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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 2022 ГОДЗЕ СПАЎНЯЕЦЦА: 

 

1160 гадоў таму (862) у «Аповесці мінулых гадоў» упершыню 

ўпамінаецца г. Полацк. 

1075 гадоў таму (947) па адной з версій, у летапісах з’яўляюцца 

першыя звесткі пра Віцебск. 

1030 гадоў таму (992) заснавана Полацкая праваслаўная епархія, 

адміністрацыйна-тэрытарыяльная адзінка Кіеўскай 

мітраполіі, старэйшая хрысціянская епархія Беларусі. 

965 гадоў таму (1057) нарадзіўся Барыс Усяславіч (1057–1101), 

князь друцкі і князь полацкі, сын князя полацкага 

Усяслава Чарадзея. 

955 гадоў таму (1067) у «Аповесці мінулых гадоў» упершыню 

згадваецца Орша як паселішча «Ръша». 

905 гадоў таму (1117) у Друцку пачаў княжыць Глеб Усяславіч. 

895 гадоў таму (1127) адбыўся паход Мсціслава (сына Уладзіміра 

Манамаха) супраць Полацка і Друцка. Завяршыўся 

высылкай полацкіх і друцкіх князёў у Візантыю. 

870 гадоў таму (1152) у Полацку пачалося будаўніцтва дойлідам 

Іаанам саборнага храма Спаса-Еўфрасіннеўскага 

манастыра. 

855 гадоў таму (1167) адбылося паломніцтва Еўфрасінні Полацкай 

у Святыя мясціны, дзе яна памерла. 

715 гадоў таму (1307) адбылося аб’яднанне Полацкага княства і 

ВКЛ. 

645 гадоў таму (1377) крыжаносцы здзейснілі напад на  

г. Дзісну і асадзілі Дзісенскі замак. 

645 гадоў таму (1377) упершыню ў гістарычных крыніцах 

згадваецца г. п. Езярышча Гарадоцкага раёна. 

былы клуб металістаў быў прададзены. Пасля праведзення рэканструкцыі 

новы ўладальнік плануе адкрыць тут культурна-забаўляльны цэнтр.  

Будынак клубу металістаў мае складаную канфігурацыю плана. 

Складаецца з 2 груп памяшканняў. 1-я група – відовішчная, уключае 

вестыбюль, фае, універсальную глядзельную залу, спартыўную залу 

(прыбудавана ў 1940-я г.), дапаможныя памяшканні. Фае, вестыбюль і зала 

маюць натуральнае асвятленне. Месцы ў глядзельнай зале размешчаны ў 

партэры, злучаным з фае 1-га паверха, і на балконе, злучаным з фае 2-га 

паверха. З балкона ёсць выхад на тэрасу. 2-я група памяшканняў – клубна-

гуртковая, размешчана ў двухпавярховай частцы, якая пад прамым вуглом 

прылягае да асноўнага аб'ёму. Вонкавы выгляд і інтэр'еры вызначаюцца 

строгасцю архітэктурных форм. 

Вялікія плоскасці шклення, яе канфігурацыя і напрамак 

падкрэсліваюць функцыянальныя адрозненні блокаў будынка: выцягнутыя 

вертыкальныя светлавыя праёмы лесвічнай клеткі і гарызантальна 

арыентаваныя праёмы ў іншых памяшканнях – адзін з самых 

распаўсюджаных прыёмаў у архітэктуры канструктывізму, вельмі 

сімвалічна адлюстроўвае яе асноўныя ідэі. Выцягнуты вуглавы балкон у 

клубнай частцы будынка таксама выказвае адзін з канструктывісцкіх 

прынцыпаў – ідэю сувязі і ўзаемапранікнення вонкавай і ўнутранай 

прасторы. У час пасляваеннай рэканструкцыі будынка над другім паверхам 

відовішчнай частцы быў надбудаваны драўляны паўэтаж, які некалькі 

парушае кампазіцыйныя і стылістычныя прынцыпы, уласцівыя будынку 

клуба 

Клуб з’яўляецца прыкладам грамадскіх будынкаў новага тыпу 

савецкай архітэктуры 1930-х гадоў. Як помнік архітэктуры ён унесены ў 

Рэспубліканскі спіс аб’ектаў гісторыка-культурнай спадчыны. 
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630 гадоў таму (1392) заснаваны Аршанскі павет як Аршанскае 

намесніцтва, адміністрацыйна-тэрытарыяльная адзінка 

ВКЛ. 

625 гадоў таму (1397) адбылася аблога Оршы Смаленскім князем 

Святаславам Іванавічам. 

615 гадоў таму (1407) у гістарычных крыніцах упершыню 

згадваюцца сёлы Беразіно, Гняздзілава, Дамашковічы, 

Докшыцы. 

615 гадоў таму (1407) у пісьмовых крыніцах упершыню згадваецца 

г. Докшыцы як уласнасць віленскага намесніка Манівіда 

(Войцеха). 

580 гадоў таму (1442) у пісьмовых крыніцах упершыню быў 

упамянуты горад Сянно. 

575 гадоў таму (1447) упершыню згадваецца гарадскі пасёлак 

Бешанковічы пад 1447 годам (паводле А. П. Сапунова) 

або 1460 годам (паводле В. В. Турчыновіча) як сяло ў 

ВКЛ. 

510 гадоў таму (1512) нарадзіўся Радзівіл Мікалай (Руды) (1512–

1584), дзяржаўны і ваенны дзеяч ВКЛ, ураджэнец 

г. Кіева. У 1579 г. удзельнічаў у аблозе і ўзяцці Полацка. 

505 гадоў таму (1517) выдадзена  першая кніга «Псалтыр» 

беларускага асветніка, гуманіста і першадрукара 

Францыска Скарыны. 

500 гадоў таму (1522) у Вільні адкрыта першая друкарня 

Францыска Скарыны. 

500 гадоў таму (1522) упершыню ўзгадваецца в. Валкалата 

Докшыцкага раёна. 

485 гадоў таму (1537) нарадзіўся Хадкевіч Ян Геранімавіч, 

удзельнік Інфляцкай вайны (1558–1582), Ульскай бітвы 

(1564). 

 

 

БУДЫНАК 

ВІЦЕБСКАГА КЛУБА 

МЕТАЛІСТАЎ 

90 год з часу ўзвядзення 

 

 

Будынак Віцебскага клуба металістаў для рабочых г. Віцебска 

ўзведзены ў 1932 г (па іншых звестках 1929 г.) па тыпавым праекце тыпу 

«Б», распрацаваным архітэктарамі А. Я. Васільевым і Л. І. Панамаровай у 

стылі канструктывізму. Будынак знаходзіцца па вуліцы Энгельса, 2, на 

набярэжнай Заходняй Дзвіны. Праект быў апублікаваны ў кнізе «Клубы 

металлистов. Проекты типовые и утвержденные к постройке в 1928 году», 

выдадзенай у г. Маскве камітэтам Усесаюзнага саюза працоўных 

металістаў. 

У гады Вялікай Айчыннай вайны з 25 ліпеня па снежань 1941 гады 

ў квартале навакол будынка клуба нацысты зрабілі яўрэйскае гета. Пасля 

вызвалення Віцебска ў чэрвені 1944 году клуб быў адноўлены адным з 

першых гарадскіх будынкаў. У ім размяшчаўся Беларускі тэатр імя Якуба 

Коласа. З 29 лістапада па 3 снежня 1947 года ў клубе металістаў праходзіў 

суд над нямецкімі ваеннымі злачынцамі. У 1959 годзе, праз два гады пасля 

пераезду коласаўцаў у новае памяшканне, у былым клубе металістаў быў 

адкрыты Дом культуры Віцебскага раёна, які знаходзіўся ў ім да 2006 года. 

Затым доўгія гады будынак не эксплуатаваўся, быў закінуты і разбураўся. 

У 2009 годзе ў выніку пажару ў памяшканнях на трэцім паверсе выгаралі 

інтэр’еры. У канцы 2020 года на аўкцыёне камітэта «Віцебскаблмаёмасць» 
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475 гадоў таму (1547) нарадзіўся Стрыйкоўскі Мацей (1547–1590), 

польскі гісторык, храніст, паэт. У 1572–1574 гг. служыў 

у Віцебскім гарнізоне пад камандаваннем А. Гваньіні і 

працаваў над гісторыяй ВКЛ і суседніх дзяржаў. 

470 гадоў таму (1552) упершыню вёска Псуя ўзгадваецца ў складзе 

ВКЛ. 

470 гадоў таму (1552) упершыню згадваецца г. п. Расоны як «вёска 

з 7 дымоў» у Полацкім ваяводстве ВКЛ. 

470 гадоў таму (1552) упершыню згадваецца в. Удзела Глыбоцкага 

раёна. 

470 гадоў таму (1552) упершыню згадваецца в. Зябкі Глыбоцкага 

раёна. 

470 гадоў таму (1552) упершыню згадваецца в. Завуцце Мёрскага 

раёна. 

445 гадоў таму (1577) г. п. Ула Бешанковіцкага раёна дадзены герб 

і права на самакіраванне. 

440 гадоў таму (1582) заснаваны Полацкі Богаяўленскі манастыр. 

Існаваў у 1582–1918 гг. у Полацку як праваслаўны 

мужчынскі манастыр. 

440 гадоў таму (1582) упершыню згадваецца г. п. Бягомль 

Докшыцкага раёна як сяло Мінскага павета ВКЛ. 

425 гадоў таму (1597) у Віцебску ўзведзена драўляная ратуша. 

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

415 гадоў таму (1607) узнікла вёска Арловічы ў Дубровенскім раёне 

на р. Дняпро. 

415 гадоў таму (1607) узнікла вёска Малае Савіно ў Дубровенскім 

раёне, якая была вядома ў складзе Рэчы Паспалітай як 

абруб Савінскі. 

395 гадоў таму (1627) пабудавана Парплішчанская Спаса-

Праабражэнская царква, помнік архітэктуры драўлянага 

Я. Жукоўскага. У 1959 годзе Адаму Станіслававічу прысвоена званне 

генерал-лейтэнант авіяцыі. У ліпені 1961 года ён прызначаны намеснікам 

начальніка акадэміі.  

Узнагароджаны ордэнам Леніна (1947), 3 ордэнамі Чырвонага 

Сцяга (1943, 1944, 1952), ордэнамі Багдана Хмяльніцкага ІІ ступені (1944), 

Айчыннай вайны І ступені (1943), Чырвонай Зоркі (1943), медалямі, у тым 

ліку «За абарону Ленінграда» (1943) ,  «За абарону Масквы» (1944), «За 

ўзяцце Берліна» (1945), а таксама польскімі ордэнамі і медалямі: кавалерскі 

(рыцарскі) крыж Адраджэння Польшчы (1945), медаль «За Варшаву. 1939–

1945»,  медаль «За Одру, Нісу і Балтыку», медаль «Перамогі і Волі».  

Памёр 12 верасня 1961 года. Пахаваны ў Маскве на Новадзявочых 

могілках. 
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дойлідства з рысамі класіцызму ў в. Порплішча 

Докшыцкага раёна. Перабудавана ў 1881 годзе. 

380 гадоў таму (1642) нарадзіўся Сапега Казімір Ян Павел, чашнік 

ВКЛ у 1659–1661 гг., падстолій у 1661–1663 гг., 

падскарбій дворны ў 1663–1670 гг., ваявода полацкі ў 

1670–1681 гг., гетман польны ў 1681–1683 гг., гетман 

вялікі ў 1683–1703 гг. і 1705–1708 гг. 

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

350 гадоў таму (1672) упершыню згадваецца паселішча Востраў 

(Востраў Юр’еў). Зараз пасёлак Асінторф Дубровенскага 

раёна. 

350 гадоў таму (1672) упершыню згадваецца в. Пірагі 

Дубровенскага раёна ў Аршанскім павеце Віцебскага 

ваяводства ВКЛ. 

350 гадоў таму (1672) адкрыты Полацкі кляштар дамініканцаў. 

Дзейнічаў у 1672–1864 гг. 

340 гадоў таму (1682) заснаваны Канстанцінам Уладзіславам Пацам 

кляштар бернардзінцаў у в. Беразіно Докшыцкага раёна. 

330 гадоў таму (1692) пабудаваны Полацкі жылы дом (Дом Пятра I), 

помнік архітэктуры з элементамі стылю барока ў 

г. Полацку, перабудаваны на рубяжы 18–19 стст. 

315 гадоў таму (1707) нарадзіўся Кульчынскі Ігнат (1707–1747), 

беларускі археолаг, краязнаўца, уніяцкі і царкоўны дзеяч, 

ураджэнец г. Гродна. Зрабіў апісанне абразоў кафедральнай 

царквы ў Полацку і крыжа Еўфрасінні Полацкай. 

305 гадоў таму (1717) нарадзіўся Грынцэвіч Людвік (1717–1783), 

беларускі і літоўскі архітэктар, прадстаўнік позняга 

барока. Сярод работ: 2-вежавы фасад і галоўны алтар 

касцёла Св. Юрыя ў в. Валынцы Верхнядзвінскага раёна, 

касцёл Дамініканцаў у г. п. Друя Браслаўскага раёна. 

прафесара М. Я. Жукоўскага. Па заканчэнні навучання ў чэрвені 1934 года 

накіраваны ў Паўночна-Каўказскую вайсковую акругу начальнікам штаба 

82-й авіяэскадрыллі. З лютага 1937 года Адам Станіслававіч – начальнік 

штаба 21-й авіяцыйнай брыгады гэтай жа акругі. 

У 1940 годзе А. С. Дземяшкевіч працаваў выкладчыкам Ліпецкіх 

вышэйшых авіяцыйных курсаў удасканалення камсаставу. Са студзеня па 

жнівень 1941 года ён – начальнік штаба 68-й авіяцыйнай дывізіі, якая 

знаходзілася на фарміраванні ў Арлоўскай вайсковай акрузе. З пачаткам 

Вялікай Айчыннай вайны, не скончыўшы фарміравання, дывізія была 

адпраўлена на папаўненне іншых авіяцыйных падраздзяленняў акругі. 

Напачатку кастрычніка падчас Арлоўска-Бранскай абарончай аперацыі А. 

С. Дземяшкевіч быў прыкамандзіраваны да 6-й рэзервовай авіяцыйнай 

групы, што прыбыла ў раён Мцэнска для забеспячэння абарончых дзеянняў 

войскаў Бранскага фронту на арлоўскім і тульскім накірунках. 12 лістапада 

1941 года на базе гэтай групы была сфармавана 146-я змяшаная авіяцыйная 

дывізія Заходняга фронту, якая дзейнічала на паўднёвым і паўднёва-

заходнім подступах да Масквы, потым падчас Тульскай і Калужскай 

наступальных аперацый падтрымлівала наземныя войскі. Адам 

Станіслававіч прызначаны начальнікам штаба гэтай авіяцыйнай дывізіі. Са 

студзеня 1942 года А. С. Дземяшкевіч – начальнік штаба ўпраўлення ВПС 

49-й арміі. Прымаў удзел у Ржэўска-Вяземскай, Велікалуцкай, Яска-

Кішынёўскай наступальных аперацыях, у прарыве блакады Ленінграда. У 

верасні 1944 г. Адам Станіслававіч прызначаны начальнікам штаба 1-га 

Польскага змяшанага авіяцыйнага корпуса, які фарміраваўся з авіяцыйных 

частак Чырвонай арміі ў раёне г. Харкава. Па завяршэнні фарміравання 

корпус увайшоў у склад 1-га Беларускага фронту і ўдзельнічаў у Берлінскай 

наступальнай аперацыі. 

Пасля вайны А. С. Дземяшкевіч на пасадзе начальніка штаба ў ВПС 

Войска Польскага. У снежні 1953 г. накіраваны на курсы пры Вышэйшай 

ваеннай акадэміі імя К. Я. Варашылава. Па заканчэнні навучання са снежня 

1954 года праходзіў службу ў Ваенна-паветранай акадэміі імя прафесара М. 
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305 гадоў таму (1717) утворана вёска Мазалава ў Віцебскім раёне 

на р. Лужаснянка як цэнтр маёнтка, валоданне канюшага 

Аршанскага павета Івана Дадэркі. 

300 гадоў таму (1722) у Дуброўне мешчанінам Пілатам пабудавана 

першая каменная царква. 

285 гадоў таму (1737) быў пабудаваны Віцебскі касцёл і кляштар 

бэрнардзінцаў (1737–1768) з цэглы ў стылі барока. 

280 гадоў таму (1742) у Смалянах Аршанскага раёна ўзведзена 

драўляная ратуша. 

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

280 гадоў таму (1742) нарадзіўся Фабіян Саковіч (1742–1787), 

беларускі паэт перакладчык, вучыўся ў Віцебскім і 

Нясвіжскім езуіцкіх калегіумах, працаваў выкладчыкам у 

Нясвіжы. З 1766 года жыў у Варшаве. 

270 гадоў таму (1752) у Оршы заснаваны касцёл місіянераў. Храм 

не захаваўся. 

260 гадоў таму (1762) мураваная Свята-Духаўская царква 

Куцеінскага манастыра перабудаваная і асвечаная ў 

Троіцкую. Будынак царквы ў Оршы захаваўся да нашага 

часу. 

255 гадоў таму (1767) нарадзілася Адольская (Адамовіч) Марыяна, 

танцоўшчыца, ураджэнка г. Паставы. Вучылася ў 

балетных школах А. Тызенгауза ў Гродне і Паставах. 

255 гадоў таму (1767) нарадзіўся Кухальскі Андрэй, танцоўшчык, 

прыгонны падскарбія надворнага ВКЛ Антонія 

Тызенгауза, ураджэнец г. Паставы Віцебскай вобласці. 

250 гадоў таму (1772)пабудаваны Віцебскі палац губернатара, 

помнік архітэктуры класіцызму. 

250 гадоў таму (1772) у маёнтку Ворань Лепельскага раёна 

распачата будаўніцтва каталіцкай мураванай капліцы. 

 

 

ДЗЕМЯШКЕВІЧ 

АДАМ СТАНІСЛАВАВІЧ 

120 год з дня нараджэння 

(1902) 

 

 

Дземяшкевіч Адам Станіслававіч – ваенны дзеяч, генерал-

лейтэнант авіяцыі (1959), удзельнік Вялікай Айчыннай вайны.  

Нарадзіўся 1 лістапада 1902 года ў г. Оршы, У сакавіку 1920 года 

дабраахвотна ўступіў у Чырвоную армію і па жнівень 1920 года служыў у 

Аршанскім атрадзе па барацьбе з дэзерцірствам, але быў звольнены з арміі 

як недасягнулы прызыўнога ўзросту. У маі 1922 г. зноў залічаны ў РСЧА і 

накіраваны чырвонаармейцам у батальён сувязі Петраградскага 

ўмацаванага раёна.  З верасня таго ж года А. С. Дземяшкевіч – курсант 1-й 

Петраградскай вайсковай пяхотнай школы. У жніўні 1925 года, пасля 

заканчэння школы, быў прызначаны камандзірам узвода ў 11-ю стралковую 

дывізію Ленінградскай вайсковай акругі. У 1926 г. стаў членам УКП(б). З 

1927 па 1928 год навучаўся на Ленінградскіх вайскова-палітычных курсах 

імя Ф. Энгельса. Па заканчэнні якіх працягнуў службу ў 11-й стралковай 

дывізіі  палітруком. У 1931 годзе паступіў у Вайсковую акадэмію РСЧА імя 

М. В. Фрунзэ, потым у маі–чэрвені 1934 г. вучыўся на курсах 

удасканалення камсаставу пры Вайскова-паветранай акадэміі РСЧА імя 
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250 гадоў таму (1772) адбыўся першы падзел Рэчы Паспалітай, у 

выніку якога большая частка Віцебскага ваяводства 

ўвайшла ў склад Расійскай дзяржавы. 

