тэатра імя Я. Коласа (1976–

1977 гг., 1979–1980 гг.). 

  16 лістапада 125 гадоў таму (1893) 

нарадзілася Чарняўская Леаніла Усцінаўна 

(1893–1976), пісьменніца, ураджэнка 

Докшыцкага раёна. 

16 лістапада – 95 гадоў таму (1923) нарадзіўся Крукоўскі Мікалай 

Ігнатавіч, беларускі філосаф, мовазнавец, 

доктар філасофскіх навук, кандыдат 

філалагічных навук, прафесар, ураджэнец 

в. Машкова Аршанскага раёна. 

17 лістапада – 125 гадоў таму (1893) нарадзіўся Езавітаў 

Канстанцін Барысавіч (1893–1946), 

палітычны і грамадскі дзеяч. Скончыў 

Віцебскі настаўніцкі інстытут. Ураджэнец 

г. Даўгаўпілс (Латвія). 

17 лістапада – 100 гадоў таму (1918) нарадзіўся Лугаўскі Дзмітрый 

Іванавіч (1918–1989), Герой Савецкага 

Саюза, палкоўнік, ураджэнец г. Віцебска. 

17 лістапада – 85 гадоў таму (1933) у Оршы адкрыта планёрная 

станцыя. 

18 лістапада 135 гадоў таму (1883) нарадзілася Міронава 

Кацярына Эдуардаўна (1883–1946), 

беларуская актрыса, заслужаная артыстка 

Беларусі, ураджэнка г. Орша. 

21 лістапада – 100 гадоў таму (1918) г. Полацк быў вызвалены ад 

нямецкай акупацыі ў гады Першай 

сусветнай вайны. 
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  26 сакавіка – 85 гадоў таму (1933) нарадзіўся Клубовіч Уладзімір 

Уладзіміравіч, вучоны ў галіне тэхналогіі 

апрацоўкі матэрыялаў, акадэмік НАН 

Беларусі, лаўрэат Дзяржаўнай прэміі 

Беларусі, былы дырэктар Віцебскага 

аддзялення Інстытута фізікі цвёрдага цела 

і паўправаднікоў АН Беларусі. Ураджэнец 

в. Варонічы Зельвенская раёна 

Гродненскай вобласці. 

27 сакавіка – 95 гадоў таму (1923) нарадзіўся Алесь (Аляксей 

Іванавіч) Рылько (1923–1967), пісьменнік. 

У Вялікую Айчынную вайну партызан 

атрада «Пабеда» брыгады К. Заслонава. 

Ураджэнец в. Рыдамля Талачынскага 

раёна. 

27 сакавіка – 65 гадоў таму (1953) заснаваны калгас імя Фрунзе 

Шаркаўшчынкага раёна. Зараз СПК 

«Каўшалёва». 

 

 

 

 

27 сакавіка – 60 гадоў таму (1958) нарадзілася Белашапка Таццяна 

Міхайлаўна (Івінская), беларуская 

спартсменка, баскетбалістка, трэнер. 

Заслужаны майстар спорту СССР, 

чэмпіёнка XXII Алімпійскіх гульняў у 

Маскве, чэмпіёнка Еўропы і свету. 

Ураджэнка г. Віцебска. 

28 сакавіка – 135 гадоў таму (1883) нарадзіўся Керзін Міхаіл 

Аркадзевіч (1883–1979), заслужаны дзеяч 

12 лістапада – 195 гадоў таму (1823) нарадзіўся Шпілеўскі Павел 

Міхайлавіч (1823–1861), беларускі і рускі 

этнограф, фалькларыст, пісьменнік, 

журналіст, публіцыст. Даследаваў 

фальклор, міфалогію, этнаграфію Віцебскай 

губерні. У публікацыі «Археалагічная 

знаходка» апісаў унікальны экспанат 

Віленскага музея старажытнасцей – кальчугу 

са старажытна-славянскімі надпісамі, 

знойдзеную ў Оршы ў 1856 г. пры 

будаўнічых работах. Ураджэнец 

в. Шыпілавічы Бабруйскага раёна. 

12 лістапада – 150 гадоў таму (1868) нарадзілася Місуна Ганна 

Баляславаўна (1868–1922), адна з першых 

геолагаў-жанчын, ураджэнка Чашніцкага 

раёна. 

12 лістапада – 65 гадоў таму (1953) нарадзіўся Сімановіч Васілій 

Паўлавіч, народны майстар Віцебшчыны. 

Займаецца жывапісам. Ураджэнец в. 

Альшаны Столінскага раёна Брэсцкай 

вобласці. Жыве ў Верхнядзвінскім раёне. 

12 лістапада – 55 гадоў таму (1963) нарадзіўся Дацэнка Эдуард 

Анатольевіч, вучоны ў галіне тэрапіі. 

Ураджэнец Віцебска. 

13 лістапада – 105 гадоў таму (1913) нарадзілася Пятроўская Раіса 

Нічыпараўна (1913–1949), Герой 

Сацыялістычнай Працы. Палявод калгаса 

«Герой Працы» Полацкага раёна. 

Ураджэнка в. Пятроўцы Полацкага раёна. 

14 лістапада – 135 гадоў таму (1883) у Оршы заснаваны піўзавод. 
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  28 сакавіка – 40 гадоў таму (1978) нарадзілася Харытановіч Зоя 

Анатольеўна, беларускі археолаг, 

ураджэнка Мінска. Праводзіла раскопкі на 

гарадзішчах і селішчах жалезнага веку і 

сярэднявякоўя Новыя Валосавічы і Стары 

Лепель (Лепельскі раён), Асавец-3 

(Бешанковіцкі раён). 

30 сакавіка – 125 гадоў таму (1893) нарадзіўся Гітгарц Ілья 

Аляксандравіч (1893–1966), беларускі 

дырыжор, педагог, кампазітар, заслужаны 

дзеяч мастацтваў Беларусі. З 1926 г. – 

загадчык музычнай часткі Беларускага 

другога дзяржаўнага тэатра. Ураджэнец г. 

Адэса (Украіна). 

30 сакавіка – 65 гадоў таму (1953) нарадзіўся Маслюк Валерый 

Васілевіч (1953–2001), рэжысёр Беларускага 

тэатра імя Я. Коласа, лаўрэат Дзяржаўнай 

прэміі Беларусі, ураджэнец в. Ропна 

Полацкага раёна. 

 

31 сакавіка – 125 гадоў таму (1893) нарадзіўся Путна Вітаўт 
Казіміравіч (1893–1937), савецкі 
военачальнік, камкор. З мая 1918 г. – ваенны 
камісар Віцебскай губерні. Ураджэнец 
в. Мацканяй Уценскага павета (Літва). 

31 сакавіка – 75 гадоў таму (1943) створаны 377-мы гвардзейскі 
зенітны ракетны полк. Дыслацыруецца ў 
г. Полацку. 

   

10 лістапада – 65 гадоў таму (1953) нарадзіўся Сімакоў Віктар 

Уладзіміравіч, трэнер (веласпорт). Майстар 

спорту СССР. З 1974 г. – трэнер Віцебскай 

ДЮСШ прафсаюзаў «Маналіт». З 1984 г. – 

абласной школы-інтэраната спартыўнага 

профілю. У 2006–2009 гг. – трэнер, дырэктар 

Віцебскай абласной СДЮШОР па веласпорце 

«Вікторыя». З 2009 г. – дырэктар. З 2010 г. – 

намеснік дырэктара Віцебскага абласнога 

спартыўнага клуба Федэрацыі прафсаюзаў 

Беларусі. Ураджэнец г. Віцебска. 

11 лістапада – 170 гадоў таму (1848) Мікалай І зацвердзіў новы 

план г. Оршы. 

11 лістапада – 115 гадоў  таму (1903) нарадзіўся Ільінскі Аляксандр 

Канстанцінавіч (1903–1967), беларускі 

акцёр, народны артыст Беларусі. З 

1926 г. – акцёр Беларускага тэатра імя 

Я. Коласа. Ураджэнец г. п. Мір 

Карэліцкага раёна Гродзенскай вобласці. 

11 лістапада – 115 гадоў  таму (1903) нарадзіўся Блахін Фёдар 

Цімафеевіч (1903–1974), удзельнік вызвалення 

Віцебскай вобласці ў Вялікую Айчынную 

вайну, Герой Савецкага Саюза. Ганаровы 

грамадзянін г. Віцебска. Ураджэнец в. 

Раманаўска Ніжагарадоцкай вобласці (Расія). 

11 лістапада – 55 гадоў таму (1963) у Оршы адкрыты філіял 

Дзяржаўнага архіва Віцебскай вобласці. 

12 лістапада – 395 гадоў таму (1623) пачалося Віцебскае паўстанне 

(выступ праваслаўных гараджан Віцебска 

супраць уніяцкага архіепіскапа полацкага 

І. Кунцэвіча). 
78 135 



  225 гадоў таму (1793) утвораны Дзісенскі павет (адміністрацыйна-
тэрытарыяльная адзінка ў Расійскай імперыі, РСФСР і БСССР) у складзе 
Мінскай губерні на тэрыторыі былога Полацкага ваяводства ВКЛ, якая 
адыйшла да Расіі пасля 2-га падзелу Рэчы Паспалітай. З 1843 г. – у 
Віленскай губерні. 15.01.1940 г. – скасаваны (тэрыторыя ўключана ў 
Глыбоцкі, Дзісенскі, Докшыцкі, Мёрскі, Пліскі і Шаркаўшчынскі раёны. 
80 гадоў  таму (1938) заснавана ўпраўленне гандлю і паслуг Віцебскага 
абласнога выканаўчага камітэта, калі быў утвораны аддзел гандлю 
арганізацыйнага камітэта Центральнага выканаўчага камітэта БССР па 
Віцебскай вобласці. На I сесіі Віцебскага абласнога Савета дэпутатаў 
працуючых 8–9 января 1940 г. утвораны аддзел гандлю Віцебскага 
аблвыканкама. З 2001 г. – сучасная назва. 
50 гадоў таму (1968) заснаваны Бягомльскі музей народнай славы (1968), 
адкрыты ў маі 1970. 

1 красавіка – 105 гадоў таму (1913) нарадзіўся Папкоўскі Леанід 
Аляксандравіч (1913–1988), адзін з кіраўнікоў 
падполля на Рассоншчыне ў Вялікую 
Айчынную вайну, ураджэнец Расонскага 
раёна. 
 

1 красавіка – 70 гадоў таму (1948) нарадзілася Краснова-

Гусачэнка Тамара Іванаўна, беларуская 

пісьменніца. З 2005 г. – старшыня 

Віцебскага абласнога аддзялення Саюза 

пісьменнікаў Беларусі. Ураджэнка вёскі 

Шчэпяціна Бранскай вобласці (Расія). 

1 красавіка – 35 гадоў таму (1983) быў адкрыты рух самалётаў 

ТУ-134 праз Віцебскі аэрапорт на 

Свярдлоўск, Калінінград. 

1 красавіка – 25 гадоў таму (1993) створана Віцебская таможня. 

2 красавіка – 85 гадоў таму (1933) нарадзілася Белая (па мужу 

Бурсова) Елізавета Якаўлеўна, беларуская 

( б ) і

8 лістапада – 115 гадоў   таму (1903) нарадзіўся Юркоў Іосіф 

Андрыянавіч (1903–1976), Герой 

Сацыялістычнай Працы, гаспадарчы дзеяч 

Беларусі, заслужаны будаўнік БССР, 

удзельнік Вялікай Айчыннай вайны, 

ураджэнец г. Оршs. 

8 лістапада – 110 гадоў таму (1908) нарадзіўся Багун Міхась (сапр. 

Блошкін Міхаіл Фёдаравіч) (1908–1938), 

беларускі пісьменнік. У 1931–1936 гг. – 

працаваў у газетах «Чырвоная Полаччына», 

«Літаратура і мастацтва», Дзяржаўным 

выдавецтве БСССР. Ураджэнец Мінска. 

8 лістапада – 100 гадоў таму (1918) нарадзіўся Фролікаў Дзмітрый 

Георгіевіч (1918–1945), удзельнік вызвалення 

Беларусі ў Вялікую Айчынную вайну. Герой 

Савецкага Саюза. 26.06.1944 г. – з узводам 

захапіў скрыжаванне дарог Масква – Мінск, 

Орша – Смаляны. Ураджэнец с. Краснае 

Разанскай вобласці (Расія). 

9 лістапада – 70 гадоў таму (1948) нарадзіўся Бяспалы Аляксандр 

Сяргеевіч, беларускі акцёр і рэжысёр, 

заслужаны артыст Беларусі, ураджэнец 

г. Полацка. 

10 лістапада – 95 гадоў таму (1923) нарадзіўся Жагранкоў Іван 
Міхайлавіч (1923–1944), Герой Савецкага 
Саюза, удзельнік баёў за вызваленне Беларусі 
ў Вялікую Айчынную вайну. У складзе войск 
1-га Прыбалтыйскага фронту вызначыўся 
пры вызваленні Віцебскай вобласці. 
Ураджэнец в. Паловы Асташкаўскага раёна 
Цвярской вобласці (Расія). 
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  4 красавіка – 115 гадоў   таму (1903) нарадзіўся Дзякаў Іосіф 

Іванавіч (1903–1984), Герой Савецкага 

Саюза. У чэрвені 1944 г. у час бою ў 

Дубровенскім раёне парторг батальёна 

старшы лейтэнант Дзякаў падняў воінаў у 

атаку і ў рукапашнай сутычцы знішчыў 

15 гітлераўцаў. Ураджэнец Гомеля. 

4 красавіка – 110 гадоў таму (1908) нарадзілася Базыленка Ганна 

Мартынаўна (1908–1980), мовазвавец, 

кандыдат філалагічных навук, ураджэнка 

г. п. Арэхаўск Аршанскага раёна. 

4 красавіка – 85 гадоў таму (1933) нарадзілася Навумава Лідзія 

Андрэеўна (1933), Герой Сацыялістычнай 

Працы, былая старшыня калгаса 

«Перамога» Талачынскага раёна. 

Ураджэнка в. Новабеліца (цяпер у рысе 

Гомеля). 

5 красавіка – 100 гадоў таму (1918) нарадзіўся Герасіменка Пракоп 
Міхайлавіч (1918–1944), Герой Савецкага Саюза, 
удзельнік вызвалення Віцебскай вобласці ў 
гады Вялікай Айчынная вайны, загінуў у баях 
пад Віцебскам. Ураджэнец сяла Чырвоная 
Попаўка Луганскай вобласці (Украіна). 

