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ПРАДМОВА 

 

У «Каляндар» уключаны знамянальныя і памятныя даты, якія 

адлюстроўваюць важныя падзеі гісторыі, палітычнага, гаспадарчага, 

культурнага жыцця Віцебскай вобласці, а таксама юбілейныя даты 

выдатных землякоў і людзей, якія па месцы нараджэння не з’яўляюцца 

ўраджэнцамі вобласці, але пакінулі значны след у гісторыі і культуры 

нашага рэгіёна.  

Дапаможнік адкрываецца храналагічным пералікам знамянальных 

і памятных дат, якія прадстаўлены па новым стылі. 

«Каляндар» састаўлены на аснове даных з энцыклапедый, 

даведачных, перыядычных выданняў, якія знаходзяцца ў фондзе 

Віцебскай абласной бібліятэкі. 

Наш «Каляндар» дапаможа краязнаўцам, бібліятэчным 

работнікам, выкладчыкам і іншым спецыялістам у вывучэнні і 

распаўсюджванні краязнаўчых ведаў.  
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  У 2021 ГОДЗЕ СПАЎНЯЕЦЦА: 

 

1020 гадоў таму (1001) у цэнтры ўмацаванага дзядзінца Друцка была 

пабудавана драўляная царква ў імя Ражджаства Багародзіцы 

(Прачысценская). 

1000 гадоў таму (1021) у Маскоўскім летапісным зводзе ў «Сафійскім I 

летапісе» ўпамінаецца Віцебск. 

1000 гадоў таму (1021) як фарпост на мяжы Полацкага княства ўзнікла 

Орша. Верагодна, каля 1021 года, калі кіеўскі князь Яраслаў 

Мудры ўступіў полацкаму князю Брачыславу Ізяславічу 

Віцебск і Усвяты. 

1000 гадоў таму (1021) да Полацкага княства быў далучаны Віцебск. 

955 гадоў таму (1066) створана бібліятэка Полацкага Сафійскага 

сабора. 

920 гадоў таму (1101) заснавана Віцебскае княства. 

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

Усяславіч. 

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

нарадзілася Еўфрасіння Полацкая (Ефрасіння Полацкая, 

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

асветніца, беларуская святая. 

920 гадоў таму (1101) нарадзіўся Усяслаў Васількавіч (пасля 1101 – 

пасля 1180), князь віцебскі, полацкі і друцкі, правіў у 

другой палове XII ст. 

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

Еўфрасінні Полацкай. 

850 гадоў таму (1171) узнік манументальны помнік эпіграфікі – 

Рагвалодаў камень. 

815 гадоў таму (1206) адбыўся паход полацкіх дружын супраць 

крыжаносцаў. 

  

М. В. Півавар // Краязнаўцы Віцебшчыны 2–й паловы XX – пачатку XXI 

ст. : біябібліяграфічны даведнік / М. В. Півавар. – Мінск : Кнігазбор, 

2010. – С. 250–252. 

8. Подлипский, А. Бессрочная командировка Рывкина / 

А.Подлипский // Витебский проспект. – 2010. – 1 апр. – С. 3. 

9. Подлипский, А. М. Наш вечный дом. (Из истории еврейских 

кладбищ в Витебске) / А. М. Подлипский, М. С. Рывкин ; фото 

М. Шмерлинг. – Витебск : Витебская областная типография, 2003. – 80 с. 

10. Подлипский, А. Памяти Михаила Рывкина / А. Подлипский // 

Народнае слова. – 2010. – 18 сак. – С. 15. 

11. Рывкин, М. Запомните его имя: Юдель (Юрий) Пэн : 

художник и педагог / М. Рывкин, А. Шульман. – Витебск : Белорус. об-ние 

евр. общин и орг., 1994. – 72 с. 

12. Рывкин, М. С. Краеведческие очерки и статьи / М. С. Рывкин ; 

сост., предисл., примеч. А. М. Подлипского. – Витебск : Витебская 

областная типография, 2011. – 159 с. 

13. Рывкин, М. С. Породненные войной : праведники народов 

мира / М. С. Рывкин, А. Л. Шульман. – Витебск : Белорус. об-ние евр. 

общин и орг., 1997. – 61 с. 

14. Рывкин, М. С. Хроника страшных дней. Трагедия Витебского 

гетто / Михаил Рывкин, Аркадий Шульман. – 2-е изд., доп.. – Минск : 

Медисонт, 2014. – 236 с. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

4 145 



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

віцебскі, вялікі князь ВКЛ.  

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

згадваецца Друя. 

635 гадоў таму (1386) у летапісных крыніцах упершыню ўпамінаецца 

Дрыса (цяпер Верхнядзвінск). 

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

прызнаў уладу вялікага князя Жыгімонта. 

580 гадоў таму (1441) у грамаце вялікага князя ВКЛ Казіміра 

Ягелончыка, выдадзенай у Брэсце, Віцебск пазначаны сярод 

15 найбуйнейшых гарадоў Вялікага Княства Літоўскага. 

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

выдаў грамату, якая пацвердзіла аўтаномію Віцебскай зямлі. 

560 гадоў таму (1461) у летапісных крыніцах упершыню ўпамінаецца 

Дзісна. 

520 гадоў таму (1501) у пісьмовых крыніцах упершыню згадана в. 

Межава Аршанскага раёна. 

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

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

віцебскім ваяводам стаў Юрый Глебавіч. 

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

уладанне маршалка ВКЛ І. Сапегі. 

515 гадоў таму (1506) Францыск Скарына атрымаў вучоную ступень 

бакалаўра вольных мастацтваў у Кракаўскім універсітэце. 

470 гадоў таму (1551) згадваецца маёнтак Беліца (цяпер вёска 

Полымя) у Сенненскім раёне.  

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

445 гадоў таму (1576) ігумена Віцебскага Маркава манастыра 
пратапопа Феафана (сапр. Багдан) Рыпінскага кароль 
Стэфан Баторый узвёў у сан архіепіскапа полацкага. 

  

Айчыннай вайны.  

Аўтар больш за 50 кніг, артыкулаў па гісторыі, краязнаўстве, 

педагогіцы. Быў навуковым кансультантам кнігі «Витебск : 

энциклопедический справочник», членам гарадской камісіі па стварэнні 

гісторыка-дакументальнай хронікі «Памяць». Стварыў сумесна з Аркадзем 

Шульманам кнігу «Хроника страшных дней. Трагедия Витебского гетто» 

(2004, 2014). Большасць артыкулаў Міхаіла Рыўкіна сабраны ў кнізе 

«Краеведческие очерки и статьи», якая падрыхтавана да выдання 

Аркадзем Падліпскім і выдадзена ў 2011 годзе.  

Узнагароджаны Ганаровымі граматамі Міністэрства адукацыі, 

медалём «Ветэран працы» (1984). Выдатнік народнай асветы (1963). 

Памёр Міхаіл Сцяпанавіч Рыўкін 12 сакавіка 2010 г. у Германіі ў 

г. Гісене, дзе жыў апошнія гады жыцця. 
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7. Півавар, М. В. Рыўкін (Ривкин) Міхаіл Сцяпанавіч / 
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  425 гадоў таму (1596) нарадзіўся Лаўксмін Сігізмунд (1596–1670), 

філосаф, тэолаг, літаратар. Некаторы час працаваў у 

Полацку, быў рэктарам Полацкага калегіума. 

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

педагог, ураджэнец Віцебшчыны. 

420 гадоў таму (1601) г. Дуброўна ўзгадваецца ў Баркулабаўскім 

летапісе. Масавы паморак жыхароў ад голаду ў выніку 

бесперапынных дажджоў і звышранняга пачатку маразоў. 

420 гадоў таму (1601) заснаваны касцёл Дзевы Марыі, помнік 

архітэктуры неаготыкі ў в. Задарожжа Глыбоцкага раёна. 

Драўляны касцёл згарэў у 1902 годзе. Адноўлены мураваны 

касцёл у 1910 годзе. 

415 гадоў таму (1606) завершана будаўніцтва касцёла Іаана 

Хрысціцеля ў в. Камаі Пастаўскага раёна. З’яўляецца 

помнікам абароннага дойлідства. Быў разбураны ў 17 ст. 

падчас пажару. У 18 ст. дабудавана капліца з крыптай. 

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

405 гадоў таму (1616) быў адкрыты Аршанскі езуіцкі калегіум (1616–

1820) у г. Оршы. 

390 гадоў таму (1631) у Куцеінскай друкарні пры Аршанскім 

Куцеінскім Богаяўленскім манастыры выдадзены «Буквар», 

адзін з першых у Беларусі. Быў падрыхтаваны Спірыдонам 

Собалем. 

390 гадоў таму (1631) выкладчыкі Віцебскага езуіцкага калегіума 

заснавалі тэатр. 

390 гадоў таму (1631) заснаваны Куцеінскі Успенскі манастыр Барысам 

Статкевічам-Заверскім і яго жонкай А. Саламярэцкай як 

жаночы манастыр, існаваў у 17–20 стст. 

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

касцёл бернардзінцаў (касцёл не захаваўся). 

  

віцебскай гарадской яўрэйскай абшчыны. 

Нарадзіўся 29 снежня 1931 г. у г. Віцебску. У 1953 г. скончыў 

Віцебскі дзяржаўны педагагічны інстытут. У 1954–1971 гг. выкладаў 

гісторыю ў СШ № 3 г. Віцебска, разам з вучнямі стварыў у школе 

краязнаўчы гурток, гісторыка-краязнаўчы музей. Выязджаў з вучнямі на 

раскопкі, якія праводзіў Інстытут археалогіі Акадэміі навук СССР у 

Аршанскім і Талачынскім раёнах. Выкарыстоўваў краязнаўчы матэрыял 

на уроках гісторыі, дзяліўся педагагічнымі набыткамі на абласных, 

рэспубліканскіх, саюзных педагагічных канферэнцыях, чытаннях. Быў 

выбраны навуковым карэспандэнтам Навукова-даследчага інстытута 

педагогікі Міністэрства асветы БССР. Скончыў аспірантуру НДІ Акадэміі 

педагагічных навук СССР у Маскве.  

Міхаілам Рыўкіным былі выдадзены метадычныя дапаможнікі: 

«Из опыта внеклассной краеведческой работы по истории» (1961), 

«Эстэтычнае выхаванне вучняў у краязнаўчай рабоце па гісторыі» (1963), 

«Скарыстанне краязнаўчага матэрыялу на ўроках гісторыі СССР» (1965), 

«Вывучэнне гісторыі БССР у 5–8 класах» (1968), « Вывучэнне гісторыі 

БССР у VII–VIII класах» (1968), «Вывучэнне гісторыі БССР у 7–8 класах : 

кн. для настаўніка» (1985). 

Абараніўшы кандыдацкую дысертацыю, перайшоў на працу ў 

Віцебскі дзяржаўны педагагічны інстытут. У 1971–2002 гг. працаваў 

выкладчыкам, старэйшым выкладчыкам, дацэнтам кафедры педагогікі.  

Займаўся даследаваннямі Віцебшчыны, адным з першых узняў 

праблему знішчэння помнікаў гісторыі і культуры ў Віцебску. Удзельнічаў 

у падрыхтоўцы святкавання 1000-годдзя Віцебска. У 1980-х – пач. 1990-х 

гг. быў членам камісіі па ахове гісторыка-культурнай спадчыны пры 

Віцебскім гарвыканкаме. Аднавіў гісторыю бацькоўскага дома Марка 

Шагала. Разам з Аркадзем Падліпскім стварыў невялікую пачатковую 

экспазіцыю ў Доме-музеі М. Шагала. У 1995 г. стварыў Віцебскі яўрэйскі 

грамадскі ўніверсітэт, рэктарам якога быў усе гады яго існавання (1995–

2003). Займаўся даследаваннямі Халакосту на Віцебшчыне ў гады Вялікай 
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  350 гадоў таму (1671) існаваў Віцебскі школьны тэатр у 1671–1766 гг. 

у г. Віцебску пры езуіцкім калегіуме. 

345 гадоў таму (1676) у Віцебскім езуіцкім калегіуме пачала 

дзейнічаць музычная бурса. 

340 гадоў таму (1681) праваслаўныя жыхары Полацка выступілі 

супраць уніяцкага мітрапаліта Жахоўскага. 

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

Паспалітай на Віцебск распаўсюджваўся патранат Расійскай 

дзяржавы ў адносінах да праваслаўя. 

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

Раства Багародзіцы (зараз не існуе). 

330 гадоў таму (1691) пабудавана Троіцкая царква Маркавага 

манастыра на правым беразе р. Заходняя Дзвіна. 

320 гадоў таму (1701) у Віцебску адбыўся пажар у царкве Святога 

Іаана Багаслова (згарэла цалкам у 1747 г.). 

315 гадоў таму (1706) фундаваны Друеўскі касцёл і кляштар 

дамініканцаў браслаўскім падчашым П. К. Качаноўскім. У 

1967 г. паводле праекта італьянскага архітэктара А. Парака 

створаны мураваны кляштарны архітэктурны комплекс, які 

складаўся з касцёла Св. Антонія і келейнага корпуса. 

Знаходзіцца ў гарадскім пасёлку Друя Браслаўскага раёна. 

295 гадоў таму (1726) пабудаваны касцёл Cвятой Веранікі і кляштар 

бернардзінцаў, помнік архітэктуры барока ў в. Селішча 

Ушацкага раёна. 

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

дзяржаўны і вайсковы дзеяч ВКЛ, ураджэнец Полацкага раёна. 

275 гадоў таму (1746) у Віцебску пабудавана праваслаўная Ільінская 

царква (згарэла ў 1904 г.). 

265 гадоў таму (1756) пабудаваны дамініканскі касцёл Святога Юрыя 

ў в. Валынцы (фальв. Забелы) Верхнядзвінскага раёна. 

  

П.М. Машэрава, 2016. – С. 73–74. 

7. Кацар, М. С. Беларускі арнамент : ткацтва, вышыўка / М. С. Кацар ; 

[пер. з рус. мовы, літ. апрац. і нав. рэд. Я. М. Сахуты ; фота: М. С. Кацар і інш.]. – 

3-е выд. – Мінск : Беларуская Энцыклапедыя, 2013. – 223 с. : іл., каляр. іл.  

8. Кацар, М. С. Нарысы па гісторыі выяўленчага мастацтва 

Савецкай Беларусі / М. С. Кацар. – Мінск : Дзярж. выд-ва БССР, 1960. – 

182 с. 

9. Кацер Михаил Сергеевич // Архитекторы Советской Белоруссии : 

биогр. справочник / Союз архитекторов БССР ; сост. В. И. Аникин [и др.]. – 

Минск : Беларусь, 1991. – С. 48.  

10. 3 сакавіка спаўняецца 25 год з дня гібелі доктара 

мастацтвазнаўства прафесара Кацара Міхаіла Сяргеевіча / падрыхт.: 

А. Лазюк, А. Бараноўскі // Голас Сенненшчыны. – 2020. – 3 сак. – С. 4. 

 

 

РЫЎКІН 

МІХАІЛ СЦЯПАНАВІЧ 

90 год з дня нараджэння (1931) 

 

 

Рыўкін Міхаіл Сцяпанавіч (М. Мишин) – педагог, краязнаўца, 

кандыдат педагагічных навук (1971), дацэнт (1976). Адзін з заснавальнікаў 

дабрачыннага таварыства «Хаздэй-Давід», адзін з заснавальнікаў 
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  265 гадоў таму (1756) пабудаваны Беразвечанскі манастыр базыльян 

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

помнік архітэктуры «віленскага барока», Глыбоцкі раён. 

260 гадоў таму (1761) у Віцебску пабудавана драўляная Троіцкая 

царква на Пескаваціку (на месцы старой царквы, вядомай па 

інвентарах з 1618 г.). 

255 гадоў таму (1766) пабудаваны касцёл святога Тадэвуша (1766–

1776), помнік архітэктуры позняга барока ў в. Лучай 

Пастаўскага раёна. 

250 гадоў таму (1771) у Віцебску пабудавана мураваная 

Васкрасенская (Уваскрасенская) Заручаўская царква. 

Узводзілася як уніяцкая, пасля скасавання уніі ў 1839 г. 

перададзена ў праваслаўнае ведамства. Не захавалася. 

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

губерня (існавала да 1796 г.). 

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

245 гадоў таму (1776) пабудаваны касцёл Найсвяцейшай Тройцы 

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

Пагост Мёрскага раёна. 

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

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

230 гадоў таму (1791) у Оршы адкрыта двухкласнае народнае 

вучылішча. 

225 гадоў таму (1796) нарадзіўся Багаткевіч Аляксандр Міхайлавіч 

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

ураджэнец г. Паставы. 

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

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

рэлігійны дзеяч, мітрапаліт усіх рымска-каталіцкіх цэркваў 

Расіі, ураджэнец Віцебшчыны. 

  

сучаснага выяўленчага, дэкаратыўна-прыкладнога мастацтва і 

архітэктуры, артыкулаў для «Гісторыі мастацтва народаў СССР» (т. З–4, 

1974–1976; т. 7–8, 1972–1977). Гэта былі фактычна першыя выданні пра 

беларускае мастацтва, калі не ўлічваць недаступныя шырокай 

грамадскасці «Нарысы з гісторыі беларускага мастацтва» Міколы 

Шчакаціхіна (1928). Працы Міхаіла Кацара паказалі, што мастацтва 

Беларусі мае старажытныя карані, еўрапейскі ўзровень і самабытныя 

нацыянальныя адметнасці. Такая шырокамаштабная гістарычная карціна 

беларускага дойлідства, жывапісу, графікі, скульптуры, дэкаратыўна-

прыкладнога мастацтва, дала штуршок сучасным даследчыкам для 

грунтоўных пошукаў. У апошнія гады М. Кацар працаваў над гісторыяй 

беларускай арнаментыкі ў ткацтве, вышыўцы, кераміцы. 

Міхаіл Кацар трагічна загінуў 3 сакавіка 1995 года ў час пажару 

на ўласным лецішчы ў в. Крыжоўка пад Мінскам. 

 

ЛІТАРАТУРА 

1. Бандарэвіч, В. «Бацька» дзяржаўнага флага / В. Бандарэвіч // 

Голас Сенненшчыны. – 2016. – 5 лістап. – С. 4. 

2. Кавалевский, С. Орнамент Матрены и Михаила / 

С. Кавалевский // Витебские вести. – 2016. – 6 окт. – С. 6. 

3. Кацар Міхаіл Сяргеевіч // Беларуская Савецкая Энцыклапедыя : 

у 12 т. / рэдкал.: П. У. Броўка (гал. рэд.) і інш. – Мінск : БелСЭ, 1972. – 

Т. 5 : Зуйкі – Кішы. – С. 522. 

4. Кацар Міхаіл Сяргеевіч. // Беларуская энцыклапедыя : у 18 т. / 

рэдкал.: Г. П. Пашкоў і інш. – Мінск : БелЭн, 1999. – Т. 8 : Канто – Кулі. – 

С. 191. 

5. Кацар Міхаіл Сяргеевіч. // Культура Беларусі : энцыклапедыя : 

[у 6 т.] / рэдкал.: У. Ю. Аляксандраў [і інш.]. – Мінск : БелЭн імя 

П. Броўкі, 2013. – Т. 4 : З – Л. – С. 427.  

6. Кацар Міхаіл Сяргеевіч // Яны нарадзіліся на Сенненшчыне : 

біяграфічны даведнік / склад.: А. В. Бараноўскі. – Віцебск : ВДУ імя 
8 141 



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

пераўтвораны ва ўніяцкую царкву. 

225 гадоў таму (1796) утвораны Прыказы грамадскага прытулку ў 

Віцебску. 

220 гадоў таму (1801) нарадзіўся Урончанка Міхаіл Паўлавіч (1801 ці 

1802) – 14.10.1855), ваенны геадэзіст, географ, 

перакладчык, ураджэнец г. Копысь Магілёўскай губерні 

(цяпер г. п. Копысь Аршанскага раёна). 

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

пасля 1854), кампазітар, піяніст, ураджэнец Віцебскага 

павета. 

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

скульптар, ураджэнец г. Сянно. 

210 гадоў таму (1811) нарадзіўся Цытовіч Іосіф Парфір`евіч (1811?–

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

духоўных вучылішчах. Ураджэнец мяcтэчкa Уcвяты 

Biцeбcкaй гyбepнi. 

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

Віцебска былую езуіцкую аптэку. 

200 гадоў таму (1821) у Оршы заснавана прыходскае аднакласнае 

вучылішча.  

200 гадоў таму (1821) нарадзіўся Семянтоўскі (Семянтоўскі-Курыла) 

Аляксандр Максімавіч (1821–1893), этнограф, археолаг, 

краязнавец-даследчык Віцебшчыны. 

200 гадоў таму (1821) нарадзіўся Гаворскі Ксенафонт Антонавіч 

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

матэрыяльнай і духоўнай культуры. Выкладчык Полацкай 

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

Віцебску. У 1857–1858 гг. рэдагаваў неафіцыйную частку 

«Витебских губернских ведомостей». Ураджэнец г. Кіева. 

  

Першапачатковую адукацыю атрымаў у земскай школе. Пасля 

Кастрычніцкай рэвалюцыі служыў у Чырвонай арміі, праходзіў вучобу ў 

палкавой школе 33-га артылерыйскага палка. Пісьменнік Максім Гарэцкі ў 

1925 годзе кватараваў у хаце яго бацькоў. Вядомы пісьменнік абудзіў у 

Міхаіла Кацара цікавасць да народнай творчасці. У 1939 годзе Міхаіл 

скончыў Маскоўскі інстытут гісторыі, філасофіі і літаратуры. Працаваў 

загадчыкам аддзела музея-сядзібы «Кускова», старшым рэдактарам 

выдавецтва «Мастацтва». Удзельнік Вялікай Айчыннай вайны. Жыццё 

Міхаіла Кацара ледзь не абарвалася ў лістападзе 1941 года. У баях пад 

Масквой палітрук Кацар атрымаў цяжкае раненне. Амаль год ён правёў у 

шпіталі ў горадзе Ош Кіргізскай ССР. Пасля вызвалення Мінска ў складзе 

спецыяльнай камісіі па расследаванні злачынстваў нямецка-фашысцкіх 

захопнікаў і ўліку нанесенай імі шкоды на тэрыторыі БССР ён удзельнічаў 

у раскопках масавых пахаванняў, у тым ліку ў Трасцянцы, фіксаваў 

маштабы разбурэння архітэктурных помнікаў. 

Член Саюза архітэктараў СССР з 1946 года. З 1946 года ў АН БССР 

(у 1946–1950 гг. у Інстытуце мовы, літаратуры і мастацтва, у 1950–1957 гг. у 

Інстытуце літаратуры, у 1957–1964 гг. загадчык сектара выяўленчага 

мастацтва Інстытута мастацтвазнаўства, этнаграфіі і фальклору). У 1953–

1956 гг. загадчык кафедры выяўленчага мастацтва Беларускага 

тэатральна-мастацкага інстытута. У 1952 годзе абараніў доктарскую 

дысэртацыю на тэму «Архітэктура беларускіх гарадоў XVII–XVIII стст.». 

Ён адным з першых звярнуў увагу на адметнасці беларускага 

народнага мастацтва. Кожнае лета на радзіме ўсур'ёз займаўся 

вывучэннем народнай мастацкай вышыўкі і ткацтва, як найбольш багатай 

крыніцы старажытных вобразаў і матываў. Усё, што чуў і бачыў, дбайна 

запісваў, замалёўваў, фатаграфаваў. Такім чынам, з 1934 да 1941 г. 

адбылося 9 паездак, у выніку якіх – сустрэчы з сотнямі ткачых, 

вышывальшчыц, каруначніц, дзясяткі сшыткаў і сотні аркушаў з запісамі, 

замалёўкамі і шматлікія здымкі. 

Міхаіл Кацар – аўтар кніг па гісторыі беларускага старажытнага і 
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  195 гадоў таму (1826) нарадзіўся Шэйн Павел Васілевіч (1826–1900), 
этнограф, фалькларыст. У 1865–1873 гг. выкладаў нямецкую і 
рускую мову і літаратуру ў Віцебскай Аляксандраўскай 
мужчынскай гімназіі, у Марыінскай жаночай гімназіі. 

195 гадоў таму (1826) нарадзіўся Агрызка Іасафат Пятровіч (1826–
1890), выдавец, журналіст, удзельнік грамадскага і 
рэвалюцыйна-вызваленчага руху, ураджэнец вёскі 
Красналучка Лепельскага павета Віцебскай губерні. 

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

князь Канстанцін Паўлавіч, старэйшы брат расійскага 

імператара Мікалая І. 

185 гадоў таму (1836) заснаваны Губернскі статыстычны камітэт у 

г. Віцебску. 

185 гадоў таму (1836) пабудаваны касцёл Святога Юзафа, помнік 
архітэктуры позняга класіцызму ў в. Барадзінічы 
Браслаўскага раёна. 

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

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

180 гадоў таму (1841) у Віцебску адчыніла дзверы духоўная 

семінарыя для падрыхтоўкі настаўнікаў прыходскіх школ. 

180 гадоў таму (1841) пачалося будаўніцтва царквы Параскевы 

Пятніцы ў Лепелі, помніка архітэктуры драўлянага дойлідства. 

175 гадоў таму (1846) пабудавана Мікалаеўская царква, помнік 
архітэктуры рэтраспектыўна-рускага стылю ў в. Дабрыгоры 
Бешанковіцкага раёна. Рэстаўрыравана ў 1999 г. 

170 гадоў таму (1851) нарадзіўся Радкевіч Яўген Аляксандравіч 
(1851–1916), расійскі ваенны дзеяч, генерал ад інфантэрыі 
(1812). З дваран Віцебскай губерні, скончыў Полацкую 
ваенную гімназію. 

165 гадоў таму (1856) нарадзіўся Гласко Восіп Восіпавіч (сапр. Хлашко 
Юзаф; 1856–1934), грамадска-палітычны дзеяч, журналіст, 
ураджэнец маёнтка Перасяленцы Полацкага павета. 

дойлідства Віцебска XIX – пачатку XX ст. : навукова-папулярнае выданне / 

Ю. А. Якімовіч. – Минск : Полымя, 1990. – 45 с. 

8. Якімовіч, Ю. А. Сілуэты старога Віцебска : гісторыка-

краязнаўчая экскурсія / Ю. А. Якімовіч ; [рэд., падрыхт. рук. да друку 

Л. У. Хмяльніцкая]. – Мінск : Нацыянальная б-ка Беларусі, 2019. – 239 с.  

9. Якімовіч Юрый Аляксандравіч // Архітэктура Беларусі : 

энцыклапедычны даведнік / рэдкал.: А. А. Воінаў [і інш.]. – Мінск : БелЭн, 

1993. – С. 612.  

10. Якімовіч Юрый Аляксандравіч. PRO MEMORIA // Віцебскі 

сшытак : гіст. навук.-папул. альманах / гал. рэд. Л. Хмяльніцкая. – 

Віцебск, 2019. – Вып. 6. – С. 61–62. 

11. Якимович Юрий Александрович // Архитекторы Советской 

Белоруссии : биогр. справочник / Союз архитекторов БССР ; сост. 

В. И. Аникин [и др.]. – Мінск : Беларусь, 1991. – С. 113. 

 

 

КАЦАР 

МІХАІЛ СЯРГЕЕВІЧ 

115 год з дня нараджэння (1906) 

 

 

Кацар Міхаіл Сяргеевіч – беларускі гісторык мастацтва, доктар 

мастацтвазнаўства (1952), прафесар (1956), педагог. 

Нарадзіўся 7 лістапада 1906 г. у в. Клімавічы Сенненскага раёна. 
10 139 



  165 гадоў таму (1856) пабудавана Пакроўская царква, помнік арітэктуры 
рэтраспектыўна-рускага стылю ў в. Асінагарадок Пастаўскага 
раёна. 

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

новаўтворанага Горацкага павета Магілёўскай губерні. 

160 гадоў таму (1861) адкрылася першае ў Віцебску фотаатэлье 

Кінава (дзейнічала да 1863 г.). 

160 гадоў таму (1861) мястэчкі Докшыцы і Бягомль сталі цэнтрамі 

валасцей Барысаўскага павета Мінскай губерні. 

160 гадоў таму (1861) пачалі выходзіць «Памятные книжки Витебской 
губернии», якія выдаваў губернскі статыстычны камітэт. 

160 гадоў таму (1861) Германавічы сталі цэнтрам воласці Дзісенскага 
павета. 

160 гадоў таму (1861) пабудавана новая каменная Петрапаўлаўская 
царква, помнік архітэктуры рэтраспектыўна-рускага стылю 
ў в. Грыгаравічы Мёрскага раёна. 

155 гадоў таму (1866) выпушчаны першыя паштовыя карткі з відамі 
Віцебска. 

155 гадоў таму (1866) узнікла вёска Бігосава ў Верхнядзвінскім раёне 
на р. Росіца, пры будаўніцтве Рыга-Арлоўскай чыгункі. 

155 гадоў таму (1866) пачалося будаўніцтва Віцебскага чыгуначнага 
вакзала, калі праз Віцебск была пракладзена Рыга-Арлоўская 
чыгунка. У Вялікую Айчынную вайну пашкоджаны, у 1954 г. 
узведзены новы будынак (архіт. Б. Мезенцаў). 

155 гадоў таму (1866) з’явіліся звесткі пра в. Боркавічы ў 
Верхнядзвінскім раёне на р. Дрыса. 

155 гадоў таму (1866) з’явіліся звесткі пра в. Бароўка ў Лепельскім раёне. 

150 гадоў таму (1871) заснавана Віцебская фельчарская школа. 

150 гадоў таму (1871) на станцыі Орша пабудаваны драўляны 
чыгуначны вакзал. 

150 гадоў таму (1871) адкрыўся Смаленска-Брэсцкі ўчастак Маскоўска- 
Брэсцкай чыгункі, у 3-х кіламетрах ад Талачына пабудавана 
чыгуначная станцыя. 

дар Віцебскаму абласному краязнаўчаму музею больш за 100 прадметаў, 

сярод якіх фотакопіі чарцяжоў-рэканструкцый гістарычных будынкаў з 

розных куткоў Беларусі, сабраныя ў 1990-я гг. У кастрычніку 2020 года ў 

музеі была наладжана выстава мастацкіх работ Юрыя Якімовіча 

«Архітэктура Беларусі. Жывапіс. Графіка», на якой былі прадстаўлены 52 

жывапісныя і графічныя работы з выявамі архітэктурных помнікаў 

Віцебска, Віцебшчыны і іншых рэгіёнаў Беларусі. 

У 2019 годзе, праз пятнаццаць год пасля смерці Юрыя Якімовіча, 

выйшла ў свет яго кніга «Сілуэты старога Віцебска : гісторыка-краязнаўчая 

экскурсія», якую падрыхтавала да друку галоўны рэдактар навукова-

папулярнага альманаха «Вiцебскi сшытак» Людміла Хмяльніцкая.  
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  150 гадоў таму (1871) пачаўся рух на Маскоўска-Брэсцкай чыгунцы. 

145 гадоў таму (1876) нарадзіўся Змігродскі Канстанцін Антонавіч 

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

заснавальнікаў, член Віцебскай вучонай архіўнай камісіі.  

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

145 гадоў таму (1876) нарадзіўся Дамагацкі Уладзімір Мікалаевіч 

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

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

Смаленск. 

145 гадоў таму (1876) утворана Віцебскае аддзяленне Расійскага 

таварыства апекі параненых і хворых Чырвонага Крыжа. 

145 гадоў таму (1876) пабудавана царква Усіх Святых, помнік 
архітэктуры рэтраспектыўна-рускага стылю ў г. п. Бягомль 
Докшыцкага раёна. 

140 гадоў таму (1881) пачала працаваць метэастанцыя Арлоўска-

Віцебскай чыгункі (дзейнічала да 1910 г.). 

140 гадоў таму (1881) Сігізмунд Юркоўскі сканструяваў шторна-

шчалявы затвор фотаапарата, што лёг у аснову сучаснай 

фотаздымачнай тэхнікі. 

140 гадоў таму (1881) у Віцебску пачалі дзейнічаць гурткі 

народавольцаў. Дзейнічалі ў 1881–1883 гг. 

140 гадоў таму (1881) заснаваны крухмальны завод у Талачыне. 

140 гадоў таму (1881) у Оршы адкрыты вапнавы завод ганаровага 

грамадзяніна З. Пузрына. 

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

раёна як станцыя Рыга-Арлоўскай чыгункі. 

135 гадоў таму (1886) нарадзіўся Мешчанінаў Аскар Самойлавіч 
(1886 (1884?)–1956), скульптар, прадстаўнік Парыжскай 
школы, ураджэнец г. Віцебска. 

135 гадоў таму (1886) нарадзіўся Меклер Віктар Сяргеевіч (сапр. Авігдор 
Шмеравіч ; 1886–1936), мастак, ураджэнец г. Віцебска.  

Нарадзіўся 13 кастрычніка 1946 года ў г. Мінску. У 1969 годзе 

скончыў архітэктурнае аддзяленне будаўнічага факультэта Беларускага 

політэхнічнага інстытута. З 1969 года працаваў у Інстытуце 

мастацтвазнаўства, этнаграфіі і фальклору АН Беларусі, у 1980–1986 гг. 

працаваў у выдавецтве «Беларуская Савецкая Энцыклапедыя імя 

П. Броўкі» загадчыкам рэдакцыі культуры і мастацтва.  

Член Саюза архітэктараў СССР з 1971 года. З 1986 года пражываў 

у г. Віцебску. Аўтар артыкулаў у часопісах, энцыклапедычных даведніках, 

у «Зборы помнікаў гісторыі і культуры Беларусі», «Гісторыі мастацтва 

народаў СССР» (1982), «Гісторыі беларускага мастацтва» (1987) і інш.  

Юрый Якімовіч даследаваў гісторыю архітэктуры Беларусі, 

пераважна дарэвалюцыйнага перыяду, а таксама займаўся вывучэннем 

дзейнасці мастакоў XIX ст. – Н. Орды, Ю. Пешкі, Д. Струкава і інш. 

Займаўся вывучэннем архітэктурнай спадчыны Беларусі ў шматлікіх 

экспедыцыях і архівах. Вынікам шматгадовых даследаванняў Ю. А. Якімовіча 

стала вызначэнне «школ» палескай драўлянай архітэктуры і асаблівасцяў 

іх развіцця ў XVII–XIX стст. Адначасова ім была праведзена вялікая праца 

па стварэнні чарцяжоў сядзібных, палацавых і замкавых пабудоў Беларусі 

XVI–XVII стст.  