250 гадоў таму (1772) утворана Віцебская правінцыя, 

адміністрацыйна-тэрытарыяльная адзінка ў Пскоўскай 

губерні з цэнтрам у Віцебску. Існавала да 1777 года. 

250 гадоў таму (1772) утворана Аршанская правінцыя, 

адміністрацыйна-тэрытарыяльная адзінка ў складзе 

Магілёўскай губерні Расійскай імперыі з цэнтрам у 

г. Оршы. 

250 гадоў таму (1772) нарадзіўся Капцэвіч Пётр Мікалаевіч (1772–

1843), расійскі ваенны і дзяржаўны дзеяч, генерал, 

ураджэнец Віцебскай губерні. 

250 гадоў таму (1772) была ўтворана Полацкая правінцыя ў складзе 

Пскоўскай губерні на землях былога Віцебскага 

ваяводства, якія ўвайшлі ў склад Расіі пасля першага 

падзелу Рэчы Паспалітай (1772), падзелена на Полацкі, 

Невельскі і Себежскі паветы. У 1776 годзе была 

скасаваная, паветы ўвайшлі ў склад Полацкай губерні. 

245 гадоў таму (1777) Гарадок набыў статус горада і стаў цэнтрам 

павета. 

245 гадоў таму (1777) у Віцебску заснавана першае прамысловае 

прадпрыемства – гарбарны завод Гарноўскага. 

245 гадоў таму (1777) праз Оршу праязджаў рускі сатырык 

Д. І. Фанвізін, які назваў горад «изрядным местечком». 

240 гадоў таму (1782) у Глыбокім быў пабудаваны касцёл Святой 

Тройцы, помнік архітэктуры віленскага барока. У 1902–

1908 гг. – перабудаваны. 

картатэкі. Ім быў сабраны багаты фактычны і дакументальны матэрыял, 

рэчы хатняга ўжытку: сталы, сундукі, шафы, прадметы ткацтва, ручнікі, 

сурвэткі, пакрывалы, рэдкія кнігі, часопісы, газеты, карты баявых дзеянняў. 

Прадметы надзвычай унікальныя, некаторым з іх больш за сто гадоў. 

Кавалер ордэнаў Багдана Хмяльніцкага III ступені і Айчыннай вайны 

I ступені. 
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240 гадоў таму (1782) была закладзена Асвейская сядзіба 

Я. А. Гільзенам, помнік палацава-паркавай архітэктуры 

2-й пал. 18 ст. у г. п. Асвея Верхнядзвінскага раёна. 

235 гадоў таму (1787) пачалі складацца Забельскія зборнікі на 

беларускай, рускай і лацінскай мовах выкладчыкамі 

Забельскага дамініканскага калегіума (в. Валынцы 

Верхнядзвінскага раёна) для мясцовага школьнага 

тэатра. 

235 гадоў таму (1787) створана Полацкая друкарня пры Полацкім 

езуіцкім калегіуме. Дзейнічала да 1820 года. 

235 гадоў таму (1787) быў пабудаваны Германавіцкі 

Дабравешчанскі касцёл, помнік архітэктуры віленскага 

барока ў в. Германавічы Шаркаўшчынскага раёна. 

230 гадоў таму (1792) у Смалянах на Аршаншчыне ўзведзена 

Спаса-Праабражэнская царква. Зараз храм дзейнічае і 

з’яўляецца помнікам архітэктуры рэспубліканскага 

значэння. 

230 гадоў таму (1792) пабудаваны Мосарскі касцёл святой Ганны – 

помнік архітэктуры класіцызму ў в. Мосар Глыбоцкага 

раёна. 

225 гадоў таму (1797) заснавана Віцебская губернская друкарня 

(у перыяд з 1797–1812 гг. і 1815–1917 гг.). 

225 гадоў таму (1797) пачата будаўніцтва Бярэзінскага канала, які 

злучыў басейны рэк Днепр і Заходняя Дзвіна. 

220 гадоў таму (1802) закончана будаўніцтва новага касцёла ў 

маёнтку Луцікі Лепельскага павета. 

215 гадоў таму (1807) створана бібліятэка Полацкай духоўнай 

семінарыі на аснове царкоўнай і манастырскіх бібліятэк 

Полацкай уніяцкай архідыяцэзіі. 

на машынах. Абарона Вязьмы, Ржэва, Таропца. На гэтым рубяжы перад 

Масквой былі сканцэнтраваны вялізныя сілы Чырвонай 

арміі. 12 кастрычніка 1941 года ў час аднаго з абараняльных баёў 

Аляксандр Мікалаевіч быў паранены ў плячо, але застаўся на батарэі. А 

пакінуў поле бою толькі тады, калі асколкам снарада яму перабіла нагу і ён 

страціў прытомнасць. Потым быў шпіталь у г. Асташкава Калінінскай 

вобласці, адтуль перавезлі ў Іванаўскую вобласць, а потым на паўгода 

ў шпіталь г. Чкалава. 1 кастрычніка 1942 года Аляксандрў Мікалаевічу далі 

групу інваліднасці і камісавалі. Аднак ён не вытрымаў і праз некалькі 

месяцаў зноў апынуўся ў ваенкамаце. Атрымаў накіраванне не на фронт, як 

хацеў, а ў кулямётнае вучылішча. Скончыў яго і трапіў лейтэнантам у 8-ю 

гвардзейскую армію В. I. Чуйкова на пасаду загадчыка аддзела 

справаводства, потым – памкамузвода. Перамогу сустрэў у Берліне. Пасля 

служыў на пасадзе начальніка штаба батальёна, а праз год дэмабілізаваўся. 

Пасля вяртання на радзіму, франтавік быў накіраваны на працу 

памочнікам першага сакратара Ульскага райкама партыі. Потым была 

вучоба ў Віцебскім педінстытуце, дзе і застаўся працаваць асістэнтам 

кафедры педагогікі і псіхалогіі. Але ненадоўга. Зноў была праца на пасадзе 

загадчыка аддзела прапаганды і агітацыі Ульскага райкама партыі. Праз год 

узначаліў педагагічны калектыў Ульскай сярэдняй школы. Iзноў на кароткі 

тэрмін – адправілі на вучобу ў Ленінградскі дзяржаўны ўніверсітэт. Здаўшы 

выпускныя экзамены і кандыдацкі мінімум, атрымаў размеркаванне ў 

Віцебскі медыцынскі інстытут на кафедру гісторыі КПСС. Потым зноў 

была партыйная работа – 17 гадоў працаваў кансультантам, лектарам 

Віцебскага гаркама КПБ. Але ў педагагічную і навуковая дзейнасць усё ж 

вярнуўся. Спачатку працаваў старшым выкладчыкам, потым намеснікам 

загадчыка кафедры Віцебскага ветэрынарнага інстытута. У 1982 годзе 

пайшоў на пенсію, але працаваў да 1987 года. Пасля чаго ў горадзе не 

застаўся – цягнула да сябе бацькаўшчына, вёска Драбушова. Аляксандр 

Мікалаевіч стаў займацца краязнаўствам, пошукавай работай, накіраванай 

на збор матэрыялаў пра гісторыю сваёй вёскі, родных, стварэнне імянной 
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210 гадоў таму (1812) знойдзена Аршанскае Евангелле, беларускі 

рукапісны помнік 2-й паловы 13 ст. 

210 гадоў таму (1812) нарадзіўся Рэут (Газдава-Рэут) Вінцэнты 

(1812–1883), беларускі і польскі пісьменнік, 

фалькларыст, ураджэнец Полацкага павета. 

210 гадоў таму (1812) пераўтвораны Полацкі езуіцкі калегіум у 

Полацкую езуіцкую акадэмію, якой нададзены статус 

універсітэта. Акадэмія існавала да 1820 г. 

210 гадоў таму (1812) адбыліся Клясціцкія баі (30.07–01.08) каля 

в. Клясціцы і на шляху Полацк–Себеж (цяпер тэрыторыя 

Расонскага і Полацкага раёнаў) паміж расійскім 1-м 

пяхотным корпусам П. Х. Вітгенштэйна і французскім     

2-м корпусам Н. Ш. Удзіно ў вайну 1812 г. 

210 гадоў таму (1812) увосень адбыўся Чашніцкі бой ля г. Чашнікі 

ў месцы зліцця рэк Ула і Лукамка між расійскім корпусам 

генерала П. Х. Вітгенштэйна і французскімі корпусамі 

маршалаў К. Віктора і Н. Ш. Удзіно. 

210 гадоў таму (1812) адбыліся Полацкія бітвы ў час вайны 1812 

года за горад Полацк. Першая Полацкая бітва адбылася 

17–18 жніўня. 

200 гадоў таму (1822) пабудаваны Дзеркаўшчынскі касцёл 

Узнясення Дзевы Марыі ў Глыбоцкім раёне, помнік 

архітэктуры класіцызму. 

195 гадоў таму (1827) нарадзіўся Струкаў Дзмітрый Міхайлавіч 

(1827–1899), мастак, археолаг, педагог. У Віцебску 

намаляваў Троіцкую і Ільінскую цэрквы, Маркаў 

манастыр і іншыя акварэлі. 

195 гадоў таму (1827) у Віцебску ўведзена начное асвятленне вуліц 

тлушчавымі свечкамі. 

 

АЎЧЫННІКАЎ 

АЛЯКСАНДР МІКАЛАЕВІЧ 

100 год з дня нараджэння 

(1922) 

 

Аўчыннікаў Аляксандр Мікалаевіч – краязнаўца, удзельнік 

Вялікай Айчыннай вайны.  

Нарадзіўся ў 1922 годзе ў в. Казейкіна Бешанковіцкага раёна. 

Вучыўся ў Бераснёўскай, Селішчанскай, Чаўнышанскай, Бешанковіцкай 

пачатковых, няпоўных і сярэдніх школах. У 1939 годзе скончыў 

трохмесячныя курсы пры Віцебскім педагагічным інстытуце, пасля якіх 

працаваў настаўнікам пачатковых класаў Бачэйкаўскай і Пажарышчанскай 

сярэдніх школ. Але юнака вабіла армія.  

У маі 1941 года мара Аляксандра ажыццявілася – яго залічылі 

курсантам Кіеўскага танкавага тэхнічнага вучылішча імя С. К. Цімашэнкі. 

Але вучыцца ў ім Аляксандру Мікалаевічу не давялося – пачалася Вялікая 

Айчынная вайна, якая застала Аўчыннікава ў роднай вёсцы. Даехаць да 

Кіева, каб вярнуцца ў вучылішча, юнак не змог. Ён звярнуўся ў 

аблваенкамат з просьбай накіраваць яго на фронт, але яму адмовілі. 

Няўдалай аказалася і спроба ўліцца ў калону мабілізаваных: яна дайшла да 

Невеля і вярнулася назад у Віцебск. І ўсё ж упартасць і настойлівасць 

перамаглі. Аляксандр Мікалаевіч з цяжкасцямі, але дабраўся да Смаленска, 

дзе атрымаў накіраванне ў агнявы ўзвод – батарэю хуткага рэагавання. 

Амаль месяц цягаў скрынкі са снарадамі, быў устаноўшчыкам баявых 

галовак, зараджаючым, памочнікам наводчыка, наводчыкам.Трапіў у 

акружэнне, прарваўся. Потым была новая батарэя з гарматамі і снарадамі 
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180 гадоў таму (1842) Аршанскі кляштар трынітарыяў 

пераўтвораны ў праваслаўны мужчынскі манастыр і 

духоўнае вучылішча. 

175 гадоў таму (1847) нарадзіўся Кірпічоў Міхаіл Львовіч (1847–

1875), ваенны навуковец, артылерыст-хімік, капітан, 

ураджэнец г. Полацка. 

170 гадоў таму (1852) у г. Віцебску заснаваны першы на тэрыторыі 

сучаснай Рэспублікі Беларусь дзяржаўны архіў – 

Цэнтральны архіў старажытных актавых кніг Віцебскай і 

Магілёўскай губерняў. Архіў пачаў сваю работу ў 1862 

годзе. 

170 гадоў таму (1852) у Дуброўне заснавана яўрэйскае вучылішча. 

170 гадоў таму (1852) нарадзіўся Мароз Язэп Кандратавіч, садавод, 

даследчык-селекцыянер, ураджэнец в. Бачэйкава 

Лепельскага павета (цяпер Бешанковіцкі раён). 

170 гадоў таму (1852) нарадзіўся Кляменцьеў Аляксандр 

Мікалаевіч (1852–1917), беларускі архітэктар. Працаваў 

у Віцебскім губернскім праўленні. У 1887–1890 – 

Віцебскі губернскі інжынер, адначасова полацкі 

епархіяльны архітэктар. 

170 гадоў таму (1852) пабудаваны Сар’янскі касцёл, помнік 

архітэктуры неаготыкі ў в. Сар’я Верхнядзвінскага раёна. 

З 1865 года належыць праваслаўным (Успенская царква). 

170 гадоў таму (1852) нарадзіўся Адзінцоў Ніканор Фёдаравіч 

(1852–1906), духоўны пісьменнік, гісторык царквы, 

свяшчэннік, педагог. Скончыў Віцебскую духоўную 

семінарыю. 

165 гадоў таму (1857) у Віцебску адкрылася першая публічная 

бібліятэка. 

В. Рэута – вершаваная аповесць «Жонка», апублікавана ў 2-м томе 

«RocznikLiteracki» (1844). 

              Памёр Вікенцій Уладзіслававіч Рэут пасля 1883 года. 
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165 гадоў таму (1857) нарадзіўся Далгоў Іван Іванавіч (1857–1911), 

беларускі гісторык, археолаг, краязнавец, даследчык 

гісторыі Полацка і археалагічных помнікаў Полаччыны. 

З 1889 года працаваў у Полацкім кадэцкім корпусе і 

напісаў яго гісторыю. 

165 гадоў таму (1857) нарадзіўся Гінтаўт-Дзевалтоўскі Уладзіслаў 

Люцыян Францавіч (1857–1925), дзеяч народніцкага 

руху, ураджэнец Дзісненскага павета Віцебскай губерні. 

165 гадоў таму (1857) у Оршы знойдзена кальчуга са 

стараславянскімі надпісамі. 

165 гадоў таму (1857) пабудаваны Лепельскі касцёл святога 

Казіміра, помнік архітэктуры позняга класіцызму ў 

г. Лепель. 

160 гадоў таму (1862) адкрыты Лужэцкае і Ігуменаўскае народныя 

вучылішчы (Шаркаўшчынскі раён). 

155 гадоў таму (1867) археолагам Міхаілам Францавічам 

Кусцінскім апублікаваны артыкул «Лепельские 

древности». 

155 гадоў таму (1867) распрацавана беларускім фалькларыстам і 

этнографам П. В. Шэйнам і выдадзена ў Віцебскай 

губернскай друкарні «Праграма для збірання помнікаў 

народнай творчасці». 

155 гадоў таму (1867) рэканструіраваны касцёл манастыра 

кармелітаў у Глыбокім. У 1878 г. – пераасвечаны ў 

царкву. Зараз – Глыбоцкі кафедральны Сабор Раства 

Багародзіцы – помнік архітэктуры позняга барока. 

155 гадоў таму (1867) А. М. Семянтоўскі выявіў археалагічны 

помнік Рудня (курганны магільнік крывічоў) у Полацкім 

раёне. Даследавалі ў 1928 годзе – А. Н. Ляўданскі, у 1961 

годзе – А. Г. Мітрафанаў, у 1967 г. – Г. В. Штыхаў. 

 

РЭУТ 

ВІКЕНЦІЙ УЛАДЗІСЛАВАВІЧ 

210 год з дня нараджэння 

(1812) 

 

Рэут Вікенцій Уладзіслававіч (Вінцэнт (Вінцэнты) Рэут) – 

фалькларыст, паэт, пісьменнік прадстаўнік рамантызму. 

Нарадзіўся каля 1812 года. Вядомы таксама як Газдава-Рэут. Род 

Рэутаў гербу «Газдава» вядомы ў Полацкім павеце з пачатку XVI ст. У 

1827–1834 гг. В. Рэут служыў у Віцебскім губернскім упраўленні, затым у 

Дваранскім дэпутацкім сходзе. У 1830-х гадах меў добрае матэрыяльнае 

становішча, купіў маёнтак Мосар на 233 душы, у 1839–1942 гг. быў 

маршалкам шляхты Полацкага павета. Да 1860-х гадоў маёмасць страціў. 

Перад паўстаннем 1863–1864 гг. жыў у маёнтку Сасноўскіх Усвіцы паблізу 

Рукшаніц, часта наведваў маёнтак Камёнкаў Асінаўку. Часам граў на 

аргане ў Рукшаніцкім касцёле, у т.л. патрыятычныя мелодыі. Ездзіў па 

паветах і губернях, распаўсюджваў патрыятычную літаратуру. Пасля 

паўстання 1863–1864 гг. быў арыштаваны па справе Евы Камёнкі, 

абвінавачваўся ў нелаяльнасці і бунтарстве. Абвінавачванняў не прызнаў, 

паказваў, што ў час паўстання быў у Полацку і цяжка хварэў, паліцыя не 

здолела даказаць яго удзел. В. Рэуту пагражала высылка, затым штраф, 

урэшце, з-за адсутнасці ў яго грошай, яго вызвалілі пад нагляд паліцыі, пад 

якім ён заставаўся да 1869 г. Пры гэтым многія сваякі В. Рэўта ўдзельнічалі 

ў паўстанні. Літаратурнай дзейнасцю займаўся з 1840-х гадоў. 

Супрацоўнічаў з пецярбургскімі альманахамі «Rocznik Literacki» і 

«Niezabudka», з віленскім альманахам «Rubon». Найбольш значны твор 
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155 гадоў таму (1867) скончана будаўніцтва Цвецінскай 

Крыжаўздзвіжанскай царквы з цэглы (1864–1867) у в. 

Цвеціна Мёрскага раёна, помніка архітэктуры 

рэтраспектыўнага стылю. 

150 гадоў таму (1872) пачалі дзейнічаць дэпо і майстэрні пры 

чыгуначнай станцыі Орша. 

150 гадоў таму (1872) у Оршы была забрукавана гарадская 

Гандлёвая плошча. 

150 гадоў таму (1872) у Оршы быў закладзены гарадскі «англійскі 

сад». Зараз на яго месцы знаходзяцца парк імя Ленінскага 

камсамола. 

150 гадоў таму (1872) нарадзіўся Кальнін Пётр Іванавіч (1872–

1817), беларускі архітэктар, ураджэнец г. Адэса. У 1913 

годзе распрацаваў праекты гандлёвых крамаў для Оршы. 

150 гадоў таму (1872) заснаваны Полацкі каледж Віцебскага 

дзяржаўнага ўніверсітэта імя П. М. Машэрава ў 

г. Полацку як настаўніцкая семінарыя. У 1918 годзе на яе 

базе былі адкрыты педагагічныя курсы, а ў 1921 годзе 

быў створаны тэхнікум. З 1936 года – педагагічнае 

вучылішча, з 1964 года – педагагічнае вучылішча імя 

Ф. Скарыны, з 1994 года – педагагічны каледж з 2004 

года – у структуры Полацкага ўніверсітэта, з 2005 года – 

у структуры Віцебскага дзяржаўнага ўніверсітэта. 