5 красавіка – 70 гадоў таму (1948) нарадзілася Ластоўская Рэгіна 
Норбертаўна, педагог, краязнавец. 
Ураджэнка в. Савічы Пастаўскага раёна. 
Стваральнік і кіраўнік музея баявой і 
працоўнай славы СШ № 2 г. Паставы. 

6 красавіка – 105 гадоў таму (1913) нарадзіўся Цукерман Веніямін 
Аронавіч (1913–1993), фізік-тэарэтык, 
заснавальнік сучаснай імпульснай 
рэнтгенаграфіі. Доктар тэхнічных навук, 

4 лістапада – 65 гадоў таму (1953) створаны Лепельскі 

краязнаўчы музей. 

5 лістапада – 75 гадоў таму (1943) загінулі члены Обальскай 

падпольнай камсамольскай арганізацыі. 

5 лістапада – 45 гадоў таму (1973) у Віцебску адкрыты  новы 

трамвайны маршрут «Праспект Фрунзе – 

вуліца Гагарына». 

5 лістапада – 35 гадоў   таму (1983) у Віцебску адкрыты трэці 

маршрут тралейбуса. 

6 лістапада – 65 гадоў таму (1953) нарадзіўся Карпан Аляксандр 

Фёдаравіч (1953, г. Стараканстанцінаў 

Хмяльніцкай вобл. Украіна – 2016, 

г. Віцебск), беларускі мастак, жывапісец, 

выкладчык кафедры выяўленчага 

мастацтва ВДУ імя П. М. Машэрава. Член 

Беларускага саюза мастакоў (1991). 

7 лістапада – 60 гадоў   таму (1958) нарадзілася Лісоўская Наталля 

Сяргееўна, беларускі мастак дэкаратыўна-

прыкладнога мастацтва. З 1988 г. – 

выкладае ў Віцебскім тэхналагічным 

універсітэце. Ураджэнка в. Забароўе 

Сенненскага раёна. 

8 лістапада – 905 гадоў таму (1113) нарадзіўся Святаполк 

Ізяславіч (хрысціянскае імя Міхаіл), князь 

полацкі, тураўскі, вялікі кніязь кіеўскі. 

8 лістапада 135 гадоў   таму (1883) нарадзіўся Ластоўскі Вацлаў 

Юстынавіч (1883–1938), беларускі 

грамадска-палітычны дзеяч, гісторык, 

філолаг, этнограф, пісьменнік, публіцыст, 

акадэмік НАН Беларусі, ураджэнец 

Глыбоцкага раёна. 
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  7 красавіка – 95 гадоў таму (1923) нарадзіўся Данілаў Віталій 
Аляксандравіч (1923–1993), беларускі 
архітэктар. У 1951–1993 гг. працаваў у 
інстытуце «Віцебскгражданпраект». 

7 красавіка – 80 гадоў таму (1938) нарадзілася Кажарская Ларыса 
Рыгораўна, педыятр, доктар медыцынскіх 
навук, прафесар. Ураджэнка г. Сянно. 

10 красавіка – 90 гадоў таму (1928) нарадзілася Кубліцкая Раіса 
Уладзіміраўна (1928), Герой Сацыялістычнай 
Працы. З 1948 г. – палявод. З 1955 г. – 
рахункавод-касір, у 1960–1983 гг. – звеннявая 
ільнаводчага звяна калгаса імя Калініна 
Лёзненскага раёна. Ураджэнка в. Калышкі 
Лёзненскага раёна. 
 

11 красавіка – 70 гадоў таму (1948) нарадзілася Касоўская Ірына 

Яўгенаўна, краязнаўца Аршанскага раёна. 

13 красавіка – 90 гадоў таму (1928) нарадзіўся Крупеня Дзям’ян 

Уладзіміравіч. Ён увайшоў у гісторыю 

самадзейнага мастацтва як аўтар жывапісу 

на партызанскую і калгасную тэматыку. 

Ураджэнец в. Судзілавічы Ушацкага раёна. 

13 красавіка – 85 гадоў таму (1933) нарадзіўся Кальцоў Віталь 

Аляксандравіч (1933–2007), рэдактар 

раённай газеты «Чырвоны прамень», 

ураджэнец в. Хвашчы Чашніцкага раёна. 

15 красавіка – 105 гадоў таму (1913) нарадзіўся Пруднікаў Міхаіл 

Сідаравіч (1913–1995), Герой Савецкага 

Саюза, генерал-маёр, камандзір партызанскай 

брыгады «Няўлоўныя», якая дзейнічала ў 

Полацкім раёне. Ураджэнец с. Новапакроўка 

Кемераўскай вобласці (Расія). 

75 гадоў  таму (1943) пачала выходзіць газета «Партызанская праўда» – 

орган Докшыцкага падпольнага РК КП(б)Б. У 1944–1962 гг. газета 

называлася «Ленінская праўда», у 1962–1965 гг. – не выдавалася, з 

1965 г. – «Ленінская трыбуна», з 1991 г. – «Родныя вытокі». 

65 гадоў таму (1953) заснавана Лепельская дзіцячая бібліятэка. 

45 гадоў таму (1973) створаны актэт «Віцебскія віртуозы» пры Віцебскай 

абласной філармоніі. 

1 лістапада – 150 гадоў таму (1868) нарадзіўся Даўгяла Дзмітрый 

Іванавіч (1868–1942), беларускі гісторык, 

археограф, архівіст, крыніцазнавец, 

ураджэнец в. Казьяны Шумілінскага раёна. 

1 лістапада – 90 гадоў   таму (1928) нарадзіўся Клейн Барыс 

Самуілавіч, гісторык, ураджэнец г. Віцебска. 

1 лістапада – 50 гадоў таму (1968) быў створаны Віцебскі Дом 

самадзейнай творчасці аблсаўпрафа 

(міжсаюзны). 

2 лістапада – 125 гадоў таму (1893) нарадзілася Ермалаева Вера 

Міхайлаўна(1892–1937), беларуская мастачка, 

педагог. У 1919–1922 гг. – выкладчык, 

кіраўнік майстэрні кубізму, рэктар Віцебскага 

народнага вучылішча. Член аб’яднання 

мастакоў «УНОВИС». Ураджэнка 

г. Пятроўска Саратаўскай вобласці (Расія). 

3 лістапада – 85 гадоў   таму (1933) нарадзіўся Вінаградаў Віктар 

Ніканавіч, беларускі педагог, доктар 

педагагічных навук, прафесар, заслужаны 

работнік вышэйшай школы Беларусі. З 

1957 г. – працаваў у Віцебскім 

дзяржаўным універсітэце, у 1978–1997 гг. – 

рэктар. Ураджэнец в. Замасточча 

Гарадоцкага раёна. 
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  15 красавіка – 100 гадоў таму (1918) нарадзіўся Кавалеўскі Георгій 
Ціханавіч (1918–2008), вучоны-эканаміст, 
кандыдат эканамічных навук, прафесар. 
Заслужаны дзеяч навукі Беларусі. Уражэнец 
в. Мацюшына Лепельскага раёна. 

16 красавіка – 115 гадоў таму (1903) нарадзіўся Крылоў Мікалай 
Іванавіч (1903–1972). Маршал Савецкага 
Саюза, двойчы Герой Савецкага Саюза. У 
Вялікую Айчынную вайну камандаваў 
войскамі 21-й і 5-й армій, адзін з кіраўнікоў 
абароны Адэсы, Севастопаля, Беларусі (у 
чэрвені 1944 г. войскі 5арміі прарвалі абарону 
праціўніка ў раёне г. п. Багушэўска Віцебскай 
вобласці, першымі фарсіравалі Бярэзіну). 
Ураджэнец с. Вішнёвае Тамалінскага раёна 
Пензенскай вобласці (Расія). 
 

16 красавіка – 80 гадоў таму (1938) нарадзілася Ганчарова Тамара 

Васільеўна, бібліёграф. Працавала ў 

Віцебскай абласной бібліятэцы ў аддзеле 

беларускай літаратуры (1967–2007). Аўтар 

буклетаў і бібліяграфічных даведнікаў па 

гісторыі і культуры Віцебшчыны. 

Узнагароджана знакам «За отличную 

работу» Міністэрства культуры СССР 

(1985), ганаровым знакам Міністэрства 

культуры Рэспублікі Беларусь (2000). 

16 красавіка – 75 гадоў таму (1943) створана 11 гвардзейская 

армія ў выніку пераўтварэння 16 арміі. За 

ўдзел у Гарадоцкай аперацыі 1943 г. яе 4 

стралковай дывізіі былі прысвоены 

найменні «Гарадоцкіх». Удзельнічала ў 

Віцебска-Аршанскай аперацыі 1944 г. 

25 кастрычніка – 95 гадоў  таму (1923) нарадзіўся Хазанскі Уладзімір 

Якаўлевіч (1923–1989) журналіст, пісьменнік, 

лаўрэат прэміі Камсамола Беларусі, ураджэнец 

г. Гарадок. Збіраў матэрыялы пра Прошкаўскае 

і Обальскае падполле. Аўтар кніг «Ася», 

«Спытайце ў бяроз». Разам з артыстам тэатра 

імя Я. Коласа А. Гутковічам напісаў п'есу 

«Юныя мсціўцы», якая ішла ў тэатрах 

Віцебска, Магілёва, Мінска. 

25 кастрычніка – 85 гадоў  таму (1933) нарадзілася Шчасная Нінэль 

Іванаўна (1933–2013), беларуская мастачка, 

жывапісец, графік, ураджэнка г. Полацка. 

28 кастрычніка – 90 гадоў  таму (1928) выдаў першую прадукцыю Віцебскі 

фанерны завод. Зараз – дрэваапрацоўчы 

камбінат вытворчага аб’яднання «Віцебскдрэў». 

28 кастрычніка – 75 гадоў  таму (1943) г. п. Сураж быў вызвалены ад 
нямецка-фашысцкіх захопнікаў. 

29 кастрычніка – 150 гадоў таму (1868) у Віцебску пры губернскім 
статыстычным камітэце быў адкрыты музей 
старажытнасцей. 

30 кастрычніка – 420 гадоў таму (1598) у прывілеі гетмана ВКЛ Крыштофа 
Радзівіла паведамляецца аб заснаванні ім 
горада Барані. 

   

 
100 гадоў таму (1918) у Віцебску заснаваны абласны краязнаўчы музей. 
80 гадоў  таму (1938) пачаў работу Лепельскі калгасна-саўгасны тэатр. У 
красавіку 1941 г. быў пераведзены ў Вілейскую вобласць. 
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  19 красавіка – 95 гадоў таму (1923) нарадзіўся Целешаў Яўген 

Міхайлавіч (1923–1997), Герой Савецкага 

Саюза. У Вялікую Айчынную вайну з 

1942 г. – на Варонежскім, 1-м Украінскіх 

франтах. Ураджэнец пасёлка Забайкал 

Талачынскага раёна. 

19 красавіка – 60 гадоў таму (1958) нарадзіўся Дамарацкі 

Уладзімір Антонавіч,беларускі вучоны ў 

галіне псіхіятрыі, ураджэнец г. Віцебска. 

 

20 красавіка – 110 гадоў таму (1908) нарадзіўся Шур Якаў 

Шэбселевіч (1908–1986), расійскі вучоны-

фізік, адзін са стваральнікаў уральскай 

навуковай школы магнітолагаў, 

ураджэнец г. Дуброўна. 

20 красавіка – 90 гадоў таму (1928) нарадзіўся Дзямешка Міхаіл 

Кузьміч (1928–1976), Герой Сацыялістычнай 

Працы, заслужаны будаўнік Беларусі. З 

1946 г. – муляр. З 1951 – брыгадзір муляроў. 

У 1970–1974 гг. – майстар будаўнічага 

ўпраўлення № 42 (з 1973 г. – АМК-135) 

трэсту «Полацксельбуд». Ураджэнец 

в. Велічкаўцы Ушацкага раёна. 

22 красавіка – 220 гадоў таму (1798) пачалася брукоўка віцебскіх 

вуліц. 

23 красавіка – 105 гадоў таму (1913) нарадзіўся Рэлес Рыгор 

Львовіч (1913–2004), паэт, празаік, 

ураджэнец г. Чашнікі. 

23 красавіка – 100 гадоў таму (1918) нарадзілася Паслядовіч 

Аляксандра Ануфрыеўна (1918–1988), 

графік. Вучылася ў Віцебскім мастацкім 

19 кастрычніка – 70 гадоў таму (1948) створаны Віцебскі абласны 

савет прафсаюзаў. 

21 кастрычніка – 65 гадоў таму (1953) нарадзіўся Базан Уладзімір 

Сяргеевіч, фотамастак, фотажурналіст. З 

1980 г. – працаваў у віцебскай шматтыражнай 

газеце «Строитель». У 1990–2007 гг. – галоўны 

рэдактар, дызайнер і фотакарэспандэнт газеты 

«Витебский курьер». Ураджэнец г. Унеча 

Бранскай вобласці (Расія). 

22 кастрычніка – 60 гадоў таму (1958) нарадзіўся Седзін Анатоль 

Аляксеевіч, беларускі археолаг, ураджэнец 

в. Заазер’е Лепельскага раёна Віцебскай 

вобласці. 

23 кастрычніка – 70 гадоў таму (1948) нарадзіўся Гіруцкі Анатоль 

Антонавіч, беларускі мовазнавец, 

пісьменнік, доктар філалагічных навук, 

прафесар, ураджэнец вёскі Смаляны 

Талачынскага раёна. 

23 кастрычніка – 60 гадоў  таму (1958) нарадзіўся Шчэрба Сяргей 

Уладзіміравіч, майстар па кераміцы клуба 

народных мастакоў і майстроў Пастаўскага 

Дома рамёстваў «Млын», член Беларускага 

саюза майстроў народнай творчасці з 1995 

г. Ураджэнец г. Орша. 

25 кастрычніка – 110 гадоў  таму (1908) нарадзілася Свярдлова Роза 
Міронаўна (1908–2003), беларуская і 
расійская кінаактрыса, заслужаная артыстка 
Беларусі, ураджэнка г. Віцебска. 

25 кастрычніка – 95 гадоў  таму (1923) нарадзіўся Місуноў Сямён 
Мацвеевіч (1923–1989), Герой Сацыялістычнай 
Працы. Ураджэнец в. Весніцк Ушацкага раёна. 
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  24 красавіка – 370 гадоў таму (1648) кароль польскі і вялікі князь 

літоўскі Уладзіслаў IV Ваза свёй граматай 

дазволіў заснаваць у Оршы праваслаўнае 

брацтва. 