У віцебскі перыяд жыцця даследаваў гісторыю архітэктуры 

Віцебска і Віцебшчыны. Распрацаваў канцэпцыю адраджэння мястэчак і 

малых гарадоў Віцебшчыны. Дзякуючы Ю. А. Якімовічу былі ўзятыя пад 

дзяржаўную ахову гістарычныя пабудовы ў в. Казлоўшчына і 

г. п. Варапаева Пастаўскага раёна, а таксама шэраг пабудоў у Віцебску. 

Ю. А. Якімовіч адзін з першых архітэктараў правёў поўнае даследаванне 

гістарычнай забудовы раёна Задзвіння. У канцы 80-х – першай палове 90-х 

гадоў ХХ ст. прымаў актыўны ўдзел у грамадскім жыцці Віцебска як член 

клуба «Узгор’е». Аўтар жывапісных і графічных серый «Замкі», 

«Драўлянае дойлідства», «Віцебшчына». 

Памёр Юрый Якімовіч 7 лютага 1994 года. 

У 2018 г. удава мастака, Тамара Мікалаеўна Якімовіч, перадала ў 
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  135 гадоў таму (1886) заснавана «Папяровая фабрыка «Чырвоная 

Зорка» Валадковічамі ў г. Чашнікі.  

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

1975), удзельнік Першай сусветнай вайны, поўны 

георгіеўскі кавалер, ураджэнец Лепельскага раёна. 

135 гадоў таму (1886) пабудавана Чараская Мікалаеўская царква, 
помнік архітэктуры рэтраспектыўна-рускага стылю ў 
в. Чарасы Мёрскага раёна. 

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

Парэцкі манетны скарб. 

135 гадоў таму (1886) пабудавана Крапівенская царква Аляксандра 
Неўскага, помнік архітэктуры рэтраспектыўна-рускага 
стылю ў в. Крапіўна Аршанскага раёна. 

135 гадоў таму (1886) пабудавана Макараўшчынская Нікалаеўская 
царква, помнік архітэктуры рэтраспектыўна-рускага стылю 
ў в. Макараўшчына Лепельскага раёна. 

135 гадоў таму (1886) пабудавана Вярхнянская Спаса-
Праабражэнская царква, помнік драўлянага дойлідства ў 
в. Верхняе Глыбоцкага раёна. 

130 гадоў таму (1891) нарадзіўся Казлоў Ігнацій Піліпавіч (1891–
1980), былы кіраўнік гандлёвага ўпраўлення Полацкай 
аблспажыўкааперацыі, ганаровы грамадзянін г. Полацка, 
ураджэнец в. Зялькі Верхнядзвінскага раёна. 

130 гадоў таму (1891) нарадзіўся Красінскі (Тамашоў) Мікалай Фаміч 
(1891–1938), беларускі тэатральны дзеяч, ураджэнец 
г. Вілейкі Мінскай вобласці. Дырэктар Беларускага другога 
дзяржаўнага тэатра ў Віцебску (1926–1928). 

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

1000 экзэмпляраў надрукавана паэма «Тарас на Парнасе». 

125 гадоў таму (1896) упершыню ў Беларусі пачалася прамысловая 

здабыча торфу ў Аршанскім павеце паблізу в. Серкавіца 

(зараз Талачынскі раён). 
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ЯКІМОВІЧ 

ЮРЫЙ АЛЯКСАНДРАВІЧ 

75 год з дня нараджэння  

(1946) 

 

Якімовіч Юрый Аляксандравіч – гісторык архітэктуры, мастак, 

педагог. Кандыдат архітэктуры (1979), дацэнт (1988). З 1986 г. выкладаў 

гісторыю мастацтва ў Віцебскім педагагічным інстытуце. 
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  125 гадоў таму (1896) нарадзіўся Партноў Сямён Паўлавіч (1896–
1980), былы старшыня Полацкага гарвыканкама, ганаровы 
грамадзянін г. Полацка. 

125 гадоў таму (1896) нарадзіўся Тарасевіч Антон Аляксеевіч (1896–
1937), партыйны дзеяч Беларусі, сакратар Ушацкага 
райвыканкама КП(б)Б, Лепельскага акружкама КП(б)Б. 
Ураджэнец в. Валокі Бягомльскага раёна (з 1960 г. у 
Барысаўскім раёне Мінскай вобласці). 

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

Аршанскага раёна. 

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

1200 арабскіх манет. 

120 гадоў таму (1901) была пабудавана фабрыка «Дняпроўская 
мануфактура» ў г. Дуброўна, якая дзейнічала да Вялікай 
Айчыннай вайны. 

120 гадоў таму (1901) пачалося будаўніцтва касцёла Прасвятога Сэрца 
Ісуса, помніка архітэктуры неараманскага стылю ў 
в. Слабодка Браслаўскага раёна. 

115 гадоў таму (1906) адкрыта Лепельскае жаночае Марыінскае 
вучылішча. 

115 гадоў таму (1906) у Віцебску адкрыта жаночае 7-класнае 
камерцыйнае вучылішча настаўнікаў Д. М. Каленчука і 
Р. І. Хабаса. 

115 гадоў таму (1906) у Віцебску адкрыта прыватнае 7-класнае 
мужчынскае вучылішча У. М. Грэкава. 

115 гадоў таму (1906) нарадзіўся Салярцінскі Васіль Іванавіч (1906–
1942), мастак-афарміцель, графік. Вучыўся ў 1920–1923 гг. 
у Віцебскім народным мастацкім вучылішчы. 

115 гадоў таму (1906) утворана Віцебская прыватная фельчарска-
акушэрская школа. 

115 гадоў таму (1906) пабудаваны Троіцкі касцёл на месцы былога 
драўлянага храма, помнік архітэктуры неараманскага стылю 
ў в. Росіца Верхнядзвінскага раёна. 

лавсановой и капроновой сеток для аллопластики грыж». У 1995 годзе – 

доктарскую дысертацыю «Болезнь Гиршпрунга у детей (патогенетическое 

обоснование методов диагностики и оперативных вмешательств)». З 1969 

года працуе на кафедры дзіцячай хірургіі Мінскага медыцынскага 

інстытута. У 1986–1996 гг. – дацэнт кафедры, з 1996 года – прафесар 

кафедры. Вучонае званне прафесара прысвоена ў 2001 годзе. 

У 1995–2004 гг. Аляксей Нікіфараў з’яўляўся галоўным 

пазаштатным хірургам Міністэрства аховы здароўя Рэспублікі Беларусь, 

кіраўніком Рэспубліканскага цэнтра дзіцячай хірургіі. Пад яго 

кіраўніцтвам было арганізавана абучэнне хірургаў раённага звяна, 

напісаны метадычныя рэкамендацыі «Диагностика и тактика при 

некоторых острых хирургических заболеваниях у детей». Па ініцыятыве 

Аляксея Нікіфарава штогод праводзіліся рэспубліканскія семінары па 

актуальных пытаннях дзіцячай хірургіі. З 1975 года ўпершыню ў 

Рэспубліцы Беларусь стаў аперыраваць дзяцей з пухлінамі печані. Мае 

шматлікія навуковыя працы па хірургіі прыроджаных і набытых 

захворванняў брушной поласці ў дзяцей. Аўтар каля 200 друкаваных 

работ, у тым ліку навучальнага дапаможніка «Хирургические заболевания 

пищеварительного тракта у детей» (2001), 3 манаграфій, суаўтар трох 

патэнтаў, 10 рацыяналізатарскіх прапаноў. Пад яго кіраўніцтвам 

абаронены 2 доктарскія, 3 кандыдацкія дысертацыі.  

Аляксей Нічыпаравіч Нікіфараў – хірург вышэйшай 

кваліфікацыйнай катэгорыі, узнагароджаны знакам «Выдатнік аховы здароўя». 
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  115 гадоў таму (1906) заснаваны Талачынскі кансервавы завод у 

в. Азерцы Талачынскага раёна. 

115 гадоў таму (1906) пабудавана царква Багародзіцы ў в. Ніўнікі 

Мёрскага раёна, помнік архітэктуры драўлянага дойлідства.  

115 гадоў таму (1906) атрымала назву Докшыцкая батлейка 

Патупчыка ад прозвішча батлеечніка Патупчыка, які ў 1906 

г. паказваў яе ў Докшыцах і ваколіцах. 

115 гадоў таму (1906) пабудаваны будынак Аршанскага рэальнага 

вучылішча, помнік грамадзянскай архітэктуры ў г. Оршы. 

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

старины», выдадзены Віцебскай вучонай архіўнай камісіяй. 

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

газета сельскай гаспадаркі, дамаводства, палітыкі, 

літаратуры, ветэрынарыі і медыцыны». Выданне рэдагаваў 

А. А. Іваноў-Каткоўскі. 

110 гадоў таму (1911) у Оршы пачала дзейнічаць жаночая 

настаўніцкая семінарыя. 

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

1944), герой Вялікай Айчыннай вайны, ураджэнец в. Удомля 

Полацкага раёна. Закрыў сабой амбразуру кулямёта. 

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

1978), у гады Вялікай Айчыннай вайны камандзір 

партызанскай брыгады імя В. І. Чапаева. 

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

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

Віцебскам 13–15.07.1812 і 26.10.1812 праявілі мужнасць і 

стойкасць у барацьбе з захопнікамі. 

110 гадоў таму (1911) пабудавана Свята-Георгіеўская царква, помнік 

архітэктуры з рысамі ретраспектыўна-рускага стылю ў 

в. Пераброддзе Мёрскага раёна. 
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М. Нікалаеў // Беларускі Пецярбург / М. Нікалаеў. – Санкт-Пецярбург, 

2009. – С. 198–224. 

7. Яўневіч Іпаліт Антонавіч // Яны нарадзіліся на Сенненшчыне : 

біяграфічны даведнік / склад.: А. В. Бараноўскі. – Віцебск : ВДУ імя 

П. М. Машэрава, 2016. – С. 132–133. 

 

 

 

НІКІФАРАЎ 

 АЛЯКСЕЙ НІЧЫПАРАВІЧ 

85 год з дня нараджэння 

 (1936) 

 

Нікіфараў Аляксей Нічыпаравіч – вучоны ў галіне дзіцячай хірургіі, 

доктар медыцынскіх навук, прафесар, выдатнік аховы здароўя Беларусі.  

Нарадзіўся 15 верасня 1936 года ў в. Шчалбова Суражскага раёна 

(цяпер у Гарадоцкім раёне) у сялянскай сям’і. У 1954 годзе скончыў 

Суражскую сярэднюю школу. У 1960 годзе – Віцебскі дзяржаўны 

медыцынскі інстытут. У 1960–1962 гг. – хірург Ляхавіцкай раённай 

бальніцы Брэсцкай вобласці. У 1962–1965 гг. – аспірант кафедры агульнай 

хірургіі Мінскага медыцынскага інстытута. У 1966 годзе абараніў 

кандыдацкую дысертацыю «Сравнительные данные о применении 
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  110 гадоў таму (1911) адкрылася Віцебскае аддзяленне Маскоўскага 

археалагічнага інстытута, якое дзейнічала да 1922 года. 

105 гадоў таму (1916) пачаў выходзіць ліберальны штотыднёвы 

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

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

1944), Герой Савецкага Саюза (1945), ураджэнец в. Асіпова 

Лёзненскага раёна. 

105 гадоў таму (1916) нарадзілася Кляпацкая Наталля Аляксандраўна 

(1916–1980), старшыня выканкама Полацкага гарадскога 

Савета дэпутатаў (1959–1969), ганаровы грамадзянін 

г. Полацка. 

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

1944), удзельнік вызвалення Беларусі ў Вялікую Айчынную 

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

Вайханы Гарадоцкага раёна.  

100 гадоў таму (1921) утвораны Віцебскі губернскі хіміка-

бактэрыялагічны інстытут. 

100 гадоў таму (1921) адкрыты Аршанскі педагагічны тэхнікум. 

100 гадоў таму (1921) пачала выдавацца газета «Юный ленинец» (з 

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

РКСМ. 

100 гадоў таму (1921) у Віцебску адкрыты сельскагаспадарчы 

тэхнікум (у 1922–1933 гг. называўся практычным 

сельгасінстытутам). 

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

просвещения». 

100 гадоў таму (1921) у Віцебску створана доследная 
сельскагаспадарчая станцыя.  

100 гадоў таму (1921) адбылася паездка мастакоў віцебскага аб`яднання 
УНОВИС у Маскву, у Інстытут мастацкай культуры, дзе з 6 па 
22 снежня праходзіла выстава віцебскіх мастакоў. 

быў унесены ў спіс пажыццёвых членаў таварыства. З 1886 годзе 

выкладаў прыкладную механіку ў Інстытуце грамадзянскіх інжынераў, з 

1891 года – у электратэхнічным інстытуце. 

З’яўляецца аўтарам шэрагу вучэбных дапаможнікаў, у тым ліку 

першага рускамоўнага падручніка па тэорыі пругкасці. Друкаваныя працы 

Іпаліта Яўневіча: «Руководство к изучению законов сопротивлений 

строительных материалов, с присоединением общих начал теории 

упругости твердых тел» (1868); «Курс прикладной механики» (1886); 

«Основные начала гидростатики» (1874 – дзве публічныя лекцыі) і інш. 

Асобныя артыкулы даследчыка перакладаліся на польскую мову і 

друкаваліся ў часопісе «Przeglad Techniczny». 

Памёр Іпаліт Яўневіч у Санкт-Пецярбурзе 5 лістапада 1903 года.  
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  100 гадоў таму (1921) Віцебскі інстытут народнай адукацыі 

перайменаваны ў практычны інстытут народнай адукацыі. 

100 гадоў таму (1921) утвораны Дом санітарнай асветы ў г. Полацку. 

100 гадоў таму (1921) заснавана Гарадоцкая цэнтральная раённая 

бібліятэка ў г. Гарадку як цэнтральная бібліятэка. 

100 гадоў таму (1921) заснавана Ржаўская сельская бібліятэка ў 

в. Ржаўка Бешанковіцкага раёна. 

100 гадоў таму (1921) заснавана Гомельская бібліятэка ў в. Гомель 

Полацкага раёна. 

100 гадоў таму (1921) заснавана Начская бібліятэка ў в. Нача 
Полацкага раёна. 

100 гадоў таму (1921) заснавана Какоўчынская сельская бібліятэка ў 
в. Какоўчына Сенненскага раёна. 

100 гадоў таму (1921) заснавана Краснасельская сельская бібліятэка ў 
в. Краснаселле (в. Папоўка) Сенненскага раёна. 

100 гадоў таму (1921) заснавана Сінягорская сельская бібліятэка ў 

в. Сінягорскае Сенненскага раёна. 

100 гадоў таму (1921) пачаў выдавацца часопіс пададдзела мастацтва 
аддзела народнай асветы Віцебскага губвыканкама і Саюза 
работнікаў мастацтва Віцебска «Искусство» ў г. Віцебску 
на рускай мове. Выйшла 6 нумароў тыражом 500 асобнікаў. 

95 гадоў таму (1926) у Докшыцах пабудавана электрастанцыя.  

95 гадоў таму (1926) у Оршы адкрыты акруговы краязнаўчы музей. 
Ён знаходзіўся ў будынку былога базыльянскага кляштара. 

95 гадоў таму (1926) у Оршы пачаў выдавацца неперыядычны зборнік 
«Аршаншчына», у якім друкаваліся краязнаўчыя матэрыялы. 

95 гадоў таму (1926) заснаваны пункт назірання за надвор'ем на 
станцыі Бычыха Гарадоцкага раёна. 

95 гадоў таму (1926) заснавана Ушацкая цэнтральная раённая 
бібліятэка імя Е. Я. Лось у г. п. Ушачы. 

95 гадоў таму (1926) заснавана Расонская цэнтральная раённая 
бібліятэка ў г. п. Расоны. 

 

 

ЯЎНЕВІЧ 

 ІПАЛІТ АНТОНАВІЧ 

190 год з дня нараджэння  

(1831) 

 

Яўневіч Іпаліт Антонавіч – вучоны ў галіне механікі і 

матэматыкі, аўтар першага рускамоўнага падручніка па тэорыі пругкасці. 

Вызначыўся ў даследаваннях супраціўлення матэрыялаў, тэорыі 

пругкасці, а таксама ў гідраўліцы і практычнай механіцы. 

Нарадзіўся 4 жніўня 1831 года ў маёнтку Кеміна Сенненскага 

павета. У 1852 годзе скончыў Пскоўскую гімназію, у 1856 – фізіка-

матэматычны факультэт Імператарскага Санкт-Пецярбургскага 

ўніверсітэта са ступенню кандыдата навук. З 1856 года працаваў у 

Пецярбургскім тэхналагічным інстытуце, а таксама ў Мікалаеўскай 

марской акадэміі, Інстытуце грамадзянскіх інжынераў. У 1861–1863 гг. 

знаходзіўся ў замежнай камандзіроўцы ў Германіі, Бельгіі, Францыі, 

Англіі, дзе пазнаёміўся з лепшымі машынабудаўнічымі заводамі. У 1868 

годзе атрымаў ступень магістра прыкладной механікі, быў зацверджаны 

на пасаду прафесара Тэхналагічнага інстытута, абраны дэканам і займаў 

гэтую пасаду да 1887 г. У пачатку 1870-х гадоў быў выкладчыкам 

машынабудаўнічага аддзела Рускага тэхнічнага таварыства, у 1884 годзе 
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  95 гадоў таму (1926) заснавана Вайханская бібліятэка-клуб у 

в. Вайханы Гарадоцкага раёна. 

95 гадоў таму (1926) заснавана Мяжанская сельская бібліятэка ў 

в. Мяжа Гарадоцкага раёна. 

95 гадоў таму (1926) адкрыта Віцебская дзіцячая абласная клінічная 
бальніца (з 01.01.2015 – «Віцебскі абласны дзіцячы 
клінічны цэнтр»). 

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

заснаванага да рэвалюцыі. 

90 гадоў таму (1931) нарадзіўся Азаронак Канстанцін Сямёнавіч (1931–
1991), доктар медыцынскіх навук, прафесар, ураджэнец 
Лепельскага раёна. 

90 гадоў таму (1931) у Оршы пачала выдавацца газета «Ленінскі 
прызыў». З 1991 г. – «Аршанская газета». 

90 гадоў таму (1931) нарадзіўся Роганаў Леанід Фёдаравіч (1931–

2002), першы сакратар Аршанскага гаркама КПБ (1970–

1981), старшыня Віцебскага абласнога Савета прафсаюзаў, 

ганаровы грамадзянін г. Оршы. 

90 гадоў таму (1931) нарадзіўся Кускоў Мікалай Сямёнавіч, 

заслужаны будаўнік БССР, ганаровы грамадзянін 

г. Наваполацка. 

90 гадоў таму (1931) утворана «Віцебская Асацыяцыя Пралетарскіх 

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

90 гадоў таму (1931) на Расоншчыне з`явілася першая машынна-

трактарная станцыя. 

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

акрузе – адміністрацыйна-тэрытарыяльная адзінка БССР у 

1924–1931 гг. 

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

падпарадкаваны Віцебскаму гарсавету, часткова 

перададзены суседнім раёнам). Адноўлены ў 1937 годзе. 

«Дзяды» Адама Міцкевіча пад назвай «Праотцы». А. С. Пушкін, 

В. А. Жукоўскі, А. С. Грыбаедаў і П. А. Вяземскі ўпершыню пазнаёміліся і 

ацанілі творчасць Адама Міцкевіча праз гэты пераклад. У 1831 годзе 

М. Урончанка надрукаваў пераклад паэмы Міцкевіча «Конрад Валенрод». 

3-за хуткацечнай хваробы Міхаіл Урончанка памёр 4 лістапада 

1855 года ў Харкаве.  
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3. Кусов, В. С. К 200-летию М. П. Вронченко / В. С. Кусов // 

Геодезия и картография. – 2002. – № 3. – С. 41–46. 

4. Карлюкевіч, А. Урончанка Міхаіл Паўлавіч / Алесь 

Карлюкевіч // Энцыклапедыя гісторыі Беларусі : у 6 т. / рэдкал.: 

Г. П. Пашкоў (гал. рэд.) і інш. – Т. 6. – Кн. 1 : Пузыны – Усая. – Мінск : 

БелЭн, 2001. – С. 589.  

5. Левин, Ю. Д. Русские переводчики XIX века и развитие 

художественного перевода / Ю. Д. Левин ; отв. ред. А. В. Федоров. – 

Ленинград : Наука, Ленингр. отд-ние, 1985. – 299 с. 

6. Мкртчян, В. Белорусские геодезисты в триангуляции 

Закавказского края / В. Мкртчян // Земля Беларуси. – 2016. – № 2. – С. 37–

40. 

7. Нікалаеў, М. Міхаіл Паўлавіч Урончанка (Врончанка) / 

М. Нікалаеў // Беларускі Пецярбург / М. Нікалаеў. – Санкт-Пецярбург, 

2009. – С. 91–92. 

8. Чудов, В. Добро пожаловать в Анатолию, бейзаде! / В. Чудов // 

Наше славное былое / В. Чудов. – Минск : БелЭн імя П. Броўкі, 2017. – 

С. 255–278. 
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  90 гадоў таму (1931) Асінаўская ДРЭС у г. п. Арэхаўск Аршанскага 
раёна перайменавана ў Беларускую дзяржаўную раённую 
электрастанцыю. 

90 гадоў таму (1931) пачаў работу Віцебскі дзяржаўны маслабойны 

завод, цяпер Віцебскі маслаэкстракцыйны завод. 

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

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

90 гадоў таму (1931) была заснавана суднаверф у г. Дуброўна, на 

якой будавалі малатанажныя рачныя судны. 

90 гадоў таму (1931) пачала выдавацца газета «Наша 
Талачыншчына» ў г. Талачыне. Першапачаткова называлася 
«Калгаснік Талачыншчыны», «Чырвоны хлебароб», 
«Ленінец», «Сцяг Ільіча». З 2001 года – сучасная назва. 

90 гадоў таму (1931) у Віцебску заснавана прадпрыемства «Элект» 
як кошыкавая майстэрня. У 1947 г. – адноўлена як 
Віцебскае вучэбна-вытворчае прадпрыемства таварыства 
сляпых. У 1990 г. – перайменавана ў Віцебскае вучэбна-
вытворчае прадпрыемства Беларускага таварыства інвалідаў 
па зроку. З 2000 г. – сучасная назва. З 2004 г. – ПУП. 

85 гадоў таму (1936) у Віцебскім раёне быў адкрыты дом адпачынку 
«Лётцы» (цяпер кардыялагічны санаторый рэспубліканскага 
значэння). 

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

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

85 гадоў таму (1936) створана аддзяленне ДАІ аддзела ўнутраных 

спраў Віцебскага гарвыканкама. 

85 гадоў таму (1936) віцебскі штангіст Д. Навумаў устанавіў 
сусветны рэкорд у жыме дзвюма рукамі для спартсменаў 
паўцяжкай вагі. 

85 гадоў таму (1936) узарваны Барысаў камень ля сяла Высокі 
Гарадзец Талачынскага раёна. У 1986 г. для захавання камня 
ад пашкоджанняў над ім была пабудавана драўляная капліца. 

Фёдар Урончанка – граф, міністр фінансаў Расійскай імперыі ў 1844–1852 гг. 

Скончыў Магілёўскую гімназію, потым вучыўся ў Маскоўскім 

універсітэце, які не скончыў, бо неўзабаве перайшоў у ваеннае вучылішча, 

якое рыхтавала афіцэраў для Генштаба рускай арміі. Быў на вайсковай 

службе. Выдатны кавалерыст, цудоўна валодаў халоднай і агнястрэльнай 

зброяй. У 1823 годзе займаўся геадэзічнымі здымкамі ў Літоўска-

Віленскай губерні. У 1824–1827 гг. атрымлівае адукацыю па астраноміі і 

геадэзіі ў Дэрпцкім універсітэце.  

Служыў у Пецярбурзе пры ваенным міністэрстве, дасканала 

валодаў 10 мовамі. 3 1828 года рабіў геадэзічныя здымкі ў Малдавіі і 

астранамічныя вызначэнні месцаў у Балгарыі і Румыніі. У 1834–1836 гг. 

вывучаў тэрыторыю Малой Азіі, быў накіраваны на тэрыторыю Турцыі 

для збору ваенных і географа-статыстычных звестак. Вынікам чаго 

з'явіліся справаздачы з мноствам карт і планаў. Ён стаў шырока вядомым у 

Pacii і Еўропе як навуковец-географ пасля выхаду манаграфіі «Агляд 

Малой Азіі ў цяперашнім яе стане» (1838–1840), якая атрымала высокую 

ацэнку.  

У 1837 годзе прызначаны членам камісіі па кіраўніцтве 

Закаўказскім краем. У 1843–1846 гг. – старшыня камітэта па асвеце 

яўрэйскага насельніцтва. У 1845 годзе палкоўнік М. П. Урончанка стаў 

адным з 17 заснавальнікаў Рускага Геаграфічнага таварыства. Яго імя 

значыцца пятым пасля Ф. П. Літке, В. Я. Струве, Ф. П. Урангеля і 

І. Ф. Крузенштэрна ў перачні ініцыятараў-заснавальнікаў таварыства. 3 

1847 займаўся трыянгуляцыйнымі здымкамі ў Новарасійскім краі. У 1848 

годзе рэвізаваў яраслаўскі Дзямідаўскі ліцэй. 

У літаратуры Міхаіл Урончанка вядомы перакладамі класікаў: 

«Гамлет» (1828) і «Макбет» (1837) Шэкспіра, «Манфрэд» Байрана (1828), 

«Фаўст» Гётэ (1844) і інш. З Адамам Міцкевічам Міхаіл Урончанка 

пазнаёміўся ў 1823 годзе ў Вільні. Творчасць Міцкевіча, па прызнанні 

самога Міхаіла Урончанкі, аказала моцны ўплыў на яго жыццё і 

паэтычную творчасць. У 1829 годзе ён надрукаваў пераклад паэмы 
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  85 гадоў таму (1936) разбурана Віцебская Уваскрасенская царква. 
Пабудавана зноў у пачатку 21 ст. з цэглы на ўзор 
папярэдняга храма (арх. І. М. Рацько, А. Д. Міхайлюкоў). 

85 гадоў таму (1936) заснавана Сяляўшчынская сельская бібліятэка ў 

в. Сялява Расонскага раёна. 

85 гадоў таму (1936) заснавана Дабейская сельская бібліятэка ў 

в. Дабея Шумілінскага раёна. 

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

85 гадоў таму (1936) утвораны Бягомльскі лясгас. 

85 гадоў таму (1936) утвораны Віцебскі лясгас. 

85 гадоў таму (1936) утвораны Гарадоцкі лясгас. 

85 гадоў таму (1936) утвораны Расонскі лясгас. 

85 гадоў таму (1936) заснаваны Талачынскі лясгас. 

85 гадоў таму (1936) утвораны Ушацкі лясгас. 

80 гадоў таму (1941) пачало сваю дзейнасць ў гады Вялікай 

Айчыннай вайны Ушацкае падполле. У раёне былі 

створаны групы, якія потым аб’ядналіся ў партызанскія 

атрады «Смерць фашызму» і «Дубава». 

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

арганізатар аховы здароўя, працаваў у Віцебску і Оршы. 

80 гадоў таму (1941) нарадзіўся Гіцэвіч Станіслаў Кліменцьевіч, 

генерал інжынерных войскаў у адстаўцы, ураджэнец 

Пастаўскага раёна. 

80 гадоў таму (1941) пачало сваю дзейнасць Віцебскае гарадское 

антыфашысцкае падполле ў гады Вялікай Айчыннай вайны 

(1941–1944). 

80 гадоў таму (1941) пачало сваю дзейнасць Бягомльскае 
антыфашысцкае падполле ў гады Вялікай Айчыннай вайны 
(1941–1942). 

80 гадоў таму (1941) пачало сваю дзейнасць Копыскае 

антыфашысцкае падполле ў час Вялікай Айчыннай вайны. 

8. Статистические сведения о церквах и причтах Полоцкой 

епархии, с алфавитными списками оных, с обозначением числа прихожан, 

количества церковной земли, штатного оклада жалованья, процентов от 

капиталов и вознаграждений за отошедших в казну крестьян, 

составленные в Полоцкой духовной Консистории. – Витебск : Типо-

Литография Г. А. Малкина, 1884. – 92 с. 

9. Якімовіч, Ю. А. Сілуэты старога Віцебска : гісторыка-

краязнаўчая экскурсія / Ю. А. Якімовіч. – Мінск : Нацыянальная б-ка 

Беларусі, 2019. – С. 148–151. 

 

 

УРОНЧАНКА 

МІХАІЛ ПАЎЛАВІЧ 

220 год з дня нараджэння  

(1801) 

  

Урончанка (Врончанка) Міхаіл Паўлавіч – расійскі ваенны 

геадэзіст, географ, перакладчык. Адзін з лепшых ваенных гэадэзістаў 

Расійскай імперыі за ўвесь час яе існавання.  

Нарадзіўся ў 1801(1802?) годзе ў мястэчку Копысь (цяпер 

Аршанскі раён Віцебскай вобл.) у сям’і святара з роду збяднелай 

украінскай шляхты, якая перасялілася на беларускія землі. Старэйшы брат 
20 129 



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

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

тэрыторыі базыльянскага манастыра ў в. Беразвечча для 

масавага знішчэння савецкіх ваеннапалонных. 

75 гадоў таму (1946) зацверджаны генеральны план аднаўлення і 

рэканструкцыі Віцебска. 

75 гадоў таму (1946) заснавана Віцебская цэнтральная раённая бібліятэка. 

75 гадоў таму (1946) у Оршы пачаў дзейнічаць завод ацяпляльных катлоў. 

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

75 гадоў таму (1946) Беларускі тэатр імя Якуба Коласа за спектакль 

«Несцерка» атрымаў Сталінскую прэмію. 

75 гадоў таму (1946) заснавана Полацкая цэнтральная раённая 

бібліятэка. 

75 гадоў таму (1946) заснавана Іказненская бібліятэка ў в. Іказнь 

Браслаўскага раёна. 

75 гадоў таму (1946) заснавана Опсаўская бібліятэка ў в. Опса 

Браслаўскага раёна. 

75 гадоў таму (1946) заснавана Плюская бібліятэка ў в. Плюса 

Браслаўскага раёна. 

75 гадоў таму (1946) заснавана Падсвільская гарпасялковая 
бібліятэка ў г. п. Падсвілле Глыбоцкага раёна. 

75 гадоў таму (1946) заснавана Гняздзілаўская сельская бібліятэка ў 

в. Гняздзілава Докшыцкага раёна. 

75 гадоў таму (1946) заснавана Крулеўшчынская сельская бібліятэка 

ў в. Крулеўшчына Докшыцкага раёна. 

75 гадоў таму (1946) заснавана Несцераўшчынская сельская 

бібліятэка-клуб у в. Несцераўшчына Докшыцкага раёна. 

75 гадоў таму (1946) заснавана Параф’янаўская сельская бібліятэка ў 
в. Параф’янава Докшыцкага раёна. 

75 гадоў таму (1946) заснавана Порплішчанская сельская бібліятэка 
ў в. Порплішча Докшыцкага раёна. 

годзе абрынуўся спарахнелы ад часу дах сяродкрыжжа. У 1928 годзе 

царква была знесена. Ад гэтага часу храм не аднаўляўся. 
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  75 гадоў таму (1946) заснавана Сітцаўская сельская бібліятэка ў 
в. Сітцы Докшыцкага раёна. 

75 гадоў таму (1946) заснавана Тумілавіцкая сельская бібліятэка-
клуб у в. Тумілавічы Докшыцкага раёна 

75 гадоў таму (1946) заснавана Янкоўская сельская бібліятэка ў 

в. Янкі Докшыцкага раёна.  

75 гадоў таму (1946) заснавана Слабадская сельская бібліятэка ў 

в. Слабада Лепельскага раёна.  

75 гадоў таму (1946) заснавана бібліятэка імя А. І. Герцэна ў г. Полацку. 

75 гадоў таму (1946) заснавана Варапаеўская гарпасялковая 

бібліятэка ў г. п. Варапаева Пастаўскага раёна. 

75 гадоў таму (1946) заснавана  Гуцкая сельская бібліятэка ў в. Гута 
Пастаўскага раёна. 

75 гадоў таму (1946) заснавана Багушэўская гарпасялковая 
бібліятэка ў г. п. Багушэўск Сенненскага раёна. 

75 гадоў таму (1946) заснавана Слаўнаўская сельская бібліятэка ў 

п. Слаўнае Талачынскага раёна. 

75 гадоў таму (1946) заснавана Каўшэлеўская бібліятэка ў 

в. Каўшэлева Шаркаўшчынскага раёна. 

75 гадоў таму (1946) заснавана  Амбросавіцкая сельская бібліятэка ў 

в. Амбросавічы Шумілінскага раёна. 

75 гадоў таму (1946) заснавана Лоўжанская сельская бібліятэка 

аграгарадка Мікіціха Шумілінскага раёна. 

75 гадоў таму (1946) заснавана Віцебскае міжраённае рамонтнае 
прадпрыемства як механічныя майстэрні. 

75 гадоў таму (1946) заснаваны Глыбоцкі кансервавы завод. 

75 гадоў таму (1946) заснаваны Докшыцкі гарадскі Цэнтр культуры ў 
г. Докшыцы як раённы Дом культуры. З 1994 г. дзейнічае 
пад сучаснай назвай. 

75 гадоў таму (1946) створаны народны аркестр рускіх народных 
інструментаў у г. Віцебску пры музычным вучылішчы. У 
2007 г. прысвоена званне «Народны аматарскі калектыў». 

нашчыльнікамі. Дошкі з цягам часу пачарнелі, магчыма,таму царкву і 

называлі «Чорнай». 

Троіцкая «Чорная» царква – першы вядомы ў беларускім 

дойлідстве помнік пяцізрубнага «крыжовага» тыпу, позні прадстаўнік 

віцебскай школы дойлідства. «Царква пры не такіх ужо і вялікіх памерах 

выглядала стройнай і манументальнай. Гэта дасягалася рытмам і 

кантрастам розных па вышыні зрубаў… Значыць царкву будавалі 

высокакваліфікаваныя майстры з тонкім мастацкім густам»9. 