145 гадоў таму (1877) заснаваны Віцебскі станкабудаўнічы завод 

імя Камінтэрна як чыгуналіцейны-машынабудаўнічы 

завод. З 1940 года станкабудаўнічы завод. У 1922 годзе 

прысвоена імя Камінтэрна. З 2002 года – у складзе РУП 

«Віцебскі станкабудаўнічы завод «Вістан». 

145 гадоў таму (1877) пабудавана Пліская царква Параскевы 

Пятніцы ў в. Пліса Глыбоцкага раёна. 

4. Казлоўская, В.  Музей Язэпа Мароза ў бібліятэчным інтэр'еры / 

В. Казлоўская // Краязнаўчая газета. – 2009. – № 27 (ліп.). – С. 1. 

5. Крачкоўскі, А. Садавод-аматар Язэп Мароз / А. Крачкоўскі // 

Зара (Бешанковічы). – 2002. – 5 лют. – С. 3–4. 

6. Морозовское наследие / подгот. Елена Башун // Витебские 

вести. – 2021. – 14 янв. – С. 20. 

7. Памяць Мароза / падрыхт. С. Кавалеўскі // Витебские вести. – 

2017. – 30 марта. – С. 21. 

8. Позняк, М. Династия садоводов-любителей Морозов / 

М. Позняк // Наука и творчество молодежи – XXI веку. Итоги НИР – 2000 : 

тезисы докладов V (50) научной конференции студентов, магистрантов и 

аспирантов / редкал.: А. М. Дорофеев [и др.]. – Витебск : Издательство 

Витебского госуниверситета им. П. М. Машерова, 2001. – С. 16. 

9. Рогач, В. Скромный свидетель трудов самородка из Бочейкова / 

В. Рогач // Вечерний Витебск. – 2001. – 9 февр. – С.2. 

10. Рогач, В. Уникальный жетон / В. Рогач // Народнае слова. – 

2006. – 28 лют. – С. 6. 

11. Телятко, Е. Витебское яблочко / Е. Телятко // Советская 

Белоруссия. – 2000. – 13 июля. – С. 2. 

12. Ханяк, А.С. Жыццё, прысвечанае саду. Садавод Я. К. Мароз / 

А. С. Ханяк // Памяць: Лепельскі раён : гісторыка-дакументальныя хронікі 

гарадоў і раёнаў Беларусі / рэдкал.: В. Я. Ланікіна [і інш.] ; уклад.: 

В. Я. Ланікіна, А. У. Стэльмах ; мастак Э. Э. Жакевіч. – Мінск : Беларусь, 

1999. – С. 127–130. 

13. Шлег, Т. Морозовский сад / Т. Шлег // Лепельскi край. – 2007. – 

23 сак. – С. 7. 

14. Шуман, Л. Сто десятин Осипа Мороза / Л. Шуман // 

Белорусская нива. – 1998. – 30 апр. – С. 6. 

15. Януш, І. Фатынь: яблыні сярод хмызнякоў / І. Януш // Культура. – 

2005. – 23–29 крас. – С. 14. 
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140 гадоў таму (1882) у Оршы заснавана тытунёвая фабрыка, якая 

дзейнічала да 1885 года. 

140 гадоў таму (1882) пабудавана Узмёнская Мікалаеўская царква 

ў Мёрскім раёне, помнік архітэктуры рэтраспектыўна-

рускага стылю. 

135 гадоў таму (1887) заснавана метэаралагічная станцыя ў 

г. Сянно Віцебскай вобласці. 

135 гадоў таму (1887) пабудавана з цэглы Чарневіцкая царква 

Параскевы Пятніцы, помнік архітэктуры 

рэтраспектыўна-рускага стылю ў в. Чарневічы 

Глыбоцкага раёна. 

135 гадоў таму (1887) пабудаваны Опсаўскі касцёл Іаана 

Хрысціцеля, помнік архітэктуры неаготыкі ў в. Опса 

Браслаўскага раёна. 

135 гадоў таму (1887) нарадзіўся Сільвановіч Лукаш Антонавіч 

(1887–1969), Георгіеўскі кавалер, ураджэнец в. Лапінцы 

Маладзечанскага раёна Мінскай вобласці. Крыжы 2-й і     

1-й ступеняў атрымаў за мужнасць у баях каля Рыгі і 

Полацка. 

130 гадоў таму (1892) нарадзіўся Грыдзюшка Сцяпан Станіслававіч 

(1892–1919), удзельнік барацьбы за савецкую ўладу ў 

Кранштаце і Петраградзе, ураджэнец Шаркаўшчынскага 

раёна. 

130 гадоў таму (1892) нарадзіўся Нэзлін Саламон Яфімавіч (1892–

1990), вучоны-медык, доктар медыцынскіх навук, 

прафесар, ураджэнец в. Калышкі Віцебскага павета 

Віцебскай губерні (цяпер Лёзненскіраён). 

130 гадоў таму (1892) нарадзіўся Пінсан Барыс Давыдавіч (1892–

1938), удзельнік рэвалюцыйнага руху, ураджэнец 

г. Віцебска. 

пахвальнымі граматамі і прэміямі. У сваёй дзейнасці Я. К. Мароз 

карыстаўся дасягненнямі вядомых рускіх вучоных і даследчыкаў. 3 многімі 

ён вёў шматгадовую перапіску, у тым ліку і з І. У. Мічурыным. У навуковых 

працах апошняга можна знайсці месцы, дзе славуты рускі вучоны 

спасылаўся на доследы нашага земляка 

За многа гадоў жыцця ў Фатыні сям’я Мароза значна вырасла. У 

1925 г. яна складалася з 24 душ. У сям’і існаваў падзел працы і абавязкаў. 

Сям’я была адной з першых распаўсюджвальнікаў і настойлівых 

прапагандыстаў прысядзібнага садоўніцтва. Я. К. Мароз яшчэ да 

Кастрычніцкай рэвалюцыі і асабліва пасля яе арганізоўваў гурткі 

бяднейшых сялян па вывучэнні агранаміі, аграхіміі і іншых пытанняў 

земляробства. Да яго часта прыходзілі на экскурсіі вучні з настаўнікамі, 

сяляне з навакольных вёсак, дэлегацыі з іншых паветаў.  

Але ў канцы 1920-х гг., з надыходам калектывізацыі, гаспадарку 

Марозаў прызналі кулацкай. Сям’я загадзя пачала распрадаваць рэшткі 

маёмасці. І ў 1930 годзе выехала ў Сібір, дзе праз тры гады, у 1933 годзе, 

Язэп Кандратавіч Мароз памёр. 

На жаль, у Фатыні мала што захавалася са спадчыны 

селекцыянера-даследчыка, усё разбурыла эпоха і час. Пра былы росквіт 

сядзібы сведчаць адзін з сямі кедраў, лістоўніцы, кусты акацыі, ды пара 

стогадовых яблынь. Ііснуе музей славутага земляка –установа культуры 

«Бібліятэка-музей Язэпа Мароза» ў вёсцы Баброва Лепельскага раёна. 
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130 гадоў таму (1892) у Віцебску пачала дзейнічаць акулярная 

фабрыка. Дзейнічала да 1941 года. 

130 гадоў таму (1892) у Віцебску жыў вядомы паэт С. Я. Маршак. 

130 гадоў таму (1892) нарадзіўся Разумны Марк Аляксандравіч 

(1892–1945), акцёр. У 1920–1922 гг. – акцёр і рэжысёр 

Тэатра рэвалюцыйнай сатыры ў Віцебску. 

130 гадоў таму (1892) створаны першы марксісцкі гурток у 

Віцебску. 

130 гадоў таму (1892) пабудавана Богінская Пакроўская царква, 

помнік архітэктуры рэтраспектыўна-рускага стылю ў 

в. Богіна Браслаўскага раёна. 

125 гадоў таму (1897) нарадзілася Баброва Марыя Аляксандраўна 

(сапр. Броніна ; 1897–1920), кіраўнік партызанскага 

падполля ў гады польскай акупацыі ў Бабруйску, 

ураджэнка в. Локшы Віцебскай губерні. 

125 гадоў таму (1897) у Оршы праведзены першы ўсеагульны 

перапіс насельніцтва. 

125 гадоў таму (1897) у Віцебску ўведзена ў дзейнасць першая 

электрастанцыя. 

125 гадоў таму (1897) перабудаваны Браслаўскі касцёл Нараджэння 

Дзевы Марыі – памятнік архітэктуры неараманскага 

стылю. 

125 гадоў таму (1897) нарадзіўся Конанаў Гаўрыіл Фёдаравіч, 

прафсаюзны, гаспадарчы і партыйны дзеяч, ураджэнец 

в. Кісялёўка Мсціслаўскага раёна Магілеўскай вобласці. 

Старшыня Лепельскага калгассаюза. 

125 гадоў таму (1897) пабудавана з цэглы Браслаўская Успенская 

царква, помнік архітэктуры рэтраспектыўна-рускага 

стылю. 

пчалапасека. У пачатку ХХ стагоддзя гаспадарка была прызнана лепшай 

сялянскай гаспадаркай Паўночна-Заходняга краю. У 1906 годзе Я. К. Мароз 

быў узнагароджаны імператарскім срэбным медалём. Пазней атрымаў 

залаты медаль. У 1912 годзе яму ўручаны дыплом Імператарскай акадэміі 

навук. 

У гады Першай сусветнай вайны гаспадарка Мароза была часткова 

разбурана нямецкімі войскамі. Пасля таго, як у верасні 1918 г. на тэрыторыі 

Лепельскага павета ўстанавілася савецкая ўлада, сям'я Мароза прыступіла 

да аднаўлення сядзібы. У пачатку 1919 года Я. К. Мароз звярнуўся з 

просьбай у Віцебскі губземаддзел аб арганізацыі на базе яго гаспадаркі 

саўгаса і прапанаваў сваю актыўную дапамогу. 

Прапанову прынялі. Саўгас быў створаны. Я. К. Мароза зацвердзілі 

аграномам-садаводам, яго сына Аляксандра – аграномам-агароднікам. 

Фальварак Фатынь быў аб'яўлены вопытна-даследчай гаспадаркай. Але ў 

канцы 1919 г. тэрыторыю Лепельскага павета захапілі белапалякі, якія 

поўнасцю разбурылі гаспадарку ў Фатыні, разграбілі маёмасць саўгаса. 

Пасля вызвалення Беларусі ад польскай улады саўгас пачаў сваё 

аднаўленне. Восенню 1920 г. закладваецца новы пладовы гадавальнік, 

праводзяцца будаўнічыя і меліярацыйныя работы. 

Важнае значэнне Мароз надаваў якасці апрацоўкі глебы. Для гэтага 

ён набыў новыя для таго часу сельскагаспадарчыя прылады: дыскавыя і 

спружынныя бароны, плугі з перадплужнікамі і інш. Ён упершыню на 

Лепельшчыне стаў прымяняць мінеральныя ўгнаенні і хімічныя прэпараты 

для барацьбы са шкоднікамі і хваробамі раслін. Яшчэ ў 1925 г. у гаспадарцы 

Фатынь быў поўнасцю асвоены дзевяціпольны севазварот. Я. К. Мароз 

цікавіўся і пытаннямі перапрацоўкі сельскагаспадарчай прадукцыі. 

Напрыклад, ім была зроблена машына для рэзкі яблыкаў, сушылка, якая 

высушвала за суткі звыш 40 кг пладоў і інш. 

За актыўны ўдзел у сельскагаспадарчай выстаўцы, якая 

праводзілася ў Маскве ў 1925 г., і высокія паказчыкі ў развіцці садоўніцтва 

і павышэнні культуры земляробства Я. К. Мароза ўзнагародзілі двума 
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125 гадоў таму (1897) заснавана прадпрыемства «Візас» (скарочана 

ад «Віцебскія заточныя станкі») у г. Клін Маскоўскай 

губерні (цяпер Маскоўская вобласць) як завод па вырабе 

адлівак з чыгуну. У 1944 годзе перанесены ў г. Віцебск і 

атрымаў назву «Віцебскі завод заточных станкоў». З 1991 

года – арэнднае прадпрыемства «Візас». З 2003 года – 

ААТ. 

120 гадоў таму (1902) нарадзіўся Лапенка Варфаламей Якаўлевіч 

(1902–1942), адзін з кіраўнікоў падполля і партызанскага 

руху ў Віцебскай вобласці ў Вялікую Айчынную вайну, 

ураджэнец в. Малое Сітна Полацкага раёна. 

120 гадоў таму (1902) у Віцебску адкрыта гарадская санітарна-

хімічная лабараторыя. 

120 гадоў таму (1902) пачалося будаўніцтва жаночага духоўнага 

(епархіяльнага) вучылішча ў Віцебску. Зараз – будынак 

аблвыканкама. 

120 гадоў таму (1902) пабудаваны мураваны млын у Оршы, помнік 

прамысловай архітэктуры з элементамі несапраўднай 

готыкі і рэтраспектыўна-рускага стылю. Зараз у будынку 

знаходзіцца Аршанскі этнаграфічны музей «Млын». 

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

120 гадоў таму (1902) Орша стала чыгуначным вузлом. 

120 гадоў таму (1902) нарадзіўся Цітоў Яфім Антонавіч (1902–

1989), контр-адмірал, ураджэнец в. Мокава Расонскага 

раёна. 

120 гадоў таму (1902) дзейнічала Высачанская льнопрадзільная 

фабрыка ў в. Высачаны Лёзненскага раёна. У 1913 годзе 

была перайменавана ў Высачанскую мануфактуру.  

ў садоўніцтве. Але ў галіне садоўніцтва ён дабіўся больш станоўчых 

вынікаў. 

Я. К. Мароз вялікую ўвагу надаваў вывядзенню новых сартоў 

пладовых дрэў, ягадных і іншых раслін, і выпрабоўванню іх на 

ўстойлівасць ва ўмовах Віцебшчыны. З гэтай мэтай у гадавальніку 

вырошчвалася больш за сотню сартоў яблынь, больш за пяцьдзясят сартоў 

груш, слівы, вішні, чарэшні, кусты агрэсту, парэчак, маліна, барбарыс і 

іншыя расліны. Язэп Кандратавіч вырошчваў некалькі сартоў суніц. Адзін 

з выведзеных ім сартоў, які цвіце на працягу ўсяго лета без перапынку і дае 

ягады аж да кастрычніка, так і называецца «Рэмантантная суніца Мароза». 

Ён вывеў новы сорт яблыні – салодкую антонаўку, а таксама капусту 

белакачанную і інш. Плады салодкай антонаўкі па паху, знешнім выглядзе 

і ўласцівасцях доўгага захавання нагадваюць славутую антонаўку, а па 

смаку яны салодкія. Каб вывесці гэты сорт спатрэбілася дзесяць гадоў. З 

1885 па 1895 гг. Я. К. Мароз некалькі разоў рабіў прышчэпкі чаранкоў 

антонаўкі на салодкай яблыні і, наадварот, але жадаемых вынікаў не 

атрымлівалася. Тады ён прышчапіў кіслую антонаўку на салодкую яблыню 

не прама, а праз пераходную ступень – кісла-салодкую яблыню. У 1889 г. 

на новым чаранку з’явіўся першы яблык, які мы цяпер называем «Салодкая 

антонаўка». На працягу 1890–1895 гадоў праходзіла праверка новага сорта 

на ўстойлівасць набытых якасцей. 3 1896 г. у плодагадавальніку вопытна-

даследчай гаспадаркі «Фатынь» пачалося масавае распаўсюджанне сорту 

«Салодкая антонаўка». Гэта толькі адзін прыклад з многіх навуковых прац 

садавода-селекцыянера. Але апісанне выведзеных ім іншых новых відаў 

пладоў, на жаль, не захавалася. 

Таксама на тэрыторыі фальварка Фатынь размяшчаўся дэндрарый 

з рэдкімі дрэвамі і іншымі раслінамі, шмат з якіх былі лекавымі. У 

аранжарэі раслі фінікавая пальма, высакародны лаўр, вінаград, кіпарысы і 

іншыя паўднёвыя расліны. Вакол дома вырошчвалася вельмі многа кветак 

розных назваў, колераў і сартоў. Толькі руж было 35 сартоў. На сядзібе быў 

заалагічны сад, у якім вадзіліся розныя жывёлы і птушкі. Мелася 
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120 гадоў таму (1902) створаны Аршанскі народны тэатр у г. Оршы 

як драматычны гурток. У 1961 годзе было прысвоена 

званне «Народны аматарскі калектыў». 

115 гадоў таму (1907) адбылася першая мастацкая выстаўка работ 

Ю. Пэна і яго вучняў. 

115 гадоў таму (1907) нарадзіўся Рапейка Максім Восіпавіч (1907–

1940), Герой Савецкага Саюза, удзельнік савецка-

фінляндскай вайны, ураджэнец г. Полацка. 

115 гадоў таму (1907) створана Першая беларуская трупа Ігната 

Буйніцкага, як аматарскі тэатр у фальварку Палівачы 

Глыбоцкага раёна. У 1910 годзе тэатр стаў прафесійным 

і атрымаў сваю назву. 

115 гадоў таму (1907) нарадзілася Казлоўская Марыя Мацееўна, 

беларуская песенніца, казачніца, носьбіт фальклорнай 

традыцыі, ураджэнка в. Груздава Пастаўскага раёна. 

115 гадоў таму (1907) нарадзіўся Анкіновіч Леанід Нікіфаравіч 

(1907–1943), адзін з арганізатараў і кіраўнікоў падполля і 

партызанскага руху ў Віцебскай вобласці ў Вялікую 

Айчынную вайну, ураджэнец в. Кашына Аршанскага 

раёна. 

115 гадоў таму (1907) заснавана Лепельская цэнтральная раённая 

бібліятэка як настаўніцкая бібліятэка з кніжным фондам 

249 асобнікаў, у 1919 годзе – 4 тыс. асобнікаў. У Вялікую 

Айчынную вайну была знішчана, аднавіла працу ў жніўні 

1944 года. У 1953 годзе на базе дзіцячага аддзялення 

бібліятэкі ўтворана дзіцячая бібліятэка. У выніку 

праведзенай ў 1978 годзе цэнтралізацыі 36 сельскіх 

бібліятэк былі аб'яднаны ў цэнтралізаваную сістэму і 

бібліятэка набыла статус цэнтральнай раённай. 

 

 

МАРОЗ 

ЯЗЭП КАНДРАТАВІЧ 

170 год з дня нараджэння  

(1852) 

 

 

Мароз Язэп Кандратавіч – садавод, даследчык-селекцыянер.  

Нарадзіўся ў в. Бачэйкава Лепельскага павета (цяпер 

Бешанковіцкага раёна) ў 1852 годзе. Яго бацька быў прыгонным у 

бачэйкаўскага пана Цеханавецкага і працаваў памочнікам садоўніка-

француза. У 1863 г. ён атрымаў у арэнду дзяржаўны ўчастак зямлі 

(8 дзясяцін) каля в. Фатынь. Памочнікам у яго земляробчай справе стаў сын 

Язэп. У 1869 годзе імі быў пасаджаны першы сад. Праз год бацька і сын 

заклалі садовы гадавальнік. У 1880 годзе фальварак Фатынь царскі ўрад 

падарыў віцебскаму губернскаму казначэю Мерлінгу, але той 

земляробствам не займаўся. І фальварак зноў аказаўся ў арэндзе ў Кандрата 

Мароза. У 1888 годзе ўжо Язэп Кандратавіч Мароз выкупіў у Мерлінга гэты 

фальварак за 4000 рублёў з выплатай у растэрміноўку. Пасля гэтага ў 

Фатыні пачаліся шырокамаштабныя гаспадарчыя работы па карчаванні і 

асушэнні балота, расшырэнні пасадак пладовых дрэў, будаўніцтву жылога 

дома, падсобных будынкаў, цяпліцы. І ўвесь гэты час Язэп Кандратавіч 

ставіў шматлікія вопыты і рабіў даследаванні як у галіне паляводства, так і 
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115 гадоў таму (1907) пабудаваны Мёрскі касцёл Узнясення Дзевы 

Марыі, помнік архітэктуры неаготыкі ў г. Мёры. 