24 красавіка – 115 гадоў таму (1903) нарадзіўся Мацкевіч Леў 

Пятровіч (1903–1968), беларускі 

архітэктар, заслужаны будаўнік Беларусі. 

Ураджэнец г. Оршы. 

 

25 красавіка – 75 гадоў таму (1943) адбыўся Латыгольскі бой (бой 

другога батальёна (камандзір М. М. Барысаў) 

партызанскага Смаленскага палка па 

разгрому нямецка-фашысцкага гарнізона ў 

в. Латыголь Сенненскага раёна ў Вялікую 

Айчынную вайну. 

26 красавіка – 70 гадоў таму (1948) выраблены першы дыван на 

Віцебскім дывановым камбінаце. 

27 красавіка – 140 гадоў таму (1878) нарадзіўся Любіч-Маеўскі 

Станіслаў Адамавіч (1878–1941), 

грамадскі і культурны дзеяч, педагог, 

ураджэнец Полацкага раёна. 

29 красавіка – 110 гадоў  таму (1908) нарадзіўся Голубаў Анатоль 

Емяльянавіч (1908–1978), удзельнік баёў у 

Беларусі ў Вялікую Айчынную вайну, 

вызваляў Віцебск, Оршу, Мінск. Ураджэнец 

в. Нова-Маркаўка Варонежскай вобласці 

(Расія). 
   

18 кастрычніка – 110 гадоў  таму (1908) нарадзіўся Бурдзейны Аляксей 

Сямёнавіч (1908–1987), савецкі ваенны дзеяч, 

удзельнік вызвалення Беларусі ў Вялікую 

Айчынную вайну, генерал-палкоўнік, Герой 

Савецкага Саюза. Вызначыўся пры вызваленні 

Мінска, Оршы. Ураджэнец г. Жытоміра 

(Украіна). 

18 кастрычніка – 105 гадоў  таму (1913) нарадзіўся Глушакоў Платон 

Фёдаравіч, вайсковец, архівіст, ураджэнец в. 

Паддуб’е Віцебскага пав., Віцебскай губ. 

Удзельнік Вялікай Айчыннай вайны. Працаваў 

дырэктарам ДАВВ (1948–1951), начальнікам 

архіўнага аддзела УМУС па Віцебскай вобласці 

(1951–1960), загадчыкам архіўнага аддзела 

Віцебскага аблвыканкама (1960–1974). 

Удзельнік аднаўлення дзяржаўных архіваў па 

Віцебшчыне ў пасляваенныя гады.  

18 кастрычніка – 75 гадоў  таму (1943) нарадзіўся Дзмітрыеў Генадзь 

Рыгоравіч, беларускі паэт, ураджэнец 

Гарадоцкага раёна. 

18 кастрычніка – 70 гадоў таму (1948) нарадзіўся Смірноў Генадзь 

Васільевіч, фізік. Ураджэнец г. Віцебска. 

18 кастрычніка – 65 гадоў таму (1953) нарадзіўся Куржалаў Алег 

Васільевіч (1953–2017), краязнавец, актыўны 

ўдзельнік віцебскага гісторыка-культурнага 

таварыства «Узгор'е». Ураджэнец г. Віцебска. У 

1995−2011 гадах працаваў загадчыкам аддзела 

беларусазнаўства і краязнаўства у абласным 

аб’яднанні па арганізацыі пазашкольнай работы. 

Адзін са стваральнікаў сучаснай сістэмы 

школьнага краязнаўства на Віцебшчыне. 
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  100 гадоў таму (1918) заснавана Сенненская цэнтральная раённая 
бібліятэка. У 1920 г. з яе вылучылася дзіцячая бібліятэка. Падчас 
нямецка-фашысцкай акупацыі (1941–1944 гг.) памяшканні бібліятэкі былі 
разбураны, цалкам адноўлены ў 1952 г. З 1977 г. – сучасная назва. 
100 гадоў таму (1918) пачала выдавацца раённая газета «Голас Сенненшчыны» 
ў г. Сянно. Першапачаткова называлася «Вести исполкома», «Факел», 
«Большевистская трибуна», «Путь к коммунизму», «Знамя Ильича», 
«Ленинская искра». З 1991 г. – сучасная назва. 
 
90 гадоў  таму (1928) у в. Малое Грачушына створаны калгас «1-е Мая». 

80 гадоў  таму (1938) утворана спажывецкая кааперацыя Віцебскай 

вобласці. 

30 гадоў таму (1988) каля в. Альбрэхтава пушчана ў эксплуатацыю 

устаноўка па вырабе асфальту. 

1 мая – 95 гадоў таму (1923) нарадзіўся Жукаў Сцяпан 

Іванавіч (1923–1997), Герой Савецкага 

Саюза, удзельнік Вялікай Айчыннай 

вайны, лётчык-штурмавік, ураджэнец в. 

Пірагі Расонскага раёна. 

1 мая – 95 гадоў таму (1923) нарадзіўся Шабашоў Сяргей 

Міхайлавіч (1923–2007), партыйны дзеяч 

Беларусі, удзельнік Вялікай Айчыннай 

вайны, грамадскі дзеяч, ганаровы 

грамадзянін г. Віцебска, ураджэнец 

в. Драгуны Лёзненскага раёна. 

1 мая – 90 гадоў таму (1928) нарадзіўся Захарчэня Барыс 

Пятровіч (1928–2005), расійскі фізік, 

акадэмік РАН, лаўрэат Ленінскай прэміі, 

лаўрэат Дзяржаўнай прэміі, ураджэнец   

г. Оршы. 

1 мая – 85 гадоў таму (1933) нарадзілася Андрэева Наталля 

Яўгеньеўна урач прафесар доктар

13 кастрычніка – 130 гадоў таму (1888) нарадзіўся Купалаў Пётр 

Сцяпанавіч (1888–1964), расійскі вучоны ў 

галіне фізіялогіі, акадэмік АМН СССР, 

ураджэнец Віцебскай вобласці. 

13 кастрычніка – 100 гадоў таму (1918) нарадзілася Нікалаева Ганна 

Емяльянаўна, Герой Сацыялістычнай 

Працы. У 1959–1972 гг. – даярка саўгаса 

«Рудакова» Віцебскага раёна. Ураджэнка 

в. Халамер’е Гарадоцкага раёна. 

14 кастрычніка – 115 гадоў  таму (1903) нарадзіўся Рыдлеўскі Лявон 

(1903–1953), беларускі палітычны і 

грамадскі дзеяч, ураджэнец в. Ульянавічы 

Сенненскага раёна. 

14 кастрычніка – 100 гадоў таму (1918) нарадзіўся Шэлепень 

Аляксандр Кірылавіч (1918–1964), ваенны 

дзеяч, удзельнік Вялікай Айчыннай вайны, 

Герой Савецкага Саюза, ураджэнец 

в. Забор'е Расонскага раёна. 

14 кастрычніка – 90 гадоў  таму (1928) нарадзіўся Назараў Сяргей 

Іванавіч (1928–1999), беларускі вучоны ў 

галіне механізацыі сельскай гаспадаркі, 

доктар тэхнічных навук, прафесар, 

ураджэнец в. Барадзіно Дубровенскага 

раёна. 

16 кастрычніка – 105 гадоў  таму (1913) нарадзіўся Антонаў Іван 

Мікалаевіч (1913–1943), удзельнік 

вызвалення Віцебскай вобласці ў Вялікую 

Айчынную вайну, Герой Савецкага Саюза. 

Камандзір танкавай роты капітан Антонаў 

вызначыўся пры вызваленні Гарадоцкага 

раёна. Ураджэнец г. Валгаграда (Расія). 
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  1 мая – 75 гадоў таму (1943) нарадзілася Давыдзенка Вера 

Міхайлаўна, беларуская актрыса, заслужаная 

артыстка Узбекістана. Ураджэнка г. Сянно. 

1 мая – 70 гадоў таму (1948) нарадзіўся Канавалаў Аляксандр 
Васільевіч, мастак. Працуе ў станкавым 
жывапісе і графіцы. Жыве ў Віцебску. 
Ураджэнец г. Пяндж (Таджыкістан). 

2 мая – 130 гадоў таму (1888) нарадзіўся Віткоўскі Іван 

Антонавіч (1888–1937), беларускі 

гісторык, педагог, прафесар, ураджэнец в. 

Чэрчыцы Шумілінскага раёна. 

2 мая – 125 гадоў таму (1893) нарадзіўся Бяссмертны 

Аркадзь Львовіч (1893–1955), скрыпач, 

дырыжор, педагог, заслужаны артыст 

Беларусі, прафесар, адзін з арганізатараў 

першай на Беларусі Віцебскай народнай 

кансерваторыі. Ураджэнец г. Сураж 

Бранскай вобласці (Расія). 

3 мая – 65 гадоў таму (1953) нарадзіўся Сіўко Франц Іванавіч, 

беларускі пісьменнік, публіцыст. Член Саюза 

беларускіх пісьменнікаў з 1993 года. З 1999 

па 2009 год – старшыня Віцебскага абласнога 

аддзялення Саюза беларускіх пісьменнікаў. 

Лаўрэат Літаратурнай прэміі імя У. 

Караткевіча, Літаратурнай прэміі «Гліняны 

Вялес» (2015). З 1991 г. – працаваў у газеце 

«Віцебскі рабочы». У 1993–2010 гг. – у 

Віцебскім тэхналагічным універсітэце. 

Уласны карэспандэнт каталіцкага часопіса 

«Аve Maria» па Віцебскай вобласці. 

Ураджэнец в. Вята Мёрскага раёна. 

10 кастрычніка – 75 гадоў  таму (1943) за вызваленне раённага цэнтра 

Лёзна Віцебскай вобласці (8 кастрычніка 

1943 г.) у ходзе наступлення на Віцебскім 

напрамку загадам ВКР ад 10.10.1943 г. 

ганаровыя найменні «Лёзненскіх» нададзены 

5 злучэнням і часцям Калінінскага фронту. 

11 кастрычніка – 120 гадоў  таму (1898) нарадзіўся Гарагляд Харытон 

Сцяпанавіч (1898–1985), вучоны ў галіне 

ветэрынарыі і ветсанэкспертызы. Акадэмік 

НАН Беларусі, акадэмік Акадэміі 

сельскагаспадарчых навук Беларусі, доктар 

ветэрынарных навук, прафесар. Заслужаны 

дзеяч навукі Беларусі. З 1932 г. працаваў у 

Віцебскім ветэрынарным інстытуце (у 

1934–1960 гг. – загадчык кафедрай 

ветсанэкспертызы). Ураджэнец в. Стахава 

Столінскага раёна Брэсцкай вобласці. 

12 кастрычніка – 75 гадоў таму (1943) вызвалены г. п. Лёзна ад 

нямецка-фашысцкіх захопнікаў. 

13 кастрычніка – 155 гадоў таму (1863) нарадзіўся Лазарэвіч-Шапялевіч 

Леў Юльянавіч (сапр. Шапялевіч; 1863–

1909), археолаг, гісторык літаратуры, 

філолаг. З 1900 г. – пастаянна выязджаў з 

экспедыцыямі ў Гарадоцкі, Невельскі і 

Себежскі паветы. Ураджэнец г. Віцебска. 

13 кастрычніка – 130 гадоў таму (1888) нарадзіўся Драздовіч Язэп 

Нарцызавіч (1888–1954), мастак, педагог, 

скульптар, этнограф, фалькларыст, пісьменнік, 

адзін з заснавальнікаў нацыянальнага 

гістарычнага жывапісу, ураджэнец Глыбоцкага 

раёна. 
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  4 мая – 155 гадоў таму (1863) нарадзіўся Нарбут Станіслаў 

(1853–11.03.1926), урач. Жыў у Браславе, 

дзе на ўласныя сродкі збудаваў бальніцу. 

4 мая – 135 гадоў таму (1883) нарадзіўся Малько Мікалай 

Андрэевіч (1883–1961), расійскі дырыжор, 

педагог. Узначальваў Віцебскую народную 

кансерваторыю і сімфанічны аркестр (1918–

1921 гг.). 

 

4 мая – 75 гадоў таму (1943) у гэты і наступны дзень 

савецкая авіяцыя далёкага дзеяння зрабіла 

масіраваны налёт на чыгуначную станцыю 

Орша. У налёце ўдзельнічалі 180–230 

бамбардзіроўшчыкаў. Сігналы падавалі 

аршанскія падпольшчыкі. 

5 мая – 100 гадоў таму (1918) у Віцебску створаны 

Губернскі Савет народнай гаспадаркі. 

5 мая – 95 гадоў таму (1923) нарадзіўся Ягораў Міхаіл 

Аляксеевіч (1923–1975), беларускі партызан, 

Герой Савецкага Саюза. У Вялікую 

Айчынную вайну з 1941 г. – разведчык і 

падрыўнік Смаленскага партызанскага 

палка У. Ф. Садчыкава, які дзейнічаў у 

Аршанскім, Багушэўскім, Ветрынскім, 

Сенненскім, Ушацкім, Чашніцкім раёнах 

Беларусі. Ураджэнец в. Бардзіна Руднянскага 

раёна Смаленскай вобласці (Расія). 

6 мая – 85 гадоў таму (1933) нарадзіўся Свірка Юрась 

(сапр. Юрый Мікалаевіч; 1933–2004), 

беларускі паэт, перакладчык, ураджэнец 

в. Маргавіца Докшыцкага раёна. 

7 кастрычніка – 80 гадоў  таму (1938) нарадзіўся Абрамаў Сямён 

Сямёнавіч (1938–2017), вучоны ў галіне 

ветэрынарыі, доктар ветэрынарных навук. 

Заслужаны работнік адукацыі Беларусі. З 

1969 г. – у Віцебскай дзяржаўнай акадэміі 

ветэрынарнай медыцыны (у 1988 г. – дэкан 

ветэрынарнага факультэта, у 1995–2001 гг. – 

першы прарэктар). Ураджэнец в. Глыбоцкае 

Гомельскага раёна. 

7 кастрычніка – 75 гадоў  таму (1943) нарадзіўся Шыпіла Яўген 

Патафеевіч (1943–1999), акцёр Беларускага 

тэатра імя Я. Коласа, народны артыст Беларусі, 

ураджэнец в. Відокі Верхнядзвінскага раёна. 