У царкве быў унікальны іканастас: ад пола да столі на ім былі 

нанесены медальёны з лікамі святых. Сталярства іканастаса не мела 

пазалоты, калі не лічыць новых царскіх врат пачатку XIX ст. Іканастас 

быў прыўкрашаны маляўнічымі арнаментамі. Драўляныя дзверы з захаду і 

поўдня на галерэю былі зроблены з вялікім майстэрствам, упрыгожаны 

жалезнымі цвікамі ў выглядзе разетак дзвюх велічынь; дошкі, з якіх былі 

зроблены дзверы, размешчаліся квадратамі, дыяганалі якіх суаднасіліся 

паміж сабой гарызантальна і вертыкальна. 

«Чорную Троіцу» ў розны час малявалі Дзмітрый Струкаў, Марк 

Шагал, Лазар Лісіцкі, Саламон Юдовін, Канстанцін Змігродскі, Яфім 

Мінін. Лазар Лісіцкі будучы яшчэ студэнтам архітэктурнага факультэта 

Дармштадскай вышэйшай тэхнічнай школы пісаў: «Я не знаю, что дает 

мне больший восторг – “Давид” Микеланджело, “Демон” Врубеля или 

искусно обитая дверь, которую я видел в Черной церкви – дело рук 

неизвестного мне мастера». 

У 90-я гады XIX ст. царкву абследаваў вучоны з Пецярбурга 

С. Н. Наседкін, зрабіў яе падрабязнае апісанне і адзначыў неабходнасць 

правядзення рамонту. Пазней абследаваннем царквы па даручэнні 

Імператарскай археалагічнай камісіі займаўся архітэктар П. П. Пакрышкін. 

Згодна пастановы СНК БССР ад 5 ліпеня 1926 г. Троіцкая царква 

аб’яўлялася помнікам рэспубліканскага значэння сярод іншых 94 

помнікаў у спісе нацыянальных набыткаў. Але сродкаў на рэстаўрацыю і 

рамонт царквы не знайшлося. Будынак руйнаваўся без нагляду. У 1927 
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  75 гадоў таму (1946) заснавана «Віттэкс», прадпрыемства па 
вытворчасці тэкстыльных вырабаў у г. Віцебску як арцель 
«Красный кожевник». 

75 гадоў таму (1946) уведзена ў строй першая чарга Дубровенскага 
льнозавода. 

70 гадоў таму (1951) заснавана Райцаўская сельская бібліятэка ў 
в. Райцава Талачынскага раёна.  

70 гадоў таму (1951) пачаўся выпуск першай прадукцыі на 

Лепельскім малочнакансервавым камбінаце. 

70 гадоў таму (1951) нарадзіўся Салтановіч Міхаіл Аляксандравіч, 
заслужаны настаўнік Рэспублікі Беларусь, выкладчык ПТВ 
№ 122 г. Оршы, вынаходнік новага віду спорту – дыгатлону 
(паядынку на пальцах). 

70 гадоў таму (1951) заснавана мэблевая фабрыка «Зара» ў 
г. Віцебску. 01.02.2014 далучана да даччынага камунальнага 
вытворчага ўнітарнага прадпрыемства «Спецыялізаванае 
рамонтна-будаўнічае ўпраўленне г. Віцебска». 

70 гадоў таму (1951) заснаваны Глыбоцкі гарадскі Дом культуры ў 
г. Глыбокім як раённы Дом культуры, з 1995 г. – сучасная назва. 

70 гадоў таму (1951) заснавана Лепельская абласная бальніца 
медыцынскай рэабілітацыі для дзяцей з захворваннямі апорна-
рухальнага апарата як Віцебскі абласны касцёва-сухотны 
санаторый. У 1972 г. – перапрафіляваны ў санаторый для 
дзяцей з парушэннем апорна-рухальнага апарату. З 2006 г. – 
сучасная назва. 

70 гадоў таму (1951) заснаваны Полацкі дзяржаўны эканамічны каледж. 
У 1951–1956 гг. – Полацкая сярэдняя сельскагаспадарчая 
школа па падрыхтоўцы старшынь калгасаў.  У 1956–2001 гг. – 
Полацкі сельскагаспадарчы тэхнікум. У 2001–2002 гг. Полацкі 
дзяржаўны аграрна-эканамічны тэхнікум. У 2002–2017 гг. – 
Полацкі дзяржаўны аграрна-эканамічны каледж. З 2017 – 
Полацкі дзяржаўны эканамічны каледж. 

  

 

 

СВЯТА-ТРОІЦКАЯ ЦАРКВА (ВІЦЕБСК) 

260 год з часу пабудовы  

(1761) 

 

 

Віцебская Троіцкая царква на Пескаваціку. У адрозненне ад 

Свята-Троіцкага Маркава манастыра называлася ў народзе «Чорнай».  

Існавала ў XVIII – пачатку XX стст. у Віцебску. Пабудавана як 

уніяцкая царква з дрэва ў 1761 годзе на сродкі кашталяна Тадэвуша 

Францішака Агінскага на месцы старой царквы, вядомай па інвентарах з 

1618 года. У 1839 годзе храм быў перададзены праваслаўным. З’яўлялася 

могільнікавай царквой, была прыпісана да Спаса-Праабражэнскага 

прыходу.  

Вырашана ў традыцыях Віцебскай школы дойлідства. Пяцізрубны 

храм крыжова-цэнтрычнай кампазіцыі. Цэнтральны васьмігранны зруб 

быў завершаны светлавым васьмярыком і накрыты пакатым шатром, які 

пераходзіў у невялікі купалок з галоўкай, 4 прамавугольныя ў плане 

зрубы, арыентаваныя па баках свету, былі накрыты двухсхільнымі дахамі 

з трохвугольнымі франтонамі на тарцах. Да царквы прылягалі вялікая 

шматгранная ў плане абходная галерэя, двух'ярусная званіца з пакатым 

шатром пры ўваходзе (з захаду) і невялікія прыбудовы рызніц па баках 

алтарнага зруба (з усходу). Сцены былі вертыкальна ашаляваны дошкамі з 

23 126 



  65 гадоў таму (1956) заснавана Літоўская сельская бібліятэка ў 
в. Літоўцы Докшыцкага раёна. 

65 гадоў таму (1956) заснавана Зубкоўская сельская бібліятэка ў 
в. Зубкі Лёзненскага раёна. 

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

65 гадоў таму (1956) адкрыта Віцебская школа ДТСААФ. 

65 гадоў таму (1956) заснаваны «Завод зборнага жалезабетону № 3», 
прадпрыемства па вытворчасці будаўнічых матэрыялаў і 
канструкцый у Віцебску. 

60 гадоў таму (1961) адкрылася Асвейская школа-інтэрнат 

Верхнядзвінскага раёна. 

60 гадоў таму (1961) у Віцебску адкрыта гарадская цэнтральная 

дзіцячая бібліятэка. 

60 гадоў таму (1961) у Оршы адкрыта дзіцячая бібліятэка імя 

Н. Крупскай.  

60 гадоў таму (1961) у Віцебску адкрылася радыёатэлье (да 2018 г. – 

ААТ «Віцебскі абласны тэхнагандлёвы цэнтр “Гарант”»). 

60 гадоў таму (1961) выяўлены Прусініцкі манетны скарб каля 

в. Прусінічы Талачынскага раёна. 

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

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

Бешанковіцкага раёна. 

60 гадоў таму (1961) пачалі дзейнічаць кафедры фармацэўтычнай 

хіміі і фармацэўтычнай тэхналогіі Віцебскага медыцынскага 

інстытута. 

60 гадоў таму (1961) адкрыўся санаторый «Лясныя азёры» ва 

Ушацкім раёне. 

60 гадоў таму (1961) пачала працаваць Аршанская ЦЭЦ. 

60 гадоў таму (1961) заснаваны камбінат «Чашнікіспецадзенне» як 

прамкамбінат. З 1988 г. – камбінат прамысловых тавараў. 

З 2000 г. – КУВП з сучаснай назвай. З 2005 г. – ААТ. 

В. П. Грицкевич. – Минск : Наука и техника, 1987. – С. 153–170. 

2. Мазепова, Д. В. Врач-новатор. Карл Иванович Гибенталь / 

Д. В. Мазепова, Ю. С. Небылицын // Новости хирургии. – 2008. – С. 2–8. 

3. Овечкин, Е. Г. Дворяне Врангели фон Гюбентали: к истории 

семьи в Беларуси и России в XIX–XX вв. / Е. Г. Овечкин, Е. Д. Юринова // 

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. – С. 336–347. 

4. Півавар, М. В. Фон Гібенталь (Гюбенталь) Карл Іванавіч / 

М. В. Півавар // Віцебскі раён: краязнаўчыя нарысы / М. В. Півавар ; 

І. А. Абрамава [і інш.] ; уклад. М. В. Півавар ; навук. рэд. А. М. Дарафееў, 

А. М. Дулаў, І. А. Абрамава. – 2008. – С. 164–165.  

5. Хмельницкая, Л. В. «Неутомимый прожектер» (новые 

сведения к биографии Карла фон Гюбенталя) / Л. В. Хмельницкая // 

Невельский сборник : статьи и публикации : по материалам 22 Невельских 

Бахтинских чтений (26–28 июня 2015 г.) / отв. ред. Л. М. Максимовская. – 

СПб.: Лема, 2016.– Вып. 22. – С. 78–86. 

6. Шишанов, В. А. К библиографии публикаций Карла 

Гюбенталя и о нем / В. А. Шишанов // Віцебскі край / рэдкал.: 

Т. М. Адамян [і інш.]. – Мінск, 2016 – Т. 2 : матэрыялы Міжнар. навук.-

практ. канф., прысвеч. 385-годдзю выхаду ў свет «Буквара» Спірыдона 

Собаля, 24 лістап. 2016 г., Віцебск. – Мінск : Нацыянальная б-ка Беларусі, 

2017. – Т. 2. – С. 123–138, 313–325.  

7. Шумин, Н. С. Жизнь под девизом Гиппократа / Н. С. Шумин 

// Здравоохранение. – 2012. – № 2. – С. 74–76. 

8. Эльяшевич, Е. Г. Роль Карла Ивановича Гибенталя в 

фармации и биологии / Е. Г. Эльяшевич, Т. М. Бурганская // Вестник 

фармации (Витебск). – 2013. – № 3. – С. 86–95. 

24 125 



  60 гадоў таму (1961) заснавана прадпрыемства па вытворчасці, 

нарыхтоўцы і рэалізацыі ільновалакна «Віцебскабллён» як 

аблкантора па нарыхтоўцы лёну. З 1976 г. – вытворчае 

аб’яднанне па нарыхтоўках і першаснай апрацоўцы лёну. З 

1988 г. – абласное гасразліковае вытворчае аб’яднанне па 

вытворчасці, нарыхтоўках і першаснай апрацоўцы лёну. З 

1995 г. – дзяржаўнае абласное льноаб’яднанне па вытворчасці, 

нарыхтоўцы лёну. З 1995 г. – ААТ з сучаснай назвай. 

55 гадоў таму (1966) у Віцебску адкрыта ПТВ № 96 радыётэхнікі. З 
2003 г. пасля аб’яднання з ПТВ № 37 – «Віцебскі дзяржаўны 
прафесійна-тэхнічны ліцэй № 1 машынабудавання». 

55 гадоў таму (1966) у Оршы створана гарадское аддзяленне 
Беларускага добраахвотнага таварыства аховы помнікаў 
гісторыі і культуры. 

55 гадоў таму (1966) створаны Мемарыяльны комплекс «Кацюша» 
(«За нашу Савецкую Радзіму») у Оршы ў гонар 25-годдзя 
першага баявога залпа савецкіх рэактыўных мінамётаў БМ-13 
«Кацюша», зробленага 14 ліпеня 1941 г. батарэяй капітана 
І. А. Флёрава. 

55 гадоў таму (1966) адкрыты манумент у гонар герояў Асінторфскага 

камсамольскага падполля ў Дубровенскім раёне. 

55 гадоў таму (1966) пабудаваны Глыбоцкі малочнакансервавы 

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

55 гадоў таму (1966) заснаваны Пліскі льнозавод у г. п. Падсвілле 
Глыбоцкага раёна як аднаагрэгатны льнозавод. 

55 гадоў таму (1966) выяўлена «Абрамава», археалагічны помнік-
гарадзішча і курганныя могільнікі ля в. Абрамава 
Верхнядзвінскага раёна. 

50 гадоў таму (1971) адкрыты Віцебскі індустрыяльны тэхнікум 
(зараз Віцебскі дзяржаўны тэхнічны каледж). 

50 гадоў таму (1971) заснавана Старасельская сельская бібліятэка ў 
в. Старое Сяло Віцебскага раёна.  

вуліцы і вадзянога млына на Віцьбе. Арыгінальнасць канструкцыі млына і 

плаціны выклікалі вялікую цікавасць. Арыгінальны млын прадугадваў 

механізм прыліўных гідраэлектрастанцый. У 1837 годзе Гібенталь 

прадэманстраваў пантонны мост уласнага вынаходніцтва. Наводка моста 

праз Віцьбу займала крыху болей за дзве хвіліны. Пра гэтую 

канструкцыю, вельмі важную для вайсковых мэтаў і засваення новых 

тэрыторый, пісала еўрапейская прэса.  

Карл Гібенталь быў сябрам арганізаванага ў 1826 годзе ў Віцебску 

Беларускага вольнага эканамічнага таварыства. Меў маёнтак у Тулаве. У 

1827 годзе ён стаў уладальнікам маёнтка «Гюбенталь» з 600 десяцінамі 

зямлі. У 1845 годзе былі складзены інвентары маёнтка «Гюбенталь», у які 

ўваходзілі фальваркі Пальміра і Новы Двор, вёскі Псярцы, Слабада, 

Мядзведаўка, Каралёва. У Слабадзе былі пабудаваны каменны паравы 

млын, вінакурны завод, жылыя каменныя пабудовы. Гібенталь прыдумаў 

універсальны плуг, кармарэзку, драбіны для раўнамернага раскідвання 

ўгнаенняў, цыркуль-барану, якая варочалася вакол сваёй восі, капёр для 

забівання паляў, вадачэрпальную машыну, машыну для хуткай фармоўкі 

цэглы.  

Карл Гібенталь узначальваў лютэранскую абшчыну Віцебска, 

дабіўся перадачы лютэранам закрытага раней касцёла піяраў. У 1839 годзе 

будынак быў перабудаваны ў кірху і асвечаны. У 1850 годзе кірха 

пацярпела ад пажару, Гібенталь ахвяраваў грошы для яе аднаўлення.  

24 сакавіка 1839 года Карл Гібенталь звольніўся з пасады 

інспектара Віцебскай управы, застаўся жыць у Віцебску, з’яўляўся 

ганаровым апекуном Віцебскай гімназіі (1845–1847, 1853–1856). 

 Памёр Карл Гібенталь 1 верасня 1858 года, быў пахаваны на 

могілках пры касцёле Святой Варвары.  
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  50 гадоў таму (1971) беларускі літаратуразнавец Мальдзіс Адам 
Восіпавіч знайшоў у бібліятэцы князёў Чартарыйскіх у 
Польшчы «Збор вершаў польскіх і рускіх», вядомы як 
«Аршанскі зборнік». 

50 гадоў таму (1971) заснаваны народны фальклорны гурт «Голас 
спадчыны» Багатырскага сельскага Дома культуры 
Полацкага раёна. 

50 гадоў таму (1971) створаны ўзорны хор «Мара» ў г. Віцебску пры 
СШ № 1 (зараз гімназія № 3 імя А. С. Пушкіна). У 1981 г. 
прысвоена званне «Узорны аматарскі калектыў». 

50 гадоў таму (1971) заснаваны Арэхаўскі льнозавод у гарадскім 

пасёлку Арэхаўск Аршанскага раёна Віцебскай вобласці. З 

1998 года – ААТ. 

50 гадоў таму (1971) створаны Полацкі музей баявой славы як аддзел 

Полацкага краязнаўчага музея. 

45 гадоў таму (1976) у Паставах створаны філіял Вільнюскага завода 
радыёкампанентаў. У 1986 г. ператвораны ў завод «Беліт», з 
1993 г. прыняты ў склад Мінскага вытворчага аб'яднання 
«Гарызонт». Сучасная назва ПВУП «Завод Беліт». 

45 гадоў таму (1976) у Верхнядзвінску ўзведзены новы будынак 
СШ № 2. 

45 гадоў таму (1976) у Наваполацку заснаваны завод «Вымяральнік», 
зараз ААТ «Вымяральнік». 

45 гадоў таму (1976) у Віцебску адкрыты абласны наркалагічны 
дыспансер. 

45 гадоў таму (1976) заснаваны «Наваполацкліфт» як участак па 
абслугоўванні ліфтоў у складзе Віцебскага рамонтна-
мантажнага ўпраўлення трэста «Белліфтрэммантаж». 

45 гадоў таму (1976) адкрыты «Лосвіда», турысцка-аздараўленчы 
комплекс у Гарадоцкім раёне. 

45 гадоў таму (1976) заснаваны Лепельскі электрамеханічны завод. У 
2017 годзе ўвайшоў у склад ААТ «Лепельскі рамонтна-
механічны завод». 

 Нарадзіўся 18 мая 1786 года ў Кашынскім павеце Цвярской 

губерні. Вучыўся ў Гецінгемскім і Марбургскім універсітэтах, дзе 

атрымаў ступень доктара медыцыны. У 1805 годзе быў накіраваны 

палкавым урачом у рускую армію. Прымаў удзел у паходах і баявых 

дзеяннях 1805–1808 гг. У 1810 годзе дэмабілізаваўся, здаў экзамен у 

Віленскім універсітэце, каб атрымаць права на ўрачэбную дзейнасць у 

Расійскай імперыі. Атрымаў званне медыка-хірурга. З чэрвеня 1811 да 

ліпеня 1812 года працаваў у Мінскай урачэбнай управе аператарам і 

інспектарам. У час вайны 1812 года служыў у Першай арміі Барклая-дэ-

Толі, удзельнічаў у Барадзінскім сражэнні. Пасля вайны працаваў 

аператарам Цвярской урачэбнай управы.  

Карл Гібенталь быў выдатным, адораным чалавекам. Быў 

паліглотам, валодаў сям’ю замежнымі мовамі, захапляўся жывапісам, 

скульптурай, дойлідствам. Распрацоўваў новыя хірургічныя інструменты, 

быў вынаходнікам.  

4 верасня 1816 года Карл Гібенталь пераехаў у Віцебск. У 1816–

1838 гг. працаваў інспектарам Віцебскай урачэбнай управы. Звяртаў 

вялікую ўвагу на барацьбу з інфекцыйнымі захворваннямі. Шырокую 

вядомасць Гібенталь атрымаў у час халернай эпідэміі 1830-х гадоў, ён 

стварыў супрацьхалерны камітэт, распрацаваў план барацьбы з халерай у 

горадзе і сваю схему лячэння захворвання, якая аказалася дастаткова 

эфектыўнай. Займаўся гіпнозам і праводзіў з дапамогай яго сеансы 

псіхатэрапіі. У 1817 годзе выдаў брашуру «Описание Жизне-

Магнетического лечения, произведенного на опыте Д. Карлом фон 

Гибенталем». Па-ранейшаму шмат увагі надаваў хірургіі. Карл Гібенталь 

адным з першых пачаў развіваць касцёвапластычную хірургію, праводзіў 

эксперыментальныя аперацыі на жывёлах па перасадцы касцёвай тканкі.  

У Віцебску Карл Гібенталь спачатку пасяліўся на Саборнай 

вуліцы. Зрабіў перад сваім домам тарцавую маставую з кароткіх 

драўляных спілаў аднолькавай трапецавіднай формы. У 1833 годзе ён 

падаў у гарадскую думу прашэнне пра будаўніцтва дома на Падзвінскай 
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  40 гадоў таму (1981) заснаваны гідралагічны заказнік «Балота Мох» 

рэспубліканскага значэння ў Мёрскім раёне. 

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

40 гадоў таму (1981) створаны факультэт падрыхтоўкі замежных 
грамадзян Віцебскага медыцынскага інстытута. 

40 гадоў таму (1981) адкрыты Віцебскі абласны кардыялагічны 

дыспансер. 

40 гадоў таму (1981) заснаваны «Азімут», моладзевы ваенна-

спартыўны клуб у Пастаўскім раёне. 

40 гадоў таму (1981) створаны народны драматычны тэатр у г. Гарадку 

пры гарадскім Доме культуры на базе тэатральнага класа. У 

1991 г. прысвоена званне «Народны аматарскі тэатр». 

40 гадоў таму (1981) створаны народны тэатр сатыры і гумару 
«Фанограф» у г. Гарадку пры гарадскім Доме культуры як 
агітбрыгада «Фанограф». У 1986 г. прысвоена званне 
«Народны аматарскі тэатр» і сучасная назва. 

40 гадоў таму (1981) створаны ўзорны харэаграфічны ансамбль 
«Рамонкі» ў г. Віцебску пры абласным Палацы піянераў і 
школьнікаў (сучасная назва «Віцебскі абласны палац дзяцей 
і моладзі»). У 1991 г. прысвоена званне «Узорны аматарскі 
калектыў». 

40 гадоў таму (1981) пабудаваны новыя карпусы з цэхам прамысловага 

прыгатавання трасты Дубровенскага льнозавода. 

40 гадоў таму (1981) выяўлена радовішча глін Заполле, размешчанае 
паміж вёскамі Заполле і Абалонне Шумілінскага раёна. 
Разведана ў 1984 годзе. 

40 гадоў таму (1981) у гарадскім пасёлку Расоны быў адкрыты 
Музей баявой садружнасці беларускіх, рускіх, латышскіх і 
літоўскіх партызан у гады Вялікай Айчыннай вайны. 

40 гадоў таму (1981) заснаваны кліматабальнеалагічны курорт Ушачы. 

35 гадоў таму (1986) аршанскі краязнавец А. М. Сярожкін стварыў у 
Оршы клуб аматараў гісторыі і старажытнасцяў «Повязь». 

Пецярбург, 2009. – С. 98–103. 

6. Півавар, М. В. Абрамовіч Антон Іванавіч / М. В. Півавар // 

Віцебскі раён: краязнаўчыя нарысы / М. В. Півавар ; І. А. Абрамава [і 

інш.] ; уклад. М. В. Півавар ; навук. рэд. А. М. Дарафееў, А. М. Дулаў, 

І. А. Абрамава. – 2008. – С. 158. 

7. Смолік, А. І. Антон Абрамовіч – кампазітар, этнамузыколаг, 

педагог: жыццёвы шлях і творчая спадчына выдатнага дзеяча беларуская 

культуры / А. І. Смолік. – Народная асвета. – 2015. – № 5. – С. 86–88.  

8. Смолик, А. И. Фольклоризм как особенность творческого 

наследия Антона Абрамовича / А. И. Смолик // Культура Беларуси: реалии 

современности : VII Междунар. науч.-практ. конф., посвящ. Году малой 

родины в Республике Беларусь : сборник научных статей. – Минск : 

Белорусский государственный университет культуры и искусств,  2018. – 

С. 217–222. 
 

 

 

ГІБЕНТАЛЬ  

КАРЛ ІВАНАВІЧ 

235 год з дня нараджэння  

(1786) 

 

 

Гібенталь (Гюбенталь) Карл Іванавіч – хірург, доктар 

медыцыны, першаадкрывальнік гіпсу для медыцыны, заснавальнік 

касцёвапластычнай хірургіі.  
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  35 гадоў таму (1986) на базе філіяла інстытута «Гіпрааграсяльбуд» 
створаны Віцебскі абласны праектна-тэхналагічны аддзел 
Беларускага філіяла «ВПТІ АГРАБУД». 

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

Аршанскага раёна. 

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

35 гадоў таму (1986) створаны ўзорны ансамбль спартыўнага бальнага 

танца «Фэст» у г. Віцебску пры Палацы культуры чыгуначнікаў, 

з 2007 г. дзейнічае пры Цэнтры культуры «Віцебск». У 1994 г. 

прысвоена званне «Узорны аматарскі калектыў». 

35 гадоў таму (1986) створаны ўзорны хор хлопчыкаў у г. Віцебску 

пры СШ № 1 (зараз гімназія № 3 імя А. С. Пушкіна). У 1993 

г. прысвоена званне «Узорны аматарскі калектыў». 

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

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

званне «Народны аматарскі калектыў». 

35 гадоў таму (1986) створаны народны вакальна-інструментальны 
ансамбль «Альянс» у в. Ноўка Віцебскага раёна пры 
Віцебскім раённым Доме культуры. 

35 гадоў таму (1986) створаны народны ансамбль народнай песні 
«Світанак» у г. п. Руба Віцебскага раёна пры Палацы культуры 
і тэхнікі ВА «Даламіт». У 1997 г. прысвоена званне «Народны 
аматарскі калектыў». 

35 гадоў таму (1986) створаны народны клуб народных майстроў і 
самадзейных мастакоў «Крыніца» ў г. Глыбокае пры 
раённым Доме культуры. З 2001 г. працуе пры гарадскім 
Цэнтры традыцыйнай культуры і народнай творчасці. У 
1987 г. прысвоена званне «Народны аматарскі клуб». 

30 гадоў таму (1991) у Віцебску пачала праводзіцца міжнародная 
(з 1992 г.) навуковая канферэнцыя «Шагаловские чтения», 
прысвечаная праблемам вывучэння жыцця і творчасці 

М. Шагала. 

пецярбургскімі музычнымі крытыкамі і цёпла ўспрынята публікай. 

Нягледзячы на тое, што як кампазітар Антон Абрамовіч не атрымаў 

прафесійнай адукацыі, яго творы карысталіся вялікім поспехам, 

выдаваліся ў нотных зборніках. У гісторыі беларускай музыкі ён першы 

ўключыў беларускі песенны і танцавальны фальклор у свае музычныя 

творы і паклаў пачатак выкарыстанню беларускага фальклору ў 

прафесійнай творчасці. Ён напісаў каля 50 фартэпіянных і вакальных 

твораў, сярод якіх фантазіі, варыяцыі, паланэзы, вальсы, мазуркі, маршы, 

рамансы, апрацоўкі беларускіх народных песень і інш. Асобнае месца ў 

творчай спадчыне Абрамовіча займае фартэпіянная паэма «Беларускае 

вяселле», дзе ўпершыню ў аснову твора прафесійнага кампазітара 

пракладзены сюжэт вясельнага абраду. Гэты яскравы, каларытны твор не 

страціў свайго гісторыка-этнаграфічнага і мастацкага значэння і да нашага часу.  

У Віцебск Антон Абрамовіч прыязджаў час ад часу, каб 

пацвердзіць дакументы на права пражывання ў Пецярбурзе. Разам з ім у 

Пецярбурзе пражывалі маці і сёстры Ганна і Іаанна. Памёр Антон 

Абрамовіч пасля 1854 года. 
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  30 гадоў таму (1991) раённая газета «Шлях перамогі» была 
перайменавана ў «Веснік Глыбоччыны». 

30 гадоў таму (1991) рэканструяваны Петрапаўлаўскі касцёл, помнік 
драўлянага дойлідства ў в. Дрысвяты Браслаўскага раёна. 

30 гадоў таму (1991) заснаваны «ВітТочпрыбор» у г. Віцебску, 
прадпрыемства па выкананні навукова-даследчых і 
вопытна-канструктарскіх работ. 

30 гадоў таму (1991) створаны Віцебскі маладзёжны хор у 1991 г. у 
г. Віцебску пры Музычнай гасцёўні (з 2007 г. – музей 
«Цэнтр сучаснага мастацтва»). У 1992 г. прысвоена званне 
«Народны аматарскі калектыў». 

30 гадоў таму (1991) створаны ўзорны аркестр народных 
інструментаў у г. Віцебску пры дзіцячай музычнай школе № 1. 
У 1997 г. прысвоена званне «Узорны аматарскі калектыў». 

30 гадоў таму (1991) створаны народны клуб аматараў фларыстыкі 
«Анюта» ў г. Віцебску як гурток «Акадэмія фларыстыкі». З 
1994 г. працуе пры гарадскім Цэнтры народных рамёстваў і 
мастацтваў «Задзвінне» (сучасная назва «Культурна-
гістарычны комплекс «Залатое кальцо г. Віцебска 
«Дзвіна»). У тым жа годзе прысвоена званне «Народны 
аматарскі калектыў» і сучасная назва. 

30 гадоў таму (1991) заснавана Віцебская абласная СДЮШАР 
прафсаюзаў па цяжкай атлетыцы і боксу «Спортальянс» у 
г. Віцебску. 

30 гадоў таму (1991) утвораны Віцебскі філіял навукова-даследчага 
клінічнага інстытута радыяцыйнай медыцыны і 
эндакрыналогіі (зараз Клініка ВДМУ). 

30 гадоў таму (1991) створаны народны тэатр песні і музыкі 
«Мерхавім» у г. Віцебску пры гарадскім Цэнтры культуры. 
У 1995 г. прысвоена званне «Народны аматарскі калектыў». 

30 гадоў таму (1991) створаны народны камерны аркестр народных 
інструментаў выкладчыкаў ДМШ № 1 у г. Віцебску пры 
дзіцячай музычнай школе № 1. У 2008 г. прысвоена званне 
«Народны аматарскі калектыў». 

«Віцебскі край», прысвеч. Году малой радзімы, 21 лістап. 2019 г., Віцебск / 

рэдкал.: Т. М. Адамян [і інш.]. – Мінск : Нацыянальная б-ка Беларусі, 

2020. – С. 120–125. 

 
АБРАМОВІЧ 

АНТОН ІВАНАВІЧ 

210 год з зня нараджэння  

(1811) 

 

Абрамовіч Антон Іванавіч – піяніст, кампазітар, педагог. 

Нарадзіўся каля 1811 года ў Віцебскім павеце ў збяднелай шляхецкай 

сям’і. Музыцы вучыўся ў бацькі – Івана Васілевіча, настаўніка музыкі, які 

зарабляў на жыццё прыватнымі ўрокамі ў заможных сем’ях. У юнацкія 

гады Антон Абрамовіч таксама працаваў настаўнікам музыкі ў шляхецкіх 

сем’ях, пераязджаючы з месца на месца. У канцы 1832 года ён пераязджае 

ў Пецярбург, дзе ў хуткім часе заваяваў прызнанне як таленавіты 

выканаўца і высокапрафесійны педагог. Яго метад навучання ігры на 

фартэпіяна карыстаўся ў Пецярбурзе вялікай папулярнасцю, і многія з яго 

навучэнцаў дасягнулі значных поспехаў. 

У 1846 годзе Абрамовіч распачаў працу над вучэбным 

дапаможнікам для піяністаў-педагогаў «Школа для фартэпіяна», але 

невядома, ці была яна скончана. Акрамя педагагічнай Антон Абрамовіч 

займаўся канцэртнай дзейнасцю, якая была высока адзначана 
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  30 гадоў таму (1991) створаны народны тэатр ігры «Лёлі» ў 

г. Браславе пры гарадскім Доме культуры. У 1997 г. 

калектыву прысвоена званне «Народны аматарскі 

калектыў». 

30 гадоў таму (1991) заснаваны Браслаўскі хлебазавод як філіял 

РУВП «Віцебскхлебпрам». 

30 гадоў таму (1991) заснаваны заслужаны аматарскі фальклорны 

ансамбль «Паазер`е» пры Пастаўскай музычнай школе  

(дзіцячая школа мастацтваў імя А. Тызенгаўза). У 1993 г. 

прысвоена званне «Народны самадзейны калектыў». У 2003 г. – 

«Заслужаны аматарскі калектыў». 

30 гадоў таму (1991) створана народнае аматарскае аб'яднанне 

«Сустрэча з цудоўным» у в. Зялёнка Лепельскага раёна пры 

сельскім Доме культуры. У 2003 г. прысвоена званне 

«Народны аматарскі калектыў». 

30 гадоў таму (1991) у Віцебску заснавана медыцынскае 

прадпрыемства па распрацоўцы і вытворчасці медыцынскіх 

вырабаў для акушэрства і гінекалогіі «Сімург» як малае 

навукова-прадукцыйнае прадпрыемства. З 2000 г. – ЗАТ з 

сучаснай назвай. 

30 гадоў таму (1991) заснаваны «Лукомльэнергамантаж» у 

Чашніцкім раёне як малае дзяржаўнае прадпрыемства на 

базе Лукомскага ўчастка Смаленскага мантажнага 

ўпраўлення трэста «Цэнтрэнергамантаж». З 1992 г. – 

арэнднае прадпрыемства са змешанай формай уласнасці з 

сучаснай назвай. З 1997 г. – ААТ. 

30 гадоў таму (1991) у Наваполацку заснавана прадпрыемства 

«Лігмод», якое спецыялізуецца ў галіне будаўніча-

мантажных работ і паслуг для хімічнай і 

нафтаперапрацоўчай прамысловасці. 
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  30 гадоў таму (1991) у Оршы створана прадпрыемства «Орбіс» як 

ТАА па выпуску прадукцыі для матэрыяльна-тэхнічнага 

забеспячэння паліўна-энергетычнага комплексу. 

30 гадоў таму (1991) у сувязі з уступленнем у сілу з 1 ліпеня 1991 г. 

Закона «О Хозяйственном Суде в Республике Беларусь» 

быў утвораны Гаспадарчы суд Віцебскай вобласці. 

30 гадоў таму (1991) Лепельскі народны клуб народных майстроў і 

самадзейных мастакоў «Скарбонка» атрымаў званне 

«Народны аматарскі калектыў». 

25 гадоў таму (1996) заснаваны Верхневілейскі гідралагічны заказнік 

у Докшыцкім раёне. 

25 гадоў таму (1996) створана тэатральная студыя «Дарослыя дзеці», 

дзейнічае ў гімназіі № 8 г. Віцебска. У 2003 г. атрымала 

званне «Узорны аматарскі калектыў». 

25 гадоў таму (1996) створаны ансамль «Сунічкі» ў в. Стаі 

Лепельскага раёна пры Стайскай дзіцячай школе 

мастацтваў традыцыйнай культуры. У 2000 годзе прысвоена 

званне «ўзорны». У 2013 годзе – «Заслужаны аматарскі 

калектыў Рэспублікі Беларусь». 

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

рэгіянальная тэлекампанія. 

25 гадоў таму (1996) заснаваны Пастаўскі мэблевы цэнтр як 
дрэваапрацоўчае прадпрыемства прыватнага прадпрымальніка 
А. М. Бабічава. 