115 гадоў таму (1907) пабудаваны Мілюнскі касцёл святога Якава, 

помнік архітэктуры неаготыкі ў в. Мілюнцы 

Браслаўскага раёна. 

110 гадоў таму (1912) нарадзіўся Каўроў Фёдар Кузьміч (1912–

1937), Герой Савецкага Саюза, ураджэнец в. Пасуддзева 

Дубровенскага раёна. 

110 гадоў таму (1912) нарадзіўся Мурзо Сяргей Мікітавіч (1912–

1937), паэт, настаўнік, ураджэнец г. Масквы. Да 1930 года 

працаваў токарам на Віцебскім станкабудаўнічым 

заводзе імя Камінтэрна. Быў сябрам Віцебскай асацыяцыі 

пралетарскіх пісьменнікаў. 

110 гадоў таму (1912) у Шаркаўшчыне пабудавана Свята-

Успенская царква – помнік архітэктуры стылю мадэрн. 

110 гадоў таму (1912) у Магілёве выйшла ў свет кніга В. Жудро 

«Оршанский Богоявленский Кутеинский монастырь или 

древняя белорусская лавра». 

110 гадоў таму (1912) нарадзіўся Сцепанцоў Іван Фёдаравіч, 

ураджэнец Гомельскай вобласці, прафсаюзны работнік, 

педагог, дырэктар школы ў Оршы. 

110 гадоў таму (1912) нарадзіўся Садоўскі Леанід Васілевіч (1912–

1980), прафсаюзны і дзяржаўны дзеяч, ураджэнец 

в. Арлея Полацкага раёна. У 1930-я гады супрацоўнік 

лепельскай газеты «Калгасная праўда». Удзельнік 

Вялікай Айчыннай вайны. 

110 гадоў таму (1912) створана таварыства Полацкай гарадской 

бібліятэкі. 

105 гадоў таму (1917) пачала выдавацца «Аршанская газета». 

Першапачаткова называлася «Известия Совета рабочих, 

19. Станкевіч Антон Уладзіміравіч // Беларуская ССР : кароткая 

энцыклапедыя / рэдкал.: І. П. Шамякін (гал. рэд.) [і інш.]. – Мінск : Беларус. 

Сав. Энцыклапедыя, 1981. – Т. 5 : Біяграфічны даведнік. – С. 571. 

20. Станкевіч Антон Уладзіміравіч // Беларуская энцыклапедыя : 

у 18 т. / рэдкал.: Г. П. Пашкоў [і інш.]. – Мінск : БелЭн, 2002. – Т. 15 : 

Следавікі–Трыо. – С. 149. 

21. Станкевіч Антон Уладзіміравіч // Беларусь : энцыклапедычны 

даведнік / гал. рэд. Б. І. Сачанка. – Мінск : Беларуская энцыклапедыя, 

1995. – С. 684. 

22. Станкевіч Антон Уладзіміравіч = Станкевич Антон 

Владимирович // Ваенная энцыклапедыя Беларусі = Военная энциклопедия 

Беларуси / склад.: В. Ц. Осіпаў [і інш.] ; рэдкал.: А. В. Праляскоўскі, Л. У. 

Языковіч (гал. рэд.) [і інш.]. – Мінск : БелЭн імя П. Броўкі, 2010. – С. 913, 

914. 

23. Станкевіч Антон Уладзіміравіч // Энцыклапедыя гісторыі 

Беларусі : у 6 т. / гал. рэд. Г. П. Пашкоў ; мастак Э. Э. Жакевіч . – Мінск. : 

БелЭн, 2001. – Т. 6. Кн. 1 : Пузелі–Усая. – С. 403. 

24. Шкуцько, Л. Л. Генерал А. У. Станкевіч – яго ваенны лёс / 

Л. Л. Шкуцько // Беларусь у пачатку ХХ ст. : да 100-годдзя БДПУ : зборнік 

навуковых артыкулаў / [рэдкалегія: А. І. Андарала і інш.]. – Мінск : БДПУ, 

2014. – С. 168–170. 
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солдатских и крестьянских депутатов Оршанского 

района», «Набат», «Камуністычны шлях», «Змычка», 

«Ленінскі прызыў». З 1991 года – сучасная назва. 

105 гадоў таму (1917) нарадзіўся Воўк Барыс Васілевіч (1917–

1939), Герой Савецкага Саюза, удзельнік савецка-

фінлянскай вайны, ураджэнец Віцебскай губерні. 

105 гадоў таму (1917) у Віцебску і Оршы ўзніклі першыя 

рэвалюцыйныя арганізацыі моладзі пры камітэтах РСДРП. 

105 гадоў таму (1917) заснавана Віцебская гарадская інфекцыйная 

бальніца (мае статус клінічнай). 

105 гадоў таму (1917) пасля Лютаўскай рэвалюцыі на тэрыторыі 

Віцебскай вобласці пачалі стварацца органы аховы 

правапарадку. У сакавіку 1917 г. – пачалося фарміраванне 

народнай міліцыі, быў створаны міліцэйскі пададдзел 

Віцебскага губвыканкама. Зараз гэта Упраўленне ўнутраных 

спраў Віцебскага абласнога выканаўчага камітэта. 

100 гадоў таму (1922) нарадзіўся Анташкевіч Фёдар Кузьміч (1922–

1945), Герой Савецкага Саюза, ураджэнец в. Казігорка 

Аршанскага павета Віцебскай губерні (цяпер Талачынскі 

раён). 

100 гадоў таму (1922) у Чашніках адкрыта раённая бальніца. 

100 гадоў таму (1922) адкрыта Зарубская СШ Дубровенскага 

раёна.Зараз ДУА «Зарубская дзіцячы сад-сярэдняя школа 

Дубровенскага раёна». 

100 гадоў таму (1922) нарадзіўся Карначонак Мікалай 

Аляксандравіч (1922–1942), Герой Савецкага Саюза, 

лётчык-знішчальнік, ураджэнец в. Баркі I Шклоўскага 

раёна Магілёўскай вобласці. Скончыў аэраклуб у Оршы. 

У Вялікую Айчынную вайну ваяваў на Паўднёва-

Заходнім і Сталінградскім франтах. 

Па пастанове Рэўваенсавета РСФСР пасля разгрому дзянікінскіх 

войскаў пад Арлом (1919) яго цела было перавезена ў Маскву і з 

вайсковымі ўшанаваннямі пахавана на Чырвонай плошчы ў брацкай магіле 

ля Крамлёўскай сцяны. Антон Уладзіміравіч Станкевіч адзіны «генерал 

старой арміі», якога пахавалі з такімі вышэйшымі вайсковымі 

ўшанаваннямі. Пасмяротна ён ўзнагароджаны ордэнам Чырвонага Сцяга. 

На станцыі Залатарова на месцы пакарання Антона Уладзіміравіча 

Станкевіча ўсталяваны памятны знак з надпісам: «Здесь, на станции 

Золотарево, в октябре 1919 года геройски погиб, казненный 

белогвардейцами красный генерал Антон Владимирович Станкевич. 1862–

1919». Яго імя прысвоена вуліцы ў г. Паставы. 
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100 гадоў таму (1922) у Віцебску выйшла кніга К. Малевіча «Бог не 

скинут. Искусство, церковь, фабрика». 

100 гадоў таму (1922) ліквідавана Віцебскае аддзяленне 

Маскоўскага археалагічнага інстытута, першая ў 

Беларусі спецыяльная вышэйшая навучальная ўстанова, 

якая рыхтавала кваліфікаваных спецыялістаў – 

археолагаў, археографаў, архівістаў. 

100 гадоў таму (1922) створана Пракуратура Віцебскай вобласці як 

пракуратура Віцебскай губерні РСФСР. 

100 гадоў таму (1922) нарадзіўся Возлікаў Аляксандр Піліпавіч, 

Герой Савецкага Саюза, удзельнік вызвалення Віцебскай 

вобласці ў Вялікую Айчынную вайну, ураджэнец 

с. Тварышына Гомельскай губерні (цяпер у Бранскай 

вобласці). 

100 гадоў таму (1922) нарадзіўся Аўчыннікаў Аляксандр 

Мікалаевіч, краязнаўца, ураджэнец в. Казейкіна 

Бешанковіцкага раёна. 

95 гадоў таму (1927) у Віцебску адкрыта вопытная станцыя 

жывёлагадоўлі. 

95 гадоў таму (1927) пачаў работу Талачынскі філіял Віцебскага 

тэкстыльнага вытворчага аб'яднання. 

95 гадоў таму (1927) у Оршы пабудаваны Дом культуры і тэхнікі 

чыгуначнікаў. 

95 гадоў таму (1927) адбылася першая дэманстрацыя кіно на 

Ушаччыне. 

95 гадоў таму (1927) заснавана дрэваапрацоўчае прадпрыемства 

«Віцебскдрэў» як Віцебскі фанерны завод. З 1948 года – 

домабудаўнічы камбінат, у выніку падзелу якога ў 1966 г. 

арганізаваны дрэваапрацоўчы камбінат. З 1975 года – 

вытворчае аб'яднанне з сучаснай назвай. З 1994 года – ААТ. 

У гады Першай сусветнай вайны ва ўзросце 52 гадоў камандаваў 

329-м пяхотным Бузулукскім палком (1914–1917). Яго полк уваходзіў у 

склад 83-й пяхотнай дывізіі, якая ваявала на Паўночна-Заходнім фронце. 

З 1917 года – камандуючы брыгадай 62-й пяхотнай дывізіі, пазней 

камандаваў дывізіяй. Ваяваў умела і адважна: 31 студзеня 1915 г. атрымаў 

бант і мячы да «мірнага» ордэна Святога Уладзіміра ІV ступені, 27 лютага 

– ордэн Святога Уладзіміра ІІІ ступені з мячамі, 9 сакавіка ўзнагароджаны 

Георгіеўскай зброяй. 19 снежня 1914 г. У 1917 г. Антон Уладзіміравіч быў 

прызначаны камандуючым брыгадай 62-й пяхотнай дывізіі. Гэтая дывізія 

дзейнічала на Заходнім фронце, у Беларусі. Палкі 62-й дывізіі вызначыліся 

падчас Кіеўскай наступальнай аперацыі 1917 года – прарвалі некалькі 

палос умацаванай абароны праціўніка. 9 кастрычніка 1917 года Станкевіч 

быў узведзены ў генерал-маёры і з гэтага моманту лічыўся камандзірам 

брыгады. Але 16 снежня гэтага ж года ўсе чыны, званні і знакі адрознення 

ў войску былі адмененыя. Тым не менш, Станкевіч быў агульным 

галасаваннем салдат абраны на пасаду начальніка дывізіі. 

У 1918 годзе ён добраахвотна ўступіў у рабоча-сялянскую 

Чырвоную армію. У красавіку-чэрвені 1919 г. камандаваў 42-й стралковай 

дывізіяй, быў памочнікам камандуючага 13-й арміяй і адначасова 

камандаваў левай групай войскаў. З пачатку кастрычніка 1919 г. выконваў 

абавязкі начальніка 55-й стралковай дывізіі. 

У ходзе Арлоўска-Кромскай аперацыі 13 кастрычніка 1919 года 

падчас боя каля станцыі Залатарова пад Арлом Антон Уладзіміравіч 

Станкевіч разам з групай іншых штабістаў трапіў у палон да 

белагвардзейцаў. Ён адмовіўся перайсці на бок ворага, і застаўся верным 

савецкай уладзе. Паводле прыгавору ваенна-палявога суда быў асуджаны 

на смерць праз павешанне. Пакаранне адбылося 15 кастрычніка 1919 г. на 

станцыі Залатарова, куды сагналі насельніцтва ўсіх навакольных вёсак. 

Падчас пакарання Станкевіч папрасіў не надзяваць мяшок на галаву і сам 

накінуў сабе пятлю на шыю. 
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95 гадоў таму (1927) мастаку Ю. Пэну прысвоена званне 

«Народны мастак Віцебшчыны». 

95 гадоў таму (1927) у Віцебску заснаваны «Другчормет». З 2011 

г. УП «Віцебскдругчормет» уваходзіць у склад ААТ 

«Белдругчормет». 

95 гадоў таму (1927) заснаваны Полацкі завод сельскагаспадарчага 

абсталявання на базе слясарна-механічнага завода. 

95 гадоў таму (1927) нарадзілася Бабаедава Марыя Сцяпанаўна, 

народны майстар, ураджэнка в. Запушча Шумілінскага 

раёна. 

95 гадоў таму (1927) пабудаваны Віцебскі дом-камуна ў 1927–

1929 годзе (архіт. А. Вышалескі) як першае ў Беларусі 

зручнае эканамічнае жыллё для працоўных. 

95 гадоў таму (1927) заснаваны Лёзненскі льнозавод у г. п. Лёзна. 

З 1996 года – ААТ. 

95 гадоў таму (1927) заснавана прадпрыемства па вытворчасці 

ліцця рознага прымянення з шэрага чыгуну і прадукцыі 

металаапрацоўкі «Технолит Полоцк» у г. Полацку як 

завод сельскагаспадарчага абсталявання на базе дробных 

саматужных майстэрняў «Труд-Калектыў». З 2002 года – 

ААТ з сучаснай назвай. 

90 гадоў таму (1932) уведзены ў строй мясакамбінат у г. Оршы. 

90 гадоў таму (1932) пабудаваны Віцебскі клуб металістаў – 

культурна-асветная ўстанова для рабочых. З'яўляецца 

помнікам савецкай архітэктуры 1930-х гадоў. 

90 гадоў таму (1932) заснаваны Верхнядзвінскі масласырзавод. У 

1964 годзе – пашыраны і мадэрнізаваны. З 1999 года –

ААТ з сучаснай назвай. У 2009 годзе – рэарганізаваны 

(пабудаваны новы цэх па вытворчасці сыроў, 

абсталяваны аўстрыйскім абсталяваннем). 

 

 

СТАНКЕВІЧ  

АНТОН УЛАДЗІМІРАВІЧ 

160 год з дня нараджэння 

(1862) 

  

Станкевіч Антон Уладзіміравіч – расійскі і савецкі ваенны дзеяч, 

удзельнік грамадзянскай і Першай сусветнай войнаў, генерал-маёр.  

Нарадзіўся 7 ліпеня 1862 года ў маёнтку Губіна (зараз вёска) 

Пастаўскага раёна, атрымаў хатнюю адукацыю. У 16 год паступіў у 

бліжэйшае да яго родных месцаў пяхотнае юнкерскае вучылішча – 

Віленскае. Па яго заканчэнні ў 1880 годзе А. У. Станкевіч пачаў службу ў 

102-ім пяхотным Вяцкім палку ў Гродна. Быў звычайным страявым 

афіцэрам – каля васьмі гадоў камандаваў ротай. Адвучыўшыся восем 

месяцаў у Араніенбаўмскай афіцэрскай стралковай школе, Станкевіч быў 

назначаны камандзірам 89-га запаснога пяхотнага батальёна. З 1909 г. 

служыў у 90-ым пяхотным Анежскім палку, раскватараваным у Рэвелі 

(зараз Талін, Эстонія). 6 кастрычніка 1910 года афіцэр быў узведзены ў 

палкоўнікі. За гэты час быў узнагароджаны ордэнамі Святога Станіслава 

ІІІ ст. і ІІ ст. (1893, 1905), ордэнам Святой Ганны ІІ ст. (1908), ордэнам 

Святога Уладзіміра ІV ст. (1911). 
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90 гадоў таму (1932) у Віцебску адкрыта гарадская бальніца № 2. 

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

90 гадоў таму (1932) створана Віцебскае аддзяленне таварыства 

глухіх. 

90 гадоў таму (1932) заснавана машынна-трактарная майстэрня 

Аршанскай машынабудаўнічай станцыі ў Оршы. Зараз 

ААТ «Оршааграпраммаш». 

90 гадоў таму (1932) заснаваны Полацкі хлебазавод у г. Полацку, 

у 1933 годзе быў уведзены ў эксплуатацыю, затым ва 

ўладанні хлебазавода былі перададзены ўсе пякарні 

горада і прадпрыемства было пераназвана ў 

хлебакамбінат. З 2001 года – філіял РУВП 

«Віцебскхлебпрам» з сучаснай назвай. 

90 гадоў таму (1932) заснаваны Лепельскі рамонтна-механічны 

завод як машынна-трактарная майстэрня. З 1947 года – 

Лепельская міжраённая майстэрня капітальнага рамонту. 

З 1958 (і з 1969) года – рамонтны завод. З 1959 года – 

экскаватарарамонтны завод. З 1993 года – вопытны 

рамонтна-механічны завод. З 2000 года – РУСП. З 2003 

года – ААТ з сучаснай назвай. З 2004 года – у складзе 

канцэрна «Белаграмаш». 

90 гадоў таму (1932) заснаваны Віцебскі вінаробны завод 

«ВитВин» на базе цэха пладова-ягадных вінаў. У 1981–

1987 гг. – камбінат. З 1988 года – арэнднае прадпрыемства 

«Витебский завод пищевых продуктов». З 2002 года – ААТ 

«ВитВин». Прадпрыемства ліквідавана ў 2017 годзе. 

85 гадоў таму (1937) заснаваны Аршанскі дзяржаўны медыцынскі 

каледж у г. Оршы як школа медыцынскіх сясцёр. 

З 1955 года – медыцынская вучылішча, а з 2007 года – 

сучасная назва. 
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85 гадоў таму (1937) пабудавана першая чарга Аршанскага 

льнокамбіната. 

85 гадоў таму (1937) адноўлены Віцебскі раён – адміністрацыйна-

тэрытарыяльная адзінка Віцебскай вобласці. 

85 гадоў таму (1937) нарадзілася Маслава Людміла Парфір’еўна, 

член клуба народных майстроў і мастакоў «Крыніца», 

ураджэнка г. Глыбокае. 

80 гадоў таму (1942) створана Полацка-Лепельская партызанская 

зона. Ахоплівала тэрыторыі Ушацкага, часткі Полацкага, 

Лепельскага і Глыбоцкага раёнаў. Існавала з восені 

1942 года да 11 красавіка 1944 года. 

80 гадоў таму (1942) у пачатку 1942 года па даручэнні 

Сіроцінскага падпольнага райкама КП(б)Б Е. Зянькова 

пачала ствараць падпольную арганізацыю, у якую 

ўвайшлі 38 хлопцаў і дзяўчат. 

80 гадоў таму (1942) у гады Вялікай Айчыннай вайны ўтварылася 

Бягомльская партызанская зона. 

80 гадоў таму (1942) адбылося фарміраванне партызанскіх 

брыгад: 1-й, 2-й імя П. К. Панамарэнкі, 4-й Беларускай, 

імя Кутузава, імя Ленінскага камсамола «Смерць 

фашызму», «Сіроцінская». 