8 кастрычніка – 80 гадоў  таму (1938) нарадзіўся Якавенка Уладзімір 

Андрэевіч, беларускі вучоны-фізік, педагог, 

заслужаны работнік народнай адукацыі 

Беларусі, ураджэнец в. Чырына 

Дубровенскага раёна. 

8 кастрычніка – 70 гадоў таму (1948) нарадзіўся Дронаў Уладзімір 

Мікалаевіч, контр-адмірал, Герой Расійскай 

Федэрацыі, ураджэнец г. п. Бягомль 

Докшыцкага раёна. 

8 кастрычніка – 60 гадоў  таму (1958) нарадзіўся Радзевіч Леанід 

Іванавіч, мастак. Скончыў мастацка-

графічны факультэт Віцебскага дзяржаўнага 

педагагічнага інстытута імя С. М. Кірава 

(1976). Член Беларускага саюза мастакоў 

(1996). Жыве ў Віцебску. Ураджэнец 

г. Гродна. 
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  7 мая – 110 гадоў таму (1908) нарадзіўся Сурын Марцін 

Акімавіч (1908–1963), Герой Савецкага Саюза, 

ураджэнец в. Руднае Чашніцкага раёна. 

8 мая – 85 гадоў таму (1933) нарадзілася Давыдзенка Ніна 

Сцяпанаўна, артыстка балета, народная 

артыстка Беларусі, ураджэнка г. Віцебска. 

9 мая – 100 гадоў таму (1918) быў арганізаваны першы 

ваенны камісарыят г. Віцебска для стварэння 

часцей рэгулярнай Чырвонай Арміі. 

 

9 мая – 50 гадоў таму (1968) у Віцебску ўстаноўлены 

помнік героям Віцебскага падполля. 

10 мая – 100 гадоў таму (1918) у Віцебску адкрыўся ІІ губернскі 

з’езд Саветаў рабочых, салдацкіх і сялянскіх 

дэпутатаў. 

10 мая – 100 гадоў таму (1918) нарадзіўся Цвяткоў Мікалай 

Леанідавіч (1918–1997), Герой 

Сацыялістычнай Працы, удзельнік савецка-

фінляндскай і Вялікай Айчыннай вайны. З 

1946 г. – шафёр. З 1980 г. – слесар-

дэфектаўшчык аўтакамбіната № 1 у Віцебску. 

З 1978 г. – ганаровы грамадзянін Віцебска. 

Ураджэнец в. Кізі Смаленскай вобласці. 

10 мая – 95 гадоў таму (1923) нарадзіўся Асаналіеў Джумаш 

(1923–1944), удзельнік вызвалення Віцебскай 

вобласці ў Вялікую Айчынную вайну. Герой 

Савецкага Саюза. Ураджэнец с. Атуз-Уул 

Ісык-Кульскай вобласці (Кіргізія). 

10 мая – 90 гадоў таму (1928) адбыўся ІV з’езд прафсаюзаў 

Віцебшчыны. 

10 мая 85 гадоў таму (1933) нарадзіўся Вітко Уладзімір Ільіч

5 кастрычніка – 70 гадоў таму (1948) нарадзіўся Скавародка Алег 

Аляксандравіч, беларускі жывапісец, 

ураджэнец в. Ассё Лепельскага раёна. Член 

Беларускага саюза мастакоў (1988). 

6 кастрычніка – 200 гадоў таму (1818) нарадзіўся Заранка Сяргей 

Канстанцінавіч (1818–1871), жывапісец, педагог, 

ураджэнец в. Ляды Дубровенскага раёна. 

6 кастрычніка – 100 гадоў таму (1918) нарадзіўся Бірукоў Іван 

Сямёнавіч (1918–1944), удзельнік вызвалення 

Віцебскай вобласці ў Вялікую Айчынную вайну. 

Герой Савецкага Саюза. Ураджэнец 

в. Масолаўка Тамбоўскай вобласці (Расія). 

6 кастрычніка – 60 гадоў  таму (1958) нарадзілася Гаркунова Надзея 

Генадзьеўна, беларускі кінарэжысёр, 

сцэнарыст, ураджэнка г. Віцебска. 

6 кастрычніка – 55 гадоў таму (1963) нарадзіўся Семянчук Генадзь 

Мікалаевіч, беларускі археолаг, гісторык, 

кандыдат гістарычных навук, дацэнт. 

Даследаваў грунтавыя могільнікі Казлоўцы 

(Мёрскі раён) і Пашавічы–Дрысвяты 

(Браслаўскі раён), курганныя могільнікі 

Дзмітроўшчына, Мінтурова і Чарнаполіца 

(Полацкі раён), сярэдневяковы комплекс на 

возеры Дрысвяты, гарадзішчы Замкавая гара ў 

Браславе і Межаве (Расонскі раён). Ураджэнец 

г. Ваўкавыска Гродзенскай вобласці. 

7 кастрычніка – 230 гадоў таму (1788) нарадзіўся Насовіч Іван Іванавіч 

(1788–1877), беларускі мовазнавец-

лексікограф, фалькларыст, этнограф, 

настаўнік, інспектар Аршанскага павятовага 

вучылішча. 
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  10 мая – 75 гадоў таму (1943) адбыўся Шалкова-Шэлегаўскі 

бой у Вялікую Айчынную вайну паміж 

партызанскай брыгадай «Смерць 

фашызму» і нямецка-фашысцкімі 

войскамі ў вёсках Шалкова і Шэлегава 

Полацкага раёна. 

 

 

12 мая – 100 гадоў таму (1918) нарадзіўся Кляцкоў Леанід 

Герасімавіч (1918–1997), партыйны і 

дзяржаўны дзеяч Беларусі, Герой 

Сацыялістычнай Працы. Ураджэнец 

в. Шыліна Шумілінскага раёна. 

14 мая – 105 гадоў таму (1913) нарадзіўся Ванцян Вачаган 

Унановіч (1913–1944), удзельнік 

вызвалення Віцебскай вобласці ў Вялікую 

Айчынную вайну, Герой Савецкага Саюза. 

Ураджэнец с. Зак (Грузія). 

14 мая – 90 гадоў таму (1928) нарадзіўся Арлоў Валянцін 

Мікалаевіч, краязнаўца, педагог. Адзін з 

актыўных членаў клуба ў абарону помнікаў 

архітэктуры «Узгор’е» (1986–1991). Аўтар 

кнігі «Каляды ў народнай міфалогіі». 

Ураджэнец в. Калышкі Лёзненскага раёна. 

15 мая – 135 гадоў таму (1883) нарадзіўся Буевіч Іосіф 

Іванавіч (1883–1964), рэвалюцыянер. Са 

жніўня 1917 г. да канца 20-х гадоў – 

на розных пасадах у Оршы, Сянно і інш. 

15 мая 100 гадоў таму (1918) нарадзіўся Котчанка Фёдар 
Пятровіч (1918–1995), Герой Савецкага 
Саюза, удзельнік партызанскага руху на 

1 кастрычніка – 75 гадоў  таму (1943) здзейсніў свой подзвіг пры 

фарсіраванні Дняпра Багданаў Рыгор Багданавіч 

(1910–1943), Герой Савецкага Саюза, ураджэнец 

в. Марцюшы Гарадоцкага раёна. 

1 кастрычніка – 70 гадоў таму (1948) у Полацку была адкрыта 

дзіцячая бібліятэка імя Л. Талстога. 

2 кастрычніка – 85 гадоў  таму (1933) нарадзіўся Чуйкін Міхаіл Фаміч 

(1933–1967), Герой Сацыялістычнай Працы. 

Ураджэнец в. Міхалінава Дубровенскага раёна. 

3 кастрычніка – 80 гадоў  таму (1938) была адкрыта Стральцоўская 

базавая школа Шаркаўшчынскага раёна. 

3 кастрычніка – 80 гадоў  таму (1938) нарадзіўся Крук Ігар Пятровіч, 
тэхнолаг сродкаў вылічальнай тэхнікі. 
Ураджэнец Віцебска. 

3 кастрычніка – 65 гадоў таму (1953) нарадзіўся Рудэнка Юрый 
Васільевіч, майстар дэкаратыўна-прыкладнога 
мастацтва, з 1980 г. – выкладаў у мастацкай 
школе Віцебска. З 1983 г. – на Віцебскім 
камбінаце «Мастацтва». Ураджэнец г. Віцебска. 

3 кастрычніка – 40 гадоў таму (1978) з канвеера тэлезавода выйшаў 
першы тэлевізар «Віцязь». 

4 кастрычніка – 115 гадоў  таму (1903) нарадзілася Ляснічая 
Еўфрасіння Паўлаўна (1903–1976), Герой 
Сацыялістычнай Працы. Ураджэнка 
в. Брушкава Верхнядзвінскага раёна. 

5 кастрычніка – 80 гадоў таму (1938) нарадзіўся Сцепаненка Аляксандр 
Васільевіч (1938–2005), беларускі вучоны ў 
галіне апрацоўкі металаў, акадэмік НАН 
Беларусі, доктар тэхнічных навук, прафесар, 
заслужаны дзеяч навукі і тэхнікі, лаўрэат 
Дзяржаўнай прэміі Беларусі, ураджэнец 
г. Оршы. 
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  15 мая – 90 гадоў таму (1928) нарадзіўся Голубеў Барыс Маркавіч 
(1928–1978), Герой Сацыялістычнай Працы. 
Ураджэнец в. Матылёва Расонскага раёна. 

16 мая – 100 гадоў таму (1918) пры Віцебскім акружным 
народным судзе створана камісія па 
справах непаўналетніх. 
 
 

16 мая – 95 гадоў таму (1923) адкрыты нафтасклад 

(з 1934 г. – нафтабаза) у г. Віцебску. 

20 мая – 120 гадоў таму (1898) нарадзіўся Шапіра Тэвель 

Маркавіч (1898–1983), жывапісец і дойлід, 

ураджэнец мястэчка Смаляны пад Віцебскам. 

20 мая – 95 гадоў  таму (1923) нарадзіўся Сталяроў Іван 

Міхайлавіч (1923–2015), мастак, педагог, 

ураджэнец г. Віцебска. 

20 мая – 95 гадоў таму (1923) нарадзіўся Свідзінскі Уладзімір 

Іванавіч (1923–1945), Герой Савецкага Саюза. 

У Вялікую Айчынную вайну з 1941 г. – на 

Бранскім, Цэнтральным, 3-м Беларускім, 1-м 

Украінскім франтах. Ураджэнец г. Віцебска. 

20 мая – 90 гадоў таму (1928) нарадзіўся Шынкароў Мікалай 

Пятровіч (1928–2007), Герой 

Сацыялістычнай Працы. З 1944 г. – палявод 

калгаса імя Дзяржынскага. З 1951 г. – 

трактарыст Копыскай машынна-трактарнай 

станцыі. З 1958 г. – трактарыст. У 1963–

1988 гг. – брыгадзір трактарнай брыгады 

калгаса імя Дзяржынскага Аршанскага раёна. 

Ураджэнец в. Люціны Аршанскага раёна. 

21 мая – 110 гадоў таму (1908) нарадзіўся Даўгяла Міхаіл 

Х і (1908 1978) і

28 верасня – 100 гадоў таму (1918) нарадзілася Галубкова Ганна 

Арцемаўна (1918–2003), Герой 

Сацыялістычнай Працы, супрацоўніца 

абутковай фабрыкі «Чырвоны 

кастрычнік», ураджэнка і ганаровая 

грамадзянка г. Віцебска. 

29 верасня – 45 гадоў таму (1973) у Віцебску адкрыты бюст 

Героя Савецкага Саюза В. З. Харужай 

(скульптар З. Азгур). 

30 верасня – 290 гадоў  таму (1728) нарадзіўся беларускі асветнік і 

астраном Марцін Пачобут-Адляніцкі 

(вучыўся ў Полацкім іезуіцкім калегіуме). 

30 верасня – 125 гадоў таму (1893) нарадзіўся Мышкоў Канстанцін 

Раманавіч (1893–1942), генерал-лейтэнант 

артылерыі. У грамадзянскую вайну 1918–

1920 гг. – на Петраградскім фронце. 

Ураджэнец в. Горкі Расонскага раёна. 

   

 
165 гадоў таму (1853) віцебскім віцэ-губернатарам стаў пісьменнік 

І. І. Лажэчнікаў. 

50 гадоў таму (1968) віцебская гімнастка Л. Петрык стала чэмпіёнкай 

ХІХ Алімпійскіх гульняў у Мехіка. 

1 кастрычніка – 100 гадоў таму (1918) Віцебскі настаўніцкі інстытут 

быў пераўтвораны ў педагагічны. 
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  21 мая – 100 гадоў таму (1918) створаны Віцебскі губернскі 

аддзел народнай адукацыі. 

23 мая – 95 гадоў таму (1923) адбыўся V з’езд работнікаў 

мастацтва Віцебскай губерні. 

 

 

24 мая – 100 гадоў таму (1918) нарадзіўся Назарэнка Павел 
Іванавіч (1918–1944), удзельнік вызвалення 
Віцебскай вобласці ў Вялікую Айчынную 
вайну. Герой Савецкага Саюза. Шафёр 
баявой машыны мінамётнага палка. У ноч 
на 26.06.1944 г. каля в. Кажамякі Сенненскага 
раёна быў паранены, але працягваў адбіваць 
атакі гітлераўцаў. Ураджэнец с. Трохсельскае 
Краснадарскага края (Расія). 

25 мая – 105 гадоў таму (1913) нарадзілася Сарокіна Елена 

Дзям’янаўна, Герой Сацыялістычнай Працы. 

У 1937–1941 гг. – даярка саўгаса. У 1944–1968 

гг. – племзавода «Пламя» Сенненскага раёна. 

Ураджэнка в. Рудніца Сенненскага раёна. 

25 мая – 70 гадоў таму (1948) нарадзіўся Мацюк Уладзімір 

Фёдаравіч, вучоны ў галіне прыкладной 

фізікі, доктар тэхнічных навук. Ураджэнец 

г. п. Асвея Верхнядзвінскага раёна. 

25 мая – 65 гадоў таму (1953) нарадзіўся Пішчулёнак Міхаіл 
Уладзіміравіч (1953–2008), архівіст, 
педагог, кандыдат гістарычных навук, 
ганаровы архівіст Беларусі, ураджэнец 
в. Цімошкава Мёрскага раёна. 