25 гадоў таму (1996) пачаў праводзіцца пленэр імя Язэпа Драздовіча 
на Віцебшчыне як рэспубліканскае мерапрыемства ў 
месцах, звязаных з творчасцю Я. Драздовіча. 

25 гадоў таму (1996) пачаў праводзіцца міжнародны фестываль 
арганнай музыкі «Званы Сафіі» ў Полацку. 

25 гадоў таму (1996) заснаваны ландшафтны заказнік 
рэспубліканскага значэння «Сіньша» ў Расонскім раёне. 

скончыў тэхнікум. У 1958–1970 гг. працаваў трэнерам па спартыўнай 

гімнастыцы ДЮСШ № 1 г. Віцебска, з 1970 – трэнерам спецыялізаванай 

ДЮШАР (па спартыўнай гімнастыцы) ФСТ «Дынама». Спачатку 

трэніраваў хлопчыкаў, першая вучаніца Дзмітрыева Ала Ітсан за пяць гадоў 

трэніровак стала першым у Віцебску майстрам спорту па спартыўнай 

гімнастыцы, у 1960 годзе выйграла рэспубліканскія спаборніцтвы. 

На працягу 20 год Вікенцій Дзмітрыеў быў трэнерам зборнай 

Савецкага Саюза па спартыўнай гімнастыцы, выхаваў алімпійскіх 

чэмпіёнак Ларысу Петрык (абсалютная чэмпіёнка СССР, 1964; чэмпіёнка 

Еўропы, 1965; чэмпіёнка свету, 1966; алімпійская чэмпіёнка, 1968 (два 

залатыя і адзін бронзавы медалі на алімпіядзе ў Мехіка); Тамару Лазаковіч 

(чэмпіёнка свету, 1970; абсалютная чэмпіёнка Еўропы, 1971; абсалютная 

пераможца Спартакіяды народаў СССР, чэмпіянату свету, 1971; 

алімпійская чэмпіёнка, 1972 (залаты, срэбны і два бронзавыя медалі на 

алімпіядзе ў Мюнхене); чэмпіёнку свету Таццяну Аржанікаву (1978). 

Акрамя таго знакамітым трэнерам падрыхтаваны звыш за 10 чэмпіёнаў 

СССР, больш за 40 майстроў спорту. Школа Вікенція Дзмітрыева стала 

адным з цэнтраў спартыўнай гімнастыкі сусветнага ўзроўню. 

21 верасня 1972 года Вікенцію Дзмітрыеву прысвоена званне 

«Ганаровы грамадзянін г. Віцебска». 

У 1973 годзе ў складзе зборнай СССР Вікенцій Дзмітрыеў і 

Тамара Лазаковіч здзейснілі двухмесячнае турнэ па ЗША з паказальнымі 

выступленнямі, былі на прыёме ў прэзідэнта ЗША Рычарда Ніксана. 

Мэрыя горада Чыкага прысвоіла Вікенцію Дзмітрыеву званне «Ганаровы 

грамадзянін горада».  

Вікенцій Дзмітрыеў узнагароджаны ордэнам Працоўнага 

Чырвонага Сцяга, двума ордэнамі «Знак Пашаны». У 2011 годзе Вікенцій 

Дзмітрыеў быў адзначаны нагрудным знакам Нацыянальнага алімпійскага 

камітэта Рэспублікі Беларусь «За заслугі ў развіцці алімпійскага руху ў 

Рэспубліцы Беларусь».  

Памёр Вікенцій Дзмітрыевіч Дзмітрыеў 4 кастрычніка 2019 года. 
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  25 гадоў таму (1996) адкрыта «Слабодка», база адпачынку 

дзяржаўнай прыродаахоўнай установы «Нацыянальны парк 

“Браслаўскія азёры”» ў Браслаўскім раёне. 

25 гадоў таму (1996) заснавана «Ланатэкс» у г. Гарадку Віцебскай 

вобласці, сумеснае прадпрыемства па вытворчасці 

ворсавага палатна з авечай воўны і вырабаў з яго. 

25 гадоў таму (1996) пачаў праводзіцца пленэр памяці І. Хруцкага на 

Віцебшчыне як рэспубліканскі, з пачатку 2000-х – 

міжнародны, з 2006 г. – штогадовы. 

25 гадоў таму (1996) створаны завод «Ветразь» у г. п. Бягомль 

Докшыцкага раёна як РУП на базе філіяла Віцебскага завода 

радыёдэталяў «Маналіт». З 2013 г. – ААТ «Завод «Ветразь». 

25 гадоў таму (1996) пачаў выдавацца часопіс «Веснік Віцебскага 

дзяржаўнага ўніверсітэта». 

25 гадоў таму (1996) створаны тэатр мініяцюр «Кураж» у г. п. Руба 

пры Палацы культуры і тэхнікі ВА «Даламіт». З 2003 г. 

дзейнічае пры Палацы культуры. У 2007 г. прысвоена 

званне «Народны аматарскі калектыў». 

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

падарожжаў і экскурсій. 

25 гадоў таму (1996) заснавана «Альянспласт», прадпрыемства па 
вытворчасці палімернай тары ў свабоднай эканамічнай зоне 
«Віцебск» як вытворчая камецыйная фірма «Альянс». 

25 гадоў таму (1996) створаны аркестр народных інструментаў у 
г. Віцебску пры Доме культуры чыгуначнікаў на базе 
ўзорнага аркестра народных інструментаў. У 2002 г. 
прысвоена званне «Народны аматарскі калектыў». 

25 гадоў таму (1996) створаны вакальна-харавы калектыў «Дзвіна» ў 
г. Віцебску пры абласным аб'яднанні па арганізацыі 
пазашкольнай работы з дзецьмі і падлеткамі. У 2004 г. 
прысвоена званне «Узорны аматарскі калектыў». 
 

 

 

ДЗМІТРЫЕЎ 

ВІКЕНЦІЙ ДЗМІТРЫЕВІЧ 

90 год з дня нараджэння  

(1931) 

 

Дзмітрыеў Вікенцій Дзмітрыевіч – беларускі трэнер па 

спартыўнай гімнастыцы, заснавальнік віцебскай школы спартыўнай 

гімнастыкі, заслужаны трэнер СССР (1966), заслужаны трэнер БССР 

(1964), заслужаны дзеяч фізічнай культуры Беларусі (1968), заслужаны 

настаўнік Беларусі (1965). Ганаровы грамадзянін г. Віцебска. 

Нарадзіўся 29 сакавіка 1931 года ў с. Гаранава Ленінградскай 

вобласці, у 1935 годзе сям’я пераехала ў Ленінград, перажыла блакаду 

горада ў час Вялікай Айчыннай вайны. Пасля заканчэння 8 класаў 

працаваў вучнем механіка ў майстэрні дакладных прыбораў 

Тэхналагічнага інстытута імя Ленсавета. Адначасова скончыў 

дзесяцігодку. У 1945 годзе пачаў займацца спартыўнай гімнастыкай, быў 

чэмпіёнам Ленінграда. Далей займацца гімнастыкай не дазволіла 

сур’ёзная траўма калена. У 1951 годзе быў прызваны на ваенную службу, 

служыў у г. Ліепаі. У Доме афіцэраў трэніраваў дзяцей ваеннаслужачых, 

выступаў за армейскую зборную. На адным са спаборніцтваў дырэктар 

Віцебскага тэхнікума фізічнай культуры Леанід Кім запрасіў Вікенція 

Дзмітрыева ў Віцебск. 

Вікенцій Дзмітрыеў прыехаў у Віцебск вучыцца ў тэхнікуме 

фізічнай культуры, у 1956 годзе пачаў трэнерскую работу. У 1958 годзе 
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  25 гадоў таму (1996) створаны вакальны ансамбль «Рэзананс» пры 

культурна-дзелавым цэнтры «Віцебск» (сучасная назва 

Цэнтр культуры «Віцебск»). У 2006 годзе прысвоена званне 

«Народны аматарскі калектыў». 

25 гадоў таму (1996) заснавана «Вітма», прадпрыемства па вытворчасці 

скураных галантарэйных вырабаў і загатовак для абутку. 

25 гадоў таму (1996) створана студыя сучаснага танца «Паралелі» ў 

г. Віцебску пры СШ № 1 (гімназія № 3 імя А. С. Пушкіна). 

У 2006 г. прысвоена званне «Узорны аматарскі калектыў». 

25 гадоў таму (1996) пачаў праходзіць міжнародны выставачны 

праект «Акварэльная сябрына» ў Віцебску, заснавальнік – 

творчае аб'яднанне «Віцебская акварэль». 

25 гадоў таму (1996) створаны нацыянальны яўрэйскі вакальна-

харэаграфічны ансамбль «Віцебскія дзяўчаты» пры гурце 

«Хасдэй Давід». З 2001 г. дзейнічае пры Цэнтры культуры 

«Віцебск». У 2001 г. прысвоена званне «Народны аматарскі 

калектыў». 

25 гадоў таму (1996) заснаваны Коханаўскі трубны завод 
«Белтрубпласт» у г. п. Коханава Талачынскага раёна. 

20 гадоў таму (2001) у Друцку была адноўлена царква ў імя 
Нараджэння Багародзіцы. 

20 гадоў таму (2001) створаны духавы аркестр у г. Оршы пры 
дзіцячай школе мастацтваў № 2. У 2006 г. прысвоена званне 
«Узорны аматарскі калектыў». 

20 гадоў таму (2001) створаны тэатральны калектыў «ТэСт» на базе 
СШ № 4. У 2008 г. прысвоена званне «Узорны аматарскі 
калектыў». 

20 гадоў таму (2001) створаны народны калектыў буфанады «Маска» 
ў г. Віцебску пры клубе прыватнага УП «Галант» 
грамадскага аб'яднання «Беларускае таварыства глухіх». У 
2006 г. прысвоена званне «Узорны аматарскі калектыў». 

  

А. В. Скорабагатчанка // Беларуская энцыклапедыя : у 18 т. / рэдкал.: 

Г. П. Пашкоў і інш.. – Мінск : БелЭн імя П. Броўкі, 2003. – Т. 17 : 

Хвінявічы – Шчытні. – С. 393. 
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8. Тамара Шафранова [Электронный ресурс] // Витебская 

областная филармония. – Режим доступа: https://vitebsk-

fil.by/ispolniteli/tamara-shafranova. – Дата доступа: 10.09.2020. 

9. Шафранова Тамара Александровна // Большой белорусский 

энциклопедический словарь / редкол.: Т. В. Белова (гл. ред.) [и др.]. – 

Минск : БелЭн імя П. Броўкі, 2011. – С. 381. 

10. Шафранова Тамара Александровна // Республика Беларусь : 

энциклопедия : [в 7 т.] / редкол.: Г. П. Пашков [и др.]. – Минск : БелЭн імя 

П. Броўкі, 2008. – Т. 7 : Снегирь–Ящерицын. – С. 572. 

11. Шафранова, Т. А. Единственному в мире октету балалаек – 

35 / Т. А. Шафранова ; беседовала Е. Алимова // Витебский проспект. – 

2009. – 22 янв. – С. 4–5. 

12. Шафранова, Т. А. Услышать трепетное звучание струны... / 

Т. А. Шафранова ; беседовала Н. Мацаберидзе // Вiцебскі рабочы. – 

2006. – 10 сак. – С. 8. 
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  20 гадоў таму (2001) створана аматарскае аб'яднанне ветэранаў 

вайны ў Афганістане «З болем у сэрцы» ў пасёлку 

Акцябрскі Віцебскага раёна пры сельскім Доме культуры. У 

2003 г. прысвоена званне «Народны аматарскі калектыў». 

20 гадоў таму (2001) адкрыты Шаркаўшчынскі раённы Цэнтр 

рамёстваў. 

20 гадоў таму (2001) створаны народны клуб нацыянальнай кухні і 

беларускай гульні «Дубровенскія прысмакі» пры раённым 

арганізацыйна-метадычным цэнтры аддзела культуры 

Дубровенскага райвыканкама. У 2004 г. – прысвоена званне 

«Народны аматарскі калектыў». 

20 гадоў таму (2001) створаны народны клуб нацыянальных культур 

«Дружба» ў в. Ільюшына Ушацкага раёна пры сельскім 

Доме культуры. У 2004 г. прысвоена званне «Народны 

аматарскі калектыў». 

20 гадоў таму (2001) створана фальклорнае аматарскае аб’яднанне 

«Глыбінка» ў в. Калінаўка Дубровенскага раёна пры 

сельскім Доме культуры. У 2007 г. прысвоена званне 

«Узорны аматарскі калектыў». 

20 гадоў таму (2001) створана Наваполацкае дзяржаўнае вучылішча 

алімпійскага рэзерву. 

15 гадоў таму (2006) адкрыты гарадскі Дом рамёстваў у г. Дзісна 

Мёрскага раёна. 

15 гадоў таму (2006) быў рэстаўрыраваны Бігосаўскі чыгуначны 

вакзал Верхнядзвінскага раёна. 

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

жаночай бялізны і адзення ў г. Віцебску. 

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

пашыве трыкатажных і гарсэтных вырабаў у г. Віцебску як 

ТАА. 

  

працуе на базе Віцебскай абласной філармоніі. 

Выканаўчай манеры Тамары Шафранавай уласцівы тонкае 

адчуванне стылістыкі твора, багатая палітра дынамічных адценняў, 

эмацыянальная выразнасць музычных вобразаў. 

Тамара Шафранава выхавала рад лаўрэатаў рэспубліканскіх і 

міжнародных конкурсаў. Сярод яе вучняў – заслужаны артыст Расіі Ігар 

Талашоў, лаўрэат міжнародных конкурсаў, стваральнік папулярнага ў 

Карэліі ансамбля «Exprompt» Аляксей Клешчанка, салістка актэта 

балалаек Віцебскай абласной філармоніі Людміла Шчэрбіна.  
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  15 гадоў таму (2006) адкрыты Віцебскі раённы Дом культуры ў в. 

Ноўка Віцебскага раёна пасля рэарганізацыі Ноўкінскага 

сельскага і Віцебскага раённага Дамоў культуры. 

15 гадоў таму (2006) створаны ўзорны харэаграфічны калектыў 

«Акцэнт» на базе СШ № 40 і Цэнтра творчасці дзяцей і 

моладзі Першамайскага раёна г. Віцебска. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ШАФРАНАВА 

ТАМАРА АЛЯКСАНДРАЎНА 

75 год з зня нараджэння  

(1946) 

 

Шафранава Тамара Аляксандраўна – беларускі дырыжор, 

педагог, выканаўца. Заслужаная артыстка Беларусі (1975). Лаўрэат 

ганаровага звання «Чалавек года Віцебшчыны-2008». 

Нарадзілася 21 лютага 1946 года ў г. Віцебску. У 1962 годзе 

скончыла Віцебскае музычнае вучылішча па класе балалайкі. У 1971 

годзе – Беларускую дзяржаўную кансерваторыю па спецыяльнасцях 

балалайкі і дырыжыравання. 3 1971 года педагог па класах балалайкі і 

аркестравага дырыжыравання, адначасова кіраўнік і салістка актэта 

балалаек, кіраўнік і дырыжор аркестра рускіх народных інструментаў 

Віцебскага музычнага вучылішча (1971–1992).  

У 1973 годзе Тамара Шафранава стала арганізатарам і мастацкім 

кіраўніком актэта балалаек. У 1973–2000 гг. выконвала ў актэце партыі 

першай балалайкі прымы. Лаўрэат І Рэспубліканскага і Усесаюзнага 

конкурсаў артыстаў эстрады (1974), рэспубліканскіх конкурсаў харавых і 

аркестравых калектываў. У 1975 годзе Тамара Шафранава атрымала 

званне «Заслужаная артыстка БССР» за перамогу ў конкурсах і актыўную 

канцэртную дзейнасць. З 1989 года актэт балалаек «Віцебскія віртуозы» 
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90 гадоў таму (1931) у Віцебску здадзены ў эксплуатацыю маслабойны 

завод (зараз маслаэкстракцыйны завод). 

70 гадоў таму (1951) заснавана дзіцячая бібліятэка ў г. п. Шаркаўшчына. 

15 гадоў таму (2006) створаны першы ў Дубровенскім раёне аграгарадок 

у в. Сваташыцы. 

1 студзеня – 100 гадоў таму (1921) нарадзіўся Белавусаў Уладзімір 

Пракопавіч (1921–2006), беларускі мастак кіно, 

заслужаны дзеяч мастацтваў Беларусі, 

ураджэнец в. Слабодка Шумілінскага раёна. 

1 студзеня – 90 гадоў таму (1931) заснаваны Віцебскі аэраклуб 

ДТСААФ (у 1980 г. прысвоена імя А. К. Гараўца). 

1 студзеня – 70 гадоў таму (1951) нарадзіўся Белавус Анатоль 
Іванавіч, беларускі вучоны ў галіне 
мікраэлектронікі, член-карэспандэнт АН Беларусі 
(2014), доктар тэхнічных навук, прафесар. 
Заслужаны вынаходнік Рэспублікі Беларусь (2001). 
Ураджэнец в. Драбушова, Бешанковіцкага раёна. 

1 студзеня – 70 гадоў таму (1951) нарадзіўся Талочка Мікалай 
Канстанцінавіч, беларускі вучоны, фізік, 
доктар фізіка-матэматычных навук, прафесар, 
ураджэнец п. Баравуха Полацкага раёна. 

1 студзеня – 65 гадоў таму (1956) у Мёрах уведзены ў строй 
ільнозавод. 

2 студзеня – 100 гадоў таму (1921) нарадзіўся Маркаў Аляксей 

Іванавіч (1921–1966), Герой Савецкага Саюза 

(1945), удзельнік вызвалення Оршы. 

Ураджэнец в. Рэпнікава Маскоўскай губерні. 

 

К. А. Змигродзкий. – Витебск : [б. и.], 1911. – 18 с., [2] л. ил., табл. ; 18 см.  

4. Змигродский Константин Антонович // Деятельность 

Витебской ученой архивной комиссии (1909–1919) : документы и 

материалы [Электронный ресурс] / Национальная библиотека Беларуси, 

Витебская областная библиотека имени В. И. Ленина, Витебский 

областной краеведческий музей, Национальный исторический архив 

Беларуси [и др.] ; под науч. ред. Т. В. Кузьминич. – Минск : Национальная 

б-ка Беларуси, 2017. – 1 электрон. оптич. диск (DVD-R). 

5. Падліпскі, А. М. Змігродскі Канстанцін Антонавіч / 

А. М. Падліпскі // Беларуская энцыклапедыя : у 18 т. / рэдкал.: 

Г. П. Пашкоў (гал. рэд.) [і інш.]. – Мінск : БелСЭ, 1998. – Т. 7. – С. 97. 

6. Півавар, М. В. Змігродскі Канстанцін Антонавіч / 

М. В. Півавар // Даследчыкі Полацка-Віцебскай даўніны XVI ст. – 1944 г. : 

даведнік / М. В. Півавар. – Віцебск : Віцебская абл. друкарня, 2006. – С. 13. 

7. Подлипский, А. М. Витебские художники – современники 

Пэна / А. М. Подлипский // Ю. Пэн і яго час : матэрыялы навук. канф., 

Віцебск, 23–24 снеж. 1997 г. / склад. І. П. Холадава ; рэдкал. Г. У. Савіцкі 

[і інш.]. – Мінск : Медисонт, 2008. – С. 43–45. 

8. Подлипский, А. Первая экскурсия в Бешенковичах / 

А. Подлипский // Зара (Бешанковiчы). – 2008. – 11 сак. – С. 3–4. 

9. Русецкий, А. В. Художественная культура Витебска с 

древности до 1917 года / А. В. Русецкий, Ю. А. Русецкий ; худ. 

В. Г. Загородний. – Мінск : БелЭн, 2001. – 288 с.: ил. 

10. Шишанов, В. К истории нумизматической коллекции музея 

Витебской ученой архивной комиссии / В. Шишанов, О. Давидовская // 

Банковский вестник. – 2020. – № 5. – С. 62–65.  

11. Шишанов, В. А. Константин Змигродский – художник, 

краевед и музейный деятель / В. А. Шишанов // Актуальные проблемы 

источниковедения: материалы V Междунар. науч.-практ. конф. к 110-летию 

Витебской ученой архивной комиссии, Витебск, 25–26 апреля 2019 г. – 

Витебск : ВГУ имени П. М. Машерова, 2019. – С. 375–379. 
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  3 студзеня – 70 гадоў таму (1951) нарадзіўся Ананчанка Канстанцін 

Ануфрыевіч (1951–2009), беларускі вучоны ў 

галіне методыкі выкладання матэматыкі, 

доктар педагагічных навук, прафесар. Пад яго 

кіраўніцтвам створаны першы нацыянальны 

вучэбна-метадычны комплекс па алгебры і 

пачатках аналізу для класаў з паглыбленым 

вывучэннем матэматыкі. Ураджэнец 

в. Казуліна Верхнядзвінскага раёна. 

3 студзеня – 15 гадоў таму (2006) у Браслаўскім раёне вёска Опса 

стала аграгарадком. 

5 студзеня – 70 гадоў таму (1951) нарадзілася Кароткая Таццяна 

Пятроўна, беларускі філосаф, доктар 

філасофскіх навук, прафесар, ураджэнка 

в. Анеліна Талачынскага раёна. 

6 студзеня – 200 гадоў таму (1821) нарадзіўся Дудышкін Сцяпан 

Сямёнавіч (1821–1866), журналіст, літаратурны 

крытык, ураджэнец г. Віцебска. 

6 студзеня – 50 гадоў таму (1971) Аршанскі станкабудаўнічы завод 

«Чырвоны барацьбіт» і завод лёгкага 

машынабудавання «Легмаш» узнагароджаны 

ордэнам Працоўнага Чырвонага Сцяга. 

7 студзеня – 235 гадоў таму (1786) нарадзіўся Шыльдэр Карл (сапр. 

Аляксандр Андрэевіч 1786–1854), расійскі 

ваенны інжынер, генерал-інжынер і генерал-

ад'ютант, вынаходнік і рацыяналізатар у галіне 

ваеннай тэхнікі, стваральнік першай у свеце 

браніраванай падводнай лодкі-ракетаносца, 

удзельнік Бабруйскай абароны 1812 г., ураджэнец 

маёнтка Сіманава Віцебскай губерні. 

  

музей ВВАК. З’яўляецца аўтарам шэрагу вокладак і ілюстрацый да 

выданняў ВВАК: першая кніга «Полоцко-Витебской старины» (1911 г., 

вокладка, партрэт П. А. Сталыпіна), «Каталог монет и медалей музея ВУАК» 

(1911), «Экскурсия Витебской ученой архивной комиссии 14 мая 1911 г. в 

местечко Бешенковичи» (вокладка і ілюстрацыі: «Переправа французов через 

р. Двину в Бешенковичах. 1812 г.», партрэт Напалеона), «Польский военный 

флот» (1911 г., вокладка для брашуры), малюнкі да артыкула П. М. 

Красавіцкага «Памятники церковной старины Полоцко-Витебского края и их 

охранение». Распрацаваў праект нагруднага знака ВВАК. Стварыў каталог 

музея ВВАК і каталог манет і медалёў ВВАК. 

З 1913 года працаваў дырэктарам Польскага музея ў Раперсвіле 

(Швейцарыя), у якім захоўвалася польская бібліятэка ў выгнанні, 

эмігранцкія архівы, урна з сэрцам Тадэвуша Касцюшкі. У 1917–1924 гг. 

выканаў памятныя медалі ў гонар Т. Касцюшкі, Я. Дамброўскага, 

Г. Сянкевіча і інш. У 1927 годзе калекцыя была перавезена ў Польшчу. 

Канстанцін Змігродскі атрымаў месца саветніка ў дырэкцыі дзяржаўных 

збораў мастацтва Міністэрства рэлігійных спраў і народнай адукацыі 

Польшчы, кіраўніка Дзяржаўнага нумізматычнага кабінета, курыраваў 

нумізматычныя зборы. Быў сябрам Варшаўскага нумізматычнага таварыства. 

Памёр 1 красавіка 1936 года, пахаваны на могілках у Кобылке 
(Польшча).  
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  8 студзеня – 80 гадоў таму (1941) у Віцебску адкрылася першая 

абласная выстава выяўленчага мастацтва. 

9 студзеня – 90 гадоў таму (1931) нарадзілася Дзенісенка Тамара 

Ягораўна, Герой Сацыялістычнай Працы 

(1971), ураджэнка в. Бель Дубровенскага раёна. 

10 студзеня – 95 гадоў таму (1926) нарадзіўся Гарбачоў Уладзімір 

Васілевіч, беларускі вучоны ў галіне 

кардыялогіі, доктар медыцынскіх навук, 

прафесар, заслужаны дзеяч навукі Беларусі 

(1991), ураджэнец г. Талачына.  

11 студзеня – 75 гадоў таму (1946) нарадзіўся Глушкевіч Яўген 

Міхайлавіч, камсамольскі і партыйны дзеяч 

Віцебскай вобласці, ураджэнец в. Катушонкі 

Полацкага раёна 

11 студзеня – 70 гадоў таму (1951) нарадзіўся Сідараў Аляксандр 

Сяргеевіч, мастак-пастаноўшчык Беларускага 

тэатра «Лялька» (1990–2014), лаўрэат 

спецыяльнай прэміі Прэзідэнта Рэспублікі 

Беларусь за творчыя дасягненні ў галіне 

культуры і мастацтва (1999), лаўрэат прэміі імя 

Ушакава (2011), ураджэнец г. Віцебска. 

11 студзеня – 70 гадоў таму (1951) нарадзілася Кухальская Галіна 

Мікалаеўна, беларуская актрыса, ураджэнка 

в. Чашуны Пастаўскага раёна. Працавала ў 

Беларускім тэатры імя Якуба Коласа (1972–

1974). 

12 студзеня – 115 гадоў таму (1906) нарадзіўся Воранаў Сцяпан 

Трафімавіч (1906–1959), адзін з кіраўнікоў 

партызанскага руху ў Беларусі, ураджэнец 

в. Вірок Гарадоцкага раёна. 

  

 

 

ЗМІГРОДСКІ 

КАНСТАНЦІН АНТОНАВІЧ 

145 год з дня нараджэння  

(1876) 

 
Змігродскі Канстанцін Антонавіч – мастак, скульптар, 

медальер. Адзін з заснавальнікаў Віцебскай вучонай архіўнай камісіі 

(ВВАК), захавальнік яе музея (1909–1913). 

Нарадзіўся ў сям’і ўрача ў г. Рызе ў 1876 годзе. Пасля заканчэння 

гімназіі і музычнай школы паступіў у Вучылішча тэхнічнага малявання 

А. Л. Шцігліца ў Санкт-Пецярбурзе. У 1898 годзе – у Школу выяўленчага 

мастацтва ў Кракаве (пазней – Кракаўская акадэмія мастацтва), дзе 

навучаўся скульптуры. Пасля завяршэння вучобы ў 1904 годзе вандраваў 

па Еўропе, у Парыжы наведваў студыі Агюста Радэна, Жана Бушэ. У 1905 

годзе пераехаў у Санкт-Пецярбург, ажаніўся з Соф’яй Пуцятай, якая 

валодала фальваркам Лаўцова ў Полацкім павеце. У 1906 годзе пераехаў у 

Віцебск, дзе ў 1906–1914 гг. выкладаў «графічныя мастацтвы» ў Віцебскім 

сямікласным камерцыйным вучылішчы і ў вучылішчы Грэкава, з 1908 

года яшчэ і чарчэнне ў пачатковым яўрэйскім вучылішчы.  

У жывапісе аддаваў перавагу гістарычнаму жанру, сярод 

скульптурных работ даследчыкі адзначаюць работы, якія маюць сімвалічнае 

значэнне: «Думка», «Мара», «Крыўда», «Абуджэнне». Займаўся 

калекцыяніраваннем і некаторую частку сабраных экспанатаў перадаў у 
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  12 студзеня – 115 гадоў таму (1906) нарадзіўся Малецкі Язэп (сапр. 

Іосіф  1906–1982), доктар медыцыны, грамадскі 

дзеяч, ураджэнец в. Якужы Мёрскага раёна. 

12 студзеня – 70 гадоў таму (1951) нарадзіўся Заяц Юрый Афанасьевіч 

(1951–2011), беларускі археолаг, гісторык, 

кандыдат гістарычных навук, ураджэнец 

г. Ліды. Даследаваў археалагічныя помнікі на 

тэрыторыі Лепельскага раёна. 

13 студзеня – 130 гадоў таму (1891) нарадзіўся Поляк Іпаліт Паўлавіч 

(1891–1937), грамадскі дзеяч, педагог, 

ураджэнец хут. Валянцей (Велянцеі) 

Шаркаўшчынскага раёна. 

13 студзеня – 125 гадоў таму (1896) нарадзіўся Лупала Іван Капітонавіч 

(1896–1943), філосаф, літаратуразнавец, 

ураджэнец г. Віцебска. 

13 студзеня – 85 гадоў таму (1936) нарадзіўся Пруднікаў Уладзіслаў 

Андрэевіч, беларускі вучоны ў галіне аграхіміі, 

доктар сельскагаспадарчых навук, ураджэнец 

в. Сітна Лёзненскага раёна. 

13 студзеня – 85 гадоў таму (1936) нарадзілася Дубкова Тамара 

Аляксандраўна, музыказнаўца, заслужаны дзеяч 

мастацтваў Беларусі (1992), лаўрэат Дзяржаўнай 

прэміі Беларусі (1998), ураджэнка г. Полацка. 

14 студзеня – 110 гадоў таму (1911) нарадзіўся Сідарэнка Васіль 

Аляксеевіч (1911–1978), Герой Савецкага Саюза 

(1945), удзельнік баёў за вызваленне 

Пастаўшчыны, ганаровы грамадзянін г. Паставы. 

Ураджэнец в. Касторнае Варонежскай губерні. 

15 студзеня – 175 гадоў таму (1846) у Віцебску адкрыты будынак 

гарадскога тэатра. 

  

29 снежня – 85 гадоў таму (1936) нарадзіўся Шабан Яўген Пятровіч 

(1936–1982), беларускі паэт, драматург, 

памочнік галоўнага рэжысёра па літаратурнай 

частцы Беларускага тэатра імя Я. Коласа 

(1958–1965). 

29 снежня – 65 гадоў таму (1956) у Полацку адкрыта 

псіханеўралагічная бальніца (зараз Полацкая 

абласная псіханеўралагічная бальніца). 

30 снежня – 65 гадоў таму (1956) адкрыты Палац культуры 

Аршанскага льнокамбіната. 

30 снежня – 50 гадоў таму (1971) уведзена ў дзеянне Гарадоцкая 

птушкафабрыка. 

30 снежня – 45 гадоў таму (1976) у Оршы пачаў працаваць завод 

«Металіст». 
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  15 студзеня – 100 гадоў таму (1921) нарадзіўся Банкузаў Анатоль Іванавіч 

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

Саюза (1945), удзельнік вызвалення Гарадка, 

Віцебска, Оршы. Ураджэнец в. Мхінічы 

Магілёўскай вобласці. 

15 студзеня – 100 гадоў таму (1921) нарадзіўся Аляксееў Леанід 

Васілевіч, расійскі археолаг, гісторык, ураджэнец 

г. Растоў-на-Доне. Праводзіў раскопкі 

старажытных гарадоў Беларусі (Браслаў, 

Друцк, Мсціслаў). 

15 студзеня – 85 гадоў таму (1936) нарадзіўся Сіпакоў Янка (сапр. Іван 

Данілавіч 1936–2011), паэт, празаік, 

перакладчык, заслужаны дзеяч культуры 

Беларусі (1997), лаўрэат Дзяржаўнай прэміі 

Беларусі імя Я. Купалы (1976), ураджэнец 

в. Зубрэвічы Аршанскага раёна. 

15 студзеня – 75 гадоў таму (1946) нарадзіўся Танковіч Георгій 

Лявонавіч, мастак-акварэліст, ураджэнец 

в. Ярашова Шумілінскага раёна Віцебскай 

вобласці. 

16 студзеня – 165 гадоў таму (1856) нарадзіўся Аскназій Ісак Львовіч 

(Ісак Лейбавіч 1856–1903), беларускі 

жывапісец, аўтар жанравых твораў на тэмы 

жыцця гарадоў і мястэчак Беларусі, карцін на 

біблейскія сюжэты, акадэмік Імператарскай 

Акадэміі мастацтваў (Санкт-Пецярбург), 

ураджэнец г. Дрысы (зараз Верхнядзвінск). 

17 студзеня – 70 гадоў таму (1951) нарадзіўся Каралёнак Генадзь 

Антонавіч, беларускі вучоны-эканаміст, доктар 

эканамічных навук, прафесар. Ураджэнец 

в. Лапухоўка Пастаўскага раёна. 

23 снежня – 130 гадоў таму (1891) нарадзіўся Мядзведзеў Павел 
Мікалаевіч (1891–1938), літаратар, крытык, 
літаратуразнавец. Апошні гарадскі галава 
Віцебска. У 1917–1922 гг. працаваў у Віцебску 
загадчыкам аддзела адукацыі, рэктарам 
Пралетарскага ўніверсітэта, выкладчыкам 
інстытута народнай адукацыі. 

23 снежня – 130 гадоў таму (1891) нарадзіўся Шмыроў Мінай Піліпавіч 
(партызанскі псеўданім Бацька Мінай; 1891–
1964), ваенны дзеяч, удзельнік Першай сусветнай 
і грамадзянскай войнаў, адзін з арганізатараў і 
кіраўнікоў партызанскага руху ў Віцебскай 
вобласці ў Вялікую Айчынную вайну, Герой 
Савецкага Саюза (1944), узнагароджаны чатырма 
ордэнамі Леніна, ганаровы грамадзянін 
г. Віцебска, ураджэнец в. Пунішча Віцебскага 
раёна. 

24 снежня – 45 гадоў таму (1976) адкрыты Гарадоцкі раённы 
краязнаўчы музей. 

26 снежня – 60 гадоў таму (1961) нарадзіўся Шадурскі Віктар 
Генадзевіч, беларускі гісторык, доктар 
гістарычных навук, прафесар, узнагароджаны 
медалём імя Ф. Скарыны (2014). Ураджэнец 
в. Сар’я Верхнядзвінскага раёна. 

27 снежня – 110 гадоў таму (1911) нарадзіўся Буракоў Якаў Георгіевіч 
(1911–1988), заслужаны работнік культуры 
Беларусі, акцёр Беларускага дзяржаўнага 
акадэмічнага тэатра імя Я. Коласа. 