80 гадоў таму (1942) у гады Вялікай Айчыннай вайны ў Віцебску 

была створана падпольная група Героя Савецкага Саюза 

В. Харужай. 

80 гадоў таму (1942) створана Расонская партызанская брыгада 

імя І.В. Сталіна пад камандаваннем Р.А. Ахоціна. 

80 гадоў таму (1942) нарадзіўся Захарчук Уладзімір Пятровіч, 

майстар дэкаратыўна-прыкладнога мастацтва, ураджэнец 

г. Бярдзічава Жытомірскай вобласці, жыццё якога 

звязана з Віцебскам. 

і сістэматызаваны матэрыялы, усё, што пісалася і публікавалася, пра 

духоўную і матэрыяльную культуру беларусаў у рускай і польскай 

навуковай і навукова-папулярнай літаратуры, перыядычных выданнях, а 

таксама знаходзілася ў архіўных сховішчах. У другім выданні (найбольш 

ацэньваецца фалькларыстамі), якое з’яўляецца вынікам яго 10-гадовай 

збіральніцкай і даследчыцкай працы – змяшчана каляндарная і сямейна-

абрадавая творчасць Віцебшчыны як этнаграфічнага рэгіёна, з уласнымі 

заўвагамі і каментарыямі, з падрабязным апісаннем сямейна-бытавых 

абрадаў і фальклору. Кожнаму апублікаванаму цыклу гэтага збору 

А. А. Шлюбскі дае бібліяграфію ўжо сабраных народна-паэтычных твораў, 

і прадмову, у якой улічаны абрадавыя аспекты рэгіянальнага фальклору. 

Запісы зроблены і пададзены з улікам дыялектных асаблівасцей мовы ўсяго 

Падзвіння. 

Аляксандр Ануфрыевіч Шлюбскі таксама аўтар прац «Паны і 

сяляне ў першай палове ХІХ стагоддзя» (1924), «Крашаніна (набіванка)» 

(1926), «Адносіны расійскага ўраду да беларускае мовы ў ХІХ cт.» (1928), 

«Гісторыка-этнаграфічныя нататкі» (1928), «Набойка» (1928), «К истории 

русской этнографии: цензурные мытарства Афанасьева» (1940). У 1992 

годзе у часопісе «Спадчына» былі апублікаваны яго «Матэрыялы да 

крыўскае гісторапісі: Доля кнігасховаў і архіваў» (перадрук з часопіса 

«Крывіч», 1925). 

Вучоны быў адным з першых ахвяр сталінскіх рэпрэсій на 

Беларусі. Ён быў арыштаваны ДПУ БССР па справе «Саюза вызвалення 

Беларусі» 3 красавіка 1930 года. Паводле пастановы Калегіі АДПУ ад 10 

красавіка 1931 года высланы ў Ніжні Ноўгарад тэрмінам на 5 гадоў (па 

гэтай справе рэабілітаваны 19 верасня 1960 года). Паўторна арыштаваны ў 

чэрвені 1935 УНКВД па Ленінградскай вобласці. Асобай нарадай пры 

НКУС СССР 16 лістапада 1935 прыгавораны да 3 гадоў пазбаўлення волі. 

Далейшы лёс Аляксандра АнуфрыевічаШлюбскага невядомы. У 

шматлікіх крыніцах датай смерці пазначаны 1941 год, пачатак Вялікай 

Айчыннай вайны. 
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80 гадоў таму (1942) нарадзілася Зарэцкая Лілія Радзівонаўна, 

майстар па вышаўцы, ураджэнка в. Макаршчына 

Пастаўскага раёна. 

80 гадоў  адбыліся ў верасні–лістападзе Казьянскія баі між 

партызанскім атрадам «Спартак» і нямецка-фашысцкімі 

захопнікамі ў в. Казьяны Відзаўскага (цяпер 

Браслаўскага) раёна. 

75 гадоў таму (1947) уведзены ў строй Віцебскі домабудаўнічы 

камбінат. 

75 гадоў таму (1947) першую прадукцыю выпусціў Пастаўскі 

льнозавод. Зараз – ААТ. 

75 гадоў таму (1947) заснавана Віцебская цэнтральная раённая 

бібліятэка. 

75 гадоў таму (1947) заснавана дзіцячая бібліятэка ў г. п. Шуміліна. 

75 гадоў таму (1947) зямельны аддзел у г. Віцебску 

перайменаваны ва ўпраўленне сельскай гаспадаркі. 

Зараз – камітэт сельскай гаспадаркі і харчавання 

Віцебскага абласнога выканаўчага камітэта. 

75 гадоў таму (1947) нарадзілася Маісеева Антаніна Максімаўна, 

беларуская мастачка, ураджэнка в. Сякірына 

Сенненскага раёна. 

75 гадоў таму (1947) нарадзілася Чарняўская Лілія Уладзіміраўна, 

майстар вышыўкі, ураджэнка в. Сярковіцы Талачынскага 

раёна. 

75 гадоў таму (1947) нарадзілася Канцыял Галіна Іванаўна, 

майстар, ураджэнка в. Сіманаўшчына Віцебскага раёна. 

75 гадоў таму (1947) нарадзілася Шматава Ніна Іванаўна, майстар 

дэкаратыўна-прыкладнога мастацтва, ураджэнка в. 

Вітлін Рагачоўскага раёна Гомельскай вобласці. Жыве ў 

Полацку. 

Аршанскім паветах каля 3000 адзінак этнаграфічнага матэрыялу (песні, 

казкі, загадкі, прыказкі) і вялікая колькасць іншага фальклорнага і 

побытавага матэрыялу. Да збірання этнаграфічнага матэрыялу 

А. Шлюбскага падштурхнула знаёмства з працамі М. Нікіфароўскага. 

Для папулярызацыі ідэі збірання этнаграфічнага матэрыялу сярод 

слухачоў Віцебскага аддзялення Маскоўскага археалагічнага інстытута 

па яго ініцыятыве выдаваўся часопіс «Беларускі Этнограф». Выйшла 

2 нумары накладам па 50 асобнікаў. 

Асноўнае месца ў краязнаўчай дзейнасці А. А. Шлюбскага займала 

этнаграфія і яе гісторыя. Ён склаў разгорнутую інструкцыю «Звесткі па 

зборы вуснай народнай творчасці ў Беларусі» (1919), сабраў і апублікаваў 

матэрыялы пра культурна-асветніцкае жыццё Віцебшчыны, Мінска, пра 

падзеі грамадзянскай вайны на Беларусі, пра гісторыю беларускай 

літаратуры і перыядычнага друку: «Канфіскацыя твораў В. Дуніна-

Марцінкевіча» (1923), «Да гісторыі канфіскацыі «Нашай нівы» (1925), 

«Мужыцкая праўда К. Каліноўскага» (1926). Ён аўтар нарысаў пра 

фальклорна-этнаграфічную працу П. Шэйна, Е. Раманава, А. Сапунова, 

М. Нікіфароўскага, 3. Бядулі, У. Дабравольскага. У артыкуле «Матэрыялы 

для гісторыі беларускага друку» (1923) пісаў аб працы Я. Купалы ў газеце «Наша 

ніва». Асобна трэба адзначыць артыкулы ў часопісе «Наш край»: 

«Вывучэнне друкавання тканіны» (1927), «Другі год зьбірання 

фальклорнага матар’ялу» (1928), «Трэці год зьбірання фальклорнага 

матар’ялу» (1928). Апошнія дзве публікацыі закранаюць Віцебскую, 

Аршанскую акругі, у іх размешчаны прозвішчы асоб, якія займаліся зборам 

фальклору. А. А. Шлюбскі друкаваўся ў часопісах «Полымя», «Маладняк», 

газеце «Савецкая Беларусь». 

Ім створаны дзве грунтоўныя працы, якія не страцілі навуковай і 

грамадскай каштоўнасці і ў нашы дні. Гэта бібліяграфічны даведнік 

«Матэрыялы да беларускае бібліяграфіі» (т. 4. Этнаграфія. 1927) і 

«Матэрыялы да вывучэння фальклору і мовы Віцебшчыны» (ч. 1–2, 1927–

1928) (першапачатковая аўтарская назва «Крывічы»). У першай – сабраны 
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75 гадоў таму (1947) нарадзіўся Лук’янец Уладзімір Канстанцінавіч, 

майстар, ураджэнец г. Браслава. Займаецца вырабам 

мэблі з лазы. 

75 гадоў таму (1947) нарадзіўся Вішнеўскі Аляксандр Сяргеевіч, 

мастак і майстар па кераміцы Докшыцкага Дома 

рамёстваў, ураджэнец г. Докшыцы. Член клуба народных 

майстроў і мастакоў «Докша». 

75 гадоў таму (1947) створаны Докшыцкі народны тэатр у 

г. Докшыцы пры раённым Доме культуры. У 1982 годзе 

калектыву было прысвоена званне «Народны аматарскі 

тэатр». 

75 гадоў таму (1947) заснаваны Верхнядзвінскі раённы Дом 

культуры ў горадзе Дрыса (з 1962 г. Верхнядзвінск) як 

раённы Дом культуры. 

75 гадоў таму (1947) створаны Віцебскі народны клуб 

самадзейных мастакоў «Контур» пры Доме народнай 

творчасці як студыя выяўленчага мастацтва. З 1980 года – 

клуб самадзейных мастакоў. З 1987 года – сучасная назва. 

У 1988 годзе прысвоена званне «Народны аматарскі 

калектыў». З 1997 года дзейнічае пры Цэнтры народных 

рамёстваў і мастацтваў «Задзвінне» (зараз КГК «Залатое 

кальцо горада Віцебска «Дзвіна»). 

75 гадоў таму (1947) запушчана ў эксплуатацыю першая чарга 

Віцебскага дывановага камбіната. З 1980 года – 

Віцебскае вытворчае дывановае аб'яднанне імя 50-годдзя 

БССР. З 1994 года – ААТ з сучаснай назвай. 

75 гадоў таму (1947) створаны Віцебскі народны духавы аркестр 

культурна-дзелавога цэнтра «Першамайскі» пры клубе 

дрэваперапрацоўчага камбіната. У 2008 годзе прысвоена 
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Шлюбскі Аляксандр Ануфрыевіч – беларускі этнограф, 

фалькларыст, архівіст, бібліёграф. Нарадзіўся 16 чэрвеня 1897 у 

в. Межава Полацкага павета Віцебскай губерні (зараз Расонскі раён). 

Скончыў Віцебскую духоўную семінарыю, Віцебскае аддзяленне 

Маскоўскага археалагічнага інстытута (1922). Працаваў служачым у 

Веліжскім ваенным камісарыяце, з 1923 г. – у Інбелкульце, з 1929 г. – у 

інстытуце гісторыі АН БССР. 3 1918 па 1923 г. А. Шпюбскі займаўся 

арганізацыяй архіўнай справы на Віцебшчыне. Даследаваў старажытныя 

вераванні, матэрыяльную культуру беларусаў. Друкаваўся пад 

псеўданімамі Алеся Гаротная, Звяздун, А. Зніч, Казальнік, Этнограф 

(крыптонімы: Ал. Ш.; А. Г.; А. Ш.; А.; Ал. Ш-скі). 

Краязнаўчая дзейнасць А. А. Шлюбскага пачалася ў 1913 годзе 

ў в. Бялынічы , якая знаходзіцца недалёка ад Віцебска. Менавіта тут ён 

пачаў запісваць беларускія народныя песні. На працягу 10 год ім было 

сабрана ў Віцебскім, Веліжскім, Полацкім, Лепельскім , Сенненскім, 
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званне «Народны аматарскі калектыў». З 2009 года – 

сучасная назва. 

75 гадоў таму (1947) нарадзіўся Наско Станіслаў Вікенцьевіч 

(1947–2014), беларускі кампазітар, ураджэнец 

Докшыцкага раёна. 

75 гадоў таму (1947) утворана ААТ «Полацкбыт». 

70 гадоў таму (1952) у Талачыне адкрыта дзіцячая бібліятэка. 

70 гадоў таму (1952) у Віцебску адкрыта станцыя юных натуралістаў. 

70 гадоў таму (1952) нарадзіўся Шыпко Пётр Ігнатавіч, вучоны ў 

галіне тэхналогіі вырошчвання лёну, кандыдат 

сельскагаспадарчых навук. Ураджэнец в. Шарагі 

Глыбоцкага раёна. 

70 гадоў таму (1952) нарадзілася Мішурная Святлана Анатолеўна, 

жывапісец, ураджэнка г. Віцебска. 

70 гадоў таму (1952) нарадзілася Казьмінская Ала Леанідаўна, 

майстар дэкаратыўна-прыкладнога мастацтва, ураджэнка 

г. Віцебск. 

65 гадоў таму (1957) быў выяўлены Н. Н. Гурынай археалагічны 

помнік Крумплева – стаянка ранняга мезаліту культуры 

кунда каля в. Крумплева Полацкага раёна. У 1967 г. 

даследаваннем займаўся І. М. Ціханенкаў. 

65 гадоў таму (1957) нарадзіўся Івашкевіч Алег Пятровіч, 

беларускі вучоны ў галіне ветэранарыі, ураджэнец в. 

Бярозаўка Докшыцкага раёна Віцебскай вобласці.  

65 гадоў таму (1957) нарадзіўся Яленскі Уладзімір Якаўлевіч, 

майстар разьбы па дрэве, ураджэнец г. Барань 

Аршанскага раёна Віцебскай вобласці. 

65 гадоў таму (1957) нарадзілася Сапроненка Інэса Леанідаўна, 

майстар дэкаратыўна-прыкладнога мастацтва (кераміка), 

ураджэнка г. Віцебска. 

1936 годзе Валянціна Ціханаўна ўвайшла ў трупу Ленінградскага Вялікага 

драматычнага тэатра, дзе на працягу многіх гадоў заставалася адной з яго 

прым. На гэтай сцэне найболей ярка праявіўся яе характэрна-камедыйны 

талент. Яна ўвасобіла мноства вобразаў: Веры Піліпаўны ў «Сэрца не камень», 

Варвары ў «Дачніках» і шмат іншым.У 1951 годзе яна атрымала Дзяржаўную 

(Сталінскую) прэмію. У 1966 годзе В. Ц. Кібардзіна вырашыла пакінуць тэатр 

і пайсці з акцёрскай прафесіі. Апошні раз актрыса выступіла на сцэне 

Ленінградскага цэнтральнага дома работнікаў мастацтваў у 1979 годзе. 

Памерла Валянціна Ціханаўна Кібардзіна 4 кастрычніка 1988 у 

г. Ленінградзе на 82 годзе жыцця. Пахавана яна на Серафімаўскіх могілках 

Санкт-Пецярбурга поруч з мужам, марскім афіцэрам Львом Майсеевічам 

Аўруцісам. 
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65 гадоў таму (1957) нарадзіўся Крукоўскі Мікалай Уладзіміравіч, 

майстар разьбы па дрэве, ураджэнец г. Барань. 

65 гадоў таму (1957) нарадзілася Ананьева Марыя Іванаўна, 

майстар па народнай вышыўцы, ураджэнка г. Паставы. 

65 гадоў таму (1957) п. Езярышча Гарадоцкага раёна набыў статус 

гарадскога пасёлка. 

65 гадоў таму (1957) заснавана прадпрыемства па вытворчасці 

жалезнабетонных канструкцый і жалезнабетонных вырабаў 

і канструкцый «Гарызонт» будаўнічага трэста № 9. 

У 1989 годзе – кааператыў «Гарызонт». З 2000 года – ААТ 

«Завод жалезнабетонных канструкцый г. Віцебск». З 2005 

года – структурнае падраздзяленне ААТ «Жылбуд». 

65 гадоў таму (1957) створана Віцебская абласная арганізацыя 

Беларускага прафсаюза работнікаў будаўніцтва і 

прамысловасці будаўнічых матэрыялаў. 

65 гадоў таму (1957) створаны Віцебскі народны харавы калектыў 

«Славіца» пры вучэбна-вытворчым камбінаце № 1 

Беларускага таварыства сляпых. З 2010 года дзейнічае 

пры прыватным УП «Элект» грамадскага аб'яднання 

«Беларускае таварыства інвалідаў па зроку». У 1990 годзе 

прысвоена званне «Народны аматарскі калектыў». 

65 гадоў таму (1957) заснавана сельскагаспадарчае прадпрыемства 

«Надзежына» ў г. п. Коханава Талачынскага раёна як саўгас 

«Рассвет». 

65 гадоў таму (1957) нарадзіўся Бутранец Віктар Канстанцінавіч, 

беларускі палітолаг, кандыдат палітычных навук, 

ураджэнец в. Малое Жэжліна Лепельскага раёна. 

60 гадоў таму (1962) у Дуброўне пабудаваны раённы Дом 

культуры. 

у 1924 годзе Валянціна Ціханаўна з'ехала з роднага Віцебска ў Ленінград, каб 

паступаць у тэатральную навучальную ўстанову. Яна паспяхова вытрымала 

іспыт у студыю пад кіраўніцтвам вядомага акцёра і педагога Ю. М. Юр’ева, 

якая дзейнічала пры Ленінградскім дзяржаўным тэатры драмы імя А. С. Пушкіна 

(былым Александрынскім тэатры). Пасля яе заканчэння ў 1929 годзе была 

прынята ў тэатр Ленінградскага дзяржаўнага народнага дома (пазней 

аб’яднанага з Ленінградскім «Чырвоным тэатрам»), у якім праслужыла да 1933 

года. Першымі, найбольш удалымі яе працамі сталі побытавыя, характэрныя 

ролі ў камедыйных спектаклях: Берты ў «Мільёне франкаў», Каці ў «Чортавым 

вяселлі», Мары ў «Фронце» і іншыя ролі. Гэты жанр здаваўся Кібардзіной 

асабліва прывабным. Праца над такімі ролямі прыносіла асалоду. 

Кінадэбют актрысы адбыўся ў 1934 годзе, калі кінарэжысёры 

Р. Козінцаў і Л. Траўберг прапанавалі актрысе ролю ў адным з эпізодаў у 

кінастужцы «Бальшавік» (так у той час называўся фільм «Юнацтва Максіма»). 

Але праз некалькі месяцаў працы над карцінай, рэжысёры прапанавалі 

Кібардзіной значна складанейшую і вялікую ролю, ролю рэвалюцыянеркі 

Наташы. Для Кібардзіной гэты вобраз стаў этапным, ён уславіў яе на ўсю 

краіну. Пасля фільма «Юнацтва Максіма», які меў велізарны глядацкі поспех, 

выйшаў працяг: фільмы «Вяртанне Максіма» (1937) і «Выбаргская старана» 

(1938). Над вобразам Наташы ў гэтых фільмах Кібардзіна працавала з яшчэ 

большым натхненнем. Пасля здымак у трылогіі пра Максіма Кібардзіну доўга 

не запрашалі ў кіно. Толькі праз дзесяць гадоў яна з’явілася ў эпізадычнай ролі 

ў фільме І. Фрэза «Першакласніца» (1948). Потым быў фільм «Жыццё ў 

цытадэлі» (1947), пастаўлены па аднайменнай п'есе А. Якабсона, пазней 

фільмы «Бар'ер невядомасці» (1961, Марыя Васілеўна); «Лісты да жывых» 

(1964, маці Веранікі); «Не забудзься…станцыя Лугавая» (1966, Ганна 

Пятроўна Кудраўцава). З удзелам актрысы зняты шэраг фільмаў-спектакляў: 

«Разлом» (1952, Таццяна), «Любоў Яравая» (1953, Панова), «Ворагі» (1953, 

Таццяна), «Дасцігаеў і іншыя» (1959, Глафіра). 