26 мая – 115 гадоў таму (1903) нарадзіўся Пятроў Георгій 
Сяргеевіч (1903–1989), адзін з кіраўнікоў 
партызанскага руху на тэрыторыі Віцебскай

25 верасня – 80 гадоў   таму (1938) нарадзіўся Грыб Мечыслаў 

Іванавіч, дзяржаўны дзеяч Беларусі, 

генерал-лейтэнант міліцыі. З 1985 г. – 

начальнік УУС Віцебскага аблвыканкама. 

Ураджэнец в. Савічы Дзятлаўскага раёна 

Гродзенскай вобласці. 

27 верасня – 115 гадоў   таму (1903) нарадзілася Харужая Вера 

Захараўна (1903–1942), Герой Савецкага 

Саюза, адзін з арганізатараў і кіраўнікоў 

Віцебскага падполля. Ураджэнка 

г. Бабруйска Магілёўскай вобласці. 

27 верасня – 90 гадоў   таму (1928) нарадзіўся Морхат Іосіф 

Вацлававіч (1928–1999), вучоны ў галіне 

афтальмалогіі. Доктар медыцынскіх навук, 

прафесар. Працаваў у Віцебскім 

медыцынскім універсітэце (з 1969 г. – 

загадчык кафедрай). Ураджэнец 

в. Заслесінкі Шаркаўшчынскага раёна. 

27 верасня – 80 гадоў таму (1938) мястэчку Ушачы быў 

нададзены статус гарадскога пасёлка. 

27 верасня – 80 гадоў   таму (1938) Бягомлю нададзены статус 

гарадскога пасёлка. 

27 верасня – 80 гадоў   таму (1938) мястэчка Дрыса пераўтворана 

ў горад Дрыса Дрысенскага раёна. Зараз – 

г. Верхнядзвінск Верхнядзвінскага раёна. 

28 верасня – 310 гадоў таму (1708) Віцебск быў спалены па 

загаду Пятра I у час Паўночнай вайны. 

28 верасня – 100 гадоў таму (1918) часткі Чырвонай Арміі 

ўступілі ў г. Лепель. 
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  28 мая – 35 гадоў таму (1983) адкрыты мемарыяльны пакой-
музей П. М. Машэрава ў Віцебскім 
дзяржаўным педагагічным інстытуце імя 
С. М. Кірава. Зараз – ВДУ імя П. М. Машэрава. 
 

29 мая – 95 гадоў таму (1923) нарадзіўся Тышэвіч Уладзімір 

Аляксандравіч (1923–1980), Герой Савецкага 

Саюза, удзельнік Вялікай Айчыннай вайны, 

лётчык-штурмавік, палкоўнік, удзельнік 

Курскай бітвы, вызвалення Беларусі, 

Украіны, Польшчы, баёў на тэрыторыі 

Германіі. Ураджэнец Віцебска. 

30 мая – 115 гадоў таму (1903) нарадзіўся Каргер Міхаіл 

Канстанцінавіч (1903–1976), археолаг і 

мастацтвазнавец, доктар гістарычных навук, 

прафесар. З сярэдзіны 1950-х гг. пад яго 

кіраўніцтвам праведзены архітэктурна-

археалагічныя экспедыцыі ў Полацку, 

Віцебску, Тураве, Навагрудку, Ваўкавыску. У 

1952 г. – атрымаў дзяржаўную прэмію СССР. 

Ураджэнец Казані (Татарстан). 

30 мая – 100 гадоў таму (1918) нарадзіўся Ерзікаў Фёдар 

Пятровіч (1918–1944), удзельнік 

вызвалення Віцебскай вобласці ў Вялікую 

Айчынную вайну, Герой Савецкага Саюза. 

Ураджэнец с. Архангельскае Разанскай 

вобласці (Расія). 

30 мая – 90 гадоў таму (1928) пачалі стварацца зберагальныя 

касы на Віцебшчыне. 

31 мая – 85 гадоў таму (1933) нарадзілася Анібраева Марыя 

Васільеўна, Герой Сацыялістычнай Працы. 

б і і

22 верасня – 105 гадоў  таму (1913) нарадзіўся Петушкоў Аляксей 

Свірыдавіч (1913–1944), Герой Савецкага 

Саюза. У Вялікую Айчынную вайну быў 

на фронце з 1941 г. Да красавіка 1944 г. – 

зрабіў 250 баявых вылетаў на 

бамбардзіроўку варожых аб'ектаў у 

Варонежы, Курску, Арле, Харкаве, Кіеве, 

Мінску, Таліне, Нарве, Пскове, Оршы. 

Ураджэнец г. Лісічанска Луганскай 

вобласці. 

22 верасня – 55 гадоў таму (1963) нарадзілася Магучая Ірына 

Віктараўна (1963–2010), беларуская 

мастачка. Ураджэнка г. Віцебска. 

23 верасня – 100 гадоў таму (1918) нарадзіўся Маўзон Аркадзь 

(сапр. Маўшэзон Арон Іосіфавіч; 1918–

1977), драматург. З 1936 г. – акцёр і 

рэжысёр Беларускага тэатра імя Я. Коласа 

ў Віцебску. З 1946 г. – працаваў у газеце 

«Віцебскі рабочы». Ураджэнец 

г. Віцебска. 

24 верасня – 65 гадоў таму (1953) у Віцебску адчынілася 

Віцебская гарадская масавая бібліятэка 

імя Л. Талстога. 

25 верасня – 170 гадоў таму (1848) нарадзіўся Федаровіч Вацлаў 

Пятровіч (1848–1911), краязнавец, 

калекцыянер, юрыст. Друкаваў артыкулы 

па гісторыі Віцебшчыны, сабраў 

археалагічныя і нумізматычныя калекцыі, 

якія ўвайшлі ў 1924 г. у склад абласнога 

краязнаўчага музея. 
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95 гадоў  таму (1923) нарадзіўся Бярэзін Іван Мікалаевіч (1923–1944), 

удзельнік вызвалення Віцебскай вобласці ў Вялікую Айчынную вайну. 

Герой Савецкага Саюза. Ураджэнец Алтайскага краю (Расія). 

65 гадоў таму (1953) заснавана Віцебская абласная арганізацыя 

Беларускага прафсаюза работнікаў аграпрамысловага комплексу шляхам 

аб’яднання абкамаў прафсаюза рабочых і служачых МТС і зяморганаў, 

рабочых саўгасаў і рабочых мукамольнай прамысловасці і элеватараў. У 

лютым 1977 г. – абкам прафсаюза рабочых і служачых сельскай 

гаспадаркі і нарыхтовак перайменаваны ў прафсаюз работнікаў сельскай 

гаспадаркі. У красавіку 1986 г. – сучасная назва. 

1 чэрвеня – 95 гадоў таму (1923) у Віцебску быў створаны 

першы піянерскі атрад. 

1 чэрвеня – 90 гадоў таму (1928) было пачата будаўніцтва 

першага ў БССР Аршанскага 

мясакамбіната. Уведзены ў строй у 1932 г. 

1 чэрвеня – 75 гадоў таму (1943) нарадзіўся Майсяёнак Андрэй 

Георгіевіч, беларускі вучоны ў галіне 

біяхіміі і нутрыцыялогіі, грамадскі дзеяч, 

доктар біялагічных навук, прафесар, член-

карэспандэнт НАН Беларусі, ураджэнец 

г. Глыбокае. 

3 чэрвеня – 95 гадоў таму (1923) адкрыты палітыка-асветніцкі 

сад імя У. І. Леніна, цяпер парк 

Партызанскай славы імя Міная Шмырова. 

 

18 верасня – 120 гадоў   таму (1898) нарадзіўся Захараў Іван Антонавіч 

(1898–1944), дзяржаўны дзеяч Беларусі. З 

1937 г. – у Віцебску, старшыня гарвыканкама. 

Ураджэнец в. Сямёнава Арэхава-Зуеўскага 

раёна Маскоўскай вобласці. 

18 верасня – 105 гадоў   таму (1913) нарадзіўся Ваўчэцкі Леанід 

Паўлавіч (1913–1991), беларускі 

тэатральны дзеяч. З 1931 г. – працаваў у 

Беларускім тэатры імя Я. Коласа. 

Ураджэнец в. Даўгінава Вілейскага раёна. 

19 верасня – 95 гадоў   таму (1923) нарадзіўся Мартынаў Іван 

Аляксеевіч (1923–1944), удзельнік 

вызвалення Віцебскай вобласці ў Вялікую 

Айчынную вайну, Герой Савецкага Саюза. 

Ураджэнец с. Мікола-Сяргіеўка 

Тамбоўскай вобласці (Расія). 

19 верасня – 85 гадоў   таму (1933) нарадзіўся Швед Пётр 

Іванавіч (1933–2003), вучоны ў галіне 

аховы паверхні цвёрдых цел палімернымі 

матэрыяламі, былы рэктар Наваполацкага 

політэхнічнага інстытута, лаўрэат 

Дзяржаўнай прэміі Беларусі, ураджэнец 

в. Шантарава Мёрскага раёна. 

20 верасня – 80 гадоў   таму (1938) нарадзіўся Міхалевіч 

Аляксандр Аляксандравіч, вучоны ў 

галіне цеплафізікі, агульнай і ядзернай 

энергетыкі, доктар тэхнічных навук, 

акадэмік НАН Беларусі, ураджэнец 

г. Віцебска. 
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  3 чэрвеня – 95 гадоў таму (1923) нарадзіўся Савіцкі Сцяпан 

Еўдакімавіч (1923–1996), вучоны ў галіне 

тэхналогіі шкла і сілікатаў, першы рэктар 

Віцебскага дзяржаўнага тэхналагічнага 

ўніверсітэта (1965–1988). Ураджэнец 

в. Вялікая Сліва, Слуцкі раён. 

3 чэрвеня 65 гадоў таму (1953) нарадзілася Кірпічонак 

Людміла Мікалаеўна, беларускі вучоны ў 

галіне біяхіміі. Працуе ў ВДМУ і 

Віцебскім філіяле НДІ радыяцыйнай 

медыцыны. Ураджэнка г. п. Ушачы. 

6 чэрвеня – 95 гадоў таму (1923) нарадзіўся Дрэмбіч Павел 

Мікалаевіч (1923–2014), ветэран Вялікай 

Айчыннай вайны, удзельнік вызвалення 

Полацка ад нямецка-фашысцкіх 

захопнікаў. Ураджэнец с. Нова-Віктараўка 

Кіраваградскай вобласці (Украіна). 

7 чэрвеня – 60 гадоў таму (1958) пачалося будаўніцтва 

г. Наваполацка і нафтаперапрацоўчага завода. 

7 чэрвеня – 55 гадоў таму (1963) нарадзіўся Далінін Яўген 

Мікалаевіч, беларускі спартсмен (дзюдо, 

самба, самаабарона), майстар спорту 

СССР міжнароднага класа, чэмпіён 

Еўропы і прызёр чэмпіянату свету, 

ураджэнец г. Оршы. 

8 чэрвеня – 100 гадоў таму (1918) нарадзілася Глушко 

(Смірнова) Валерыя Гаўрылаўна, архіўны 

работнік, ураджэнка г. Кастрама (Расія). У 

1952–1974 гг. загадвала партархівам 

Віцебскага абкама КПБ.  

 

14 верасня – 50 гадоў таму (1968) нарадзіўся Сасімовіч 

Уладзімір Мікалаевіч, спартсмен і трэнер 

(лёгкая атлетыка, кіданне дзіды). Майстар 

спорта СССР міжнароднага класу. 

Ураджэнец в. Ільінка Талачынскага раёна. 

15 верасня – 120 гадоў  таму (1898) нарадзіўся Кавязін Мікалай 

Аляксандравіч (1898–1950), беларускі 

рэжысёр, педагог, мастак, тэатральны дзеяч. З 

1949 г. – заслужаны артыст Беларусі. 

Ураджэнец г. Жлобін Гомельскай вобласці. 

15 верасня – 105 гадоў  таму (1913) нарадзіўся Пашкевіч Іван 

Данілавіч, Герой Сацыялістычнай Працы, 

удзельнік Вялікай Айчыннай вайны. У 

1930–1937, 1944–1947 і 1957–1970 гг. – 

працаваў на Аршанскім мясакансервавым 

камбінаце. Ураджэнец г. Оршы. 

15 верасня – 100 гадоў таму (1918) нарадзіўся Пугачоў Іосіф 
Антонавіч, жывапісец, самадзейны разьбяр 
па дрэве, ураджэнец Ушацкага раёна. 

16 верасня – 70 гадоў таму (1948) нарадзілася Быстрова 
Людміла Карнаэліеўна, архітэктар, член 
Саюза архітэктараў Беларусі, ураджэнка 
в. Заскаркі Полацкага раёна. 

17 верасня – 90 гадоў   таму (1928) нарадзіўся Газін Дзмітрый 
Раманавіч (1928–2013), краязнаўца. Удзельнік 
Вялікай Айчыннай вайны. Вывучаў гісторыю 
Віцебскага раёна, партызанскі рух на 
Віцебшчыне ў часы Вялікай Айчыннай вайны, 
жыццё і дзейнасць землякоў і выдатных 
дзеячаў Віцебшчыны. Аўтар шэрагу брашур і 
кніг па гісторыі Віцебскага раёна. 
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  8 чэрвеня – 55 гадоў таму (1963) нарадзіўся Каваленка 

Аляксандр Юр’евіч, спартсмен (лёгкая 

атлетыка, трайны скачок). Майстар спорту 

СССР міжнароднага класу, выхаванец 

Віцебскай абласной СДЮШАР 

прафсаюзаў па лёгкай атлетыцы 

«Буравеснік-73». Бронзавы прызёр XXIV 

Алімпійскіх гульняў, чэмпіён Спартакіяды 

народаў СССР. Ураджэнец г. Рыгі 

(Латвія). 

9 чэрвеня – 150 гадоў таму (1868) нарадзіўся Вярыга Уладзіслаў 

(1868–1916), польскі філосаф і этнограф, 

збіральнік твораў беларускага фальклору. 

У Люцынскім павеце Віцебскай губерні 

збіраў паданні, якія выдаў у перакладзе на 

польскую мову («Латышскім паданні», 

1892). Ураджэнец г. Пскоў (Расія). 

11 чэрвеня – 110 гадоў таму (1908) нарадзіўся Брэнч Пётр 

Міхайлавіч (1908–1990), партыйны і 

дзяржаўны дзеяч Беларусі. Ураджэнец 

г. Віцебска. 