29 снежня – 90 гадоў таму (1931)таму (1931) нарадзіўся Рыўкін Міхаіл 
Сцяпанавіч (М. Мишин) (29.12.1931–13.03.2010), 
педагог, краязнаўца, кандыдат педагагічных 
навук, дацэнт, ураджэнец г. Віцебска. 
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  18 студзеня – 145 гадоў таму (1876) нарадзіўся Шавельскі Георгій 
Іванавіч (1876–1951), рэлігійны дзеяч, гісторык і 
багаслоў, ураджэнец с. Дубакарай Гарадоцкага 
павета. 

18 студзеня – 120 гадоў таму (1901) нарадзіўся Бухавец Георгій 
Кліменцьевіч (1901–1967), ваенны дзеяч, 
генерал-лейтэнант, ураджэнец г. Віцебска. 

19 студзеня – 105 гадоў таму (1916) нарадзіўся Капыскі Залман Юдавіч 
(сапр. Зіновій Юльевіч 1916–1996), вучоны-
гісторык, археограф, які даследаваў гісторыю 
беларускіх феадальных гарадоў, крыніцазнаўства, 
гістарыяграфію гісторыі Беларусі перыяду 
феадалізму, ураджэнец г. Віцебска. 

19 студзеня – 95 гадоў таму (1926) нарадзіўся Сянкевіч (Сянькевіч) 
Віктар (псеўданім Язэп Барэйка 1926–2007), 
гісторык, журналіст па эміграцыі, ураджэнец 
 в. Гірстуны Глыбоцкага раёна. 

19 студзеня – 90 гадоў таму (1931) нарадзілася Паплаўская Наталля 
Мікалаеўна, беларускі графік, ураджэнка 
г. Саратава. Творчасць звязана з Віцебшчынай. 

19 студзеня – 90 гадоў таму (1931) нарадзіўся Дубавец Пётр Азаравіч 
(1931–2013), вучоны ў галіне юрыспрудэнцыі, 
кандыдат юрыдычных навук, ураджэнец 
в. Прудзец Талачынскага раёна. 

20 студзеня – 110 гадоў таму (1911) нарадзіўся Героднік Генадзь (сапр. 
Генрых Іосіфавіч 1911–2000), пісьменнік, 
фалькларыст, ураджэнец в. Асвея 
Верхнядзвінскага раёна. 

20 студзеня – 90 гадоў таму (1931) нарадзіўся Сакалоў Генадзь 
Аляксандравіч, беларускі вучоны ў галіне 
ветэрынарнай медыцыны, доктар 
ветэрынарных навук, прафесар, ураджэнец 
в. Казакі Віцебскага раёна. 

19 снежня – 115 гадоў таму (1906) нарадзіўся Сіпко Мікалай Георгіевіч 

(1906–1980), беларускі вучоны ў галіне 

ветэрынарыі, доктар ветэрынарных навук, 

прафесар, ураджэнец в. Панкры Гарадоцкага 

раёна. 

19 снежня – 100 гадоў таму (1921) нарадзіўся Палянкоў Мікалай 

Сцяпанавіч (1921–2005), беларускі жывапісец, 

ураджэнец г. Барань Аршанскага раёна. 

19 снежня – 80 гадоў таму (1941) нарадзіўся Тарасян Азат 

Нікагосавіч, скульптар, сябра Саюза мастакоў 

Беларусі, ураджэнец г. Ераван (Арменія). Жыве 

ў г. Віцебску. 

20 снежня – 95 гадоў таму (1926) нарадіўся Мухін Валянцін 

Рыгоравіч (1926–1981), заслужаны лётчык-

выпрабавальнік, генерал-маёр авіяцыі, Герой 

Савецкага Саюза (1966), лаўрэат Дзяржаўнай 

прэміі СССР (1981), ураджэнец г. Лепеля. 

21 снежня – 225 гадоў таму (1796) нарадзіўся Зан Тамаш Карлавіч 

(1796–1855), арганізатар і кіраўнік віленскіх 

тайных студэнцкіх таварыстваў. З 1841 г. жыў 

у маёнтку Кахачын Сенненскага павета.  

21 снежня –110 гадоў таму (1911) нарадзіўся Якаўлевіч Пётр 

Рыгоравіч (1911–1981), былы першы сакратар 

Полацкага гаркама КПБ (1960–1970), ганаровы 

грамадзянін г. Полацка, ураджэнец г. Віцебска. 

22 снежня – 45 гадоў таму (1976) пачаліся работы па электрыфікацыі 

чыгуначнага ўчастка Орша – Вязьма. 

22 снежня – 20 гадоў таму (2001) утвораны Камітэт па архітэктуры і 

будаўніцтве Віцебскага абласнога выканаўчага 

камітэта. 
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  20 студзеня – 60 гадоў таму (1961) нарадзіўся Тарасаў Сяргей 

Васілевіч, беларускі археолаг, пісьменнік, 

кандыдат гістарычных навук, ураджэнец 

г. Мінска. Праводзіў раскопкі на Верхнім 

замку, Ніжнім замку, Запалоцці, Задзвінні і 

іншых раёнах старажытнага Полацка, 

даследаваў старажытны Мінск. 

21 студзеня – 225 гадоў таму (1796) Докшыцы атрымалі герб. 

21 студзеня – 105 гадоў таму (1916) пачала выходзіць штодзённая 

прыватная газета «Витебский листок». 

Выдавалася на рускай мове да 12 ліпеня 1919 г. 

21 студзеня – 100 гадоў таму (1921) нарадзілася Хмялькова Таццяна 

Іванаўна (1921–2001), Герой Сацыялістычнай 

Працы (1966), ураджэнка в. Грачушына 

Расонскага раёна. 

21 студзеня – 70 гадоў таму (1951) нарадзіўся Гапееў Васіль Іванавіч, 

дзяржаўны дзеяч Беларусі, ураджэнец 

в. Волева Дубровенскага раёна. 

22 студзеня – 225 гадоў таму (1796) г. Паставы атрымалі герб. 

23 студзеня – 115 гадоў таму (1906) нарадзіўся Марозаў Аляксандр 

Кліменцьевіч (1906–1984), поўны кавалер 

ордэна Славы, ураджэнец в. Якубова 

Расонскага раёна. 

25 студзеня – 315 гадоў таму (1706) Дуброўна наведаў Пётр І, які 

правёў пасяджэнне ваеннага Савета. 

26 студзеня – 90 гадоў таму (1931) нарадзіўся Волкаў Мікалай 

Фёдаравіч, беларускі вучоны ў галіне 

ўнутраных хвароб, кардыялогіі, доктар 

медыцынскіх навук, прафесар, ураджэнец 

в. Нярэйша Сенненскага раёна. 

  

13 снежня – 85 гадоў таму (1936) нарадзіўся Воранаў Мікола (сапр. 

Мікалай Гаўрылавіч; 1936–2005), пісьменнік, 

ураджэнец в. Віры Гарадоцкага раёна. 

14 снежня – 110 гадоў таму (1911) нарадзіўся Лугоўскі Мікалай 

Пятровіч (1911–1944), Герой Савецкага Саюза 

(1944), ураджэнец в. Равуча Талачынскага раёна. 

15 снежня – 100 гадоў таму (1921) нарадзілася Пальвінская Сафія 

Тарасаўна, Герой Сацыялістычнай Працы 

(1966), ураджэнка в. Хвастова Шумілінскага 

раёна. 

15 снежня – 60 гадоў таму (1961) нарадзіўся Геноў Аркадзь 

Мікалаевіч (1961–2002), беларускі спартсмен і 

трэнер (водна-лыжны спорт), ураджэнец 

г. Наваполацка. 

16 снежня – 215 гадоў таму (1806) заснавана Беларуская духоўная 

семінарыя, якая існавала ў Полацку ў 1806–

1856 гг., установа адукацыі для падрыхтоўкі 

ўніяцкага і праваслаўнага духавенства. У 1840 г. 

перайменавана ў Полацкую духоўную 

семінарыю. У 1856 г. семінарыя пераехала ў 

г. Віцебск. З 1872 года перайменавана ў 

Віцебскую духоўную семінарыю. 

17 снежня – 120 гадоў таму (1901) нарадзіўся Сіянін Міхаіл Данілавіч 

(1901–1973), Герой Савецкага Саюза (1943), 

ураджэнец в. Забалоцце Аршанскага раёна. 

17 снежня – 110 гадоў таму (1911) нарадзіўся Дорскі Іосіф Львовіч 

(1911–1964), тэатральны дзеяч, драматург, 

дырэктар Беларускага тэатра імя Я. Коласа 

(1948–1961), ураджэнец г. Мінска. 

18 снежня – 40 гадоў таму (1981) пачаты рэгулярны рух 

электрацягнікоў з Оршы да Мінска. 
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  28 студзеня – 120 гадоў таму (1901) у Віцебску гастраляваў славуты 

рускі акцёр П. М. Арленеў. 

29 студзеня – 130 гадоў таму (1891) нарадзіўся Пумпянскі Леў Васілевіч 

(сапр. Пумпян Лейба Мееравіч 1891–1940), 

філолаг, літаратуразнавец. У 1919–1920 гг. у 

Віцебску працаваў выкладчыкам у 

Пралетарскім універсітэце і ў Народнай 

кансерваторыі. 

31 студзеня – 105 гадоў таму (1916) нарадзіўся Асяненка Васіль 

Мікалаевіч (1916–1977), Герой 

Сацыялістычнай Працы (1966), удзельнік 

партызанскага руху ў Беларусі ў Вялікую 

Айчынную вайну, сакратар Пастаўскага 

падпольнага райкама ЛКСМБ, 1-ы сакратар 

Глыбоцкага райкама КПБ, старшыня 

парткамісіі Віцебскага абкама КПБ (1967–

1976), ураджэнец в. Ліпнікі Пастаўскага раёна. 

31 студзеня – 80 гадоў таму (1941) нарадзіўся Федарчук Мікалай 

Аляксеевіч, партыйны і дзяржаўны дзеяч 

Беларусі, ураджэнец в. Старыца Капыльскага 

раёна Мінскай вобласці. З 1958 года працаваў 

на прадпрыемствах Віцебска. У 1985–1991 гг. – 

старшыня выканкама Віцебскага гарсавета. 

Ганаровы грмадзянін г. Віцебска. 

31 студзеня – 75 гадоў таму (1946) нарадзіўся Купава Мікалай 

Мікалаевіч, графік, узнагароджаны медалём 

імя Францыска Скарыны. Ураджэнец г. Оршы. 

 

7 снежня – 75 гадоў таму (1946) нарадзіўся Шмерлінг Міхаіл 

Маркавіч, беларускі фотамастак, працаваў у 

Віцебскім абласным краязнаўчым музеі (1969–

1983), вытворчым аб'яднанні «Мастацтва» 

(1986–1991), рэдакцыі абласной газеты 

«Народнае слова» (1991–2007). 

8 снежня – 165 гадоў таму (1856) Віцебская губерня атрымала герб. 

«Въ червленомъ полѣ серебряный всадникъ въ 

вооруженіи, съ поднятымъ мечомъ и круглымъ 

щитомъ, сѣдло на серебряномъ конѣ червленое, 

покрытое трехконечнымъ золотымъ, съ 

лазуревою каймою, ковромъ. Щитъ увѣнчанъ 

Императорскою короною и окруженъ 

золотыми дубовыми листьями соединенными 

Андреевской лентою». 

8 снежня – 65 гадоў таму (1956) нарадзіўся Княжышча Леанід 

Баляслававіч, беларускі матэматык, доктар фізіка-

матэматычных навук, ураджэнец  г. Віцебска. 

10 снежня – 290 гадоў таму (1731) нарадзіўся Караў Францішак 

(Карэў, Кару; 1731–1802), архітэктар, педагог, 

рэлігійны дзеяч, ураджэнец Аршанскага павета 

Віцебскага ваяводства ВКЛ. 

12 снежня – 225 гадоў таму (1796) заснавана Беларуская губерня 

аб'яднаннем Магілёўскага і Полацкага 

намесніцтва, з цэнтрам у г. Віцебску. 

12 снежня – 225 гадоў таму (1796) Віцебск стаў цэнтрам Беларускай 

губерні і цэнтрам Беларускага генерал-

губернатарства. 

12 снежня – 75 гадоў таму (1946) нарадзіўся Сініца Вадзім Іванавіч, 

гісторык, кандыдат гістарычных навук, дацэнт, 

ураджэнец в. Слабкі Мёрскага раёна. 
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100 гадоў таму (1921) адкрыта Віцебскае аддзяленне Дзяржвыдата РСФСР.  

85 гадоў таму (1936) пачала дзейнічаць кафедра афтальмалогіі Віцебскага 

медыцынскага інстытута. 

85 гадоў таму (1936) нарадзілася Дзям`яненка Яўгенія Фёдараўна, 

ганаровы член народнага клуба народных майстроў і самадзейных 

мастакоў «Вытокі» Гарадоцкага Дома рамёстваў і фальклору, майстар па 

ткацтве дываноў, вышыўцы. Ураджэнка в. Віроўля Гарадоцкага раёна. 

70 гадоў таму (1951) заснавана Кругліцкая сельская бібліятэка ў 

в. Кругліца Чашніцкага раёна.  

40 гадоў таму (1981) уведзена ў эксплуатацыю першая чарга ААТ 

«Віцебская бройлерная птушкафабрыка». 

1 лютага – 210 гадоў таму (1811) нарадзіўся Зянкевіч Рамуальд 
Сымонавіч (1811–1868), беларускі археолаг, 
фалькларыст, этнограф, краязнавец, педагог, 
ураджэнец Швенчонскага раёна (Літва). 
Працаваў настаўнікам на Пастаўшчыне. 

1 лютага – 115 гадоў таму (1906) пачала выходзіць штодзённая 
грамадска-палітычная, навуковая і літаратурная 
газета «Витебская жизнь» памяркоўна-
ліберальнага накірунку. Выдаваў яе прысяжны 
павераны Ф. Ю. Држэвінскі, рэдагаваў – урач 
Р. Я. Брук. Выходзіла з 1 да 28 лютага. 

1 лютага – 105 гадоў таму (1916) нарадзіўся Кутрухін Канстанцін 
Пракопавіч (1916–1944), Герой Савецкага 
Саюза (1945), удзельнік вызвалення Віцебскай 
вобласці ў Вялікую Айчынную вайну. 
Ураджэнец вёскі Удзельны Шумец 
Ніжагародскай губерні. 

5 снежня – 120 гадоў таму (1901) нарадзіўся Цішкоў Сяргей Іванавіч 

(1901–1979), вучоны ў галіне земляробства і 

раслінаводства, ураджэнец Віцебскага раёна. 

5 снежня – 70 гадоў таму (1951) нарадзіўся Веранько Уладзімір 

Адольфавіч, вучоны ў галіне 

матэрыялазнаўства, доктар тэхнічных навук, 

прафесар, ганаровы дарожнік Рэспублікі 

Беларусь, ураджэнец в. Ейны Пастаўскага раёна. 

5 снежня – 25 гадоў таму (1996) заснаваны Камітэт дзяржаўнага 
кантролю Віцебскай вобласці ў складзе Камітэта 
дзяржаўнага кантролю Рэспублікі Беларусь. 

6 снежня – 125 гадоў таму (1896) нарадзіўся Рыжы Мікалай 
Кір`янавіч (1896–1972), генерал-палкоўнік 
артылерыі, ураджэнец г. Віцебска. 

6 снежня – 100 гадоў таму (1921) нарадзіўся Пешчанка Андрэй 
Сямёнавіч (1921–2006), Герой Савецкага Саюза 
(1946), камандзір звяна 451-га штурмавога 
авіяцыйнага палка 264-й штурмавой авіядывізіі 
(5-я паветраная армія), ураджэнец г. Віцебска. 

6 снежня – 100 гадоў таму (1921) адбылася паездка мастакоў 
віцебскага аб`яднання «УНОВИС» у Маскву, у 
Інстытут мастацкай культуры, дзе з 6 да 22 
снежня праходзіла выстава віцебскіх мастакоў. 

6 снежня – 60 гадоў таму (1961) нарадзілася Красачка Ірына 
Аляксандраўна, беларускі вучоны ў галіне 
ветэрынарнай медыцыны, доктар ветэрынарных 
навук, прафесар, ураджэнка г. Віцебска. 

6 снежня – 55 гадоў таму (1966) уведзены ў строй завод тэхналагічнага 
абсталявання «Эвістар» у Віцебску (зараз ААТ, 
прадпрыемства па вытворчасці абсталявання для 
сельскай гаспадаркі, вырабаў для медыцынскай 
тэхнікі). 
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  2 лютага – 80 гадоў таму (1941) нарадзіўся Зільбер Леанід Барысавіч, 
скульптар, працуе ў галіне станковай і 
манументальнай пластыкі, ураджэнец г. Віцебска. 

3 лютага – 100 гадоў таму (1921) нарадзіўся Міхасенка Цімафей 
Філіпавіч (1921–2004), Герой Сацыялістычнай 
Працы (1966), ураджэнец в. Дняпроўка 
(Германы) Дубровенскага раёна. 

4 лютага – 90 гадоў таму (1931) нарадзіўся Бялкоўскі Уладзімір 
Іванавіч (1931–2003), беларускі вучоны ў 
галіне выкарыстання тарфяной глебы, доктар 
сельскагаспадарчых навук (1993), ураджэнец 
в. Някрашава Сенненскага раёна. 

6 лютага – 115 гадоў таму (1906) нарадзіўся Падзява Тамаш (1906–
1975), вядомы рэлігійны дзеяч, педагог, 
гуманіст, ураджэнец в. Пярхулева, Дзісенскага 
павета (Мёрскі раён). 

6 лютага – 95 гадоў таму (1926) нарадзіўся Курчаў Мікалай 
Паўлавіч (1926–1985), заслужаны ўрач БССР 
(1969). Скончыў Віцебскі медыцынскі інстытут 
(1951), удзельнік Вялікай Айчыннай вайны, 
працаваў на Лёзненшчыне, ураджэнец 
в. Смальяны Аршанскага раёна. 

7 лютага – 115 гадоў таму (1906) нарадзіўся Меклер Самуіл 
Залманавіч (1906–1983), адзін з заснавальнікаў 
службы пералівання крыві ў Беларусі, хірург, 
заслужаны ўрач БССР (1966), удзельнік 
Вялікай Айчыннай вайны, працаваў у Віцебску. 

8 лютага – 125 гадоў таму (1896) нарадзіўся Барадулін Феадосій 
Раманавіч (1896–1956), вучоны-медык, гісторык 
медыцыны, удзельнік устанаўлення савецкай 
улады і грамадзянскай вайны ў Беларусі, 
ураджэнец в. Вялікія Ляжні Полацкага павета 
(цяпер у Шумілінскім раёне). 

 
95 гадоў таму (1926) адкрыты Полацкі краязнаўчы музей (з 1985 г. – 
філіял Нацыянальнага Полацкага гісторыка-культурнага музея-запаведніка). 
85 гадоў таму (1936) зацверджаны генеральны план рэканструкцыі 
Полацка. 
70 гадоў таму (1951) заснавана Псуеўская сельская бібліятэка ў  в. Псуя 
Глыбоцкага раёна. 

1 снежня – 195 гадоў таму (1826) у Віцебску створана Вольнае 
эканамічнае таварыства (існавала да 1841 г.). 

1 снежня – 120 гадоў таму (1901) нарадзіўся Рыўлін Езекііль Ісаакавіч 
(1901–1978), вучоны-гісторык, педагог, акадэмік 
НАН Беларусі, ураджэнец г. Віцебска. 

1 снежня – 25 гадоў таму (1996) зарэгістраваны прыход у гонар 
Прачыстай Прасвятой Багародзіцы ў 
в. Абольцы Талачынскага раёна. 

3 снежня – 110 гадоў таму (1911) нарадзіўся Конанаў Мікалай Іванавіч 
(1911–1944), удзельнік вызвалення Віцебскай 
вобласці ў Вялікую Айчынную вайну, Герой 
Савецкага Саюза (1945). Ураджэнец в. Косціна 
Кастрамской вобласці (Расія). Пахаваны ў 
в. Заграмадзіна Бешанковіцкага раёна.  

4 снежня – 100 гадоў таму (1921) нарадзіўся Клікушын Рыгор Піліпавіч 
(1921–2014), беларускі мастак-графік, член Саюза 
мастакоў Беларусі, выкладчык Віцебскага 
педагагічнага інстытута (1959–1970), мастак-
афарміцель Віцебскай абласной тыпаграфіі (1970–
1995). Аўтар 9 кніг і вучэбных дапаможнікаў, 
прысвечаных мастацтву шрыфта, рэкламных, 
мастацка-афарміцельскіх, дэкаратыўных 
шрыфтоў (36 шрыфтоў – аўтарскія), аформіў 
больш за 70 кніг. Рыгора Клікушына называлі 
майстрам лінагравюры і каралём шрыфтоў.
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  8 лютага – 70 гадоў таму (1951) нарадзіўся Кунцэвіч Канстанцін 
Мікалаевіч (1951–2012), беларускі філосаф, 
доктар сацыялагічных навук, ураджэнец 
в. Сурнаўка Талачынскага раёна. 

8 лютага – 70 гадоў таму (1951) нарадзіўся Малец Янусь (сапр. Іван 

Вільгельмавіч), пісьменнік, ураджэнец 

в. Хрыстова Пастаўскага раёна. 

9 лютага – 50 гадоў таму (1971) нарадзілася Стагурская Зінаіда 

Уладзіміраўна (1971–2009), спартсменка 

(веласіпедны спорт, шашэйныя гонкі), чэмпіёнка 

свету, ураджэнка в. Княжыца Віцебскага раёна. 

10 лютага – 110 гадоў таму (1911) нарадзіўся Антоненка Аляксей 
Касьянавіч (1911–1941), Герой Савецкага Саюза 
(1941), ураджэнец в. Васькавічы Віцебскага раёна. 

10 лютага – 100 гадоў таму (1921) нарадзіўся Пустэльнікаў Сямён 
Сільвестравіч (1921–1945), Герой Савецкага Саюза 
(1945), ураджэнец в. Свісцёлкі Аршанскага раёна. 

12 лютага – 65 гадоў таму (1956) нарадзілася Дрылёнак Святлана 
Уладзіміраўна, дырэктар Лёзненскай 
цэнтралізаванай бібліятэчнай сістэмы. 

13 лютага – 65 гадоў таму (1956) нарадзілася Худзякова Тэрэза 
Альфонсаўна ў в. Мунцэвічы Пастаўскага раёна, 
беларускі народны майстар саломапляцення. З 
1977 г. – выкладчык Навалукомльскай школы 
мастацтваў, кіраўнік гуртка саломапляцення 
Чашніцкага раённага Дома рамёстваў. 

14 лютага – 65 гадоў таму (1956) створана Віцебская абласная 
дзяржаўная сельскагаспадарчая станцыя ў 
 в. Тулава. Сучасная назва – РУП «Віцебскі 
занальны інстытут сельскай гаспадаркі 
Нацыянальнай акадэміі навук Беларусі». 

  

24 лістапада – 120 гадоў таму (1901) адбылася палітычная дэманстрацыя 

рабочых Віцебска, у якой удзельнічалі 700 

чалавек. 

24 лістапада – 95 гадоў таму (1926) нарадзілася Пяткоўская Сафія 

Уладзіславаўна, майстар народнага мастацкага 

ткацтва, ураджэнка Пастаўскага раёна. 

25 лістапада – 20 гадоў таму (2001) Беларускі дзяржаўны акадэмічны 

тэатр імя Я. Коласа стаў нацыянальным. Тэатр 

быў адкрыты ў 1926 г. У 1944 г. яму прысвоена 

імя Я. Коласа. У 1977 г. тэатр стаў 

акадэмічным. 

26 лістапада –65 гадоў таму (1956) нарадзіўся Бельцюкоў Сяргей 

Пятровіч, беларускі кампазітар, ураджэнец 

в. Балбасава Аршанскага раёна. 

27 лістапада – 100 гадоў таму (1921) нарадзіўся Каваленка Сяргей 

Анісімавіч (1921–1945), Герой Савецкага 

Саюза (1945), ураджэнец в. Ульянавічы 

Сенненскага раёна. 

27 лістапада – 65 гадоў таму (1956) было адкрыта Віцебскае 

дзяржаўнае вучылішча алімпійскага рэзерву, 

установа адукацыі, якая рыхтуе спартыўны 

рэзерв для нацыянальных каманд Беларусі. 

29 лістапада – 475 гадоў таму (1546) заснавана вёска Машчоны 

Сенненскага раёна. 

30 лістапада – 70 гадоў таму (1951) нарадзіўся Вагель Валерый 

Ігнацьевіч (1951–2014), майстар спорту СССР 

(скачкі на батуце), заслужаны трэнер Беларусі, 

галоўны трэнер нацыянальнай зборнай 

Беларусі па скачках на батуце, ураджэнец 

г. Віцебска. 
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  14 лютага – 60 гадоў таму (1961) нарадзіўся Волкаў Васіль 

Міхайлавіч, беларускі матэматык, доктар 

фізіка-матэматычных навук, дацэнт, ураджэнец 

в. Дуброва Бешанковіцкага раёна. 

15 лютага – 100 гадоў таму (1921) нарадзіўся Занько Фёдар Пятровіч, 

поўны кавалер ордэна Славы, ураджэнец 

в. Занькі Лепельскага раёна. 

15 лютага – 90 гадоў таму (1931) нарадзіўся Паплаўскі Георгій 
Георгіевіч (1931–2017), беларускі графік, 
народны мастак Беларусі, заслужаны дзеяч 
мастацтваў Беларусі, ураджэнец г. Роўна 
(Украіна). Значнае месца ў яго творчасці 
займала Віцебшчына. 

15 лютага – 90 гадоў таму (1931) нарадзіўся Рудкоўскі Іосіф 
Максімавіч (1931–1996), Герой Сацыялістычнай 
Працы (1966), ураджэнец в. Бузава 
Верхнядзвінскага раёна. 

15 лютага – 85 гадоў таму (1936) нарадзіўся Салтанаў Уладзімір 
Усеваладавіч, беларускі вучоны ў галіне 
фізіялогіі вісцэральных сістэм, член-карэспандэнт 
НАН Беларусі, доктар біялагічных навук, 
прафесар, ураджэнец г. Оршы. 

16 лютага – 110 гадоў таму (1911) нарадзілася Эзерын Марыя Андрэеўна 
(1911–1976), Герой Сацыялістычнай Працы (1949), 
ураджэнка в. Матушова Лёзненскага раёна. У 
1930–1941 гг. – палявод, брыгадзір, ільнаводчага 
звяна калгаса «1 Мая» («Інтернацыянал») 
Лёзненскага раёна. 

17 лютага – 105 гадоў таму (1916) нарадзіўся Малочка Анатоль 

Дзянісавіч (1916–1986), вучоны-гісторык, 

кандыдат гістарычных навук, прафесар, 

заслужаны работнік культуры Беларусі (1982), 

ураджэнец в. Лескавічы Шумілінскага раёна. 

20 лістапада – 90 гадоў таму (1931) заснавана Верхнядзвінская раённая 

газета «Звязда на рубяжы». З 1963 г. – «Дзвінская 

праўда». 

20 лістапада – 55 гадоў таму (1966) адкрыты Музей гісторыі віцебскага 

трамвая. 

21 лістапада – 125 гадоў таму (1896) нарадзіўся Прышчэпаў Дзмітрый 

Філімонавіч (1896–1940), дзяржаўны дзеяч БССР, 

намеснік старшыні Віцебскага губвыканкама 

(20-я гг. 20 ст.). 

21 лістапада – 105 гадоў таму (1916) нарадзіўся Шышкін Павел 

Емяльянавіч (1916–1994), Герой Савецкага Саюза 

(1944). В 1941 годзе скончыў Лепельскае 

мінамётнае вучылішча. Камандзір 6-й батарэі 492-

га мінамётнага палка лейтэнант Шышкін асабліва 

вызначыўся ў баях за Днепр. Жыў у г. Віцебску. 

21 лістапада – 95 гадоў таму (1926) у Віцебску адкрыты Беларускі 

Дзяржаўны тэатр Другі на базе выпускнога 

курса Беларускай драматычнай студыі пры 

МХАТ (Маскоўскі мастацкі акадэмічны тэатр) 

у Маскве. 

21 лістапада – 75 гадоў таму (1946) нарадзіўся Новікаў Васіль 

Мікалаевіч, беларускі філосаф, ураджэнец 

Аршанскага раёна. 

22 лістапада – 130 гадоў таму (1891) нарадзіўся Кузьмін Радыён Асіевіч 

(1891–1949), вучоны-матэматык, член-

карэспандэнт АН СССР, ураджэнец в. Рабыя 

Гарадоцкага раёна. 

23 лістапада – 90 гадоў таму (1931) нарадзілася Маркіна Галіна Пятроўна 

(1931–1985), народная артыстка Беларусі (1976), 

актрыса Беларускага акадэмічнага драматычнага 

тэатра імя Я. Коласа. 
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  18 лютага – 80 гадоў таму (1941) нарадзіўся Сцяпук Леанід 

Якаўлевіч, беларускі вучоны ў галіне 

механізацыі сельскай гаспадаркі, доктар 

тэхнічных навук, прафесар, вынаходнік СССР, 

ураджэнец в. Камень Лепельскага раёна. 

19 лютага – 75 гадоў таму (1946) нарадзіўся Гудына Уладзімір Паўлавіч 

(1946–2017), заслужаны трэнер Беларусі, працаваў 

дырэктарам Аршанскай СДЮШАР. 

20 лютага – 95 гадоў таму (1926) нарадзілася Партнова Зінаіда 

Мартынаўна (1926–1944), удзельніца 

Обальскага камсамольскага падполля і 

партызанскага руху ў Віцебскай вобласці ў 

Вялікую Айчынную вайну, Герой Савецкага 

Саюза (1958), піянер-герой. 

20 лютага – 40 гадоў таму (1981) адкрылася Полацкая мастацкая 

галерэя, філіял Нацыянальнага Полацкага 

гісторыка-культурнага музея-запаведніка, як 

філіял Полацкага краязнаўчага музея. 

21 лютага – 75 гадоў таму (1946) нарадзілася Шафранава Тамара 

Аляксандраўна, выканаўца на балалайцы, 

дырыжор і педагог, заслужаная артыстка БССР, 

лаўрэат звання «Чалавек года Віцебшчыны-

2008», мастацкі кіраўнік актэта балалаек 

«Віцебскія віртуозы», ураджэнка г. Віцебска. 

22 лютага – 75 гадоў таму (1946) нарадзілася Баравік Марыя 

Якаўлеўна, паэтэса, ураджэнка 

в. Праабражэнка Глыбоцкага раёна. 

22 лютага – 75 гадоў таму (1946) нарадзіўся Казанцаў Віктар 

Германавіч, ваенны і дзяржаўны дзеяч Расіі, 

Герой Расійскай Федэрацыі (1999), ураджэнец 

г. п. Коханава Талачынскага раёна. 

18 лістапада – 100 гадоў таму (1921) нарадзіўся Бароўскі Ісаак Юльевіч 

(1921–1991), беларускі мастак, жывапісец, 

удзельнік Вялікай Айчыннай вайны, ураджэнец 

г. Віцебска. 

18 лістапада – 90 гадоў таму (1931) нарадзіўся Вярцінскі Анатоль 

Ільіч, беларускі паэт, драматург, публіцыст, 

лаўрэат Дзяржаўнай прэміі Беларусі (1988), 

заслужаны работнік культуры Беларусі (1991). 

Ураджэнец в. Дзямешкава Лепельскага раёна. 

18 лістапада – 90 гадоў таму (1931) нарадзіўся Мурамцаў Генадзь 

Ільіч, скульптар, педагог, ураджэнец г. Санкт-

Пецярбург. Аўтар помнікаў К. Заслонаву ў 

г. Оршы, падпольшчыкам Асінторфа (Дубровенскі 

раён), вызваліцелям Полацка і Віцебска. 

18 лістапада – 70 гадоў таму (1951) нарадзіўся Лашанкоў Міхаіл 

Іванавіч, археолаг, кандыдат гістарычных 

навук, ураджэнец в. Новае Хорабрава 

Аршанскага раёна. 

19 лістапада – 85 гадоў таму (1936) нарадзіўся Ялугін Эрнест 

Васілевіч, беларускі пісьменнік, ураджэнец 

ст. Асінаўка Дубровенскага раёна. 

20 лістапада – 120 гадоў таму (1901) нарадзіўся Зарэцкі Міхась (сапр. 

Касянкоў Міхаіл Яфімавіч; 1901–1937), 

беларускі пісьменнік, ураджэнец в. Высокі 

Гарадзец Сенненскага павета Магілёўскай 

губерні (цяпер Талачынскі раён). 

20 лістапада – 100 гадоў таму (1921) нарадзіўся Сільніцкі Міхаіл 

Фёдаравіч (1921–1942), удзельнік Вялікай 

Айчыннай вайны, Герой Савецкага Саюза 

(1942), ураджэнец в. Заполле Віцебскага раёна. 
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  23 лютага – 130 гадоў таму (1891) нарадзіўся Піятуховіч Міхайла 
(Міхаіл Мікалаевіч; 1891–1938), крытык і 
літаратуразнавец, педагог, правадзейны член 
Інстытута беларускай культуры, ураджэнец 
 в. Алексінічы Сенненскага раёна. 

23 лютага – 105 гадоў таму (1916) нарадзіўся Бераснёў Рыгор 
Яфімавіч (1916–1944), удзельнік вызвалення 
Віцебскай вобласці ў Вялікую Айчынную 
вайну, Герой Савецкага Саюза (1945), 
ураджэнец с. Касіха Алтайскага краю. 

23 лютага – 100 гадоў таму (1921) нарадзіўся Махнеў Аляксей 
Рыгоравіч, удзельнік вызвалення 
Дубровенскага раёна ў Вялікую Айчынную 
вайну, Герой Савецкага Саюза (1944), 
ураджэнец  п. Кудзелька (зараз г. Асбест, Расія). 

24 лютага – 55 гадоў таму (1966) у Віцебску створана экскурсійнае 
бюро Савета па турызме. 

25 лютага – 115 гадоў таму (1906) нарадзіўся Каруза Павел Іосіфавіч 
(1906–1988), грамадска-палітычны і культурны 
дзеяч, фалькларыст, музыказнавец, дырыжор, 
кампазітар, ураджэнец в. Валкалата 
Докшыцкага раёна. 