Але сапраўдным прызваннем для Кібардзіной быў тэатр. У 1935–1936 

гадах яна – актрыса тэатра-студыі пад кіраўніцтвам Р. Сіманава ў Маскве, а ў 
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60 гадоў таму (1962) адкрыты Мёрскі раённы Дом культуры ў 

г. Мёры. 

60 гадоў таму (1962) у Наваполацку адкрыта гарадская бальніца. 

60 гадоў таму (1962) створана прадпрыемства «Віцебскэнерга» на 

базе электрасеткі Віцебскай вобласці як раённае 

ўпраўленне «Віцебскэнерга» Галоўнага ўпраўлення 

энергетыкі і электрыфікацыі пры СМ БССР. 

60 гадоў таму (1962) у Мінску выдадзены першы гісторыка-

эканамічны нарыс «Орша». 

60 гадоў таму (1962) заснавана Віцебская птушкафабрыка ў 

в. Хайсы, цяпер – аддзяленне, дзе вырошчваюць індычак, 

ААТ «Птушкафабрыка Гарадок». 

60 гадоў таму (1962) у Віцебску адкрыты СШ № 11 і СШ № 16. 

60 гадоў таму (1962) створаны першы жыллёва-будаўнічы 

кааператыў у Віцебску. 

60 гадоў таму (1962) Віцебскае абласное ўпраўленне сельскай 

гаспадаркі перайменавана ва ўпраўленне вытворчасці і 

нарыхтовак сельскагаспадарчых прадуктаў. Зараз – 

камітэт сельскай гаспадаркі і харчавання Віцебскага 

абласнога выканаўчага камітэта. 

60 гадоў таму (1962) знойдзены Добрынскі манетна-рэчавы скарб 

каля в. Добрына Лёзненскага раёна. 

60 гадоў таму (1962) нарадзіўся Каласкоў Уладзімір Пятровіч, 

ураджэнец Расіі, народны ўмелец па лозапляценні 

Шумілінскага раёна 

60 гадоў таму (1962) нарадзілася Трыгубенкава Любоў 

Леанідаўна,ураджэнка в. Жэжліна Лепельскага раёна, 

майстар па ткацтве. 

60 гадоў таму (1962) у Наваполацку адкрыта бібліятэка імя 

Маякоўскага. Зараз цэнтральная бібліятэка імя 

 

 

КІБАРДЗІНА 

ВАЛЯНЦІНА ЦІХАНАЎНА 

115 год з дня нараджэння 

(1907) 

 

Кібардзіна Валянціна Ціханаўна – вядомая савецкая актрыса, 

заслужаная артыстка РСФСР (1939), народная артыстка РСФСР (1951). 

Нарадзілася 17 (30) мая 1907 года ў Віцебску. Яе бацька, Ціхан 

Васілевіч Кібардзін, быў архітэктарам, маці Лізавета Барысаўна Талстая – 

хатняй гаспадыняй. З будучай жонкай Ціхан Васілевіч пазнаёміўся ў 

Пецярбургу. У 1890 годзе Ц. В. Кібардзін прыехаў у Віцебск на пасаду 

малодшага архітэктара будаўнічага аддзялення Віцебскага губернскага 

ўпраўлення, у красавіку гэтага ж года быў прызначаны гарадскім 

архітэктарам. Жыў з сям’ёй у пабудаваным на ўласныя сродкі доме на 

Саборнай вуліцы (вул. Крылова, 6). У сям’і было 9 дзяцей. Валянціна 

(Варвара), самая малодшая сярод дачок, з дзяцінства марыла стаць 

актрысай. Першае публічнае прызнанне таленту будачай зоркі адбылося ў 

13 гадоў, калі яна паспяхова сыграла ролю старой цётачкі ў школьным 

спектаклі. Гэта яшчэ больш умацавала яе жаданне звязаць сваё жыцце са 

сцэнай. Рэжысёр спектакля, прыкмеціў у дзяўчынкі выдатныя здольнасці і 

параіў вучыцца акцёрскаму майстэрству ў Ленінградзе. Скончыўшы школу, 
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Маякоўскага ДУК «Цэнтралізаваная бібліятэчная сістэма 

г. Наваполацка». 

60 гадоў таму (1962) уведзена ў дзеянне Наваполацкая ЦЭЦ. 

60 гадоў таму (1962) нарадзілася Сідарчук Ірына Паўлаўна, 

кандыдат юрыдычных навук, дацэнт, намеснік дырэктара 

па навукова-метадычнай рабоце Інстытута 

інфармацыйных тэхналогій Беларускага дзяржаўнага 

ўніверсітэта інфарматыкі і радыёэлектронікі, ураджэнка 

г. Віцебска. 

60 гадоў таму (1962) нарадзіўся Яўсціхаў Ігар Віктаравіч, народны 

майстар Беларусі, ураджэнец г. Віцебска. Працуе ў 

Віцебскім раённым Доме культуры кіраўніком узорнай 

студыі мастацкай апрацоўкі скуры «Эксклюзіў». 

60 гадоў таму (1962) нарадзіўся Мацюшонак Валерый 

Зігмундавіч, майстар разьбы па дрэве, ураджэнец в. 

Мнюты Глыбоцкага раёна. Працуе загадчыкам філіяла 

Глыбоцкага Дома рамёстваў у г. п. Падсвілле. 

60 гадоў таму (1962) створаны Вымнянскі народны хор у в. Вымна 

Віцебскага раёна пры Доме культуры. У 1975 годзе 

прысвоена званне «Народны аматарскі калектыў». 

60 гадоў таму (1962) створана Віцебская народная дзіцячая 

выяўленчая студыя ў г. Віцебску пры абласным Палацы 

піянераў. У 1983 годзе было прысвоена званне «Народная 

аматарская студыя». 

60 гадоў таму (1962) запраектаваны і пабудаваны Віцебскі ўсходні 

прамысловы вузел, комплекс з 6 прадпрыемстваў 

прыборабудаўнічага і машынабудаўнічага профілю, 

аб’яднаных агульнымі інжынернымі, складскімі і 

рамонтнымі службамі. 

музея Адама Міцкевіча ў Навагрудку, Беларускага саюза мастакоў, у 

прыватных калекцыях – як у Беларусі, так і за яе межамі. Некаторыя з іх 

можна пабачыць у інтэрнэце – пра мастака ёсць артыкул у Вікіпедыі.  

Памёр Пётр Пятровіч Шарыпа 3 лістапада 2013 года ў г. Мінску. 

Пахаваны на могілках г. п. Арэхаўск Аршанскага раёна. 
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60 гадоў таму (1962) створаны заслужаны аматарскі калектыў 

Рэспублікі Беларусь харэаграфічны ансамбль «Зорка» ў 

г. Віцебску пры Доме культуры Упраўлення бытавога 

абслугоўвання насельніцтва. З 2007 года дзейнічае пры 

Цэнтры культуры «Віцебск». У 1984 годзе было 

прысвоена званне «ўзорны», а ў 2006 годзе – «Заслужаны 

аматарскі калектыў». 

55 гадоў таму (1967) у Мёрах адкрыта музычная школа. 

55 гадоў таму (1967) прынята рашэнне аб адкрыцці ў Наваполацку 

музея працоўнай славы. Зараз – УК «Музей гісторыі і 

культуры горада Наваполацка». 

55 гадоў таму (1967) у Наваполацку створана пажарная аварыйна-

выратавальная служба ААТ «Палімір». 

55 гадоў таму (1967) у Наваполацку адкрыты ДК нафтавікоў. 

55 гадоў таму (1967) у Браславе праведзена першае свята 

традыцыйнай культуры «Браслаўскія зарніцы». З 2007 

года – абласное. З 2009 года – міжнароднае. 

55 гадоў таму (1967) Віцебская абласная бібліятэка імя У. І. Леніна 

стала размяшчацца ў новым будынку па вуліцы Леніна, 

8а. 

55 гадоў таму (1967) Шаркаўшчынская раённая газета «Сялянская 

праўда» перайменавана ў «Кліч Радзімы». 

55 гадоў таму (1967) заснавана «Віцебскліфт», прадпрыемства па 

пастаўцы, мантажы і рамонту ліфтаў у г. Віцебску як 

гасразліковы ўчастак рамонтна-будаўнічага ўпраўлення 

«Рамліфтналадка». У 1973 годзе перайменаваны ў 

Віцебскі гасразліковы прарабскі ўчастак «Белрамбуд». У 

2001 годзе пераўтворана ў вытворчае рэспубліканскае 

рамонтна-мантажнае даччынае УП з сучаснай назвай. З 

2008 года – ААТ. 

Таленавіты педагог, майстар які працаваў у розных жанрах 

станковага жывапісу, на працягу ўсяго творчага шляху стварыў вялікую 

колькасць палотнаў: партрэтаў, тэматычных карцін, нацюрмортаў, пейзажаў. Але 

самыя цікавыя і запамінальныя палотны створаны менавіта ў пейзажы. Яго 

ўменне перадаць характэрныя рысы канкрэтнага краявіду спалучаліся з рэдкім 

адчуваннем каларыту. Пётр Шарыпа «дзіця вайны», але душа яго не 

агрубела, і ў мастацтва ён прыйшоў удумлівым, вытанчаным лірыкам. У 

яго пейзажах заўсёды прысутнічае жаданне зафіксаваць стан прыроды, яго 

імклівыя змяненні. Гэта не проста краявіды (Аршаншчына, Крэва, Браслаў...), 

а яшчэ і тонкае іх разуменне, якое дапапамагае спасцігнуць таямніцы нашай 

гісторыі і культуры. Родная вёска Пятра Шарыпы, Арашкі, яшчэ існуе. Хаця 

ўжо зніклі многія населеныя пункты ў наваколлі, як не захавалася і хата, 

дзе прайшло маленства мастака. Аднак яны засталіся і іх можна пабачыць 

у работах Пётра Пятровіча. Яго палотны, як успаміны-развагі поўныя 

любові да родных мясцін. Дачка мастака Алена, таксама мастачка, 

успамінае «Бацька ж мой вырас у маленькай вёсцы, у атачэнні такой 

цудоўнай прыроды. Гэта ён навучыў мяне любіць і разумець яе. Не кожны 

ўмее так бачыць і адчуваць прыгажосць – а яму тое было дадзена ў поўнай 

меры». Лепшым жанравым творам мастака яна лічыць карціну «Развітанне 

з роднай вёскай» (1992). «Там ёсць узгадкі пра вайну: фотаздымкі і 

трохкутнік пахаронкі на першым плане. Тры жаночыя вобразы. Старэйшая – 

мая бабуля Марыя Іванаўна, бацькава матуля, але знешняга падабенства 

яна не мае: хутчэй зборны вобраз. Маладая жанчына ў лёгкім задуменні ці 

ў летуценнях-марах – мая маці Людміла, вельмі падобная. І, нарэшце, 

дзяўчына-падлетак: з шырока раскрытымі вачыма, уся праменіцца святлом, 

надзеямі і любоўю да жыцця... Кожны раз, гледзячы на карціну, я нібыта 

пазіраю ў вочы сабе шаснаццацігадовай». 

Творы Пятра Шарыпы захоўваюцца у фондах Нацыянальнага 

мастацкага музея Беларусі, гісторычна-культурнага музея-запаведніка 

«Заслаўе», Аршанскай гарадской мастацкай галерэі В. А. Грамыкі, 

Беларускага дзяржаўнага музея гісторыі Вялікай Айчыннай вайны, Дома-
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55 гадоў таму (1967) створаны Віцебскі народны харэаграфічны 

ансамбль «Віцябчанка» пры Віцебскім тэхналагічным 

інстытуце лёгкай прамысловасці. У 1977 годзе прысвоена 

званне «Народны аматарскі калектыў». 

55 гадоў таму (1967) заснаваны Браслаўскі торфабрыкетны завод 

у в. Ахрэмаўцы Браслаўскага раёна. З 2009 года – ААТ 

«Браслаўскі торфабрыкетны завод». 

55 гадоў таму (1967) заснаваны Наваполацкі парк культуры і 

адпачынку ў г. Наваполацку як гарпарк культуры і 

адпачынку імя 50-годдзя СССР. З 1996 года сучасная 

назва. 

55 гадоў таму (1967) была адкрыта база адпачынку «Суя» ААТ 

«Полацк-Шкловалакно» ў Полацкім раёне. 

55 гадоў таму (1967) выяўлена радовішча пясчана-жвіровага 

матэрыялу Загуддзе ў 3,5 км назахад ад чыгуначнай 

станцыі Бычыха Гарадоцкага раёна. Дэталёва разведана ў 

1974 годзе. 

50 гадоў таму (1972) у Віцебску адкрыты рэстаран «Аврора». 

Зараз – «Северная столица». 

50 гадоў таму (1972) у Віцебску адкрыты шырокафарматны 

кінатэатр «Беларусь». Зачынены ў 2000-х гадах. Будынак 

часткова захаваўся. У 2007–2009 гг. рэканструяваны ў 

гандлёва-забаўляльны цэнтр «Беларусь». 

50 гадоў таму (1972) заснавана вытворчае аб’яднанне 

хлебапякарнай прамысловасці «Віцебскхлебпрам» у 

г. Віцебску. З 2001 года – РУВП. 

50 гадоў таму (1972) на Аршанскім станкабудаўнічым заводзе 

«Чырвоны барацьбіт» зроблены першы станок з 

лічбавым праграмным кіраваннем. 

Каржыцкая, аб якой у Пятра Шарыпы засталіся цеплыя ўспаміны. Тут праз 

ілюстрацыі ў падручніках ён упершыню пазнаёміўся з выяўленчым 

мастацтвам. У чацвёрты клас будучы мастак пайшоў у Арэхаўскую сярэднюю 

школу. Пётр Пятровіч успамінаў: «У 5–6 класах настаўніцай малявання ў нас 

была Ніна Дзям'янаўна Афанасьева, чалавек незвычайнага лёсу. Паходжаннем 

яна была са старажытнага дваранскага роду. Пасля забойства Кірава разам з 

дачкой была выселена з Ленінграда і нейкім цудам апынулася ў нашым Арэхаўску. 

Яе кватэра была па суседству з намі. I што гэта была за кватэра! На сценах – 

фотаздымкі людзей у даўняй афіцэрскай форме... Але галоўнае – кнігі, 

неверагодна шмат кніг – у шафах, у скрынях, кнігі старыя, дзевятнаццатага 

стагоддзя, і выдадзеныя нядаўна, дарэвалюцыйныя часопісы. Некаторыя з іх, 

падараваныя мне Нінай Дзям'янаўнай, я захоўваю да гэтай пары». 

Першыя спробы малявання Пётром Шарыпам з натуры адносяцца да 

перыяду вучобы ў старэйшых класах. Вялікі ўплыў на выбар будачай прафесіі 

мастака зрабіў Мікалай Сцяпанавіч Кісялёў, які прыехаў у іх школу выкладаць 

урокі маляваня пасля заканчэння Віцебскага мастацкага вучылішча. У 1960 годзе 

Пётр Шарыпа паступае на мастацка-графічны факультэт Віцебскага 

педагагічнага інстытута, дзе ў той час загадчыкам кафедры быў 

В. К. Дзежыц, курсам кіраваў І. М. Сталяроў. Пасля яго заканчэння, у 1965 

годзе, некаторы час працаваў настаўнікам у сельскай мясцовасці. З 1966 па 

1968 год выкладаў у школе № 24 г. Мінска, у Мінскім педагагічным 

вучылішчы. Потым была вучоба ў тэатральна-мастацкім інстытуце на 

аддзяленні станковага жывапісу. Педагогамі Пятра Шарыпы былі 

Х. Ліўшыц, Н. Воранаў, П. Крахалёў, М. Данцыг. Пасля закончэння БТМІ, з 

1974 года пачаў актыўна ўдзельнічаць у выставах. У 1984 годзе стаў сябрам 

Беларускага саюза мастакоў. З 1974 па 2012 год выкладаў у 

Рэспубліканскай школе-інтэрнаце па музыцы і выяўленчым мастацтве імя 

Івана Ахрэмчыка – цяпер гэта гімназія-каледж мастацтваў. Шмат эцюдаў 

напісаў выкладчык Пётр Шарыпа падчас паездак з юнымі мастакамі 

школы-інтэрната на экскурсіі і пленэры. Ён працягваў і развіваў лепшыя 

традыцыі беларускага пленэрнага жывапісу. 
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50 гадоў таму (1972) заснаваны Іванскі Дом культурыў в. Іванск 

Чашніцкага раёна. З 2005 года – Іванскі Дом фальклору. 

50 гадоў таму (1972) створаны Наваполацкі ўзорны хор «Звонкія 

галасы» ў г. Наваполацку пры СШ № 3 на базе школьнай 

дзіцячай харавой студыі. У 1983 годзе было прысвоена 

званне «Узорны аматарскі калектыў». 

50 гадоў таму (1972) створаны Зубаўскі народны хор у в. Зубава 

Аршанскага раёна пры сельскім Доме культуры. У 1982 

годзе прысвоена званне «Народны аматарскі калектыў». 

50 гадоў таму (1972) заснавана дзіцяча-юнацкая спартыўная 

школа «Атлет» пярвічнай прафсаюзнай арганізацыі ААТ 

«Тэхніка сувязі» ў г. Барань Аршанскага раёна як ДЮСШ 

пры прафкаме Аршанскага завода «Чырвоны Кастрычнік». 

50 гадоў таму (1972) заснавана Віцебская абласная СДЮШАР 

прафсаюзаў па лёгкай атлетыцы «Буравеснік-73» як ДЮСШ 

па лёгкай атлетыцы пры Віцебскім абласным савеце 

спартыўнага таварыства «Буравеснік». З 1985 года – 

ДЮСШ па лёгкай атлетыцы Віцебскага абласнога 

спартыўнага таварыства прафсаюзаў «Буравеснік». З 

1993 года – Віцебскага абласнога спартыўнага клуба 

«Спорт». З 1995 года – Віцебскага фізкультурна-

спартыўнага клуба прафсаюзаў. З 1998 года – СДЮШАР. 

45 гадоў таму (1977) у Глыбокім адкрыта СШ № 3. 

45 гадоў таму (1977) у Лёзненскім раёне за 1,4 км на паўднёвы 

ўсход ад аг. Крынкі ўзведзены мемарыяльны комплекс 

воінам-артылерыстам. 

45 гадоў таму (1977) адкрыты мемарыяльны комплекс памяці ў 

в. Яніна Верхнядзвінскага раёна. 

45 гадоў таму (1977) у в. Заполле Віцебскага раёна ўзведзены 

помнік «Віцебскія вароты». 

 

 

ШАРЫПА 

ПЁТР ПЯТРОВІЧ 

80 год з дня нараджэння 

(1942) 

 

Шарыпа Пётр Пятровіч – жывапісец, педагог.  

Нарадзіўся 11 красавіка 1942 года ў в. Арашкі Аршанскага раёна. 

Бацька будучага мастака загінуў на фронце. Маці працавала ў калгасе. Яго 

дзяцінства прайшло ў цяжкія ваенныя і пасляваенныя гады. Пётр Пятровіч 

успамінаў: «Я перажыў акупацыю на роднай Аршаншчыне зусім маленькім 

хлапчуком, на фронце загінулі старэйшыя мужчыны з нашае сям’і, мой 

бацька і ягоны брат. Вось што памятаю і ведаю з расказаў матулі. У1943 годзе 

наша вёска апынулася ў прыфрантавой паласе. Усіх жыхароў немцы выгналі з 

хат і пад канвоем павялі ў лагер Дзевіна. Але ўжо адбыўся пералом у вайне, 

ахова была слабая, няпільная, і людзі, якія маглі, разбегліся па дарозе праз лес. 