11 чэрвеня – 90 гадоў таму (1928) нарадзіўся Філіповіч Мікалай 

Яўстафавіч (1928–2000), беларускі вучоны 

ў галіне хірургіі, ганаровы акадэмік 

Беларускай акадэміі медыцынскіх навук, 

заслужаны ўрач Беларусі, ураджэнец в. 

Жмакща Шумілінскага раёна.   

14 чэрвеня – 140 гадоў таму (1878) нарадзіўся Багародскі Мікалай 

Мікалаевіч (1878–1938), гісторык, 

краязнавец Віцебшчыны. 

 

9 верасня 65 гадоў таму (1953) нарадзіўся Азярэц Аляксандр 

Уладзіміравіч, дзяржаўны дзеяч Беларусі. З 

2000 г. – генеральны дырэктар РУП 

«Віцебскэнерга». Ураджэнец в. Гарбацэвічы 

Бабруйскага раёна Магілёўскай вобласці. 

10 верасня – 70 гадоў таму (1948) нарадзіўся Лазука Іван 

Емяльянавіч, журналіст, паэт. Член 

Беларускага саюза журналістаў. Ураджэнец 

в. Балбечча Бешанковіцкага раёна. Працаваў 

рэдактарам Сенненскай, а потым 

Докшыцкай раённых газет, у Сенненскім 

райвыканкаме (1992–2000). Аўтар 

артыкулаў на краязнаўчую тэматыку ў 

перыядычным друку. Прымаў удзел у 

падрыхтоўцы кнігі «Памяць. Сенненскі 

раён: гісторыка-дакументальныя хронікі 

гарадоў і раёнаў Беларусі». 

12 верасня – 100 гадоў таму (1918) у Віцебску пачала дзейнічаць 

Народная мастацкая школа (з 1920 г. – 

Дзяржаўныя мастацкія майстэрні, з 1921 г. – 

мастацка-практычны інстытут, з 1923 г. – 

Віцебскі мастацкі тэхнікум, у 1939–

1941 гг. – Віцебскае мастацкае вучылішча). 

14 верасня – 235 гадоў   таму (1783) нарадзіўся Анчыц Зыгмунт 

(1783–1855), беларускі акцёр, 

антрэпрэнёр, гастраляваў у Віцебску, 

Полацку. Ураджэнец Вільні. 

14 верасня – 95 гадоў   таму (1923) нарадзіўся Уласенка Мікалай 

Васільевіч, беларускі гісторык, доктар 

гістарычных навук, прафесар, ураджэнец 

в. Новыя Ранчыцы Бешанковіцкага раёна. 
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  14 чэрвеня – 120 гадоў таму (1898) нарадзіўся Пруслін Навум 

Маркавіч (1898–1937), палітычны дзеяч, 

ураджэнец г. Лепеля. 

14 чэрвеня – 95 гадоў таму (1923) нарадзіўся Кац Меер Іцкавіч 

(Міхаіл Язэпавіч) (1923–2003), Герой 

Сацыялістычнай Працы. З 1947 г. – працаваў 

на Віцебскім домабудаўнічым камбінаце. З 

1958 г. – старшыня калгаса імя Чырвонай 

Арміі Віцебскага раёна. Ураджэнец в. 

Міхайлаўка Жытомірскай вобласці (Украіна). 

15 чэрвеня – 45 гадоў таму (1973) Аршанскі тэкстыльны тэхнікум 

перайменаваны ў механіка-тэхналагічны. З 

2002 г. –УА «Аршанскі дзяржаўны механіка-

эканамічны каледж».  

16 чэрвеня – 220 гадоў таму (1798) нарадзіўся Казарскі Аляксандр 

Іванавіч (1798–1833), расійскі ваенны дзеяч, 

Георгіеўскі кавалер, ураджэнец Дуброўна. 

17 чэрвеня – 60 гадоў таму (1958) нарадзіўся Яхілеўскі Сцяпан 

Рыгоравіч, вучоны ў галіне тэарэтычнай 

фізікі. Доктар тэхнічных навук. З 2004 г. – 

загадчык кафедрай Полацкага ўніверсітэта. З 

2008 г. – дэкан. Ураджэнец Полацка. 

18 чэрвеня – 140 гадоў таму (1878) нарадзіўся Махноў Фёдар 

(1878–1913), самы высокі чалавек на 

зямлі, ураджэнец Віцебскага раёна. 

18 чэрвеня – 120 гадоў таму (1898) у Віцебску адбыўся пуск 

першага электрычнага трамвая. 

18 чэрвеня – 95 гадоў таму (1923) нарадзіўся Гальданскі Віталій 

Іосіфавіч (1923–2001), вучоны ў вобласці 

хімічнай і ядзернай фізікі, акадэмік АН СССР, 

ураджэнец г. Віцебска. 

5 верасня – 60 гадоў   таму (1958) нарадзіўся Тузікаў Аляксандр 

Васілевіч, вучоны ў галіне матэматычнай 

кібернэтыкі і інфарматыкі, доктар фізіка-

матэматычных навук, ураджэнец 

г. Полацка. 

7 верасня – 255 гадоў таму (1763) нарадзіўся Станіслаў Шантыр 

(1764–пасля 1846), мемуарыст, гісторык 

рэлігіі, ураджэнец в. Горспля Полацкага 

павета, цяпер Расонскі раён. 

7 верасня – 90 гадоў   таму (1928) нарадзіўся Пузікаў Віктар 

Мітрафанавіч (1928–2001), філосаф, 

вучоны, культуролаг, ураджэнец 

в. Балотнікі Шумілінскага раёна. 

8 верасня – 100 гадоў таму (1918) адбыўся ІІІ Віцебскі губернскі 

з’езд Саветаў рабочых і салдацкіх 

дэпутатаў. 

8 верасня – 50 гадоў таму (1968) нарадзілася Валодзіна 

Таццяна Васільеўна, фалькларыстка. 

Ураджэнка в. Суша Лепельскага раёна. 

9 верасня – 100 гадоў таму (1918) нарадзіўся Адашкевіч Сяргей 

Аляксандравіч (1918–2007), скульптар. 

Вучыўся ў Віцебскім мастацкім тэхнікуме. 

Ураджэнец в. Перацяткі Дзяржынскага 

раёна. 

9 верасня – 65 гадоў таму (1953) нарадзіўся Абразевіч Іван 

Канстанцінавіч, аранжыроўшчык, 

хормайстар, заслужаны дзеяч мастацтваў 

Беларусі, галоўны хормайстар 

Нацыянальнага акадэмічнага хору Рэспублікі 

Беларусь імя Г. І. Цітовіча, ураджэнец 

в. Вяжышча Бешанковіцкага раёна. 
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  18 чэрвеня – 85 гадоў таму (1933) нарадзілася Дарафеенка Раіса 

Ільінішна (1933–2000), Герой 

Сацыялістычнай Працы. З 1949 г. – палявод. 

З 1952 г. – даярка. У 1958–1981 гг. – свінарка 

калагаса імя Калініна Віцебскага раёна. 

Ураджэнка в. Старынцы Віцебскага раёна. 

19 чэрвеня – 120 гадоў таму (1898) нарадзіўся Савіцкі Маркел 

Сцяпанавіч (1898–1975), вучоны ў галіне 

раслінаводства, доктар сельскагаспадарчых 

навук, заслужаны дзеяч навукі і тэхнікі 

Беларусі, ураджэнец в. Росасна Дубровенскага 

раёна. 

19 чэрвеня – 75 гадоў таму (1943) нарадзіўся Багацікаў Георгій 

Васільевіч, вучоны-вірусолаг, доктар 

біялагічных навук, ураджэнец г. Лепеля. 

20 чэрвеня – 110 гадоў таму (1908) нарадзіўся Галубовіч 

Уладзімір (1908–1962), археолаг. У 1933–

1939 гг. правёў маштабныя разведкі і 

раскопкі курганных могільнікаў на 

Захадзе і Паўночным Захадзе Беларусі 

(Ахрэмаўцы, Бірулі, Ваўкалата, Галінава, 

Залессе, Наўры, Паддубнікі, Чарневічы і 

інш.). Ураджэнец г. Краснадара (Расія). 

20 чэрвеня – 80 гадоў таму (1938) нарадзіўся Аўласевіч Міхаіл 

Аляксандравіч, беларускі мовазнавец, 

заслужаны работнік адукацыі Беларусі, 

дзяржаўны дзеяч, ураджэнец в. Станіславова 

Шаркаўшчынскага раёна. 

25 чэрвеня – 90 гадоў таму (1928) у г. п. Арэхаўск Аршанскага 
раёна адбыўся І з’езд Камуністычнай 
партыі Заходняй Беларусі. 

3 верасня – 70 гадоў таму (1948) нарадзіўся Правалінскі 

Уладзімір Міхайлавіч, беларускі эстрадны 

спявак, заслужаны дзеяч культуры 

Беларусі, заслужаны артыст Беларусі, 

ураджэнец г. Оршы.  

4 верасня – 70 гадоў таму (1948) нарадзіўся Лапшын Аляксандр 

Пятровіч, мастак-афарміцель Віцебскага 

камбіната «Мастацтва». 

5 верасня – 100 гадоў таму (1918) нарадзіўся Явіч Пятр 

Максавіч (1918–2008), мастак-жывапісец. 

З 1926 г. жыў і працаваў у Віцебску. 

5 верасня – 75 гадоў   таму (1943) нарадзіўся Дабравольскі 

Віктар Францавіч, вучоны. Акадэмік 

Расійскай акадэміі касманаўтыкі імя 

К. Э. Цыалкоўскага. Доктар тэхнічных 

навук, прафесар. Ураджэнец Лепеля. 

5 верасня – 75 гадоў   таму (1943) нарадзіўся Магільніцкі 

Уладзімір Яраслававіч, краязнаўца. 

Ураджэнец в. Вайшкуны Пастаўскага 

раёна. У 1989–2005 гг. працаваў 

начальнікам Пастаўскай раённай 

інспекцыі аховы навакольнага асяроддзя. 

Узнагароджаны ордэнам «Знак пашаны». 

Аўтар кніг «Мая вёсачка Вайшкуны», 

«Природа Поставского края». 

5 верасня – 65 гадоў таму (1953) нарадзіўся Жэдзік Аляксандр 

Сяргеевіч, прафсаюзны работнік. 

Ураджэнец в. Шчэрбы Пружанскага раёна 

Брэсцкай вобласці. 
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  25 чэрвеня – 70 гадоў таму (1948) нарадзіўся Чміль Анатоль 

Аксенцьевіч, жывапісец. З 1971 года – 

выкладчык, старшы выкладчык (1991) 

кафедры выяўленчага мастацтва 

Віцебскага дзяржаўнага ўніверсітэта імя 

П. М. Машэрава. Член Беларускага саюза 

мастакоў (1996). Ураджэнец с. Асіёўка 

Вінніцкай вобласці Украіны. 

26 чэрвеня – 80 гадоў таму (1938) нарадзіўся Купрыянаў Ігар 

Львовіч, вучоны ў галіне парашковай 

металургіі. Ураджэнец г. Віцебска. 

26 чэрвеня – 65 гадоў таму (1953) нарадзілася Крываблоцкая 

Галіна Пятроўна, беларуская мастачка 

дэкаратыўна-прыкладнога мастацтва, 

майстар габелена, мадэлявання тканін і 

адзення. Аўтар манументальных работ 

«Вясёлка» для Палаца Рэспублікі, 

«Мелодыя зямлі» для Нацыянальнай 

бібліятэкі Беларусі, дызайнер сцэнічных 

касцюмаў для ансамбляў «Харошкі» і 

«Песняры». Ураджэнка в. Янкі 

Докшыцкага раёна. 

27 чэрвеня 135 гадоў таму (1883) у Віцебску было заснавана 

Таварыства аматараў музычнага і 

драматычнага мастацтва. Існавала да 1887 г. 

28 чэрвеня – 95 гадоў таму (1923) нарадзіўся Чантурыя 

Уладзімір Аляксандравіч (1923–1988), 

архітэктар, гісторык архітэктуры, сааўтар 

праекта дэтальнай планіроўкі гісторычных 

цэнтраў Віцебска. 

 

1 верасня – 210 гадоў таму (1808) у Віцебску на базе Віцебскага 

галоўнага народнага вучылішча заснавана 

губернская Аляксандраўская гімназія, 

урачыста адкрыта 15(27) верасня 1809 

года. 

1 верасня – 100 гадоў таму (1918) нарадзіўся Чарапнёў Сяргей 

Міхайлавіч (1918–1944), ваенны лётчык, 

Герой Савецкага Саюза, ураджэнец 

в. Шніткі Сенненскага раёна. 

1 верасня – 95 гадоў   таму (1923) заснаваны Віцебскі 

кааператыўны тэхнікум. 

1 верасня – 65 гадоў таму (1953) адчынены Полацкі дзяржаўны 

педагагічны інстытут імя Ф. Скарыны. 

Існаваў да 1959 г. 

1 верасня – 40 гадоў таму (1978) пушчана першая чарга 

віцебскага тралейбуса. 

1 верасня – 30 гадоў таму (1988) у Полацку адкрыта ПТВ-233. 

1 верасня – 25 гадоў таму (1993) у Наваполацку адчынены 

ліцэй. Зараз – ліцэй пры Полацкім 

дзяржаўным універсітэце. 

2 верасня – 125 гадоў таму (1893) нарадзіўся Рыжыкаў Іосіф 

Іванавіч (1893–1979), партыйны і 

дзяржаўны дзеяч Беларусі, адзін з 

арганізатараў і кіраўнікоў партызанскага 

руху ў гады Вялікай Айчыннай вайны. 

Ураджэнец в. Рацава Талачынскага раёна. 

2 верасня – 125 гадоў таму (1893) у Віцебску адкрыты царкоўна-

археалагічны музей. З 1919 г. большасць 

матэрыялаў перададзена Віцебскаму 

губернскаму музею. Зараз – Віцебскі 

абласны краязнаўчы музей. 
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  28 чэрвеня – 65 гадоў таму (1953) нарадзіўся Жаваранак Сяргей 

Уладзіміравіч, доктар медыцынскіх навук, 

прафесар, вучоны ў галіне імуналогіі, 

інфекцыйных захворванняў, эпідэміялогіі. 

Скончыў Віцебскі медыцынскі інстытут. 

Ураджэнец в. Селішча Ушацкага раёна. 