26 лютага – 45 гадоў таму (1976) адкрыўся для наведвальнікаў 
Пастаўскі раённы краязнаўчы музей. 

27 лютага – 70 гадоў таму (1951) нарадзіўся Малей Аляксандр 
Васілевіч, мастак, графік, арганізатар творчага 
аб'яднання «Квадрат» (1987–1994), ураджэнец  
в. Садкоўшчына Верхнядзвінскага раёна. 

29 лютага – 105 гадоў таму (1916) нарадзіўся Данукалаў Аляксей 
Фёдаравіч (1916–1944), адзін з арганізатараў і 
кіраўнікоў партызанскага руху ў Віцебскай і 
Смаленскай абласцях у Вялікую Айчынную вайну, 
Герой Савецкага Саюза (1944), ураджэнец 
в. Новарасляеўка Саратаўскай вобласці. 

13 лістапада – 215 гадоў таму (1806) нарадзілася Плятэр Эмілія Францаўна 

(1806–1831), беларуская фалькларыстка, 

удзельніца паўстання 1831 г., якая доўгі час жыла 

ў маёнтку Ліксна Віцебскай губерні. 

14 лістапада – 65 гадоў таму (1956) нарадзіўся Прышчэпаў Міхаіл 

Аляксандравіч, беларускі вучоны ў галіне 

энергетыкі і электрыфікацыі сельскай 

гаспадаркі, доктар тэхнічных навук, ураджэнец 

в. Маісеенкі Гарадоцкага раёна. 

15 лістапада – 155 гадоў таму (1866) у Віцебску створаны чыгуначны 

вузел у складзе Дынабурга-Віцебскай чыгункі. 

16 лістапада – 105 гадоў таму (1916) нарадзіўся Гайдым Іван Якаўлевіч 

(1916–1944), удзельнік савецка-фінляндскай 

вайны 1939–1940 гг., вызвалення Віцебскай 

вобласці ў Вялікую Айчынную вайну, Герой 

Савецкага Саюза (1944). Ураджэнец 

в. Пісараўка Уфімскай губерні (цяпер 

Рэспубліка Башкаркастан). 

17 лістапада – 125 гадоў таму (1896) нарадзіўся Выгоцкі Леў Сямёнавіч 

(1896–1934), беларускі і расійскі вучоны-

псіхолаг, заснавальнік культурна-гістарычнай 

школы ў псіхалогіі, ураджэнец г. Оршы. 

18 лістапада – 415 гадоў таму (1606) нарадзіўся Календа Гаўрыіл 

(Габрыэль), уніяцкі рэлігійны дзеяч Рэчы 

Паспалітай. З 1653 г. – каад'ютар полацкага 

архіепіскапа, пасля стаў полацкім архіепіскапам 

(1655–1674). 

18 лістапада – 105 гадоў таму (1916) нарадзіўся Кухараў Уладзімір 

Іванавіч (1916–2000), беларускі мастак, 

жывапісец, ураджэнец в. Задзетуні Віцебскага 

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

55 гадоў таму (1966) пачалося будаўніцтва першага прамысловага аб'екта 

аб'яднанага дапаможнага корпуса Лукомльскай ГРЭС. 

30 гадоў таму (1991) у Чашніках адкрылася экспазіцыя гістарычнага 

музея. 

1 сакавіка – 115 гадоў таму (1906) нарадзіўся Жукоўскі Оскар 

Саламонавіч (1906–2001), контр-адмірал 

(1957), ураджэнец г. Віцебска. 

2 сакавіка – 30 гадоў таму (1991) выйшаў першы нумар віцебскай 

гарадской газеты «Віцьбічы», лаўрэата 

нацыянальных конкурсаў друкаваных СМІ 

«Залатая Ліцера» (2006, 2009, 2011, 2013–2019). 

3 сакавіка – 145 гадоў таму (1876) нарадзіўся Нікольскі Леанід 

Дзмітрыевіч (1876–1953), віцебскі садавод, 

былы дырэктар батанічнага сада. 

3 сакавіка – 45 гадоў таму (1976) у Віцебску створаны «Тэлевізійны 

завод імя 60-годдзя БССР» (зараз ААТ «Віцязь», 

буйнейшае прамысловае мнагапрофільнае 

прадпрыемства Рэспублікі Беларусь па вырабе 

тэлевізійнай, бытавой і медыцынскай тэхнікі). 

4 сакавіка – 150 гадоў таму (1871) нарадзіўся Галёркін Барыс 

Рыгоравіч (1871–1945), вучоны ў галіне тэорыі 

пругкасці, акадэмік АН СССР, заслужаны дзеяч 

навукі і тэхнікі РСФСР, ураджэнец г. Полацка. 

5 сакавіка – 90 гадоў таму (1931) пачала выдавацца раённая газета 

«За сацыялістычнае будаўніцтва» ў г. Дуброўна 

(зараз «Дняпроўская праўда»). 

5 лістапада –  85 гадоў таму (1936) нарадзіўся Ягадніцкі Віктар 

Васілевіч (1936–2018), беларускі архітэктар, 

старшыня Віцебскай абласной арганізацыі 

Беларускага саюза архітэктараў (1947–1991), 

ураджэнец в. Раманаўка Падляскага ваяводства. 

6 лістапада –  95 гадоў таму (1926) нарадзіўся Лузгін Уладзімір 

Фёдаравіч, заслужаны эканаміст Беларусі, 

выдатнік фінансавай работы, кавалер ордэна 

«Знак Пашаны», ураджэнец Бешанковіцкага 

раёна. 

7 лістапада –  115 гадоў таму (1906) нарадзіўся Кацар Міхаіл Сяргеевіч 

(1906–1995), беларускі гісторык мастацтва, 

педагог, ураджэнец в. Клімавічы Сенненскага 

раёна. 

7 лістапада –  85 гадоў таму (1936) нарадзіўся Гразноў Юрый 

Рыгоравіч, харавы дырыжор, педагог, 

заслужаны работнік культуры БССР, 

ураджэнец Гарадоцкага раёна. 

7 лістапада –  65 гадоў таму (1956) нарадзіўся Восіпаў Вадзім Іванавіч, 

беларускі мастак, жывапісец. З 2001 г. 

выкладае ў Віцебскім дзяржаўным 

універсітэце, ураджэнец г. Гарадка. 

9 лістапада –  165 гадоў таму (1856) нарадзіўся Стукаліч Уладзімір 

Казіміравіч (1856–1918), архівіст, 

літаратуразнавец, юрыст, удзельнік стварэння 

Віцебскай вучонай архіўнай камісіі.  

9 лістапада –  110 гадоў таму (1911) нарадзіўся Бялоў Аляксандр 
Кузьміч (1911–1974), удзельнік вызвалення 
Віцебскай вобласці ў Вялікую Айчынную 
вайну, Герой Савецкага Саюза (1944). 
Ураджэнец в. Кастыляй Пензенскай губерні. 
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  9 сакавіка – 225 гадоў таму (1796) нарадзіўся Крыжаноўскі Смарагд 
(свецк. Аляксандр Пятровіч; (1796–1863), 
праваслаўны царкоўны дзеяч, епіскап Полацкі і 
Віцебскі (1833). 

9 сакавіка – 205 гадоў нарадзіўся Пагоскі Аляксандр Фаміч (1816–
1874), педагог, пісьменнік, выдавец, ураджэнец 
г. Полацка. 

10 сакавіка – 95 гадоў таму (1926) нарадзіўся Цярэшчанка Віктар 
Дзям’янавіч, падпалкоўнік у адстаўцы, удзельнік 
Вялікай Айчыннай вайны, краязнаўца. Даследуе 
падзеі часоў Вялікай Айчыннай вайны на 
тэрыторыі паўднёвага ўсходу Віцебскага раёна, 
ваенныя дзеянні 33-й арміі пры вызваленні 
Віцебшчыны. Ініцыятар стварэння памятнага 
мемарыяла ў гонар 60-годдзя Перамогі ў Вялікай 
Айчыннай вайне ў в. Копці Віцебскага раёна. 

13 сакавіка – 365 гадоў таму (1656) згодна з граматай маскоўскага 
патрыярха Нікана ігумен Маркава манастыра ў 
Віцебску Каліст (Дарафеевіч-Рытарайскі) 
прызначаны намеснікам Полацкай епархіі. З 1657 
г. Каліст стаў епіскапам Полацкім і Віцебскім. 

13 сакавіка – 115 гадоў таму (1906) адбылася забастоўка пратэсту 
навучэнак Аршанскай жаночай гімназіі супраць 
пакарання смерцю лейтэнанта П. П. Шмідта. 

13 сакавіка – 105 гадоў таму (1916) нарадзілася Сасноўская Дар'я 
Кузьмінічна (1916–1992), Герой Сацыялістычнай 
Працы (1966), ураджэнка в. Руміна Аршанскага 
раёна. 

13 сакавіка – 65 гадоў таму (1956) нарадзіўся Мацвееў Уладзімір 
Аркадзевіч, беларускі вучоны ў галіне 
інфекцыйных хвароб і педыятрыі, доктар 
медыцынских навук, прафесар, выдатнік аховы 
здароўя Беларусі, ураджэнец г. Віцебска. 

3 лістапада –  110 гадоў таму (1911) нарадзіўся Шварцман Маісей 

Фраімавіч, Герой Савецкага Саюза (1944), 

удзельнік вызвалення Віцебскай вобласці ў 

Вялікую Айчынную вайну, ураджэнец 

с. Курнікі Вінніцкай вобласці (Украіна). 

Вызначыўся пры прарыве ўмацаваных пазіцый 

праціўніка каля в. Казаногава Шумілінскага 

раёна. 

3 лістапада –  100 гадоў таму (1921) нарадзіўся Юхнавец Янка (Іван 

Змітрыкавіч; 1921–2004), пісьменнік, паэт, 

драматург, мастак, скульптар, ураджэнец 

в. Забродак Докшыцкага раёна. Большую частку 

жыцця правёў у эміграцыі, жыў у Нью-Ёрку 

(ЗША). 

3 лістапада –  85 гадоў таму (1936) нарадзіўся Міхайлаў Анатоль 

Мікалаевіч, беларускі вучоны ў галіне 

медыцынскай рэнтгеналогіі, доктар 

медыцынскіх навук, акадэмік НАН Беларусі, 

выдатнік аховы здароўя, лаўрэат Дзяржаўнай 

прэміі Беларусі (1992), ураджэнец в. Індыкава 

Віцебскага раёна. 

4 лістапада –  205 гадоў таму (1816) нарадзіўся Вярыга-Дарэўскі Арцём 
Ігнатавіч (1816–1884), беларускі пісьменнік-
дэмакрат, асветнік, дзеяч вызваленчага руху, 
адзін з арганізатараў паўстання 1863–1864 гг. 
на Віцебшчыне, ураджэнец м. Кублічы 
Лепельскага павета Віцебскай губерні (зараз 
Ушацкі раён). 

5 лістапада –  95 гадоў таму (1926) нарадзіўся Якутаў Уладзімір 

Дзмітрыевіч (1926–2010), публіцыст, празаік, 

ураджэнец в. Рацькава Ушацкага раёна. 

51 98 



  14 сакавіка – 90 гадоў таму (1931) нарадзіўся Дубашынскі Павел 

Піліпавіч (1931–2000), акцёр, народны артыст 

Беларусі, ураджэнец в. Гарбуны 

Шаркаўшчынскага раёна. 

18 сакавіка – 85 гадоў таму (1936) нарадзіўся Рудак Эдуард 

Аркадзевіч, беларускі вучоны-фізік, доктар 

фізіка-матэматычных навук, прафесар, лаўрэат 

Дзяржаўнай прэміі Беларусі (2002), ураджэнец 

г. Віцебска. 

18 сакавіка – 75 гадоў таму (1946) нарадзіўся Падліпскі Аркадзь 

Міхайлавіч, журналіст, краязнавец, лаўрэат 

ганаровага звання «Чалавек года Віцебшчыны-

2017», ураджэнец г. Віцебска. 

20 сакавіка – 110 гадоў таму (1911) нарадзіўся Касперскі Вячаслаў 

Адамавіч (1911–1991), краязнавец. Жыў і 

працаваў у г. Оршы. 

20 сакавіка – 75 гадоў таму (1946) нарадзілася Забаўленка (Яфрэмава) 

Лілія Пятроўна, паэтэса, краязнаўца, ураджэнка 

г. п. Сураж Віцебскага раёна. 

20 сакавіка – 60 гадоў таму (1961) нарадзіўся Чумакоў Ігар Мікалаевіч, 

скульптар, аўтар твораў у манументальнай, 

станковай і мемарыяльнай скульптуры, 

ураджэнец г. п. Бягомль Докшыцкага раёна. 

23 сакавіка – 125 гадоў таму (1896) нарадзіўся Лейтман Леў Маркавіч 

(сапр. Мееравіч; 1896–1974), графік, педагог 

Віцебскага мастацкага вучылішча (1931–1941), 

заслужаны дзеяч мастацтваў БССР (1967), 

ураджэнец г. Петрыкаў Мінскай губерні. 

23 сакавіка – 65 гадоў таму (1956) нарадзілася Міцькавец Святлана 

Васілеўна, дырэктар Чашніцкай раённай 

цэнтралізаванай бібліятэчнай сістэмы. 

31 кастрычніка – 90 гадоў таму (1931) нарадзілася Шашкіна Тамара 

Рыгораўна (1931–2018), заслужаная 

артыстка Беларусі, актрыса Нацыянальнага 

акадэмічнага драматычнага тэатра імя 

Я. Коласа. Ураджэнка в. Ніжняя Алешня 

Маскоўскай вобласці. 

 

 

 
360 гадоў таму (1661) адбылася Кушліцкая бітва між войскамі ВКЛ і 

Польшчы, з аднаго боку, і расійскай арміяй, з з іншага, ля в. Кушлікі 

(зараз Полацкі раён). 

55 гадоў таму (1966) у Наваполацку заснавана бібліятэка імя  Я. Коласа.  

35 гадоў таму (1986) у Віцебску адбыўся музычны фестываль «Віцебская 

восень». 

1 лістапада –  100 гадоў таму (1921) заснаваны Полацкі дзяржаўны 

лясны тэхнікум. З 2009 г. – Полацкі дзяржаўны 

лясны каледж. З 2013 г. – філіял Беларускага 

дзяржаўнага тэхнічнага ўніверсітэта. 

2 лістапада –  115 гадоў таму (1906) нарадзіўся Бяляцкі Дзмітрый 

Паўлавіч (1906–1983), беларускі вучоны ў 

галіне гігіены і гісторыі медыцыны, арганізатар 

аховы здароўя, доктар медыцынскіх навук, 

прафесар, заслужаны ўрач Беларусі, выдатнік 

аховы здароўя, ураджэнец в. Пугляі 

Аршанскага раёна. 
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  24 сакавіка – 100 гадоў таму (1921) нарадзіўся Гарбачоў Міхаіл 

Васілевіч (1921–1981), перакладчык, 

заслужаны дзеяч культуры Беларусі (1971), 

ураджэнец в. Бесцвіна Сенненскага раёна.  

25 сакавіка – 90 гадоў таму (1931) нарадзіўся Буракоў Віктар 

Сямёнавіч (1931–2020), вучоны-фізік, доктар 

фізіка-матэматычных навук, прафесар, 

акадэмік НАН Беларусі, заслужаны дзеяч 

навукі і тэхнікі Беларусі (1980), ураджэнец 

в.Забалоцце Ушацкага раёна. 

26 сакавіка – 100 гадоў таму (1921) нарадзіўся Рабцаў Аляксандр 
Уладзіміравіч (1921–?), самадзейны разьбяр па 
дрэве, ураджэнец Дубровенскага раёна. 

26 сакавіка – 65 гадоў таму (1956) нарадзіўся Бараноўскі Васіль 
Пятровіч, спартсмен і трэнер (барацьба самба, 
дзюдо), заслужаны трэнер Беларусі, ураджэнец 
г. Оршы. 

27 сакавіка – 170 гадоў таму (1851) нарадзіўся Сапуноў Аляксей 
Парфёнавіч (1851–1924), гісторык, краязнавец, 
археограф, аўтар «Витебской старины» і іншых 
прац пра Віцебшчыну. 

27 сакавіка – 130 гадоў таму (1891) нарадзіўся Душэўскі Клаўдзій 

Сцяпанавіч (Дуж-Душэўскі; 1891–1959), палітык, 

асветнік, дойлід, ураджэнец г. Глыбокае. 

27 сакавіка – 125 гадоў таму (1896) нарадзіўся Якерсон Давід Аронавіч 

(1896–1947), скульптар, ураджэнец Віцебска. 

27 сакавіка – 125 гадоў таму (1896) нарадзіўся Голубеў Канстанцін 
Дзмітрыевіч (1896–1956), савецкі военачальнік, 
генерал-лейтэнант. У гады Вялікай Айчыннай 
вайны – камандуючы 43-й арміяй (1941–1944), 
удзельнічаў у баях пад Віцебскам, дзе быў цяжка 
паранены (1944). 

26 кастрычніка – 90 гадоў таму (1931) у г. п. Руба створаны вапнавы 

завод. З 1978 г. – вытворчае аб'яднанне 

«Даламіт», з 1992 г. – ААТ. 

26 кастрычніка – 20 гадоў таму (2001) у Полацку ўстаноўлена 

скульптурная кампазіцыя «Крывічы» 

(скульптар А. Шатэрнік). 

27 кастрычніка – 110 гадоў таму (1911) адкрыта Віцебскае аддзяленне 
Маскоўскага археалагічнага інстытута, 
першая ў Беларусі спецыяльная вышэйшая 
навучальная ўстанова, якая рыхтавала 
кваліфікаваных спецыялістаў-археолагаў, 
археографаў, архівістаў. 

27 кастрычніка – 65 гадоў таму (1956) нарадзіўся Мядзведскі Леанід 
Леанідавіч, беларускі мастак, сябра 
Беларускага саюза мастакоў (1997), 
ураджэнец г. Віцебска. 

28 кастрычніка – 75 гадоў таму (1946) нарадзіўся Клімчук Віктар 
Ігнатавіч, заслужаны дзеяч мастацтваў 
Беларусі (1999), мастацкі кіраўнік Беларускага 
тэатра «Лялька», нарадзіўся ў в. Сіманавічы 
Драгічынскага раёна Брэсцкай вобласці. 

30 кастрычніка – 80 гадоў таму (1941) нарадзіўся Стадольнік Іван 
Канстанцінавіч, пісьменнік, ураджэнец 
в. Янкі Докшыцкага раёна. 

30 кастрычніка – 65 гадоў таму (1956) нарадзіўся Сямёнаў Валерый 
Міхайлавіч, беларускі вучоны ў галіне 
інфекцыйных захворванняў, лаўрэат прэміі 
Ленінскага камсамола Беларусі (1985), 
выдатнік аховы здароўя Беларусі, заслужаны 
дзеяч навукі Рэспублікі Беларусь (2015), 
лаўрэат ганаровага звання «Чалавек года 
Віцебшчыны-2015», ураджэнец г. Віцебска. 
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  27 сакавіка – 105 гадоў таму (1916) нарадзіўся Шаўроў Іван Ягоравіч 

(1916–1992), савецкі ваенны дзеяч, генерал 

арміі, удзельнік Вялікай Айчыннай вайны, 

кавалер ордэна Леніна, ураджэнец в. Шабуні 

Віцебскага раёна. 

 

 

 
190 гадоў таму (1831) каля Докшыц адбыліся баі паўстанцаў 
С. Радзішэўскага з царскімі войскамі. 
90 гадоў таму (1931) у Віцебску заснаваны тэатр рабочай моладзі 
(дзейнічаў да 1934 г.). 
85 гадоў таму (1936) створаны філіял інстытута «Белдзяржпраект» у 
Віцебску (зараз «Віцебскграмадзянпраект»). 
70 гадоў таму (1951) заснавана Дзеркаўшчынская сельская бібліятэка ў 
в. Дзеркаўшчына Глыбоцкага раёна. 
70 гадоў таму (1951) заснавана Ломашаўская сельская бібліятэка 
ў в. Ломашы Глыбоцкага раёна. 
70 гадоў таму (1951) заснавана Мнюцкая сельская бібліятэка ў в. Мнюта 
Глыбоцкага раёна. 
65 гадоў таму (1956) утворана Віцебская абласная арганізацыя 
Беларускага прафсаюза работнікаў дзяржаўных і іншых устаноў. 
1 красавіка – 150 гадоў таму (1871) у Віцебску пачала працаваць першая 

мастацка-археалагічная выстава, на якой 
экспанаваліся жывапісныя і графічныя творы, 
фотаздымкі беларускіх гарадоў, этнаграфічныя 
прадметы, археалагічныя знаходкі з прыватных 
збораў. Выстава працавала 1–6 красавіка. 

  

23 кастрычніка – 30 гадоў таму (1991) заснаваны Музей Марка 

Шагала ў Віцебску паводле рашэння 

Віцебскага гарвыканкама ад 23.10.1991. У 

1994 г. – уключаны ў склад гарадскога 

Цэнтра культуры і адпачынку як 

структурнае падраздзяленне. У 1996 г. – як 

самастойная адзінка ўвайшоў у склад 

аддзела культуры Віцебскага гарвыканкама. 

З 28.12.2007 г. – установа культуры «Музей 

Марка Шагала ў Віцебску». 

24 кастрычніка – 120 гадоў таму (1901) нарадзілася Глебаўская Яніна 

Казіміраўна (1901–1978), народная 

артыстка Беларусі (1970), актрыса 

Беларускага тэатра імя Я. Коласа. 

24 кастрычніка – 115 гадоў таму (1906) нарадзіўся Сушкоў Філіп 

Цімафеевіч (1906–1944), намеснік 

камандзіра стралковага дывізійнага палка, 

удзельнік вызвалення Віцебскай вобласці ў 

Вялікую Айчынную вайну. Герой 

Савецкага Саюза (1944). Ураджэнец 

с. Пясчанка Курскай губерні (Расія). 

Пахаваны ў брацкай магіле ў г. Полацку. 

24 кастрычніка – 100 гадоў таму (1921) нарадзілася Траян Надзея 

Віктараўна (1921–2011), разведчыца 

партызанскай брыгады «Дзядзькі Колі», 

Герой Савецкага Саюза (1943), ураджэнка 

г. Дрысы (Верхнядзвінск). 

26 кастрычніка – 100 гадоў таму (1921) нарадзіўся Часнык Мікалай 

Лявонцьевіч (1921–1993), Герой Савецкага 

Саюза (1944), ураджэнец г. Оршы.  
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  1 красавіка – 75 гадоў таму (1946) адкрыўся туберкулёзны санаторый 
«Браслаў» (зараз Браслаўскі абласны дзіцячы 
супрацьтуберкулёзны цэнтр). 

1 красавіка – 40 гадоў таму (1981) створаны гідралагічны заказнік 
рэспубліканскага значэння «Карыценскі Мох» 
пастановай Савета Міністраў БССР ад 01.04.1981 
№ 103 і пастановай Савета Міністраў РБ ад 
27.12.2007 № 1833 у Гарадоцкім раёне. 

4 красавіка – 65 гадоў таму (1956) нарадзіўся Мацяюн Артур Восіпавіч, 

ваенны журналіст, член Саюза журналістаў 

Беларусі, старшыня Віцебскай абласной 

арганізацыі БСЖ, ураджэнец в. Гулідава 

Глыбоцкага раёна. 

5 красавіка – 120 гадоў таму (1901) нарадзіўся Ізюмаў Мікалай 

Міхайлавіч (1901–1974), генерал-лейтэнант, 

доктар тэхнічных навук, прафесар, заслужаны 

дзеяч навукі і тэхнікі РСФСР, ураджэнец 

г. Віцебска. 

5 красавіка – 100 гадоў таму (1921) нарадзіўся Эрын Барыс 

Уладзіміравіч (1921–2008), беларускі рэжысёр. 

У 1991–1992 гг. – мастацкі кіраўнік 

Беларускага дзяржаўнага акадэмічнага тэатра 

імя Я. Коласа. 

5 красавіка – 85 гадоў таму (1936) нарадзіўся Карніловіч Эдуард 

Аляксандравіч, вучоны-гісторык, даследчык 

палітычнай гісторыі, гісторыі айчыннай і 

замежнай палітычнай думкі, біяграфій 

беларускіх палітычных дзеячаў ХХ ст., 

кандыдат гістарычных навук, ураджэнец в. 

Любанічы Талачынскага раёна. 

 

19 кастрычніка – 205 гадоў таму (1816) нарадзіўся Маркс Максіміліян 

Восіпавіч (1816–1893), удзельнік 

рэвалюцыйнага руху 1860-х гг., даследчык 

Сібіры, мемуарыст, ураджэнец г. Віцебска. 

19 кастрычніка – 70 гадоў таму (1951)таму (1951) нарадзіўся 

Гаўрыкаў Віктар Феадосьевіч, віцэ-

адмірал, заслужаны ваенны спецыяліст 

Расіі, ураджэнец г. Полацка. 

21 кастрычніка – 100 гадоў таму (1921) нарадзіўся Дзянісаў Павел 

Іванавіч (1921–2008), Герой 

Сацыялістычнай Працы (1966), былы 

кіраўнік вытворчасці Наваполацкага 

нафтаперапрацоўчага завода. Ганаровы 

нафтахімік СССР. Ганаровы грамадзянін 

г. Наваполацка (1980). Ураджэнец 

г. Атырау (Казахстан). 

21 кастрычніка – 95 гадоў таму (1926) у Полацку выйшаў першы 

нумар літаратурнага альманаха 

«Наддзвінне». 

21 кастрычніка – 65 гадоў таму (1956) у Віцебску адкрыты помнік 

У. І. Леніну на месцы знішчанага ў гады 

Вялікай Айчыннай вайны (першы помнік 

Леніну быў пастаўлены ў горадзе ў 

1930 г.). 

23 кастрычніка – 100 гадоў таму (1921) нарадзіўся Мяжуеў Аркадзь 

Рыгоравіч (1921–?), вучоны ў галіне 

льнаводства, кандыдат сельскагаспадарчых 

навук. Працаваў аграномам на Копыскай 

машынна-трактарнай станцыі. Ураджэнец 

в. Вусце Аршанскага раёна. 
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  5 красавіка – 85 гадоў таму (1936) нарадзілася Шушкевіч Ганна 

Паўлаўна, жывёлавод, Герой Сацыялістычнай 

Працы (1971), ураджэнка в. Падгайскія 

Верхнядзвінскага раёна. 

6 красавіка – 85 гадоў таму (1936) нарадзіўся Саўчанка Аркадзь 

Маркавіч (1936–2004), артыст оперы 

(барытон), народны артыст Беларусі і СССР, 

ураджэнец г. Віцебска. 

6 красавіка – 85 гадоў таму (1936) нарадзілася Бабакова Вольга 

Максімаўна, заслужаная настаўніца БССР, 

жыхарка в. Буда Дубровенскага раёна. 

8 красавіка – 65 гадоў таму (1956) выйшаў першы нумар газеты 

«Ударнік» калгаса «Чырвоная Полаччына» 

Ушацкага раёна – адной з першых у БССР 

сельскіх шматтыражных газет. 

8 красавіка – 65 гадоў таму (1956) нарадзіўся Шынкевіч Аляксандр 

Мікалаевіч, краязнавец, ураджэнец г. Оршы. 

10 красавіка – 110 гадоў таму (1911) нарадзіўся Беленькі Макс Львовіч 

(1911–1954), фармаколаг, доктар медыцынскіх 

навук, ураджэнец г. Лепеля. 

10 красавіка – 75 гадоў таму (1946) нарадзіўся Мацюшкоў Уладзімір 

Ягоравіч, беларускі вучоны ў галіне лазернай 

тэхнікі і мікраэлектронікі, доктар тэхнічных 

навук, прафесар, дзяржаўны дзеяч, лаўрэат 

Дзяржаўнай прэміі СССР (1986), Дзяржаўнай 

прэміі Беларусі (2000), ураджэнец г. Віцебска. 

12 красавіка – 100 гадоў таму (1921) нарадзіўся Дзямідаў Васіль 

Аляксандравіч (1921–1989), Герой Савецкага 

Саюза (1945), ураджэнец г. Віцебска. 

  

15 кастрычніка – 115 гадоў таму (1906) у Оршы адкрыта рэальнае 

вучылішча. Ліквідавана 16 верасня 1918 г. 

Зараз у будынку знаходзіцца СШ № 1. 

15 кастрычніка – 100 гадоў таму (1921) нарадзіўся Айзенштадт 

Веніямін Міхайлавіч (Веніямін Блажэнны; 

1921–1999), паэт, ураджэнец г. п. Копысь 

Аршанскага раёна. 

16 кастрычніка – 75 гадоў таму (1946) нарадзіўся Яршоў Ігар 

Анатолевіч, гісторык, краязнавец, 

ураджэнец г. Оршы. 

17 кастрычніка – 110 гадоў таму (1911) нарадзіўся Бурак Андрэй 

Мацвеевіч (1911–1943), удзельнік Вялікай 

Айчыннай вайны, Герой Савецкага Саюза 

(1943), ураджэнец в. Асвеіца 

Верхнядзвінскага раёна. 

17 кастрычніка – 60 гадоў таму (1961) нарадзілася Хмяльніцкая 

Людміла Уладзіміраўна, гісторык, музейны 

работнік, краязнаўца. Працавала 

дырэктарам Музея Марка Шагала ў 

Віцебску (1998–2014). Займаецца 

даследаваннямі гісторыі і культуры 

Віцебска і Віцебшчыны XVIII – пачатку 

XX стст. Аўтар кніг па гісторыі і культуры 

Віцебшчыны, значнай колькасці артыкулаў 

у навуковым і перыядычным друку. 

Галоўны рэдактар гістарычнага навукова-

папулярнага альманаха «Віцебскі сшытак», 

галоўны рэдактар «Бюллетеня Музея 

Марка Шагала». 

18 кастрычніка – 110 гадоў таму (1911) пачало працаваць Віцебскае 

рэальнае вучылішча. 
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  15 красавіка – 105 гадоў таму (1916) нарадзілася Барсток Марына (сапр. 

Марыя Мікітаўна; 1916–1994), крытык, 

літаратуразнаўца, паэтэса, ураджэнка 

в. Наркавічы Верхнядзвінскага раёна. 

15 красавіка – 90 гадоў таму (1931) нарадзіўся Захараў Уладзімір 

Мікалаевіч, вучоны ў галіне тэрапіі, ураджэнец 

Бешанковіцкага раёна. 

15 красавіка – 80 гадоў таму (1941) нарадзіўся Куранцоў Віктар 

Рыгоравіч, беларускі спартсмен (цяжкая 

атлетыка), заслужаны майстар спорту, чэмпіён 

ХІХ летніх Алімпійскіх гульняў (1968, Мехіка), 

срэбраны прызёр ХVІІІ Алімпійскіх гульняў 

(1964, Токіа), мнагакратны чэмпіён свету, 

Еўропы, СССР, ураджэнец в. Тухінка 

Сенненскага раёна. 

16 красавіка – 130 гадоў таму (1891) нарадзіўся Дворжац Макс 

Аляксандравіч (1891–1942), вучоны ў галіне 

афтальмалогіі, доктар медыцынскіх навук, 

прафесар, ураджэнец Віцебскай губерні. 

16 красавіка – 105 гадоў таму (1916) нарадзіўся Бабічаў Віктар 

Аляксеевіч (1916–1980), удзельнік вызвалення 

Віцебскай вобласці ў Вялікую Айчынную 

вайну, Герой Савецкага Саюза (1945). 

Ураджэнец п. Петрапаўлаўка Астраханскай 

вобласці. 

16 красавіка – 105 гадоў таму (1916) нарадзіўся Вазнясенскі Фёдар 

Сяргеевіч (1916–1944), удзельнік вызвалення 

Віцебскай вобласці ў Вялікую Айчынную 

вайну, Герой Савецкага Саюза (1945). 

Ураджэнец в. Лосева Цвярской губерні. 

13 кастрычніка – 100 гадоў таму (1921) нарадзілася Нікандрава Ганна 

Аляксееўна (1921–1944), удзельніца 

вызвалення Віцебскай вобласці ў Вялікую 

Айчынную вайну, Герой Савецкага Саюза 

(1945), імем якой названа вуліца ў 

г. Дуброўна. Ураджэнка в. Барашкава 

Пскоўскай губерні. 

13 кастрычніка – 75 гадоў таму (1946) нарадзіўся Якімовіч Юрый 

Аляксандравіч (1946–1994), беларускі 

гісторык архітэктуры, педагог. З 1986 г. 

выкладаў у Віцебскім педагагічным 

інстытуце. 

13 кастрычніка – 45 гадоў таму (1976) Беларускі дзяржаўны тэатр імя 

Я. Коласа ўзнагароджаны ордэнам 

Працоўнага Чырвонага Сцяга. 

14 кастрычніка – 110 гадоў таму (1911) нарадзіўся Броннікаў Міхаіл 

Максімавіч (1911–1983), удзельнік 

вызвалення Віцебскай вобласці ў Вялікую 

Айчынную вайну, Герой Савецкага Саюза 

(1944). Ураджэнец в. Лапцеўшчына Вяцкай 

губерні (Расія). 

14 кастрычніка – 80 гадоў таму (1941) нарадзіўся Шлеймовіч Макс 

Моўшавіч, беларускі архітэктар, былы 

галоўны архітэктар г. Наваполацка. 

Лаўрэат Дзяржаўнай прэміі БССР (1984). 

Ганаровы грамадзянін г. Наваполацка 

(2019). 

15 кастрычніка – 115 гадоў таму (1906) пачаў дзейнічаць Віцебскі 

музычна-драматычны гурток. Аб`яднаў 150 

прадстаўнікоў мясцовай інтэлігенцыі. 

Існаваў да 1914 г. 
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  16 красавіка – 100 гадоў таму (1921) нарадзіўся Куляеў Раман Васілевіч 
(1921–1985), кіраўнік будаўнічага трэста № 18 
г. Оршы, ганаровы грамадзянін і ўраджэнец 
г. Оршы. 

16 красавіка – 90 гадоў таму (1931) выйшаў першы нумар газеты «Сцяг 
Ільіча» Талачынскага раёна. З сакавіка 2001 г. – 
«Наша Талачыншчына». 