Сярод тых, хто ўцёк, была і мая маці са мною на руках... Яшчэ перад тым дзед 

Васіль зладзіў у лесе, у глухім урочышчы Касаель, невялічкую зямлянку. Тут і 

жылі мы ўсю зіму ў холадзе ды голадзе… Тут, у лесе, дачакаліся вызвалення». 

Пасля вайны ў 1949–1952 гг. Пётр Шарыпа вучыўся ў Арашкоўскай 

пачатковай школе. Школа займала палову хаты-пяцісценкі аднаго з 

аднавяскоўцаў. Гэта быў вялікі пакой, у якім адначасова займаліся чатыры 

класы. Настаўніцай працавала былая партызанка Соф'я Авяр'янаўна 
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45 гадоў таму (1977) заснаваны паляўнічы заказнік «Асвейскі», які 

ў 2000 годзе быў пераўтвораны ў ландшафтны заказнік 

рэспубліканскага значэння. 

45 гадоў таму (1977) у Браслаўскім раёне створаны ландшафтны 

заказнік рэспубліканскага значэння «Міжазёрны». 

45 гадоў таму (1977) заснавана будаўнічае ўпраўленне № 231 

г. Віцебска. Да 2008 г. – ААТ «БУ-231, г. Віцебск». 

Зараз – структурнае падраздзяленне «Упраўленне 

спецыялізаваных работ № 231» ААТ «Жылбуд» 

(СП «УСР № 231» ААТ «Жылбуд»). 

45 гадоў таму (1977) створана Опсаўскае народнае літаратурнае 

аб’яднанне «Ветразь надзеі» ў в. Опса Браслаўскага раёна 

пры сельскім Доме культуры. У 2002 годзе было 

прысвоена званне «Народны аматарскі калектыў». 

45 гадоў таму (1977) створаны Ветрынскі народны ансамбль 

народных інструментаў у г. п. Ветрына Полацкага раёна 

пры дзіцячай школе мастацтваў. У 2002 годзе прысвоена 

званне «Народны аматарскі калектыў». 

45 гадоў таму (1977) заснаваны Новалукомскі завод керамзітавага 

жвіру у г. Новалукомль Чашніцкага раёна як завод 

керамзітавага жвіру. З 2000 года ператвораны ў ААТ 

«Завод керамзітавага гравію г. Новалукомль». 

45 гадоў таму (1977) быў адкрыты Новалукомльскі Палац 

культуры энергетыкаў філіяла Лукомльская ДРЭС РУП 

«Віцебскэнерга» ў г. Новалукомлі Чашніцкага раёна. У 

1988–1990 гг. – Палац культуры і тэхнікі. Сучасная 

назва – ДУ «Новалукомльскі палац культуры». 

45 гадоў таму (1977) у в. Яніна Верхнядзвінскага раёна адкрыты 

Мемарыяльны комплекс ахвярам фашызму, спаленым 

Кракаўскім археалагічным музеі даецца ў кнізе Леаніда Давыдавіча Побаля 

«Древности Белоруссии в музеях Польши».  

Памёр Францішак Леапольдавіч Вярэнька 4 сакавіка 1892 года. 
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вёскам, воінам-вызваліцелям і землякам у памяць аб 

загінуўшых у гады Вялікай Айчыннай вайны. 

40 гадоў таму (1982) ва ўрочышчы Ляўкі Аршанскага раёна 

пастаўлены помнік Я. Купалу. 

40 гадоў таму (1982) у Віцебску адкрыта 3-я гарадская клінічная 

бальніца. 

40 гадоў таму (1982) закладзены Верхнядзвінскі дэндрарый. 

40 гадоў таму (1982) адкрыўся санаторый «Баравое» ў г. п. Бягомль 

Докшыцкага раёна. 

40 гадоў таму (1982) заснавана бібліятэка імя В. Корбана – філіял 

№ 7 ДУК «Аршанская цэнтралізаваная бібліятэчная 

сістэма». 

40 гадоў таму (1982) створаны Віцебскі ўзорны дзіцяча-юнацкі 

тэатр «Мара» пры абласным Палацы піянераў і 

школьнікаў як тэатральны гурток. У 1992 годзе 

прысвоена званне «Узорны аматарскі тэатр» і сучасная 

назва. 

40 гадоў таму (1982) створаны Верхнядзвінскі народны духавы 

аркестр у г. Верхнядзвінску пры раённым Доме 

культуры. У 1996 годзе было прысвоена званне 

«Народны аматарскі калектыў». 

40 гадоў таму (1982) створаны Глыбоцкі народны сатырычны 

калектыў «Шпілька» пры раённым Доме культуры як 

«Агітбрыгада «Веснік». У 1984 годзе было прысвоена 

званне «Народны аматарскі калектыў» і сучасная назва. 

40 гадоў таму (1982) заснаваны гарадскі клуб усходніх 

адзінаборстваў у Наваполацку. З 1993 года – 

сузаснавальнік Беларускай федэрацыі ўсходніх 

адзінаборстваў.  

сведчыць аб глыбокім веданні аўтарам народнага быту і паглыбленым яго 

вывучэнні. 

Ф. Л. Вярэнька дасдедаваў старажытную гісторыю бацькаўшчыны, 

шмат падарожнічаў па родным краі. Падчас вандровак запісваў легенды і 

паданні. Ім праведзены археалагічныя раскопкі ў ваколіцах вёскі 

Пуцілкавічы. Выяўлена 9 гарадзішчаў жалезнага веку і каля 50 курганных 

груп раннефеадальнага часу. Складзена адна з першых археалагічных карт 

Беларусі, а менавіта ваколіц вёскі Пуцілкавічы, на якую нанесена 

85 помнікаў старажытнасці, сярод якіх шмат курганных могільнікаў. На 

карце адзначаны курганы каля вёсак Старынкі, Ідуты, Гарадзец, 

Афераўшчына, Весніцк, Воснава, Вялікія Дольцы, Замошша, Чарнаручча, 

тры курганныя могільнікі каля вёскі Пуцілкавічы (паўднёвы ўсход ад 

маёнтка Пуцілкавічы; у напрамку вёскі Елюбава, у некалькіх сотнях метраў 

на захад ад вёскі Пуцілкавічы і два курганы на паўднёвы ўсход ад вёскі). 

Усяго было раскапана 36 пахаванняў (земляных курганоў і курганоў, 

абкладзеных камянямі). Сярод знаходак – гліняныя гаршкі, жалезныя 

сякеры і нажы, упрыгажэнні, сярэбраны куфічны дырхем, рэшткі тканін 

(ільняной і залататканай). Асаблівую цікавасць уяўляюць жаночыя 

ўпрыгажэнні. Пры аналізе знаходак каля в. Пуцілкавічы Ф. Вярэнькам 

паказаны помнікі розных эпох з нанясеннем іх на карту дадзенай 

мясцовасці. У сваёй калекцыі ён меў прадметы адзення і побыту з Лукомля, 

Пуцілкавіч і іншых месц Беларусі.  

Ф. Л. Вярэнька пакінаў значную рукапісную спадчыну. У рукапісах 

засталіся яго працы «Курганы ў Пуцілкавічах» (1887–1892), «Курганы і два 

дагістарычныя пасяленні ў Пуцілкавічах», схемы гарадзішчаў, замчышчаў, 

запісы беларускага фальклору. Частка матэрыялаў, у тым ліку 

археалагічныя карты, дзённік раскопак, захоўваецца ў Кракаўскім 

археалагічным музеі. Там жа захоўваюцца і малюнкі знаходак з раскопак у 

Пуцілкавічах, якія пасля смерці Вярэнькі зрабіў археолаг В. Шукевіч. 

Падрабязнае апісанне знаходак Ф. Л. Вярэнькі, якія захоўваюцца ў 
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40 гадоў таму (1982) створана Відзаўскае народнае аматарскае 

аб’яднанне «Кругагляд» у г. п. Відзы Браслаўскага раёна 

пры гарпасялковай бібліятэцы-філіяле № 2 Браслаўскай 

централізаванай бібліятэчнай сістэмы. У 2002 годзе было 

прысвоена званне «Народны аматарскі калектыў». 

40 гадоў таму (1982) заснавана сельскагаспадарчае прадпрыемства 

«Нарцызава» ў Талачынскім раёне як міжгаспадарчае 

прадпрыемства. У 1985 годзе аб’яднана з калгасам 

«Гігант». З 1998 года – філіял ЗАТ «Віцебскаграпрадукт» 

з сучаснай назвай. 

35 гадоў таму (1987) адкрыты Музей гісторыі архітэктуры 

Сафійскага сабора ў Полацку, які з'яўляецца філіялам 

Нацыянальнага Полацкага гісторыка-культурнага музея-

запаведніка. 

35 гадоў таму (1987) у Дуброўне ўзведзены новы комплекс 

будынкаў раённай бальніцы. 

35 гадоў таму (1987) заснаваны фальклорны народны калектыў 

«Матырынская спадчына» сельскага Дома культуры ў в. 

Матырына Ушацкага раёна. 

35 гадоў таму (1987) Музей баявой славы г. п. Бешанковічы 

перайменаваны ў Бешанковіцкі раённы гісторыка-

краязнаўчы музей. 

35 гадоў таму (1987) створаны Полацкі малочны камбінат на базе 

гарадскіх малаказаводаў, якія дзейнічалі ў 1944–1987 гг., 

з 1996 года – ААТ. У 2003 годзе быў рэарганізаваны 

шляхам далучэння Мёрскага і Расонскага малочных 

заводаў. 

35 гадоў таму (1987) створаны Віцебскі народны эстрадны 

калектыў «Дзвіна» ў гарадскім пасёлку Руба пры Доме 

 

 

ВЯРЭНЬКА 

ФРАНЦІШАК 

ЛЕАПОЛЬДАВІЧ 

160 год з дня нараджэння  

(1862) 

 

Вярэнька Францішак Леапольдавіч – вядомы беларускі 

краязнавец і археолаг.  

Нарадзіўся 15 сакавіка 1862 года ў маёнтку Пуцілкавічы 

Барысаўскага павета Мінскай губерні (цяпер вёска ва Ушацкім раёне). У 

1881 годзе скончыў Мінскую гімназію, а ў 1887 годзе – Варшаўскі 

ўніверсітэт. У 1886 годзе за навуковую працу па народнай медыцыне 

Ф. Л. Вярэнька ўзнагароджаны залатым медалём. Яго зборнік «Аб 

народных леках» быў выдадзены на польскай мове ў Кракаве ў 1896 годзе. 

Гэта самая вялікая праца аб знахарстве, вераваннях, прыкметах, звязаных з 

хваробай чалавека, і аб сродках народнай медыцыны таго часу. Матэрыялы 

для гэтай працы збіраліся аўтарам у паўночнай частцы Барысаўскага і 

заходняй частцы Лепельскага паветаў. Адзначаючы цемру і забітасць 

народных мас, Вярэнька падрабязна расказвае аб адносінах селяніна да 

знахарства, паказвае, што хваробы і смерць ва ўяўленні сялян выступалі, як 

жывыя істоты. Адсюль і знахарскія прыёмы «лячэння». Яны зводзіліся да 

прыёмаў, з дапамогай якіх можна было б «выгнаць» хваробу з чалавека. 

Усяго Вярэнька прыводзіць каля 1000 апісанняў знахарскіх прыёмаў, 

замоў, прыкмет, вераванняў і сродкаў народнай медыцыны. Гэта праца 
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культуры і тэхнікі ВА «Даламіт». У 1998 годзе прысвоена 

званне «Народны аматарскі калектыў». 

35 гадоў таму (1987) створаны Глыбоцкі камерны народны хор у 

г. Глыбокае пры раённым Доме культуры. У 1991 годзе 

было прысвоена званне «Народны аматарскі калектыў». 

35 гадоў таму (1987) адкрыты дзіцячы санаторый «Расінка» ў 

Мёрскім раёне. 

35 гадоў таму (1987) створаны Віцебскі народны клуб 

кветкаводаў-аматараў Цэнтра культуры «Віцебск». У 

1990 годзе прысвоена званне «Народны аматарскі 

калектыў». 

35 гадоў таму (1987) у Віцебску пачаў праводзіцца Міжнародны 

фестываль сучаснай харэаграфіі. Першапачаткова 

праходзіў як Усесаюзны фестываль сучаснай харэаграфіі. 

З 1992 года набыў статус міжнароднага. 

35 гадоў таму (1987) пачаў праводзіцца міжнародны фестываль 

народнай музыкі «Звіняць цымбалы і гармонік». 

Спачатку праходзіў у г. Віцебску, затым у г. Магілёве 

(з 1990) як рэспубліканскі фестываль «Іграй, гармонік». З 

1992 года праходзіць у г. Паставы, з 1996 года набыў 

статус міжнароднага. 

35 гадоў таму (1987) адкрыты спартыўна-аздараўленчы комплекс 

«Браслаўскія азёры» Беларускага дзяржаўнага 

ўніверсітэта інфарматыкі і радыёэлектронікі ў 2 км ад 

г. Браслава.  

30 гадоў таму (1992) пры рэдакцыі раённай газеты «Кліч Радзімы» 

створана Шаркаўшчынскае народнае літаратурнае 

аб’яднанне «Світанак». З 1992 года дзейнічае пры 

раённым Доме культуры. У 2002 годзе прысвоена званне 

«Народны аматарскі калектыў». 
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30 гадоў таму (1992) створана Віцебскае грамадскае аб'яднанне 

«Саюз афіцэраў». 

30 гадоў таму (1992) у Віцебску зроблены роспіс сцяны на вуліцах 

Леніна і Праўды членамі творчага аб'яднання «Квадрат» 

па эскізе К. Малевіча. 

30 гадоў таму (1992) створана ААТ «Веста» на базе Другога 

гархарчгандлю г. Віцебска. 

30 гадоў таму (1992) археолагам Сяргеем Тарасавым выяўлены 

археалагічны помнік – курганны могільнік 

«Дзмітраўшчына» каля в. Дзмітраўшчына Полацкага 

раёна.  

30 гадоў таму (1992) пачала праводзіцца Арт-сесія, штогадовая 

міжнародная конкурс-выстава візуальных мастацтваў 

студэнтаў мастацкіх спецыяльнасцей вышэйшых 

навучальных устаноў. 

30 гадоў таму (1992) заснаваны «Полоцкий летописец», 

гістарычна-літаратурны часопіс, прысвечаны гісторыі 

Полацка і Полацкай зямлі. 

30 гадоў таму (1992) заснавана навукова-вытворчае камерцыйнае 

прадпрыемства «Солгерс» у Віцебску. Зараз навукова-

вытворчы цэнтр «Спецсістэма», прадпрыемства па 

выпуску вымяральных прыбораў для ўліку ўсіх відаў 

энергарэсурсаў (газа, пара, вада, сціснутае паветра, 

электраэнергія і інш.). 

30 гадоў таму (1992) адкрыты Лепельскі Дом рамёстваў у г. Лепелі 

на базе народнага клуба майстроў «Скарбонка». 

30 гадоў таму (1992) створана Дабрамыслінскае народнае 

аматарскае аб’яднанне аўтарскай песні і паэзіі 

«Гармонія» ў в. Дабрамыслі Лёзненскага раёна пры 

акупаванай тэрыторыі былі прызваныя ў рады Чырвонай арміі звыш 

дваццаці пяці тысяч чалавек. «Віцебскія вароты» адыгралі вялікую ролю ў 

развіцці партызанскага руху на тэрыторыі Беларусі. 

Неаднаразова фашысцкае камандаванне спрабавала ліквідаваць 

партызанскую зону. У канцы верасня 1942 г. гітлераўцы, падцягнуўшы 

свежыя сілы, ліквідавалі «Віцебскія вароты».  

У 1960-я гады на ўскраіне вёскі Пудаць паабапал дарогі былі 

ўстаноўлены цагляныя слупы – сімвалічныя вароты. На іх надпісы: 

«В этом районе во время наступления частей Красной Армии и партизан 

в феврале 1942 года в линии фронта образовался 40-километровый разрыв, 

получивший название «Витебские ворота». Через эти ворота, 

просуществовавшие до сентября 1942 года, поддерживали регулярную 

связь партизаны Белоруссии с Большой Землей» і «Здесь, в тылу 

фашистских оккупантов, в апреле–сентябре 1942 года была 

восстановлена Советская власть, работали Пудотский с/с и колхозы». 

У памяць пра гераічныя дзеянні воінаў і партызан па ўтрыманні 

«Віцебскіх варот» у вёсцы Заполле Віцебскага раёна на ўсходнім баку вул. 

Савецкай, насупраць вострава на р. Усвяча ў 1977 годзе быў устаноўлены 

помнік «Віцебскія вароты» (архітэктары В. В. Ягадніцкі і У. І. Чарняўскі). 

Урачыстае адкрыццё помніка адбылося 4 ліпеня 1977 года.  

Помнік выкананы з бетону ў выглядзе 2 расшыраных унізе пілонаў 

(вышыня 11 і 9 м) і стэлы. Паміж пілонамі праходзіць вузкая, выкладзеная 

бетоннымі плітамі дарога, што сімвалізуе Віцебскія «вароты». Пілоны ў 

цэнтры апяразвае разарваны фрыз з рэльефнымі выявамі твараў воіна і 

партызана. Над імі – контурная выява пяціканцовай зоркі. Стрыманую 

эмацыянальнасць помніка падкрэсліваюць касы зрэз верхавіны пілонаў і 

суровая фактура бетону са слядамі апалубкі. Замыкае кампазіцыю стэла на 

2 апорах, размешчаная па цэнтральнай восі ансамбля.  

У 2019 годзе згодна з рашэннем Віцебскага аблвыканкама 

24.07.2019 № 360 помнік «Віцебскія вароты» ўнесены ў «Дзяржаўны спіс 

гісторыка-культурных каштоўнасцей Рэспублікі Беларусь». 
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сельскім Доме культуры. У 2006 годзе прысвоена званне 

«Народны аматарскі калектыў». 

30 гадоў таму (1992) адкрыты Гарадоцкі раённы Дом рамёстваў і 

фальклору. 

30 гадоў таму (1992) заснаваны Наваполацкі Цэнтр рамёстваў і 

традыцыйнай культуры як Цэнтр нацыянальнай 

культуры. З 1998 года – Цэнтр рамёстваў і нацыянальнай 

культуры. З 2005 года – сучасная назва. 

30 гадоў таму (1992) створаны Віцебскі народны камерны аркестр 

пры музычным вучылішчы імя І. І. Салярцінскага (з 2010 

года музычны каледж) на базе сімфанічнага аркестра. У 

1997 годзе прысвоена званне «Народны аматарскі 

калектыў». 

30 гадоў таму (1992) заснавана Віцебскае вытворчае аб’яднанне 

«Энергакамплект» у г. п. Бешанковічы як малое 

прадпрыемства «Энергакамплект». З 1997 года – ТАА з 

сучаснай назвай. 

25 гадоў таму (1997) створаны Верхнядзвінскі ўзорны 

харэаграфічны калектыў «Лялькі» пры раённым Доме 

культуры. У 2001 годзе прысвоена званне «Узорны 

аматарскі калектыў». 

25 гадоў таму (1997) у Віцебску створана студыя «Радыё-

Віцебск». 