29 чэрвеня – 110 гадоў таму (1908) нарадзіўся Купрыянаў Павел 

Емяльянавіч (1908–1936), танкіст, першы 

беларус, узнагароджаны званнем Героя 

Савецкага Саюза. З кастрычніка 1936 г. – 

удзельнічаў у грамадзянскай вайне ў 

Іспаніі на баку рэспубліканскага ўрада. 

Ураджэнец в. Старынцы Полацкага раёна. 

29 чэрвеня – 105 гадоў таму (1913) нарадзіўся Рапапорт Павел 

Аляксандравіч (1913–1988), археолаг, 

гісторык архітэктуры, доктар гісторычных 

навук. Правёў даследаванні полацкіх 

храмаў. Ураджэнец Санкт-Пецярбурга. 
   

 
30 гадоў таму (1988) здадзены ў эксплуатацыю Летні амфітэатр у Віцебску. 

1 ліпеня – 115 гадоў таму (1903) у Оршы была адкрыта 
Аляксееўская жаночая гімназія. 
Ліквідавана 16 верасня 1918 года. 

1 ліпеня – 110 гадоў таму (1908) нарадзілася Воранава Аляксандра 
Іванаўна (1908–1978), беларускі гісторык, 
доктар гістарычных навук, прафесар, 
ураджэнка г. Віцебска. 

28 жніўня – 70 гадоў таму (1948) нарадзілася Александровіч 

Ганна Пятроўна, журналіст, сцэнарыст 

дакументальнага кіно, лаўрэат Прэміі 

Федэрацыі прафсаюзаў Беларусі, ураджэнка 

в. Копцевічы Чашніцкага раёна. 

29 жніўня – 125 гадоў таму (1893) нарадзіўся Ляўданскі Аляксандр 

Мікалаевіч (1893–1937), беларускі археолаг, 

кандыдат гістарычных навук. Першым 

прыступіў да сістэматычнага даследавання 

гарадоў Полацк, Віцебск, Орша, Заслаўе, 

Барысаў. Ураджэнец в. Юр’ева 

Барысаўскага павета Мінскай губерні 

(цяпер Смалявіцкага раёна Мінскай вобласці). 

29 жніўня – 95 гадоў   таму (1923) нарадзіўся Казбярук Уладзімір 

Міхайлавіч, беларускі літаратуразнавец, 

крытык, кандыдат філалагічных навук. З 

1955 г. – выкладаў у Полацкім педагагічным 

інстытуце. Ураджэнец в. Бандары 

Падляскага ваяводства (Польшча). 

30 жніўня – 70 гадоў таму (1948) Савет Міністраў БССР прыняў 

пастанову «Аб зацвярджэнні праекта 

планіроўкі горада Орша Віцебскай вобласці». 
   

 
1 верасня – 275 гадоў таму (1743) нарадзіўся Жэра Караль Антоні 

(1743–1798), польскі і беларускі пісьменнік, 
педагог. Жыў у г. Сянно. Ураджэнец в. Тварогі 
Выпіхі Сілезскага ваяводства (Польшча). 
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  1 ліпеня – 80 гадоў таму (1938) нарадзіўся Агароднікаў 

Мікалай Пракопавіч, дзеяч культуры, 

заслужаны работнік культуры Беларусі, 

ураджэнец Дубровенскага раёна. 

1 ліпеня – 55 гадоў таму (1963) нарадзіўся Жалязоўскі Ігар 

Мікалаевіч, беларускі спартсмен 

(скарасны бег на каньках), заслужаны 

майстар спорту Беларусі, заслужаны дзеяч 

фізічнай культуры Рэспублікі Беларусь, 

прызёр Алімпійскіх гульняў, сярэбраны 

чэмпіён свету, ураджэнец г. Оршы. 

3 ліпеня – 130 гадоў таму (1888) нарадзіўся Акашэў Канстанцін 

Васільевіч (1888–1931), адзін з першых 

расійскіх лётчыкаў, савецкі ваенны дзеяч, 

арганізатар авіяцыі, ураджэнец Віцебскай 

губерні. 

3 ліпеня – 60 гадоў таму (1958) нарадзіўся Лаўрэцкі Генадзь 

Аляксандравіч, гісторык архітэктуры, 

архітэктар. Кандыдат мастацтвазнаўства. 

Навуковы кіраўнік і аўтар праектаў 

рэстаўрацыі помнікаў архітэктуры 12 ст.: 

Благавешчанскай царквы ў Віцебску, 

Спаса-Прэабражэнскай царквы ў Полацку 

і інш. Ураджэнец г. п. Вышкаў Бранскай 

вобласці (Расія). 

3 ліпеня – 45 гадоў таму (1973) у Дубровенскім раёне быў 

адкрыты мемарыяльны комплекс «Рыленкі» ў 

памяць пра воінаў 11-й гвардзейскай і 31-й 

армій 3-га Беларускага фронту, загінуўшых у 

баях за вызваленне Беларусі ад нямецка-

фашысцкіх захопнікаў у 1943–1944 гг. 

25 жніўня – 65 гадоў таму (1953) нарадзіўся Арлоў Уладзімір 

Аляксеевіч, беларускі пісьменнік, празаік, 

паэт, эсэіст, аўтар навукова-папулярных кніг 

па гісторыі Беларусі.  Член Саюза беларускіх 

пісьменнікаў (1986). Лаўрэат шматлікіх 

літаратурных прэмій. За ўклад у распрацоўку 

тэмы гістарычнага мінулага Беларусі ў 

літаратуры ўзнагароджаны медалём 

Францыска Скарыны. Ураджэнец г. Полацка. 

26 жніўня – 80 гадоў   таму (1938) нарадзіўся Фёдараў Мікалай 

Яўгенавіч (1938–2002), беларускі вучоны 

ў галіне гастраэнтэралогіі, доктар 

медыцынскіх навук, прафесар, ураджэнец 

г. Віцебска. 

27 жніўня – 90 гадоў   таму (1928) нарадзіўся Вакар Сяргей 

Міхайлавіч (1928–1998), скульптар, 

заслужаны дзеяч мастацтваў Беларусі, 

ураджэнец г. Оршы. 

27 жніўня – 80 гадоў   таму (1938) нарадзіўся Бекіш Освальд-Ян 

Лявонавіч (1938–2010), беларускі вучоны 

ў вобласці імуналогіі, прафесар, член-

карэспандэнт НАН Беларусі, прарэктар 

ВДМУ (1985–1997 гг.). Ураджэнец 

в. Трабы Іўеўскага раёна Гродзенскай 

вобласці. 

28 жніўня – 130 гадоў таму (1888) нарадзіўся Багдановіч 

Анатоль Васільевіч (1888–1969), беларускі 

і рускі мовазнавец, ураджэнец 

в. Луначарскае Верхнядзвінскага раёна. 
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  3 ліпеня – 35 гадоў таму (1983) у Докшыцкім раёне на месцы 

в. Шунеўка адкрыты мемарыяльны 

комплекс «Праклён фашызму». 

  4 ліпеня – 115 гадоў  таму (1903) 

нарадзілася Барысевіч Вольга Міхайлаўна 

(1903–1947), беларускі рэжысёр оперы. 

Прцавала ў Беларускім другім 

дзяржаўным тэатры. Ураджэнка г. Порт-

Артур, цяпер г. Люйшунь (Кітай). 

7 ліпеня – 90 гадоў таму (1928) адбыўся І з’езд калгаснікаў 

Віцебшчыны. 

  8 ліпеня 50 гадоў таму (1968) у Аршанскім 

раёне створаны саўгас «Днепр», зараз 

КУСХП «Днепр». Зараз – КУСГП «Днепр». 

10 ліпеня – 105 гадоў таму (1913) нарадзілася Вайтовіч Ніна 
Трафімаўна (1913–1976), беларускі 
мовазнаўца, доктар філалагічных навук, 
лаўрэат Дзяржаўнай прэміі СССР, 
ураджэнка г. Верхнядзвінска. 

11 ліпеня 135 гадоў таму (1883) нарадзілася Акімава Вольга 
Дзмітрыеўна (1883–1969), беларускі вучоны-
альголаг, адна з першых даследчыкаў 
альгафлоры на Беларусі, ураджэнка 
Полацкага павета. 

11 ліпеня – 80 гадоў таму (1938) пачала выходзіць раённая 
газета «Жыццё Прыдзвіння». 

11 ліпеня – 65 гадоў таму (1953) нарадзілася Кабакова (Бязніцкая) 
Ларыса Віктараўна, беларуская спартсменка 
(веславанне на байдарках), заслужаны 
майстар спорту СССР, чэмпіёнка свету і 
Еўропы, ураджэнка в. Вугалеўшчына 
Талачынскага раёна. 

20 жніўня – 90 гадоў таму (1928) пачало работу віцебскае 

швейнае аб’яднанне «Рассвет». 

20 жніўня – 60 гадоў таму (1958) нарадзіўся Міхасёў Віктар 

Уладзіміравіч, беларускі краязнавец, 

ураджэнец г. Барані Аршанскага раёна. 

22 жніўня – 115 гадоў   таму (1903) нарадзіўся Жылянін Якім 

Аляксандравіч (1903–1979), партыйны 

дзеяч, адзін з кіраўнікоў партызанскага 

руху на Віцебшчыне ў Вялікую 

Айчынную вайну. У 1944–1959 гг. – на 

кіруючай партыйнай рабоце ў Віцебскай, 

Полацкай, Магілёўскай абласцях і ў ЦК 

КП(б)Б. Ураджэнец в. Гайна Лагойскага 

раёна Мінскай вобласці. 

23 жніўня – 115 гадоў   таму (1903) нарадзіўся Далгоў Рыгор 

Апанасавіч (1903–1944), Герой Савецкага 

Саюза, удзельнік вызвалення Віцебскай 

вобласці ў Вялікую Айчынную вайну. 

Ураджэнец в. Старая Брынь Калужскай 

вобласці (Расія). 

23 жніўня – 85 гадоў   таму (1933) нарадзіўся Ляскоўскі Уладзіслаў 
Канстанцінавіч (па пашпарце 8.07.1934 г.), 
педагог, краязнавец. Ураджэнец в. 
Запруддзе Шаркаўшчынскага раёна. 
Даследуе гісторыю і культуру 
Шаркаўшчынскага раёна і былога 
Дзісненскага павета. Аўтар кнігі 
«Шаркоўшчына і наваколле (гістарычная 
хроніка)». Пераклаў з польскай мовы кнігу 
Отана Гедэмана «Валер'янаўская школа 
айцоў піяраў Лужэцкіх». 
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  12 ліпеня – 125 гадоў таму (1893) нарадзіўся Казлоў Пётр 

Міхайлавіч (1893–1944), генерал-лейтэнант, 

Герой Савецкага Саюза. Удзельнік 

грамадзянскай вайны. У Вялікую Айчынную 

вайну з 1941 г. – на Паўднёвым, Паўднёва-

Заходнім, Паўночна-Каўказскім і 

Цэнтральным франтах. Ураджэнец 

в. Залесная Глыбоцкага раёна. 

12 ліпеня – 100 гадоў таму (1918) нарадзіўся Дудчык Павел 

Андрэевіч (1918–1994), Герой Савецкага 

Саюза, ураджэнец в. Казённыя Паршні 

Аршанскага раёна. 

12 ліпеня – 95 гадоў таму (1923) пастановай Прэзідыума 

Віцебскага губернскага выканаўчага камітэта 

Савета рабочых, сялянскіх і армейскіх 

дэпутатаў ад 12.07.1923 г. старшынёй савета 

фізічнай культуры пры губвыканкаме быў 

прызначаны Жызнеўскі, якому было даручана 

арганізаваць савет. У 1986 г. – рэарганізаваны 

ў Камітэт па фізічнай культуры і спорту 

Віцебскага аблвыканкама. З 1996 г. – 

упраўленне фізічнай культуры, спорту і 

турызму Віцебскага аблвыканкама. 

12 ліпеня – 90 гадоў таму (1928) нарадзілася Коўшыкава Любоў 

Паўлаўна (1928–2010), вучоны ў галіне 

анатоміі жывёл, доктар ветэрынарных 

навук, прафесар. У 1954–2007 гг. – у 

Віцебскай дзяржаўнай акадэміі 

Ветэрынарнай медыцыны. Ураджэнка в. 

Чэлсма Кастрамской вобласці (Расія). 

 

16 жніўня – 75 гадоў таму (1943) пачалася Докшыцка-

Крулеўшчынская аперацыя 1-й 

Антыфашысцкай партызанскай брыгады 

ва ўзаемадзеянні з партызанскай брыгадай 

«Жалязняк» па разгроме нямецка-

фашысцкіх захопнікаў у г. Докшыцы і на 

чыгуначнай станцыі Крулеўшчына на лініі 

Маладзечна – Полацк. 

18 жніўня – 40 гадоў таму (1978) створаны музей баявой 

садружнасці беларускіх, рускіх, латышскіх 

і літоўскіх партызан у г. п. Расоны. Для 

наведвальнікаў адкрыты з 04.07.1981 г. Да 

1990 г. – з’яўляўся філіялам Беларускага 

дзяржаўнага музея гісторыі Вялікай 

Айчыннай вайны. 

19 жніўня – 90 гадоў таму (1928) нарадзіўся Пакроўскі 

Уладзімір Пятровіч (1928–1987), Герой 

Сацыялістычнай Працы. У 1944–1948 гг. і 

з 1951 г. – манцёр. З 1955 г. – кабельшчык-

спайшчык эксплуатацыйна-тэхнічнага 

вузла сувязі ў г. Орша. Ураджэнец г. 

Мсціслаў Магілёўскай вобласці. 

19 жніўня – 55 гадоў таму (1963) нарадзіўся Грыбко Віктар 

Вільгельмавіч, педагог, краязнавец. 

Ураджэнец г. Хабараўска (Расія). 

Даследуе гісторыю вёсак Іванскага с/с, 

вывучае культурныя і духоўныя помнікі 

Чашніччыны. Аўтар кніг «Іванск: 

гісторыка-краязнаўчы нарыс», «Наша 

Чашніччына: гістарычна-краязнаўчы курс 

«Чашніказнаўства». 
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  12 ліпеня – 80 гадоў таму (1938) нарадзіўся Капцяроў Міхаіл 

Іванавіч, Герой Сацыялістычнай Працы. У 

1952–1954 гг. – працаваў у калгасе 

«Чырвоны сцяг». У 1955–1957 гг. – 

камбайнёр Арловіцкай машынна-

трактарнай станцыі. З 1960 г. – 

механізатар саўгаса імя Чарняхоўскага 

Дубровенскага раёна. Ураджэнец 

в. Міхалінава Дубровенскага раёна. 