17 красавіка – 120 гадоў таму (1901) нарадзіўся Дуброўскі Фёдар Фаміч 
(1901–1970), Герой Савецкага Саюза (1943), 
ураджэнец в. Замошша Ушацкага раёна. 

18 красавіка – 130 гадоў таму (1891) нарадзіўся Гмырак Лявон (сапр. 
Бабровіч Мечыслаў; 1891–1915), беларускі 
публіцыст, крытык, пісьменнік, ураджэнец 
в. Параф'янава Докшыцкага раёна. 

19 красавіка – 140 гадоў таму (1881) нарадзіўся Волкаў Валянцін 
Віктаравіч (1881–1964), беларускі жывапісец, 
педагог, народны мастак БССР, у 1953–1964 – 
выкладчык Віцебскага мастацкага тэхнікума. 
Ураджэнец г. Ялец Арлоўскай губерні. 

20 красавіка – 90 гадоў таму (1931) нарадзіўся Кузьміцкі Баляслаў 
Браніслававіч, беларускі вучоны ў галіне 
фармакалогіі, ураджэнец в. Пасекі Докшыцкага 
раёна. 

20 красавіка – 70 гадоў таму (1951) нарадзіўся Шчарбакоў Васіль 
Васілевіч (1951–2010), воін-інтэрнацыяналіст, 
Герой Савецкага Саюза (1980), ураджэнец 
в. Казімірова Полацкага раёна. 

20 красавіка – 35 гадоў таму (1986) адбыўся першы спектакль «Дзед і 
Жораў», які паказала лялечная трупа Беларускага 
акадэмічнага драматычнага тэатра імя Я. Коласа. 
Зараз – Беларускі тэатр «Лялька», тэатральна-
відовішчная ўстанова, заслужаны калектыў 
Рэспублікі Беларусь. 

11 кастрычніка – 135 гадоў таму (1886) нарадзіўся Кіркіж Купрыян 

Восіпавіч (1886–1932), савецкі партыйны і 

дзяржаўны дзеяч, ураджэнец в. Смалянцы 

Лепельскага павета (цяпер в. Вялікія 

Смалянцы, Чашніцкі раён). 

12 кастрычніка – 85 гадоў таму (1936) нарадзіўся Васільеў Уладзімір 

Сямёнавіч (1936–2017), вучоны-

інфекцыяніст, доктар медыцынскіх навук, 

прафесар, выдатнік аховы здароўя СССР, 

ураджэнец г. Віцебска. Узнагароджаны 

ордэнам Працоўнага Чырвонага Сцяга 

(1986). 

12 кастрычніка – 85 гадоў таму (1936) нарадзіўся Кулакоў Уладзімір 

Панцялеевіч, партыйны і гаспадарчы дзеяч 

Беларусі. У 1984–1994 гг. – старшыня 

выканкама Віцебскага абласнога Савета 

народных дэпутатаў. У 1999–2007 гг. – 

старшыня Віцебскага абласнога камітэта 

прыродных рэсурсаў і аховы навакольнага 

асяроддзя. Ураджэнец в. Шамцы Цвярской 

вобл. (Расія). 

12 кастрычніка – 65 гадоў таму (1956) нарадзілася Ляснеўская Вольга 

Анатолеўна, дырэктар Цэнтралізаванай 

бібліятэчнай сістэмы Браслаўскага раёна. 

12 кастрычніка – 65 гадоў таму (1956) нарадзілася Лісіца Тамара 

Паўлаўна, беларускі мастак дэкаратыўна-

прыкладнога мастацтва, сябра Беларускага 

саюза мастакоў, працуе выкладчыкам у 

Віцебскім каледжы культуры і мастацтваў. 
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  21 красавіка – 75 гадоў таму (1946) нарадзіўся Сяткоўскі Валянцін 
Аляксандравіч, вучоны ў галіне паталагічнай 
фізіялогіі, лаўрэат прэміі Ленінскага камсамола 
Беларусі (1978), доктар медыцынскіх навук, 
ураджэнец г. Докшыцы. 

23 красавіка – 80 гадоў таму (1941) нарадзілася Сенчанка Святлана 

Калістратаўна (1941–2019), мастачка, майстар 

дэкаратыўна-прыкладнога мастацтва, ураджэнка 

г. Полацка. 

23 красавіка – 75 гадоў таму (1946) нарадзіўся Багушэвіч Юрый 

Барысавіч, жывапісец, ураджэнец г. Глыбокае. 

24 красавіка – 90 гадоў таму (1931) нарадзіўся Кулішаў Уладзімір 

Іванавіч (1931–1998), беларускі акцёр, 

ураджэнец в. Слабада Лёзненскага раёна. 

27 красавіка – 105 гадоў таму (1916) нарадзіўся Велічэнка Уладзімір 

Міхеевіч (1916–2000), беларускі вучоны ў 

галіне хірургіі, заслужаны дзеяч навукі 

Беларусі (1974), удзельнік Вялікай Айчыннай 

вайны, падпольнага і партызанскага руху, 

ураджэнец г. Віцебска. 

30 красавіка – 140 гадоў таму (1881) нарадзіўся Журба Янка (сапр. 

Івашын Іван Якаўлевіч; 1881–1964), паэт, 

ураджэнец г. Чашнікі. 

30 красавіка – 105 гадоў таму (1916) нарадзіўся Смарчкоў Мікіта 

Іванавіч (1916–2002), лётчык, удзельнік 

Вялікай Айчыннай вайны, Герой Савецкага 

Саюза (1945), ураджэнец в. Трафіменкі 

Дубровенскага раёна. 

30 красавіка – 85 гадоў таму (1936) нарадзіўся Ерашоў Анатоль 

Іванавіч, беларускі вучоны ў галіне 

ветэрынарнай вірусалогіі, мікрабіялогіі і 

бі іі бі і

4 кастрычніка – 15 гадоў таму (2006) утворана Віцебская абласная 

арганізацыя Беларускага прафсаюза 

банкаўскіх і фінансавых работнікаў. 

5 кастрычніка – 75 гадоў таму (1946) нарадзіўся Лоўкіс Зянон 

Валянцінавіч, беларускі вучоны ў галіне 

тэхналогіі вытворчасці прадуктаў 

харчавання, механізацыі сельскай гаспадаркі, 

доктар тэхнічных навук, прафесар, член-

карэспандэнт НАН Беларусі, заслужаны 

дзеяч навукі Беларусі (2014). Генеральны 

дырэктар рэспубліканскага ўнітарнага 

прадпрыемства «Навукова-практычны цэнтр 

Нацыянальнай акадэміі навук Беларусі па 

харчаванні». Узнагароджаны ордэнам 

Пашаны (2019). Ураджэнец в. Мажэйкі 

Пастаўскага раёна. 

5 кастрычніка – 20 гадоў таму (2001) створаны Шаркаўшчынскі 

цэнтр рамёстваў. 

10 кастрычніка – 225 гадоў таму (1796) нарадзіўся Без-Карніловіч 

Міхаіл Восіпавіч (1796–1862), беларускі 

гісторык, краязнавец, этнограф, тапограф, 

які займаўся вывучэннем Віцебскай 

губерні. 

10 кастрычніка – 120 гадоў таму (1901) нарадзілася Іванова Вольга 
Аляксееўна (1901–1986), беларускі вучоны 
ў галіне генетыкі і селекцыі 
сельскагаспадарчых жывёл, кандыдат 
сельскагаспадарчых навук, прафесар, 
заслужаны дзеяч навукі Беларусі (1971), 
ураджэнка г. Тулы. Працавала ў Віцебскім 
ветэрынарным інстытуце.  
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225 гадоў таму (1796) у Віцебску ў маі – кастрычніку жыў М. М. Мураўёў, 
адзін з арганізатараў Паўночнага таварыства дзекабрыстаў. 
100 гадоў таму (1921) у Віцебску ўтвораны Дом санітарнай асветы. 
100 гадоў таму (1921) у Віцебску выйшаў першы нумар газеты «Вестник 
Витебского губернского отдела народного образования». Газета 
выдавалася ў 1921–1923 гг. 
80 гадоў таму (1941) выйшаў першы нумар мёрскай раённай газеты 
«Бальшавіцкая трыбуна». З 1 студзеня 2002 г. – «Міёрскія навіны». 
70 гадоў таму (1951) заснавана бібліятэка імя Я. Коласа ў г. Віцебску. 

65 гадоў таму (1956) у Віцебску адкрыта ПТВ-19 бытавога абслугоўвання 

насельніцтва. З 2010 г. увайшло ў склад «Віцебскага дзяржаўнага прафесійна-

тэхнічнага каледжа. З 2014 – Віцебскі дзяржаўны індустрыяльна-тэхналагічны 

каледж. 

1 мая – 115 гадоў таму (1906) у Талачыне адбылася 
першамайская палітычная забастоўка. 

2 мая – 80 гадоў таму (1941) нарадзіўся Кулакоў Фёдар 
Сяргеевіч, аршанскі краязнаўца. 

3 мая – 60 гадоў таму (1961) нарадзіўся Прывада Сяргей 
Пятровіч, мастак-графік, ураджэнец в. Валова 
Гара Лепельскага раёна. 

4 мая – 110 гадоў таму (1911) нарадзіўся Ласкуноў Мікалай 
Аляксеевіч (1911–1945), Герой Савецкага Саюза 
(1945), ураджэнец в. Станіславова Шумілінскага 
раёна. 

4 мая – 35 гадоў таму (1986) у Віцебску адкрыўся Беларускі 
тэатральны фестываль – першы агляд 
драматычных калектываў. Фестываль 
праходзіў 4–13 мая. 

 
115 гадоў таму (1906) у Віцебску адбылася І канферэнцыя абласнога 

саюза РСДРП Літвы і Беларусі. 

100 гадоў таму (1921) у Віцебску адкрыты педагагічны тэхнікум. З 1937 г. – 

педагагічнае вучылішча, якое існавала да Вялікай Айчыннай вайны. 

90 гадоў таму (1931) адкрыта Полацкае медыцынскае вучылішча. 

70 гадоў таму (1951) заснавана бібліятэка імя М. Лынькова ў г. Віцебску. 

70 гадоў таму (1951) заснавана Бортнікаўская сельская бібліятэка ў 

 в. Бортнікі Глыбоцкага раёна. 

70 гадоў таму (1951) заснавана Празароцкая сельская бібліятэка ў 

 в. Празарокі Глыбоцкага раёна. 

55 гадоў таму (1966) заснавана Гілянская сельская бібліятэка ў в. Гілі 

Чашніцкага раёна.  

25 гадоў таму (1996) рэарганізаваны малочны камбінат г. Віцебска ў ААТ 

«Малако».  

1 кастрычніка – 155 гадоў таму (1866) адкрыты рух цягнікоў праз 

Віцебск па Рыга-Арлоўскай чыгунцы. 

1 кастрычніка – 90 гадоў таму (1931) у Віцебску здадзены ў 

эксплуатацыю шчацінна-шчотачны камбінат. 

У 1935 г. – прысвоена імя Куйбышава. 

1 кастрычніка – 55 гадоў таму (1966) у Полацку закладзены парк 

культуры і адпачынку імя 50-годдзя 

Савецкай улады. 

2 кастрычніка – 105 гадоў таму (1916) нарадзіўся Маркевіч Сяргей 

Васілевіч (1916–1996), беларускі фізіка-

хімік, доктар тэхнічных навук, ураджэнец 

в. Стайкі Ушацкага раёна. 
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  5 мая – 65 гадоў таму (1956) у в. Крулеўшчына Докшыцкага раёна 

ўведзена ў строй торфапрадпрыемства 

«Рамжына». 30.01.1967 г. перайменавана ў 

«Віцебскае». Сучасная назва – філіял 

«Віцебскае вытворчае ўпраўленне па здабычы і 

перапрацоўцы торфу» (ВУ «Віцебскторф») 

унітарнага прадпрыемства «Віцебскаблгаз». 

6 мая – 100 гадоў таму (1921) нарадзіўся Сімураў Аляксандр 

Трафімавіч (1921–2007), беларускі журналіст, 

пісьменнік, заслужаны работнік культуры, 

лаўрэат Дзяржаўнай прэміі Беларусі (1978), 

ураджэнец в. Гаравіца Гарадоцкага раёна. 

6 мая – 60 гадоў таму (1961) нарадзіўся Лях Юрый Рыгоравіч, 

беларускі вучоны ў галіне ветэрынарыі, доктар 

ветэрынарных навук, прафесар, ураджэнец в. 

Чысці Мільчанскія Докшыцкага раёна. 

7 мая – 65 гадоў таму (1956) нарадзіўся Піманаў Сяргей 

Іванавіч, беларускі вучоны ў галіне тэрапіі, 

унутраных хвароб, доктар медыцынскіх навук, 

прафесар, выдатнік аховы здароўя Беларусі, 

вынаходнік СССР, ураджэнец  г. Віцебска. 

8 мая – 70 гадоў таму (1951) нарадзіўся Мурзёнак Пётр 

Пятровіч, беларускі вучоны ў галіне фізіялогіі, 

паэт, грамадскі дзеяч беларускай дыяспары ў 

Канадзе. Доктар медыцынскіх навук. 

Ураджэнец в. Дунілавічы Пастаўскага раёна. 

9 мая – 115 гадоў таму (1906) нарадзіўся Кладзіеў Віктар 
Сідаравіч (1906–1944) удзельнік вызвалення 
Віцебскай вобласці ў Вялікую Айчынную 
вайну, Герой Савецкага Саюза (1945). 
Ураджэнец в. Астапаўка Курскай губерні. 

( )

21 верасня – 60 гадоў таму (1961) нарадзілася Кароткіна Ганна Іванаўна 

(1961–2019), беларускі кампазітар, лаўрэат прэміі 

Беларускага прафсаюза работнікаў культуры 

(2011), ураджэнка г. Віцебска. 

21 верасня – 50 гадоў таму (1971) уведзены ў дзеянне 4-ы энергаблок 

Лукомльскай ДРЭС. 

24 верасня – 110 гадоў таму (1911) нарадзіўся Альтшулер Сямён 
Аляксандравіч (1911–1983), фізік, стваральнік 
навуковай школы ў галіне парамагнетызму, член-
карэспандэнт АН СССР (1976), доктар фізіка-
матэматычных навук (1955), прафесар (1956), 
заслужаны дзеяч навукі РСФСР (1970), ураджэнец 

 г. Віцебска. 
25 верасня – 65 гадоў таму (1956) нарадзілася Чуміна (па мужу Палюх) 

Таццяна Юр'еўна, беларуская спартсменка (скачкі 

на батуце), бронзавы прызёр чэмпіянату свету 

(1978), чэмпіёнка (1974) і срэбраны прызёр (1977) 

чэмпіянатаў Еўропы, ураджэнка г. Віцебска. 

25 верасня – 25 гадоў таму (1996) створаны гідралагічны заказнік 

рэспубліканскага значэння «Швакшты» ў 

Пастаўскім раёне. 

26 верасня – 110 гадоў таму (1911) нарадзіўся Ерашоў Іван Міхайлавіч 

(1911–1948), Герой Савецкага Саюза (1944), 

ураджэнец г. Лепеля. 

28 верасня – 110 гадоў таму (1911) нарадзіўся Філімонаў Аляксандр 

Сямёнавіч (1911–1995), контр-адмірал, 

ураджэнец г. Віцебска. 

30 верасня – 80 гадоў таму (1941) нарадзіўся Несцярэнка Васіль 
Емяльянавіч, жывапісец, педагог, кандыдат 
педагагічных навук, ураджэнец в. Дабея 
Шумілінскага раёна. 
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  10 мая – 140 гадоў таму (1881) нарадзіўся Гаранскі Канстанцін 
Піліпавіч (1881–1990), палкоўнік, удзельнік 
руска-японскай і Першай сусветнай войнаў, 
ураджэнец г. Полацка. 

10 мая – 120 гадоў таму (1901) нарадзіўся Рагозны Зіновій Захаравіч 
(1901–1990), генерал-маёр, ураджэнец г. Оршы. 

10 мая – 95 гадоў таму (1926) нарадзіўся Кавалёў Анатоль 
Фёдаравіч (1926–2015), мастацтвазнавец, 
жывапісец, дызайнер, член Беларускага саюза 
мастакоў, кандыдат мастацтвазнаўства, прафесар, 
ураджэнец в. Даўгаполле Гарадоцкага раёна. 

12 мая – 115 гадоў таму (1906) нарадзіўся Каваленка Якаў 
Раманавіч (1906–1980), вучоны ў галіне 
ветэрынарнай мікрабіялогіі, эпізааталогіі, 
акадэмік УАСГНІЛ, член-карэспандэнт Расійскай 
сельскагаспадарчай акадэміі, заслужаны дзеяч 
навук Расіі, узнагароджаны ордэнам Леніна, 
двума ордэнамі «Знак Пашаны», ураджэнец 
 в. Раніна Віцебскага раёна. 

12 мая – 90 гадоў таму (1931) нарадзіўся Бровікаў Уладзімір 
Ігнатавіч (1931–1992), савецкі партыйны і 
дзяржаўны дзеяч, журналіст, дыпламат. З 1965 г. 
да 1972 г. – на журналісцкай і партыйнай 
рабоце ў Віцебскай вобласці. 

13 мая – 100 гадоў таму (1921) нарадзіўся Тамашэвіч Мікалай 
Мікалаевіч (1921–1983), Герой Савецкага 
Саюза (1944), ураджэнец в. Новыя Валосавічы 
Лепельскага раёна. 

14 мая – 130 гадоў таму (1891) нарадзіўся Макіёнак Данат Адамавіч 
(1891–1941), адзін з першых расійскіх лётчыкаў-
асаў, удзельнік Першай сусветнай вайны, кавалер 
Георгіеўскіх крыжоў 3 ступеняў, ураджэнец 
в. Дамбоўка Дрысенскага павета (цяпер у 
Верхнядзвінскім раёне). 

18 верасня – 30 гадоў таму (1991) заснавана прадпрыемства па 

вытворчасці абутку павышанага камфорту і 

класічнага элегантнага абутку ў складзе 

абутковага холдынга «Белорусская кожевенно-

обувная компания «Марка» ў г. Віцебску. 

19 верасня – 110 гадоў таму (1911) нарадзілася Бальшакова Марыя 

Мікалаеўна (1911–1996), Герой 

Сацыялістычнай Працы (1966), ураджэнка 

в.Смальяны Аршанскага раёна. 

19 верасня – 75 гадоў таму (1946) нарадзіўся Батальёнак Ягор 

Ягоравіч, беларускі мастак, жывапісец, графік, 

ураджэнец в. Вялікія Труханавічы Чашніцкага 

раёна. 

21 верасня – 240 гадоў таму (1781) зацверджаны герб Дрысы 

(Верхнядзвінска). 

21 верасня – 240 гадоў таму (1781) разам з іншымі гарадамі Полацкага 

намесніцтва Віцебск атрымаў новы герб – 

верхняя частка шчыта ўвенчаная двухгаловым 

арлом і імператарскай каронай на залатым полі, 

у ніжняй частцы шчыта пагоня на чырвоным са 

срэбнымі палосамі полі.  

21 верасня – 100 гадоў таму (1921) нарадзіўся Бельскі Міхаіл 

Лявонцьевіч (1921–1988), беларускі мастак, 

графік, ураджэнец г. Сянно. 

21 верасня – 70 гадоў таму (1951) нарадзіўся Асіноўскі Святаслаў 

Маркавіч, гісторык, член Саюза журналістаў 

Беларусі, арганізатар і галоўны рэдактар 

навукова-практычнага часопіса «Архівы і 

справаводства» (з 1999), ураджэнец в. Смальяны 

Аршанскага раёна. 
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  15 мая – 130 гадоў таму (1891) нарадзіўся Куксёнак Павел 
Антонавіч (1891–1941), адзін з арганізатараў 
камуністычнага падполля ў Віцебскай вобласці, 
ураджэнец Расонскага раёна. 

15 мая – 120 гадоў таму (1901) у Віцебску пачалася забастоўка 
рабочых тытунёвай фабрыкі, у якой 
удзельнічалі 45 з 73 рабочых. 

15 мая – 95 гадоў таму (1926) нарадзіўся Маслікоў Антон 
Трафімавіч (1926–1944), Герой Савецкага 
Саюза (1944), удзельнік вызвалення Віцебскай 
вобласці ў гады Вялікай Айчыннай вайны, 
вылучыўся пры фарсіраванні р. Заходняя 
Дзвіна ля в. Шарыпіна Бешанковіцкага раёна. 
Ураджэнец с. Углоўскае Алтайскага краю. 

15 мая – 75 гадоў таму (1946) заснаваны Лепельскі ваенны 
санаторый. 

17 мая – 70 гадоў таму (1951) нарадзіўся Мігун Мікалай Пятровіч 
(1951–2014), беларускі фізік, доктар фізіка-
матэматычных навук, дырэктар Інстытута 
прыкладной фізікі НАН Беларусі (2005–2014), 
ураджэнец г. Докшыцы. 

18 мая – 235 гадоў таму (1786) нарадзіўся Гібенталь Карл Іванавіч 
(1786 – каля 1862), вучоны-ўрач, перша-
адкрывальнік гіпсу для медыцыны, заснавальнік 
касцёвапластычнай хірургіі. Працаваў 
інспектарам Віцебскай урачэбнай управы з 
1816 г. да 1838 г. 

23 мая – 70 гадоў таму (1951) нарадзіўся Шчасны Валерый 

Ігнатавіч, мастак, сябра Беларускага саюза 

мастакоў, працуе ў станковым жывапісе, 

графіцы, акварэлі, лаўрэат прэміі Ленінскага 

камсамола Віцебшчыны (1980). Ураджэнец 

г. Верхнядзвінска.

15 верасня – 85 гадоў таму (1936) нарадзіўся Нікіфараў Аляксей 

Нічыпаравіч, вучоны ў галіне дзіцячай хірургіі, 

доктар медыцынскіх навук, выдатнік аховы 

здароўя Беларусі, ураджэнец в. Шчалбова 

Гарадоцкага раёна. 

16 верасня – 95 гадоў таму (1926) нарадзіўся Карповіч Мікалай 

Уладзіміравіч (1926–1992) Герой 

Сацыялістычнай Працы (1972), брыгадзір у 

саўгасе «Сітцы» Докшыцкага раёна, ураджэнец 

в. Сітцы Докшыцкага раёна. 

16 верасня – 90 гадоў таму (1931) нарадзіўся Лысенка Пётр 

Фёдаравіч (1931–2020), беларускі археолаг, 

доктар гістарычных навук, прафесар, 

ураджэнец в. Зарачаны Полацкага раёна. 

16 верасня – 75 гадоў таму (1946) нарадзіўся Законнікаў Сяргей 

Іванавіч, беларускі паэт, публіцыст, перакладчык, 

ураджэнец в. Слабада Бешанковіцкага раёна. 

17 верасня – 105 гадоў таму (1916) нарадзіўся Караткоў Пётр Іванавіч 

(1916–1989), дырэктар Наваполацкага завода 

нафтаперапрацоўкі (1964–1977), ганаровы 

грамадзянін г. Наваполацка. 

17 верасня – 105 гадоў таму (1916) нарадзілася Мацісава Лізавета 

Парфёнаўна (1916–1990), заслужаная артыстка 

Беларусі, актрыса Беларускага тэатра імя 

Я. Коласа (1951–1969). 

18 верасня – 100 гадоў таму (1921) нарадзіўся Бычок Алег Сяргеевіч 
(1921–1944), удзельнік партызанскага руху ў 
Беларусі, Герой Савецкага Саюза (1944). У 
складзе атрада «Смерць фашызму» выконваў 
спецзаданне на акупіраванай тэрыторыі 
Калінінскай, Смаленскай і Віцебскай абласцей. 
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  24 мая – 80 гадоў таму (1941) нарадзіўся Саковіч Павел Паўлавіч 
(1941–2014), пісьменік, прафсаюзны дзеяч, 
ураджэнец г. Оршы. 

25 мая – 80 гадоў таму (1941) нарадзілася Бялявіна Валянціна 
Мікалаеўна, вучоны-этнолаг, гісторык, 
кандыдат гістарычных навук, ураджэнка 
в. Крынкі Лёзненскага раёна. 

27 мая – 110 гадоў таму (1911) нарадзіўся Янкоўскі Аляксандр 
Аляксеевіч (1911–1999), Герой Сацыялістычнай 
Працы (1943), ураджэнец г. Оршы. У 1946–
1952 гг. – начальнік паліўна-цеплатэхнічнага 
сектара Аршанскага чыгуначнага аддзялення. 

28 мая – 140 гадоў таму (1881) нарадзіўся Луцкевіч Іван Іванавіч 
(1881–1919), беларускі кнігавыдавец, археолаг, 
этнограф і грамадскі дзеяч, ураджэнец г. Шаўляй 
(Літва). Праводзіў пошукі археалагічных 
аб’ектаў, разам з В. Ю. Ластоўскім знайшоў у 
ваколіцах г. Дзісна пярсцёнкі з пячаткамі 
Усяслава Полацкага і Барыса Усяслававіча. 

28 мая – 80 гадоў таму (1941) нарадзіўся Межнін Дзмітрый 
Пятровіч, прафсаюзны дзеяч, у 1995–2010 гг. 
старшыня Віцебскай абласной арганізацыі 
Беларускага прафсаюза супрацоўнікаў лёгкай 
прамысловасці, ураджэнец в. Заважаны 
Сенненскага раёна. 

28 мая – 35 гадоў таму (1986) заснавана Талачынская лячэбніца 
для абслугоўвання падсобных гаспадарак 
арганізацый і асабістай жывёлы грамадзян. 

30 мая – 65 гадоў таму (1956) нарадзіўся Гурый (свецк. Апалька 
Мікалай Пятровіч), дзеяч Беларускай 
Праваслаўнай Царквы, архіепіскап Навагрудскі 
і Слонімскі, лаўрэат прэміі Прэзідэнта Рэспублікі 
Беларусь «За духоўнае адраджэнне», ураджэнец 
п. Льнозавод Полацкага раёна. 

9 верасня – 75 гадоў таму (1946) утвораны Арэхаўскі раён, 

адміністрацыйна-тэрытарыяльная адзінка БССР у 

1946–1956 гг. (быў скасаваны, а тэрыторыя 

перададзена Аршанскаму, Дубровенскаму, 

Лёзненскаму і Багушэўскаму раёнам). 

12 верасня – 175 гадоў таму (1846) нарадзіўся Кайгародаў Дзмітрый 

Нічыпаравіч (1846–1924), расійскі прыродазнавец, 

біёлаг, фенолаг, арнітолаг, папулярызатар 

прыродазнаўства, педагог, ураджэнец г. Полацка. 

13 верасня – 95 гадоў таму (1926) нарадзіўся Салаўёў Аляксандр 

Аляксандравіч, беларускі мастак тэатра, 

заслужаны дзеяч мастацтваў Беларусі, сябра 

Беларускага саюза мастакоў, галоўны мастак-

пастаноўшчык Беларускага акадэмічнага 

драматычнага тэатра імя Я. Коласа (1977–

1990). Узнагароджаны ордэнам Францыска 

Скарыны (2016). Ураджэнец в. Салані 

Ленінградскай вобл. (Расія). 

13 верасня – 80 гадоў таму (1941) нарадзіўся Мігуноў Васіль Фёдаравіч, 

генерал-палкоўнік, у 1992–2001 гг. – камандуючы 

радыётэхнічнымі войскамі СПА Расійскай 

Федэрацыі, ураджэнец в. Балбечына Расонскага 

раёна. 

13 верасня – 60 гадоў таму (1961) нарадзіўся Вітко Аляксандр 

Віктаравіч, адмірал, расійскі ваенна-марскі 

дзеяч, ураджэнец г. Віцебска, дзяцінсктва і 

юнацтва прайшлі ў Оршы. 

14 верасня – 85 гадоў таму (1936) нарадзіўся Лазоўскі Анатоль 

Аляксандравіч (1936–2018), доктар 

ветэрынарных навук, прафесар, ураджэнец 

в. Заронава Віцебскага раёна. 
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115 гадоў таму (1906) у Віцебску адкрыта прыватная жаночая гімназія 

А. Варварынай. 

100 гадоў таму (1921) у Віцебску адкрыты першы ў Беларусі 

супрацьтуберкулёзны дыспансер. 

60 гадоў таму (1961) у Оршы адкрыты Летні тэатр у гарадскім парку 

культуры і адпачынку. 

1 чэрвеня – 145 гадоў таму (1876) у Віцебску створана добраахвотная 

пажарная дружына. 

1 чэрвеня – 100 гадоў таму (1921) у Віцебску адкрыты прамыслова-
эканамічны тэхнікум. У 1927 г. перайменаваны 
ў кааператыўны тэхнікум. 

1 чэрвеня – 100 гадоў таму (1921) у Віцебску адкрыты Дом 
санітарнай адукацыі імя Сямашкі. 

1 чэрвеня – 60 гадоў таму (1961) нарадзілася Прышчэпа Іна 
Міхайлаўна, беларускі вучоны ў галіне 
фізіялогіі і валеалогіі, доктар біялагічных 
навук, прафесар, ураджэнка г. Віцебска. 

2 чэрвеня – 120 гадоў таму (1901) нарадзіўся Сівакоў Іван Пракопавіч 
(1901–1944), Герой Савецкага Саюза (1944), 
удзельнік вызвалення Беларусі ад нямецка-
фашысцкіх захопнікаў. Пахаваны на вайсковым 
мемарыяле на Успенскай горцы ў г. Віцебску. 

2 чэрвеня – 65 гадоў таму (1956) нарадзіўся Вараб'ёў Віктар 
Анатолевіч, беларускі вучоны-эканаміст, 
доктар эканамічных навук, прафесар, 
ураджэнец г. Чашнікі. Узнагароджаны медалём 
Францыска Скарыны (2013). 3аслужаны дзеяч 
навукі Рэспублікі Беларусь (2018). 

1 верасня – 70 гадоў таму (1951) нарадзіўся Сауліч Уладзімір 
Уладзіміравіч, драматург, публіцыст, 
ураджэнец в. Мацясы Глыбоцкага раёна. 

1 верасня – 20 гадоў таму (2001) адкрыты стаматалагічны факультэт 
Віцебскага дзяржаўнага медыцынскага 
ўніверсітэта. 

3 верасня – 90 гадоў таму (1931) нарадзіўся Марушчак Уладзімір 
Кірылавіч (1931–1975), Герой Сацыялістычнай 
Працы (1975), ураджэнец в. Слабодка 
Ленінскага раёна Тульскай вобласці. З 1968 
года – слесар Новалукомскага ўчастка трэста 
«Цэнтрэнергамантаж». 

4 верасня – 245 гадоў таму (1776) утвораны Дрысенскі павет у 
складзе Віцебскай губерні. 

4 верасня – 80 гадоў таму (1941) адбыўся Багушэўскі бой у час 
Вялікай Айчыннай вайны. Партызанскі атрад 
пад камандаваннем І. Ф. Бяляева разграміў 
фашысцкі гарнізон у пасёлку Багушэўск. 

5 верасня – 80 гадоў таму (1941) нарадзіўся Мандрык Іван 
Уладзіміравіч, гісторык, доктар гістарычных 
навук, прафесар, ураджэнец в. Пасад 
Сенненскага раёна. 

7 верасня – 110 гадоў таму (1911) нарадзіўся Дудо Пятро (сапр. Пётр 
Дзмітрыевіч; 1911–1958), журналіст, пісьменнік, 
ураджэнец в. Забалацце Лепельскага раёна. 

9 верасня – 135 гадоў таму (1886) нарадзіўся Ліманоўскі Янка (сапр. 
Іван Міхайлавіч; 1896–1989), пісьменнік, 
крытык, ураджэнец Дзісненскага павета.  

9 верасня – 75 гадоў таму (1946) зноў утвораны Коханаўскі раён з 
цэнтрам у г. п. Коханава. Раён уключаў 11 
сельсаветаў. Быў скасаваны 17 снежня 1956 г. 
Тэрыторыя раёна ўвайшла ў склад Аршанскага 
і Талачынскага раёнаў. 
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  3 чэрвеня – 235 гадоў таму (1786) нарадзіўся Тызенгаўз Канстанцін 

(1786–1853), прыродазнавец, асветнік, 

стваральнік арніталагічнага музея ў г. Паставы. 

6 чэрвеня – 110 гадоў таму (1911) нарадзіўся Сычэнка Пётр Фёдаравіч, 

Герой Савецкага Саюза (1943), ураджэнец 

в. Новае Заазер’е Талачынскага раёна. 

6 чэрвеня – 95 гадоў таму (1926) нарадзіўся Радкевіч Усевалад 

Анатолевіч (1926–1999), беларускі вучоны ў 

галіне энтамалогіі і экалогіі, заслужаны дзеяч 

навукі Беларусі, ураджэнец г. Віцебска. 

6 чэрвеня – 65 гадоў таму (1956) нарадзіўся Каныгін Ігар Уладзіміравіч, 

спартсмен і трэнер (барацьба грэка-рымская, 

срэбраны прызёр ХХІІ летніх Алімпійскіх гульняў 

(1980, Масква), чэмпіён свету (1981, 1983), чэмпіён 

Еўропы (1980, 1982, 1983, 1985), майстар спорту 

СССР (1975), майстар спорту СССР міжнароднага 

класа (1978), заслужаны майстар спорту СССР 

(1981), ураджэнец г. Лентварыс (Літва). Дырэктар 

Віцебскага абласнога цэнтра алімпійскага 

рэзерву па адзінаборствах. 

7 чэрвеня – 210 гадоў таму (1811) нарадзіўся Саленік Карп Трафімавіч 

(1811–1851), акцёр, адзін з заснавальнікаў 

украінскага рэалістычнага тэатра, ураджэнец 

г. Лепеля. 

7 чэрвеня – 110 гадоў таму (1911) нарадзіўся Сурганаў Фёдар 

Анісімавіч (1911–1976), дзяржаўны і партыйны 

дзеяч БССР, адзін з арганізатараў і кіраўнікоў 

падполля і партызанскага руху ў Беларусі ў 

Вялікую Айчынную вайну, ураджэнец 

в. Суднікі Віцебскага раёна. 

  

29 жніўня – 110 гадоў таму (1911) нарадзіўся Красноў Іван Тарасавіч 

(1911–1952), удзельнік вызвалення Віцебскай 

вобласці ў Вялікую Айчынную вайну, Герой 

Савецкага Саюза (1945). Ураджэнец с. Вялікая 

Глушыца Самарскай вобл. (Расія). 

30 жніўня – 270 гадоў таму (1751) адліты Дзісенскі звон з бронзы, 

ліцейшчыкамі Іванам, Сцяпанам і Максімам 

Сініцамі. Помнік мастацкага ліцця 18 ст. у 

г. Дзісна Мёрскага раёна. 

30 жніўня – 60 гадоў таму (1961) нарадзілася Выжыкоўская Аліна 

Аляксандраўна, майстар па мастацкім роспісе, 

ураджэнка в. Мета Шаркаўшчынскага раёна. 

31 жніўня – 60 гадоў таму (1961) у Віцебску адкрыта СШ № 4. 
 

 

 
115 гадоў таму (1906) Віцебск наведаў рэжысёр У. Э. Меерхольд. 

100 гадоў таму (1921) адбыўся ІХ Віцебскі губернскі з'езд Саветаў. 

65 гадоў таму (1951) заснавана Іванская сельская бібліятэка ў  в. Іванск 

Чашніцкага раёна.  

1 верасня – 100 гадоў таму (1921) у Віцебску адкрылася выстава 
Ю. Пэна, прысвечаная 25-годдзю творчай 
дзейнасці. 

1 верасня – 95 гадоў таму (1926) нарадзіўся Пухаеў Аляксандр 
Спірыдонавіч (1926–2014), паэт, публіцыст, 
перакладчык, заслужаны дзеяч культуры 
Рэспублікі Асетыя (2001). З 1992 г. жыў у 
Віцебску. 
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  7 чэрвеня – 80 гадоў таму (1941) нарадзіўся Шалак Міхаіл 
Уладзіміравіч, беларускі вучоны ў галіне 
жывёлагадоўлі, доктар сельскагаспадарчых навук, 
прафесар, ураджэнец в. Зорніца Лепельскага 
раёна. Узнагароджаны медалём Францыска 
Скарыны (2017). 

8 чэрвеня – 100 гадоў таму (1921) нарадзіўся Камельчык Міхаіл 
Сцяпанавіч (1921–2006), Герой Савецкага Саюза 
(1946), заслужаны работнік культуры РСФСР 
(1983), ураджэнец в. Бушмін Талачынскага раёна. 

8 чэрвеня – 80 гадоў таму (1941) нарадзіўся Кузняцоў Алег 
Аляксеевіч, гігіеніст, арганізатар аховы здароўя, 
галоўны дзяржаўны ўрач Віцебскай вобласці 
(1984–1993), працаваў у Віцебску і Оршы. 

8 чэрвеня – 75 гадоў таму (1946) нарадзіўся Сцепаненка Мікалай 
Іванавіч, урач, дацэнт, краязнаўца, ураджэнец 
г. Віцебска. Працаваў начальнікам упраўлення 
аховы здароўя Віцебскага аблвыканкама (1985–
1990), першым намеснікам міністра аховы 
здароўя (1990–1994), начальнікам аддзела па 
справах рэлігій і нацыянальнасцяў Віцебскага 
аблвыканкама (2000–2008). Вывучае гісторыю 
медыцыны і рэлігіі на Віцебшчыне.  

10 чэрвеня – 90 гадоў таму (1931) нарадзіўся Гаціх Міхаіл 

Аляксандравіч, беларускі вучоны ў галіне 

інфармацыйных тэхналогій, аналізу, кантролю і 

кіравання прыродаахоўнай дзейнасцю, доктар 

тэхнічных навук, прафесар, ураджэнец 

в. Радкоўшчына Полацкага раёна. 

10 чэрвеня – 80 гадоў таму (1941) нарадзіўся Макатун Віктар 

Несцеравіч, беларускі фізікахімік, доктар 

хімічных навук, ураджэнец в. Шунеўцы 

Глыбоцкага раёна. 

25 жніўня – 75 гадоў таму (1946) нарадзіўся Салтук Алег 

Уладзіміравіч (1946–2015), паэт, лаўрэат 

Літаратурнай прэміі імя У. Караткевіча (2000), 

прэміі Федэрацыі прафсаюзаў Беларусі (2007), 

Рэспубліканскага конкурсу на лепшы 

літаратуры твор года «Залаты Купідон» (2011), 

ураджэнец в. Рыжэнькі Шумілінскага раёна. 

26 жніўня – 110 гадоў таму (1911) нарадзіўся Рэшатаў Павел 

Дзмітрыевіч (1911–1944), Герой Савецкага 

Саюза (1945), удзельнік баёў на тэрыторыі 

Бешанковіцкага раёна ў гады Вялікай 

Айчыннай вайны. Ураджэнец в. Бегунова 

Цвярской губерні. 

27 жніўня – 210 гадоў таму (1811) нарадзіўся Заблоцкі-Лада (Лада-

Заблоцкі) Тадэвуш Гілярыевіч (1811–1847), 

паэт, перакладчык, ураджэнец в. Лугінавічы 

Сенненскага павета. 

27 жніўня – 70 гадоў таму (1951) нарадзіўся Палачанін Фёдар 

Антонавіч, пісьменнік, ганаровы член Саюза 

пісьменнікаў Беларусі (2016), акцёр 

Докшыцкага народнага тэатра, ураджэнец 

в. Чаркасы Докшыцкага раёна. 

28 жніўня – 85 гадоў таму (1936) нарадзіўся Бураўкін Генадзь 

Мікалаевіч (1936–2014), беларускі паэт, 

перакладчык, дзяржаўны дзеяч Беларусі, 

лаўрэат прэміі Ленінскага камсамола Беларусі 

(1972), Дзяржаўнай прэміі Беларусі імя 

Я. Купалы (1980), ураджэнец в. Шуляціна 

Расонскага раёна. 
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  10 чэрвеня – 60 гадоў таму (1961) нарадзіўся Голубеў Ігар 

Уладзіміравіч, беларускі скульптар, ураджэнец 

г. Віцебска. 

11 чэрвеня – 115 гадоў таму (1906) нарадзіўся Парашчанка Мікіта 

Іванавіч (1946–1978), партыйны дзеяч Беларусі, 

удзельнік Вялікай Айчыннай вайны, старшыня 

Віцебскага аблвыканкама (1953–1959). 

11 чэрвеня – 65 гадоў таму (1956) у Полацку адкрыта швейная 

фабрыка. Зараз ААТ «Мона». 

12 чэрвеня – 70 гадоў таму (1951) нарадзіўся Пятроў Аляксандр 

Мікалаевіч, мастак, ураджэнец в. Боркавічы 

Верхнядзвінскага раёна. 

13 чэрвеня – 135 гадоў таму (1886) нарадзіўся Волін Барыс Міхайлавіч 

(сапр. Фрадкін Іосіф Якаўлевіч; 1886–1957), 

партыйны і дзяржаўны дзеяч РСФСР і УССР, 

публіцыст, гісторык, ураджэнец г. Глыбокае. 

15 чэрвеня – 200 гадоў таму (1821) нарадзіўся Зарэмба Мікалай 

Іванавіч (1821–1879), тэарэтык і выкладчык 

музыкі, кампазітар, ураджэнец Віцебскай 

губерні. 

15 чэрвеня – 80 гадоў таму (1941) нарадзіўся Кабуш Уладзімір 

Трафімавіч, беларускі вучоны ў галіне 

педагогікі, доктар педагагічных навук, 

прафесар, лаўрэат прэміі Ленінскага камсамола 

Беларусі (1988), выдатнік народнай асветы 

Беларусі, ураджэнец г. Дуброўна. 

16 чэрвеня – 125 гадоў таму (1896) нарадзіўся Хрусталёў Уладзімір 

Якаўлевіч (1896–1954), беларускі жывапісец, 

педагог, выкладчык Віцебскага мастацкага 

вучылішча. Ураджэнец Санкт-Пецярбурга. 

  

22 жніўня – 75 гадоў таму (1946) нарадзіўся Маруковіч Яўген 

Ігнатавіч, беларускі вучоны ў галіне тэхналогіі 

металаў, доктар тэхнічных навук, прафесар, 

акадэмік НАН Беларусі, заслужаны вынаходнік 

Беларусі, лаўрэат Дзяржаўнай прэміі Беларусі 

(1990, 2010), кавалер ордэна Пашаны, 

узнагароджаны медалём Францыска Скарыны 

(1999). Ураджэнец в. Смальяны Аршанскага 

раёна. 

24 жніўня – 105 гадоў таму (1916) нарадзіўся Сапрыкін Уладзімір 

Аляксеевіч (1916–1990), удзельнік баёў на 

тэрыторыі Дубровенскага раёна ў Вялікую 

Айчынную вайну, Герой Савецкага Саюза 

(1944). Ураджэнец в. Сухадол Ліпецкай 

вобласці (Расія). 

24 жніўня – 70 гадоў таму (1951) нарадзілася Маркавец-Бартлава 
Валянціна Пятроўна, беларуская мастачка 
дэкаратыўна-прыкладнога мастацтва, сябра 
Беларускага саюза мастакоў, працуе ў галіне 
сцэнічнага касцюма і габелена. Дацэнт, у 1990–
2016 гг. – загадчык кафедры касцюма і 
тэкстылю Беларускай дзяржаўнай акадэміі 
мастацтваў. Лаўрэат Дзяржаўнай прэміі 
Рэспублікі Беларусь. Ураджэнка в. Янкі 
Докшыцкага раёна. 

25 жніўня – 95 гадоў таму (1926) нарадзіўся Праскураў Васіль 

Фёдаравіч (1926–1987), беларускі пісьменнік, 

публіцыст, заслужаны дзеяч культуры Беларусі 

(1968), лаўрэат Дзяржаўнай прэміі Беларусі імя 

П. М. Лепяшынскага (1986), ураджэнец 

в. Негаціна Дубровенскага раёна. 

68 81 



  16 чэрвеня – 65 гадоў таму (1956) нарадзіўся Шабека Уладзімір 

Іванавіч (1956–2018), вучоны ў галіне 

паталагічнай фізіялогіі, доктар медыцынскіх 

навук, ураджэнец г. Віцебска. 

17 чэрвеня – 95 гадоў таму (1926) нарадзіўся Яроменка Мікалай 

Мікалаевіч (1926–2000), народны артыст 

Беларусі. Народны артыст СССР (1989). Скончыў 

студыю Беларускага тэатра імя Я. Коласа (1948). 

Працаваў у Беларускім тэатры імя Я. Коласа 

(1948–1959). Ураджэнец г. Навасібірска, бацькі 

родам з Віцебскай губерні. 

18 чэрвеня – 70 гадоў таму (1951) нарадзілася Цябут Тамара 

Дзмітрыеўна, доктар медыцынскіх навук, 

прафесар, ураджэнка г. Полацка. 

19 чэрвеня – 125 гадоў таму (1896) нарадзіўся Асташэнка Фёдар 
Апанасавіч (1896–1976), ваенны дзеяч, генерал-
лейтэнант, удзельнік грамадзянскай вайны, 
абароны Беларусі ў Вялікую Айчынную вайну, 
Герой Савецкага Саюза (1945), ураджэнец 
в. Вялікае Любшчына Віцебскага раёна. 

19 чэрвеня – 110 гадоў таму (1911) нарадзіўся Сычэнка Пётр Фёдаравіч 

(1911–1969), удзельнік Вялікай Айчыннай вайны, 

Герой Савецкага Саюза (1943), ураджэнец 

в. Новае Заазер’е Талачынскага раёна. 

22 чэрвеня – 100 гадоў таму (1921) нарадзіўся Трухаў Андрэй 
Ігнацьевіч (1921–1996), Герой Савецкага Саюза 
(1945), ураджэнец с. Суборава Смаленскай 
вобласці. Жыў у Віцебску. 

22 чэрвеня – 95 гадоў таму (1926) нарадзіўся Шамагонаў Святаслаў 
Андрэевіч (1926–2004), грамадскі і культурны 
дзеяч Рэспублікі Башкартастан, ураджэнец 
г. Дуброўна. 

19 жніўня – 80 гадоў таму (1941) нарадзіўся Ткачоў Мікалай 

Іванавіч (1941–2011), беларускі жывапісец, 

ураджэнец в. Удога Черыкаўскага раёна 

Магілёўскай вобласці. Жыў у Віцебску. 

21 жніўня – 110 гадоў таму (1911) нарадзіўся Якубаў Асман (1911–1944), 

Герой Савецкага Саюза (1944), аўтаматчык 

стралковага палка, ураджэнец с. Найман 

Андзіжанскай вобласці (Узбекістан). Вызначыўся 

ў баі ў раёне с. Арэхі Шумілінскага раёна пры 

правядзенні разведкі боем.  

21 жніўня – 75 гадоў таму (1946) нарадзілася Міхайлава Галіна 

Міхайлаўна, беларуская мастачка, сябра 

Беларускага саюза мастакоў, ураджэнка ў 

г. Віцебска. 

22 жніўня – 160 гадоў таму (1861) нарадзіўся Буйніцкі Ігнат 

Цярэнцьевіч (1861–1917), беларускі акцёр, 

рэжысёр, тэатральны дзеяч, стваральнік 

нацыянальнага беларускага тэатра, ураджэнец 

маёнтка Палівачы Празароцкай вол., цяпер 

Глыбоцкі раён. 

22 жніўня – 130 гадоў таму (1891) заснавана віцебская абшчына сёстраў 

міласэрнасці Таварыства Чырвонага Крыжа. 

22 жніўня – 90 гадоў таму (1931) нарадзіўся Ільін Мікалай Карпавіч, 

Герой Сацыялістычнай Працы (1974), 

ураджэнец в. Альхавік Лёзненскага раёна. 

22 жніўня – 85 гадоў таму (1936) нарадзіўся Шляхтуноў Уладзімір 

Іосіфавіч, беларускі вучоны ў галіне 

жывёлагадоўлі, доктар сельскагаспадарчых навук, 

прафесар, акадэмік Акадэміі аграрных навук 

Рэспублікі Беларусь, выдатнік адукацыі Беларусі, 

ураджэнец в. Сінякова Шумілінскага раёна. 
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  25 чэрвеня – 85 гадоў таму (1936) нарадзіўся Сазонаў Вячаслаў 

Іванавіч, заслужаны работнік аховы здароўя 

БССР (1989), працаваў у Сенненскім раёне і 

г. Віцебску, ураджэнец в. Бенцяі Віцебскага раёна. 

26 чэрвеня – 100 гадоў таму (1921) нарадзілася Зянько Вера Паўлаўна, 

заслужаны ўрач БССР (1967), ураджэнка 

г. Віцебска. 

26 чэрвеня – 80 гадоў таму (1941) нарадзіўся Куляшоў Уладзімір 
Аляксеевіч (1941–1999), народны артыст 
Беларусі, акцёр Беларускага акадэмічнага 
драматычнага тэатра імя Я. Коласа. 

28 чэрвеня – 115 гадоў таму (1906) нарадзіўся Самуцін Васіль 
Емяльянавіч (1906–1981), у 1942–1943 гг. – 
рэдактар падпольнай газеты «Віцебскі рабочы». 

29 чэрвеня – 115 гадоў таму (1906) нарадзіўся Чарняхоўскі Іван Данілавіч 

(1906–1945), савецкі военачальнік, генерал арміі. 

Двойчы Герой Савецкага Саюза (17.10.1943, 

29.07.1944). Удзельнік баёў на тэрыторыі 

Віцебскай вобласці ў Вялікую Айчынную вайну. 

29 чэрвеня – 100 гадоў таму (1921) нарадзіўся Шмея Іван Сцяпанавіч 

(1921–1998), поўны кавалер ордэна Славы, 

ураджэнец г. Віцебска. Удзельнік гістарычнага 

Парада Перамогі на Чырвонай плошчы ў Маскве 

(24.06.1945), юбілейнага Парада Перамогі ў 

Маскве (1985). Зняўся ў дакументальным фільме 

Канстанціна Сіманава «Шел солдат». 

29 чэрвеня – 80 гадоў таму (1941) нарадзіўся Ляшнеўскі Эрнст 

Ягоравіч (1941–1989), Герой Сацыялістычнай 

Працы (1986), заслужаны работнік сельскай 

гаспадаркі Беларусі, ураджэнец 

в. Свідзершчына Талачынскага раёна. 

13 жніўня – 110 гадоў таму (1911) нарадзіўся Рэшатаў Павел Дзмітрыевіч 
(1911–1944), Герой Савецкага Саюза (1945), 
ураджэнец в. Бегунова Цвярской губерні. 
Камандзір кулямётнага аддзялення стралковага 
палка сяржант Рэшатаў у баі 27.07.1944 каля вёскі 
Абухава (Бешанковіцкі раён) знішчыў каля 140 
салдат праціўніка. 

14 жніўня – 100 гадоў таму (1921) нарадзіўся Алтунін Аляксандр 

Цярэнцьевіч (1921–1989), савецкі ваенны дзеяч, 

удзельнік баёў на тэрыторыі Беларусі ў 

Вялікую Айчынную вайну, генерал арміі, 

Герой Савецкага Саюза (1944). Удзельнічаў у 

цяжкіх абарончых баях у раёне мястэчка 

Янавічы і Віцебска ў пачатку ліпеня 1941 г. 

15 жніўня – 105 гадоў таму (1916) нарадзіўся Шаўроў Сямён 
Сцяпанавіч (1916–2000), самадзейны майстар 
разьбы па дрэве, ураджэнец  г. Оршы. У 1992 г. 
у Оршы адкрыты Дом-музей драўлянай 
скульптуры С. С. Шаўрова. 

18 жніўня – 125 гадоў таму (1896) нарадзіўся Леановіч Іосіф 
Лявонцьевіч (1896–1975), генерал-маёр, 
ураджэнец в. Кублічы Ушацкага раёна. 

18 жніўня – 90 гадоў таму (1931) заснавана газета «Ленінскі сцяг», з 
1963 года – «Сцяг перамогі», газета 
Лёзненскага раённага выканаўчага камітэта і 
раённага Савета дэпутатаў. 

19 жніўня – 190 гадоў таму (1831) нарадзіўся Чаховіч Зыгмунд 
Бернардавіч (сапр. Чаховіч-Ляхавіцкі; 1831–
1907), адзін з кіраўнікоў паўстання 1863–
1864 гг. у Беларусі і ў Літве, ураджэнец в. 
Сурвілішкі Дзісненскага павета (зараз у 
Пастаўскім раёне). 
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25 гадоў таму (1996) у Віцебску ўстаноўлены помнік паэтэсе Еўдакіі Лось. 

70 гадоў таму (1951) заснавана Міёрская дзіцячая раённая бібліятэка.  

1 ліпеня – 110 гадоў таму (1911) заснаваны Аршанскі каледж 

Віцебскага дзяржаўнага ўніверсітэта імя 

П. М. Машэрава як Аршанская жаночая 

настаўніцкая семінарыя. Пасля шэрагу 

рэарганізацый (1917–1919) на яе базе ў 1921 годзе 

ўтвораны педагагічны тэхнікум. З 1937 г. – 

педагагічнае вучылішча. З 1994 г. – каледж. З 

2004 г. – у структуры Віцебскага дзяржаўнага 

ўніверсітэта. З 2005 г. – сучасная назва. 

1 ліпеня – 110 гадоў таму (1911) нарадзіўся Дыдышка Аляксандр 

Іванавіч (1911–1944), Герой Савецкага Саюза 

(1940), удзельнік вызвалення Віцебскай 

вобласці ў Вялікую Айчынную вайну. 

Ураджэнец г. Верхнедняпроўск (Украіна). 

Пахаваны ў г. Гарадку. 

1ліпеня – 50 гадоў таму (1971) Загадам Міністра Вышэйшай і 

сярэдняй адукацыі БССР ад 16.06.1971 г. № 302 

было адкрыта «Віцебскае культурна-асветнае 

вучылішча». Сучасная назва – установа адукацыі 

«Віцебскі дзяржаўны каледж культуры і 

мастацтваў». 

1 ліпеня – 40 гадоў таму (1981) выйшаў першы нумар 

шматтыражнай газеты «Рабочее слово» 

Віцебскага тэлезавода. З 2007 г. – «Витязь». 

  

6 жніўня – 55 гадоў таму (1966) нарадзіўся Шышанаў Валерый 
Аляксеевіч, музейны работнік, краязнаўца. 
Намеснік дырэктара Віцебскага абласнога 
краязнаўчага музея па навуковай рабоце. Аўтар 
кніг і артыкулаў па гісторыі і культуры 
Віцебшчыны. 

7 жніўня – 95 гадоў таму (1926) нарадзіўся Партной Восер 
Хацкелевіч, дзеяч самадзейнага мастацтва, 
балетмайстар, заслужаны дзеяч культуры 
Беларусі, стваральнік і кіраўнік народнага 
ансамбля «Колас» Віцебскага раённага Дома 
культуры, ураджэнец г. Віцебска. 

8 жніўня – 145 гадоў таму (1876) нарадзіўся Асяндоўскі Антон 

Мартынавіч (1876–1945), пісьменнік, 

журналіст, вучоны, ураджэнец г. Віцебска. 

9 жніўня – 75 гадоў таму (1946) нарадзілася Скварцова Тамара 

Уладзіміраўна, заслужаная артыстка Рэспублікі 

Беларусь, актрыса Нацыянальнага акадэмічнага 

драматычнага тэатра імя Я. Коласа. 

10 жніўня – 105 гадоў таму (1916) нарадзіўся Юхнавец Арсенцій 
Гаўрылавіч (1916–1944), удзельнік вызвалення 
Беларусі ў Вялікую Айчынную вайну, Герой 
Савецкага Саюза (1944), ураджэнец 
в. Вераснёўка Докшыцкага раёна. 

10 жніўня – 80 гадоў таму (1941) нарадзіўся Дарафееў Анатоль 
Максімавіч (1941–2010), вучоны-біёлаг, 
краязнавец, публіцыст, грамадскі дзеяч, 
педагог, выдатнік асветы СССР, выдатнік 
вышэйшай школы СССР, выдатнік народнай 
асветы Беларусі, ураджэнец  в. Верамеева 
(Лажані) Гарадоцкага раёна. 
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  5 ліпеня – 130 гадоў таму (1891) нарадзіўся Штокмар Уладзімір 
Сяргеевіч, ваенны лётчык, Георгіеўскі кавалер. 
Удзельнік Першай сусветнай вайны, штабс-
капітан (1917). Ураджэнец Віцебскай губерні. 

5 ліпеня – 80 гадоў таму (1941) сфарміравана Віцебскае народнае 
апалчэнне 5–6 ліпеня 1941 г. у Вялікую 
Айчынную вайну. 

5 ліпеня – 80 гадоў таму (1941) пачалася Віцебская абарона 
злучэннямі 19, 20, 22-га Заходняга фронту і 
Віцебскім народным апалчэннем (з 5–11.07.1941) 
у Вялікую Айчынную вайну. 

6 ліпеня – 80 гадоў таму (1941) пачаўся Лепельскі контрудар 
(наступальная аперацыя савецкіх войскаў у 
пачатку Вялікай Айчыннай вайны, накіраваная на 
разгром групоўкі праціўніка, што наступала на 
Віцебск; адна з найбуйнейшых танкавых бітваў 
Другой сусветнай вайны). 

7 ліпеня – 110 гадоў таму (1911) у Віцебску ўпершыню адбыўся палёт 

аэраплана, пілотам якога быў лётчык А. Васільеў. 

7 ліпеня – 85 гадоў таму (1936) нарадзіўся Свірыдзёнак Анатоль 
Іванавіч, вучоны ў галіне матэрыялазнаўства, 
акадэмік НАН Беларусі, доктар тэхнічных 
навук, прафесар, лаўрэат Дзяржаўнай прэміі 
Беларусі (1972), кавалер ордэна «Знак 
Пашаны», ураджэнец г. Оршы. 

8 ліпеня – 90 гадоў таму (1931) вёска Вяркуды Ульскага раёна 
Полацкай акругі ўвайшла ў склад Ушацкага раёна. 

8 ліпеня – 90 гадоў таму (1931) вёска Антаполле Аршанскай акругі 
ўвайшла ў склад Чашніцкага раёна. 

8 ліпеня – 90 гадоў таму (1931) скасаваны Чарэйскі раён, 
адміністрацыйна-тэрытарыяльная адзінка БССР. 
У 1924–1931 гг. часткова на тэрыторыі сучаснай 
Віцебскай вобласці. 

70 гадоў таму (1951) быў адкрыты Лепельскі дзіцячы санаторый. 

70 гадоў таму (1951) заснавана Мацюкоўская сельская бібліятэка ў 

 в. Мацюкова Глыбоцкага раёна. 

1 жніўня – 100 гадоў таму (1921) нарадзіўся Грышчанка Пётр 

Лук’янавіч (1921–1973), Герой Савецкага Саюза 

(1944), ураджэнец в. Кукавячына Віцебскага раёна. 

1 жніўня – 75 гадоў таму (1946) нарадзіўся Гіргель Мікалай 

Сяргеевіч, мастак, каракатурыст, сябра 

Беларускага саюза мастакоў, ураджэнец 

в. Цімошкава Мёрскага раёна. 

1 жніўня – 70 гадоў таму (1951) у Оршы пачала работу дзіцячая 

бібліятэка № 2 імя Н. К. Крупскай. 

2 жніўня – 140 гадоў таму (1881) нарадзіўся Казура Станіслаў 

Вінцэтавіч (1881–1961), беларускі і польскі 

кампазітар, дырыжор, педагог, ураджэнец 

фальварка Тэклінаполь Пастаўскага раёна. 

2 жніўня – 135 гадоў таму (1886) нарадзіўся Александровіч Іван 

Іванавіч (1886–1915), расійскі ваенны лётчык, 

Георгіеўскі кавалер, ураджэнец Віцебскай губерні. 

4 жніўня – 190 гадоў таму (1831) нарадзіўся Яўневіч Іпаліт 

Антонавіч, вучоны ў галіне механікі і 

матэматыкі, аўтар першага рускамоўнага 

падручніка па тэорыі пругкасці. Ураджэнец 

маёнтка Кеміна Сенненскага павета. 

5 жніўня – 90 гадоў таму (1931) нарадзіўся Кімстач Яўген Іванавіч 

(1931–2013), Герой Сацыялістычнай Працы (1981), 

старшыня калгаса імя М. Сільніцкага Полацкага 

раёна, ураджэнец в. Паганькі Полацкага раёна. 

5 жніўня – 75 гадоў таму (1946) нарадзіўся Сянько Уладзімір 

Лявонавіч, дзяржаўны дзеяч Беларусі, дыпламат, 

ураджэнец в. Вішкавічы Чашніцкага раёна. 
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  8 ліпеня – 30 гадоў таму (1991) створаны санаторый рэспубліканскага 

значэння «Баравое» ў Докшыцкім раёне 

(Дзяржаўная ўстанова «Санаторый “Баравое”» 

Кіраўніцтва справамі Прэзідэнта Рэспублікі 

Беларусь). 

10 ліпеня – 150 гадоў таму (1871) нарадзіўся Дземідовіч Павел Пятровіч 

(1871–1931), этнограф, фалькларыст, краязнавец, 

педагог, ураджэнец в. Мікалаеўшчына Мінскага 

павета. У 1915–1919 гг. настаўнік у Віцебску. 

10 ліпеня – 60 гадоў таму (1961) нарадзіўся Цыбульскі Міхаіл 
Леанідавіч, беларускі мастацтвазнаўца, 
жывапісец, педагог, кандыдат мастацтвазнаўства, 
ураджэнец г. Віцебска. Сябра Беларускага саюза 
мастакоў. Выкладае ў Віцебскім дзяржаўным 
універсітэце імя П. М. Машэрава.  

11 ліпеня – 140 гадоў таму (1881) нарадзіўся Грыдзюшка Іосіф 

Лявонавіч (1881–1937), дзяржаўны дзеяч БССР, 

ураджэнец Шаркаўшчынскага раёна. 

11 ліпеня – 75 гадоў таму (1946) нарадзіўся Глушанка Васіль 

Сямёнавіч, гігіеніст, арганізатар аховы здароўя, 

доктар медыцынскіх навук, прафесар, 

ураджэнец г. п. Лоеў Гомельскай вобласці, 

працаваў у Віцебску. 

13 ліпеня – 65 гадоў таму (1956) адбыўся I з'езд калгаснікаў 

Полацкага раёна. 

13 ліпеня – 50 гадоў таму (1971) нарадзіўся Падгурскі Пётр 

Мікалаевіч, беларускі археолаг, ураджэнец 

в. Рэкта Клімавіцкага раёна Магілёўскай 

вобласці. Начальнік упраўлення культуры 

Віцебскага аблвыканкама. 

  

27 ліпеня – 110 гадоў таму (1911) нарадзілася Мацкевіч Юзэфа 
Фларыянаўна (1911–2003), беларускі 
мовазнаўца, заслужаны дзеяч навукі Беларусі 
(1978), ураджэнка в. Ухлё Чашніцкага раёна. 

27 ліпеня – 95 гадоў таму (1926) нарадзіўся Касцюкевіч Пётр 
Пятровіч (1926–2018), мастак, літаратар, 
ураджэнец в. Шыці Шаркаўшчынскага раёна. 

28 ліпеня – 135 гадоў таму (1886) нарадзіўся Мяніцкі Рычард 
Вікенцьевіч (1886–1956), гісторык-архівіст, 
крыніцазнавец, ураджэнец ф. Селігоры 
Лепельскага павета Віцебскай губерні (цяпер у 
Полацкім раёне). 

28 ліпеня – 120 гадоў таму (1901) нарадзіўся Вайнкоп Юліян 
Якаўлевіч (1901–1974), музыказнавец, 
ураджэнец г. Віцебска У 1918–1920 гг. вучыўся 
ў Віцебскай народнай кансерваторыі. 

30 ліпеня – 115 гадоў таму (1906) нарадзіўся Краснік Іван Міхайлавіч 
(1906–1957), ваенны дзеяч, удзельнік Вялікай 
Айчыннай вайны, Герой Савецкага Саюза 
(1945), ураджэнец в. Іванск Чашніцкага раёна. 

30 ліпеня – 55 гадоў таму (1966) зноў адноўлены Шумілінскі раён. 
 

 

 

 
155 гадоў таму (1866) адкрыты рух цягнікоў на ўчастку Віцебск – 

Полацк – Дынабург. 

80 гадоў таму (1941) пачало дзейнічаць Асінторфскае камсамольскае 

падполле. 
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 14 ліпеня – 205 гадоў таму (1816) нарадзіўся Марцінкевіч Геранім 
Францавіч (1816 – пасля 1864), беларускі і 
польскі пісьменнік, драматург, аўтар нарысаў, 
празаічных замалёвак, вершаў, драматычных 
абразкоў, п'ес, ураджэнец в. Тулава Віцебскага 
раёна. 

14 ліпеня – 80 гадоў таму (1941) быў зроблены першы залп савецкіх 
рэактыўных установак «Кацюша» пад Оршай 
батарэяй капітана І. А. Флёрава ў Вялікую 
Айчынную вайну. 

15 ліпеня – 80 гадоў таму (1941) створаны Аршанскі авіярамонтны 
завод, ААТ, вядучае прадпрыемства Рэспублікі 
Беларусь па выкананні капітальнага рамонту 
верталётаў Мі-8 (Мі-17), Мі-24 (Мі-35) розных 
мадыфікацый, у г. п. Балбасава Аршанскага 
раёна. 

16 ліпеня – 70 гадоў таму (1951) нарадзіўся Суконка Алег Рыгоравіч, 
вучоны ў галіне анкалогіі і ўралогіі, доктар 
медыцынскіх навук, прафесар, заслужаны ўрач 
Рэспублікі Беларусь, ураджэнец в. Хвошна 
Гарадоцкага раёна. У 2010–2020 гг. – дырэктар 
ДУ «Рэспубліканскі навукова-практычны цэнтр 
анкалогіі і медыцынскай радыялогіі імя 
М. М. Аляксандрава». Член Пастаяннай камісіі 
Савета Рэспублікі Нацыянальнага сходу 
Рэспублікі Беларусь па адукацыі, навуцы, 
культуры і сацыяльным развіцці. 

18 ліпеня – 100 гадоў таму (1921) нарадзіўся Краеў Уладзімір 
Паўлавіч (1921–1944), удзельнік вызвалення 
Віцебскай вобласці ў Вялікую Айчынную 
вайну, Герой Савецкага Саюза (1944), 
ураджэнец с. Лекма (Расія). 

  

22 ліпеня – 115 гадоў таму (1906) нарадзілася Бялінская Марыя 

Сяргееўна (1906–1990), народная артыстка 

Беларусі, ураджэнка г. Магілёва. Працавала ў 

Беларускім тэатры імя Я. Коласа (у 1944 у 

складзе тэатральнай франтавой брыгады). 

22 ліпеня – 105 гадоў таму (1916) зацверджаны ўстаў Віцебскага 

гісторыка-археалагічнага таварыства (раней 

меў назву Віцебскі царкоўна-археалагічны музей). 

22 ліпеня – 95 гадоў таму (1926) нарадзіўся Бунто Іосіф (Язэп) 

Уладзіміравіч (1926–2016), адзін з найбольш 

аўтарытэтных краязнаўцаў Глыбоцкага краю, 

энцыклапедыст, ураджэнец в. Мацюкі Чарэскія 

Браслаўскага павета (цяпер в. Беларуская 

Мёрскага раёна). 

25 ліпеня – 85 гадоў таму (1936) нарадзіўся Левін Леанід Мендзелевіч 

(1936–2014), заслужаны архітэктар Беларусі 

(1988), ураджэнец г. Мінска. Аўтар мемарыяльных 

комплексаў (у суаўтарстве) «Кацюша» ў Оршы, 

«Прарыў» ва Ушацкім, «Пракляцце фашызму» ў 

Докшыцкім раёнах. 

25 ліпеня – 80 гадоў таму (1941) нарадзіўся Александронак Анатоль 

Іванавіч, беларускі спартсмен (стральба 

кулявая), ураджэнец г. Віцебска. 

26 ліпеня – 80 гадоў таму (1941) нарадзіўся Сядзінін Анатоль 

Аляксандравіч, трэнер (веласіпедны спорт), 

заслужаны трэнер Беларусі, ураджэнец г. Оршы. 

27 ліпеня – 120 гадоў таму (1901) нарадзіўся Красільнікаў Мікалай 

Пятровіч (1901–1944), удзельнік вызвалення 

Беларусі ў Вялікую Айчынную вайну, Герой 

Савецкага Саюза (1944), ураджэнец г. Бійска 

Алтайскага краю. 
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