13 ліпеня – 105 гадоў таму (1913) нарадзіўся Бароўскі Браніслаў 

Адольфавіч (1913–2000), Герой 

Сацыялістычнай Працы. У 1929–1941 гг. – 

тынкоўшчык на будоўлях у Оршы, у 

1945–1973 гг. – тынкоўшчык-муляр 

Аршанскага рамонтна-будаўнічага 

ўпраўлення № 3. Ураджэнец Оршы. 

14 ліпеня – 105 гадоў таму (1913) нарадзіўся Глікман Гаўрыіл 

Давыдавіч (1913–2003), мастак, скульптар, 

ураджэнец г. п. Бешанковічы. 

15 ліпеня – 515 гадоў таму (1503) упершыню ў пісьмовых 

крыніцах упамінаецца г. п. Шаркаўшчына 

як маёнтак Зяновічаў у складзе ВКЛ. 

15 ліпеня – 120 гадоў таму (1898) нарадзіўся Сямашка Сцяпан 

Пятровіч (1898–1965), беларускі пісьменнік, 

празаік, ураджэнец в. Барылы Полацкага 

раёна. 

15 ліпеня – 105 гадоў таму (1913) нарадзілася Шалупкіна Марына 

Іванаўна (1913–1996), Герой Сацыялістычнай 

Працы. Ураджэнка в. Бржэзава Лёзненскага 

раёна.  

 

13 жніўня – 75 гадоў таму (1943) нарадзіўся Высоцкі Эдуард 

Аляксандравіч, беларускі геолаг, географ, 

ураджэнец г. Віцебска. 

13 жніўня – 55 гадоў таму (1963) у Наваполацку адкрыта 

музычная школа. 

14 жніўня – 100 гадоў таму (1918) нарадзіўся Гусакоў Аркадзь 

Уласавіч (1918–1999), Герой 

Сацыялістычнай Працы. Ураджэнец 

в. Ужляціна Шумілінскага раёна. 

15 жніўня – 100 гадоў таму (1918) нарадзіўся Капіч Мікалай 

Федаравіч, беларускі гісторык, доктар 

гістарычных навук, прафесар, кандыдат 

філасофскіх навук. Заслужаны работнік 

вышэйшай школы Беларусі. Ураджэнец 

в. Шаенка Шумілінскага раёна. 

15 жніўня 100 гадоў таму (1918) заснавана Віцебскае 

губернскае ўпраўленне міліцыі. 

15 жніўня – 50 гадоў таму (1968) адчынена музычная школа ў 

г. Дуброўна. 

16 жніўня – 305 гадоў таму (1713) нарадзіўся Жаба Ігнацы 

(1713–1780), рэлігійны і грамадскі дзеяч 

ВКЛ, тэолаг, педагог. Настаўнічаў у 

Полацку з 1736 па 1737 гг. З 1752 г. – 

пракуратар і прэфект будаўніцтва ў 

Полацку. 

16 жніўня – 95 гадоў таму (1923) нарадзіўся Касцюковіч Пётр 

Іванавіч (1923–1982), поўны кавалер 

ордэна Славы. У Вялікую Айчынную 

вайну на фронце з 1942 г. Ураджэнец в. 

Казекі Аршанскага раёна.  
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  15 ліпеня – 70 гадоў таму (1948) нарадзіўся Катляроў Ігар 

Васільевіч, беларускі сацыёлаг і палітолаг, 

дзяржаўны дзеяч Беларусі. Доктар 

сацыялагічных навук, кандыдат філасофскіх 

навук, прафесар. Працаваў у праектна-

канструктарскіх установах. З 1982 г. – 

інструктар Віцебскага абкама КПБ. 

Ураджэнец г. п. Відзы Браслаўскага раёна. 

15 ліпеня 50 гадоў таму (1968) загадам МК БССР ад 

23.07.1968 г. заснавана Наваполацкае 

музычнае вучылішча. 24.12.2009 

перайменавана ў УА «Наваполацкі 

дзяржаўны музычны каледж». 

17 ліпеня – 95 гадоў таму (1923) нарадзілася Дзерваед Вольга 

Сямёнаўна (1923–1996), Герой 

Сацыялістычнай Працы. З 1937 г. – у 

саўгасе «Межево» Аршанскага раёна, у 

1944–1970 гг. – даярка эксперыментальнай 

базы «Межава». Ураджэнка в. Межава 

Аршанскага раёна. 

18 ліпеня – 95 гадоў таму (1923) нарадзілася Ганестава 

Людміла Раманаўна (1923–2009), 

беларуская спявачка, заслужаная артыстка 

Беларусі, ураджэнка в. Калышкі 

Лёзненскага раёна. 

18 ліпеня – 80 гадоў таму (1938) нарадзіўся Маісеенка 
Уладзімір Іванавіч, беларускі вучоны ў 
галіне машыназнаўства і 
машынабудавання. Доктар тэхнічных 
навук, прафесар. Заслужаны дзеяч навукі 
Беларусі. Ураджэнец г. Лепеля. 

10 жніўня – 85 гадоў таму (1933) нарадзіўся Грунтоў Пётр 

Сцяпанавіч, вучоны ў галіне транспартных 

сістэм, доктар тэхнічных навук, прафесар. 

Заслужаны дзеяч навукі і тэхнікі Беларусі. 

Ураджэнец в. Гарнова Сенненскага раёна. 

10 жніўня – 80 гадоў таму (1938) нарадзіўся Магіленка Анатоль 

Філімонавіч (1938–1997), вучоны ў галіне 

ветэрынарыі, член-карэспандэнт Акадэміі 

аграрных навук Беларусі, акадэмік Аграрнай 

акадэміі Расіі. З 1988 г. – прарэктар Віцебскай 

акадэміі ветэрынарнай медыцыны. З 1995 г. – 

рэктар. Ураджэнец в. Карабанавічы 

Дубровенскага раёна. 

11 жніўня – 30 гадоў таму (1988) заснаваны музей-сядзіба 

І. Я. Рэпіна «Здраўнёва» ў Віцебскім 

раёне, філіял Віцебскага абласнога 

краязнаўчага музея. 

13 жніўня – 105 гадоў таму (1913) нарадзіўся Багатыроў Анатоль 

Васільевіч (1913–2003), народны артыст 

Беларусі, кампазітар, педагог. Ураджэнец 

г. Віцебска. 

13 жніўня – 100 гадоў таму (1918) нарадзіўся Азміцель Фёдар 

Фёдаравіч (1918–1944), удзельнік 

партызанскага руху ў Віцебскай і Мінскай 

абласцях у Вялікую Айчынную вайну, 

Герой Савецкага Саюза. У 1942 г. – 

камандзір атрада асобнага прызначэння 

НКУС СССР «Грозны», які дзейнічаў у 

раёне Орша – Віцебск – Смаленск. 

Ураджэнец с. Лінавіцк Мартукскага раёна 

Акцюбінскай вобласці (Казахстан). 
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  21 ліпеня – 155 гадоў таму (1863) нарадзіўся Краснянскі Уладзімір 

Гаўрылавіч (1863–1930), гісторык, краязнавец, 

педагог, дырэктар Віцебскага рэальнага 

вучылішча (1911–1917 гг.). 

21 ліпеня – 95 гадоў таму (1923) нарадзіўся Углоўскі Анатоль 

Яфімавіч (1923–1943), Герой Савецкага 

Саюза. 20.12.1943 г. на шашы Сураж – Віцебск 

радавы Углоўскі ўступіў у адзінаборства з 

варожымі танкамі. Ураджэнец в. Лужавіца 

Валагодскай вобласці (Расія). 

22 ліпеня – 70 гадоў таму (1948) нарадзіўся Падлесны Яўген 

Якаўлевіч, палкоўнік, кандыдат палітычных 

навук, служыў у аналітычных і выхаваўчых 

структурах Віцебскага абласнога ваенкамата. 

26 ліпеня – 80 гадоў таму (1938) вёска Верхняе Крывіна 

Бешанковіцкага раёна ўвайшла ў склад 

Віцебскай вобласці. 

27 ліпеня – 105 гадоў таму (1913) нарадзіўся Янчанка Ілья 

Платонавіч (1913–1999), поўны кавалер 

ордэна Славы. Працаваў у органах  

міліцыі на чыгуначнай станцыі Орша. У 

Вялікую Айчынную вайну – на Заходнім, 

Сталінградскім, Паўднёвым, 1, 2, 3 і 4-м 

Украінскіх франтах. Ураджэнец в. 

Калмакова Гарадоцкага раёна. 

28 ліпеня – 190 гадоў таму (1828) нарадзіўся Гурка Іосіф 
Уладзіміравіч (сапр. Рамейка-Гурка; 1828–
1901), вайсковы і дзяржаўны дзеяч ВКЛ і 
Расіі герба «Гурка», генерал-фельдмаршал 
Расійскай арміі, ураджэнец в. Высачаны 
Лёзненскага раёна. 

5 жніўня – 50 гадоў таму (1968) нарадзіўся Паўлючук Аляксей 

Аляксеевіч, скульптар, працуе ў 

манументальнай і станкавай скульптуры. 

Ураджэнец г. Віцебска. 

8 жніўня – 55 гадоў таму (1963) нарадзіўся Лапшын Ігар 

Алегавіч, беларускі спартсмен (лёгкая 

атлетыка, трайны скачок), заслужаны 

майстар спорту СССР, прызёр алімпійскіх 

гульняў, чэмпіён свету і Еўропы, трэнер, 

ураджэнец г. Віцебска. 

9 жніўня – 115 гадоў таму (1903) нарадзіўся Вавілаў Максім 

Андрэевіч (1903–1960), генерал-

лейтэнант, ураджэнец г. Полацка. 

9 жніўня – 95 гадоў таму (1923) нарадзіўся Васкабойнікаў 

Васіль Міхайлавіч (1923–1997), вучоны ў 

галіне ветэрынарыі, доктар ветэрынарных 

навук, прафесар. З 1955 г. – у Віцебскім 

ветэрынарным інстытуце, у т. л. у 1971–

1992 гг. – загадчык кафедрай акушэрства і 

гінекалогіі, у 1968–1973 гг. – прарэктар. 

Ураджэнец г. Лябедзін Харкаўскай 

вобласці (Украіна). 

9 жніўня – 60 гадоў таму (1958) нарадзіўся Падпалаў 

Уладзіслаў Паўлавіч, вучоны ў галіне 

клінічнай медыцыны. З 1984 г. – працуе ў 

Віцебскім медыцынскім універсітэце. 

Ураджэнец в. Іменін Кобрынскага раёна. 

10 жніўня – 120 гадоў таму (1898) нарадзіўся Даленга-Мастовіч 
Тадэвуш (сапр. Мастовіч; 1898–1939), 
польскі пісьменнік, журналіст, ураджэнец 
маёнтка Акунёва Глыбоцкага раёна. 
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 28 ліпеня – 100 гадоў таму (1918) нарадзіўся Бяляеў Ігнат 

Сцяпанавіч, паэт, перакладчык, ураджэнец 

Гарадоцкага раёна. 

28 ліпеня – 90 гадоў таму (1928) нарадзіўся Валаховіч Леанід 

Ігнатавіч, беларускі вучоны-гісторык, 

кандыдат гістарычных навук, ураджэнец 

в. Лужкі Чашніцкага раёна. 

29 ліпеня – 100 гадоў таму (1918) пачала выходзіць штотыдневая 

газета «Голос бедняка», орган Віцебскага 

губвыканкама. У свет выйшла 12 нумароў на 

рускай мове. Выдавалася з 29.07.1918 г. па 

9.12.1918 г. у Віцебску на рускай мове. 

30 ліпеня – 95 гадоў таму (1923) адчынілася аддзяленне 

Прамбудбанка ў Віцебску 

30 ліпеня – 70 гадоў таму (1948) нарадзіўся Шыбека Захар 

Васільевіч, беларускі гісторык, доктар 

гістарычных навук, прафесар, ураджэнец 

в. Асінаўка Сенненскага раёна. 

   

 
1 жніўня – 100 гадоў таму (1918) у Оршы пачала работу швейная 

майстэрня. Зараз – фабрыка індывідуальнага 

пашыву і рамонту адзення. 

1 жніўня – 70 гадоў таму (1948) адкрыты Мемарыяльны музей 

К. С. Заслонава ў г. Оршы. З 1994 г. – 

філіял Музейнага комплексу гісторыі і 

культуры Аршаншчыны. 

1 жніўня – 60 гадоў таму (1958) у Лепелі адкрылася музычная 

школа. 

2 жніўня – 245 гадоў таму (1773) утвораны Сенненскі павет 

(адміністрацыйна-тэрытарыяльная адзінка ў 

Расійскай імперыі і РСФСР) у Магілёўскай 

вобласці (да 2.04.1777 г. – у складзе 

Аршанскай правінцыі). З 7.11.1917 года – у 

РСФСР. З 26.04.1919 г. – у Віцебскай губерні. 

15.02.1923 г. – скасаваны, 3 воласці 

перададзены Віцебскаму, па 5 воласцей – 

Бачэйкаўскаму і Аршанскаму паветам. 

2 жніўня – 100 гадоў таму (1918) нарадзіўся Жарнасек Ілья 

Максімавіч (1918–1993), вучоны, доктар 

ваенных навук, ураджэнец в. Падымхі 

Лепельскага раёна. 

5 жніўня – 255 гадоў таму (1763) нарадзіўся Кульнеў Якаў 

Пятровіч (1763–1812), ваенны дзеяч, 

генерал-маёр. У вайну 1812 г. – 

камандаваў авангардам і ар’ергардам 

корпуса П. Х. Вітгенштэйна. 03.07.1812 г. – 

разбіў каля мястэчка Друя (цяпер пасёлак 

Браслаўскага раёна) два кавалерыйскія 

палкі і захапіў амаль увесь абоз 

французаў. Ураджэнец Калужскай 

вобласці (Расія). 

5 жніўня – 100 гадоў таму (1918) адбыўся з’езд Саветаў 

Віцебскага павета і губерні. 

5 жніўня – 100 гадоў таму (1918) адбылося Аршанскае 

паўстанне 1918 г. (5–6 жніўня), 

найбуйнейшае ў шэрагу леваэсэраўскіх 

мяцяжоў 1918 года. 
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