25 гадоў таму (1997) выйшаў у свет зборнік матэрыялаў 

канферэнцыі «Малевич. Классический авангард. 

Витебск». 

25 гадоў таму (1997) упраўленне сельскай гаспадаркі выканаўчага 

камітэта Віцебскага абласнога Савета дэпутатаў 

працоўных перайменавана ў камітэт сельскай гаспадаркі 

і харчавання Віцебскага абласнога выканаўчага камітэта. 

Насустрач наступаючым часткам Чырвонай арміі рухаліся 

партызанскія атрады Я. Захарава, М. Біруліна, М. Дзьячкова, М. Шмырова, 

С. Воранава, В. Стралкова. Партызаны вялі разведку, былі праваднікамі 

вайсковых падраздзяленняў, захоплівалі фашысцкія гарнізоны разам з 

чырвонаармейцамі. У варожай абароне ад Усвят да Веліжа ўтварыўся 

саракакіламетровы разрыў па фронту. Гэтую тэрыторыю занялі партызаны. 

Яны дапамагалі часткам 4-й ударнай арміі утрымліваць пазіцыі. Так былі 

створаны «Віцебскія вароты». 

З поўдня «Віцебскія вароты» абараняла 1-я Беларуская 

партызанская брыгада пад камандаваннем М. П. Шмырова (камісар 

Р. В. Шкрэда), з поўначы – 2-я Беларуская партызанская брыгада пад 

камандаваннем М. І. Дзьячкова (камісар Я. Н. Барсукоў).  

У выніку актыўных баявых дзеянняў ад акупантаў былі вызвалены 

дзевяць сельсаветаў Суражскага раёна, Мікалаёўскі сельсавет Віцебскага 

раёна, сем сельсаветаў Мехаўскага раёна. На вызваленай партызанамі 

тэрыторыі быў ліквідаваны акупацыйны рэжым. На Суражчыне была 

створана першая ў Віцебскай вобласці партызанская зона плошчай звыш 

1600 квадратных кіламетраў. У в. Пудаць Суражскага раёна працавалі 

лесапілка, маслазавод, мельніца, гарбарная, абутковая, швейная, кола-

абозная арцелі, пошта, баня, пякарня. На кардоннай фабрыцы былі 

створаны майстэрні па рамонце зброі і вырабе лыж, працаваў камбінат 

бытавога абслугоўвання (майстэня па пашыве адзежы, абутку, цырульня, 

сталовая). На базе мясцовай участковай бальніцы быў створаны шпіталь. У 

партызанскай зоне праводзілася актыўная мабілізацыя насельніцтва ў 

Чырвоную армію.  

Праз «Віцебскія вароты» ў варожы тыл накіроўваліся партызанскія 

атрады, падпольныя групы, паступала зброя, боепрыпасы, медыкаменты, 

сродкі сувязі. А з акупаванай тэрыторыі на Вялікую зямлю ішлі 

партызанскія сувязныя, на адпачынак і перафарміраванне накіроўваліся 

партызанскія атрады, праз іх адпраўлялі параненых і хворых, жанчын, 

старых, дзяцей з акупаваных тэрыторый. За лета 1942 года на часова 
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25 гадоў таму (1997) створаны Аршанскі ўзорны тэатр 

авангарднай моды «Gold Star» пры Цэнтры дзіцячай 

творчасці як гурток пашыву і афармлення адзення 

«Стыль». 

25 гадоў таму (1997) заснавана прадпрыемства «Рикор» па 

вытворчасці безалкагольных напояў у горадзе Віцебску 

як ЗАТ. 

25 гадоў таму (1997) заснавана Віцебскае электратэхнічнае 

прадпрыемства «Свет», як прыватнае вытворча-

гандлёвае УП. 

25 гадоў таму (1997) заснаваны ландшафтны заказнік 

рэспубліканскага значэння «Чырвоны бор» у Расонскім і 

Верхнядзвінскім раёнах для аховы ўнікальных 

прыродных ландшафтаў-формаў ледавіковага рэльефу, 

азёрных экасістэм і балот, жывёл і раслін, занесеных у 

Чырвоную кнігу Беларусі. 

25 гадоў таму (1997) створаны Аршанскі народны клуб ветэранаў 

«Яшчэ не вечар» у г. Оршы пры гарадской бібліятэцы імя 

У. Корбана. У 2004 годзе было прысвоена званне 

«Народны аматарскі калектыў». 

25 гадоў таму (1997) створана Галубіцкая народная літаратурна-

музычная гасцёўня «Спадчына» ў в. Галубічы 

Глыбоцкага раёна пры бібліятэцы сельскага Дома 

культуры. У 2008 годзе было прысвоена званне 

«Народны аматарскі калектыў». 

25 гадоў таму (1997) адкрыты Верхнядзвінскі раённы Дом 

рамёстваў. 

25 гадоў таму (1997) створаны ансамбль танца «ВІ-ЗА-ВІ» Дома 

культуры чыгуначнікаў Аршанскай дыстанцыі 

грамадзянскіх збудаванняў ТРУП «Мінскае аддзяленне 

 

 

«ВІЦЕБСКІЯ ВАРОТЫ» 

80 год з часу ўтварэння  

(існавалі  

з 10.02.1942 да 28.09.1942) 

 

45 год з часу стварэння помніка 

«Віцебскія вароты» 

 

 

«Віцебскія» («Суражскія») вароты – разрыў германскага фронту 

паміж флангамі груп армій «Поўнач» і «Цэнтр» шырынёй 40 км паміж 

населенымі пунктамі Веліж (на поўдні) і Усвяты (на поўначы). Ён 

утварыўся ў выніку наступлення 4-й ударнай арміі Калінінскага фронту ў 

ходзе Тарапецка-Холмскай аперацыі і вызвалення лясных вёсак 

партызанамі Віцебскай вобласці. Існаваў больш за 7 месяцаў – з 10 лютага 

1942 года да 28 верасня 1942 года.  

У студзені 1942 года разам з іншымі вайсковымі злучэннямі ў 

наступленне перайшлі войскі 4-й ударнай арміі пад камандаваннем 

генерал-палкоўніка А. І. Яроменкі. У ходзе наступлення войскі наблізіліся 

да Суражскага і Мехаўскага раёнаў Віцебскай вобласці. 54-я стралковая 

брыгада 20 студзеня 1942 года вызваліла Усвяты. 360-я стралковая дывізія 

і 48-я стралковая брыгада замацаваліся на паўночна-заходняй і паўднёва-

заходняй ускраінах Веліжа. Часткі 249-й стралковай дывізіі і 51-й 

стралковай брыгады наступалі на Сураж і Віцебск.  
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Беларускай чыгункі». У 2000 годзе было прысвоена 

званне «Узорны аматарскі калектыў». 

25 гадоў таму (1997) створаны Віцебскі ўзорны духавы аркестр 

пры ДШМ № 2. У 2005 годзе прысвоена званне «Узорны 

аматарскі калектыў». 

25 гадоў таму (1997) у Віцебску заснавана прадпрыемства па 

вытворчасці дзіцячага адзення «Белль Бімба» як ТАА. 

25 гадоў таму (1997) у Віцебску пачаў выдавацца навукова-

практычны часопіс Віцебскага дзяржаўнага 

медыцынскага ўніверсітэта «Вестник фармации» на 

рускай мове адзін раз у квартал. 

25 гадоў таму (1997) створаны Віцебскі ўзорны ансамбль танца 

«Егоза» пры гарадскім Цэнтры культуры. У 2008 годзе 

прысвоена званне «Узорны аматарскі калектыў». 

25 гадоў таму (1997) заснавана прадпрыемства па вытворчасці 

будаўнічай тэхнікі «Святавіт» у г. п. Коханава 

Талачынскага раёна як СП ТАА. 

25 гадоў таму (1997) быў адкрыты Талачынскі раённы Дом 

рамёстваў. 

25 гадоў таму (1997) заснаваны Ушацкі Дом рамёстваў у 

г. п.  Ушачы. 

25 гадоў таму (1997) заснавана прадпрыемства па вытворчасці 

мужчынскіх, дзіцячых кашуль і жаночых блузак 

«Нартэкс» у г. Віцебску як прыватнае вытворчае УП. 

25 гадоў таму (1997) заснавана прадпыемства тэкстыльнай 

прамысловасці «ТрэйдВіт» у г. Віцебску як ТАА. 

25 гадоў таму (1997) заснаваны гідралагічны заказнік 

рэспубліканскага значэння «Сэрвач» у Докшыцкім і 

Глыбоцкім раёнах. 

рэспубліканскім і мясцовым перыядычным друку. У 1981 годзе ён быў 

адзначаны «Ганаровай граматай» Віцебскай абласной арганізацыі Саюза 

журналістаў БССР за актыўны ўдзел у друку. 

Памёр Віктар Антонавіч Ануфрыеў 18 мая 2006 года. 
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25 гадоў таму (1997) беларускі археолаг Марат Клімаў адкрыў 

археалагічныя помнікі-селішчы каля в. Астроўшчына 

Полацкага раёна Віцебскай вобласці. 

25 гадоў таму (1997) створана сумеснае беларуска-італьянскае 

прадпрыемства па вытворчасці дарослага і дзіцячага 

адзення для спорту і адпачынку «Дынама Програм 

Орша» ў г. Оршы як ТАА. 

20 гадоў таму (2002) недалёка ад г. п. Ветрына Полацкага раёна 

адкрыты помнік Аляксандру Максімавічу 

Семянтоўскаму, этнографу, археолагу, краязнаўцу 

Віцебшчыны. 

20 гадоў таму (2002) выяўлены Лучнянскія манетныя скарбы 

археолагам Маратам Клімавым на паселішчы-1 каля 

в. Лучна Завозерскага с/с Полацкага раёна. 

20 гадоў таму (2002) створана РУП «Віцебскі станкабудаўнічы 

завод «Вістан» шляхам далучэння да РУП «Віцебскі 

станкабудаўнічы завод імя С. М. Кірава Віцебскага 

станкабудаўнічага завода імя Камінтэрна. 

20 гадоў таму (2002) пачаў выдавацца навукова-практычны 

часопіс «Вестник Витебского государственного 

медицинского университета». 

20 гадоў таму (2002) створаны Віцебскі народны тэатр-студыя 

сучаснай харэаграфіі пры гарадскім Цэнтры культуры. У 

2007 годзе прысвоена званне «Народны аматарскі 

калектыў». 

20 гадоў таму (2002) створаны Віцебскі ўзорны вакальны 

калектыў «Лада» пры Цэнтры творчасці дзяцей і моладзі 

Першамайскага раёна. У 2008 годзе прысвоена званне 

«Узорны аматарскі калектыў». 

Нястомным даследчыкам Віктарам Ануфрыевым было сабрана 

мноства дакументаў, фотаздымкаў, лістоў, узнагарод, асабістых рэчаў 

партызан. Па прапанове былога камісара Першай Беларускай партызанскай 

брыгады Рычарда Шкрэды ўзнікла ідэя стварэння музея Першай 

Беларускай партызанскай брыгады ў вёсцы Заполле Віцебскага раёна. 

Менавіта тут у гады вайны знаходзіўся штаб брыгады. Віктар Ануфрыеў 

падключыў да пошукавай працы вучняў і іх бацькоў, была сабрана вялікая 

колькасць экспанатаў для музея. У 1968 годзе музей быў адкрыты на месцы, 

дзе некалі стаяў будынак штаба брыгады, у былым доме выканкама 

сельсавета. Пазней, у 1976 годзе, музей перанеслі ў новы будынак 

Запольскай сярэдняй школы. Віктар Антонавіч сумяшчаў працу настаўніка 

гісторыі і кіраўніка музея. Быў арганізаваны краязнаўчы гурток, дзе ён 

разам з дзецьмі вёў перапіску з роднымі і блізкімі партызан, сваякамі 

загінуўшых воінаў, праводзіў паходы па месцах баявой славы.  

Віктар Ануфрыеў аказаў вялікую дапамогу пры ўзвядзенні ў 1977 

годзе помніка «Віцебскія вароты». У 1978 годзе, дзякуючы значнай працы 

В. А. Ануфрыева, Запольскай сярэдняй школе было прысвоена імя 

М. П. Шмырова. 

Даследчыцкая праца Віктара Ануфрыева па розных этапах гісторыі 

краю, развіцці народнай гаспадаркі раёна прывяла да стварэння ў музеі 

залы «Працоўнай славы», якая адкрылася ў 1985 годзе. Музей быў 

перайменаваны ў «Музей народнай славы». Музей прымаў гасцей не толькі 

з усяго Савецкага Саюза, але і з іншых краін свету. 

Праца Віктара Ануфрыева неаднаразова была высока адзначана на 

самым высокім узроўні. У 1979 годзе Міністэрства асветы БССР адзначыла 

настаўніка і даследчыка нагрудным знакам «Выдатнік народнай асветы».  

За дасягнутыя поспехі ў рабоце, актыўны ўдзел у грамадскім жыцці і 

патрыятычным выхаванні моладзі Віцебскі абкам КПБ і аблвыканкам 

узнагароджваў Віктара Ануфрыева «Ганаровай граматай» у 1977, 1984, 

1987 гг. Публікацыі Віктара Ануфрыева, прысвечаныя партызанскаму 

руху, ваенным падзеям, гісторыі краю, рэгулярна з’яўляліся ў 
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20 гадоў таму (2002) створаны Варанцэвіцкі народны клуб 

беларускай нацыянальнай кухні «Пачастункі з 

Варанцэвіч» у в. Варанцэвічы Талачынскага раёна пры 

сельскім Доме культуры. У 2005 годзе прысвоена званне 

«Народны аматарскі калектыў». 

20 гадоў таму (2002) створаны Вернядзвінскі народны юнацкі тэатр 

мініяцюр «Зборная нашага горада» ў г. Верхнядзвінску пры 

раённым Доме культуры. У 2005 годзе было прысвоена 

званне «Народны аматарскі калектыў». 

20 гадоў таму (2002) створаны Глыбоцкі народны сямейны клуб 

«Востраў паразумення» ў г. Глыбокае пры маладзёжным 

цэнтры аддзела адукацыі Глыбоцкага выканкама. З 2010 

года працуе пры Цэнтры традыцыйнай культуры і 

народнай творчасці. У 2005 годзе было прысвоена званне 

«Народны аматарскі калектыў».  

20 гадоў таму (2002) створана Глыбоцкая народная літаратурна-

музычная гасцёўня «Сустрэчы для душы» пры 

цэнтральнай рённай бібліятэцы. У 2008 годзе было 

прысвоена званне «Народны аматарскі калектыў». 

20 гадоў таму (2002) адкрыты дзіцячы рэабілітацыйна-

аздараўленчы цэнтр «Жамчужына» ў в. Бароўка-1 

Лепельскага раёна. 

15 гадоў таму (2007) азёрны заказнік рэспубліканскага значэння 

«Белае» ў Глыбоцкім і Ушацкім раёнах перайменаваны ў 

гідралагічны. 

15 гадоў таму (2007) заснавана «ЛТП БелВіт», УПП, 

прадпрыемства па вытворчасці мужчынскага, жаночага і 

дзіцячага трыкатажнага, спартыўнага адзення ў 

г. Віцебску як сумеснае ТАА з сучаснай назвай. З 2008 

года – замежнае УПП. 

 

АНУФРЫЕЎ 

ВІКТАР АНТОНАВІЧ 

90 год з дня нараджэння  

(1932) 

 

 
Ануфрыеў Віктар Антонавіч – педагог, краязнаўца, выдатнік 

народнай асветы БССР (1979), першы дырэктар Музея Першай Беларускай 

партызанскай брыгады (пазней – Музея народнай славы) у в. Заполле 

Віцебскага раёна. 

Нарадзіўся 2 студзеня 1932 года ў в. Будзянка Суражскага раёна. 

Скончыў Магілёўскі дзяржаўны педагагічны інстытут па спецыяльнасці 

«Настаўнік гісторыі» (1956), па іншых звестках – гістарычны факультэт 

Беларускага дзяржаўнага ўніверсітэта. Працаваў настаўнікам, намеснікам 

дырэктара, дырэктарам Задуброўскай сярэдняй школы, Запольскай 

сямігадовай школы Віцебскага раёна. Узначальваў пярвічную арганізацыю 

ветэранаў Запольскага сельсавета.  

У гады Вялікай Айчыннай вайны родныя мясціны Віктара 

Антонавіча былі партызанскім краем. Менавіта тут наводзіў страх на 

ворагаў легендарны Бацька Мінай, праз гэтую тэрыторыю праходзілі 

знакамітыя «Віцебскія вароты». Як гісторык, патрыёт роднага краю, чыё 

дзяцінства выпала на цяжкія гады акупацыі, ваеннага ліхалецця, Віктар 

Ануфрыеў не мог застацца ў баку ад тэмы Вялікай Айчыннай вайны. Ён 

пачынае даследаваць гісторыю партызанскага руху ў Віцебскім, Лёзненскім, 

Суражскім раёнах. Запісвае ўспаміны жыхароў навакольных населеных 

пунктаў, былых партызан, вядзе перапіску і сустракаецца з кіраўнікамі 

партызанскага руху Мінаем Шмыровым, Данілам Райцавым, Міхаілам 

Біруліным, Рычардам Шкрэдам…  
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225 гадоў таму (1797) адбыліся антыпрыгонніцкія выступленні сялян 

Суражскага, Гарадоцкага, Віцебскага, Полацкага паветаў. 

90 гадоўтаму (1932) пачала выходзіць шумілінская раённая газета 

«Ленінскі шлях» (цяпер «Герой працы»). 

1 студзеня –  250 гадоў таму (1772) Дубровеншчына ўвайшла ў 

склад Расійскай дзяржавы. 

1 студзеня – 135 гадоў таму (1887) нарадзіўся Ром Аляксандр 

Георгіевіч (1887–1952), мастацтвазнавец. 

З 1918 г. па 1922 г. працаваў у Віцебску. 

1 студзеня – 110 гадоў таму (1912) нарадзіўся Бржазоўскі Генрых 

Францавіч (1912–2006), беларускі 

жывапісец, ураджэнец г. Мінска. Вучыўся ў 

Віцебскім мастацкім тэхнікуме. 

1 студзеня – 100 гадоў таму (1922) нарадзіўся Васілеўскі Ягор 

Васілевіч (1922–1991), Герой Савецкага 

Саюза, удзельнік Вялікай Айчыннай вайны, 

лётчык-знішчальнік, ураджэнец в. Гарбачова 

Віцебскага раёна. 

1 студзеня – 100 гадоў таму (1922) нарадзіўся Габрусёў Аляксей 

Канстанцінавіч (1922–2007), Герой Савецкага 

Саюза, удзельнік Вялікай Айчыннай вайны, 

ураджэнец в. Гарошкава Дубровенскага раёна. 

1 студзеня – 100 гадоў таму (1922) нарадзіўся Падсаднік Мікалай 

Георгіевіч (1922–1975), Герой Савецкага 

Саюза, удзельнік Вялікай Айчыннай вайны, 

ураджэнец в. Вуглы Полацкага раёна. 

трохвугольніку чыгунак Віцебск – Невель –

Полацк (Віцебскі, Гарадоцкі, Мехаўскі, 

Полацкі, Шумілінскі раёны). 

28 снежня – 100 гадоў таму (1922) нарадзіўся Антонаў Ігнацій 

Пятровіч (1922–2015), беларускі вучоны ў 

галіне неўралогіі, нейрахірургіі і фізіятэрапіі, 

доктар медыцынскіх навук, прафесар, 

заслужаны дзеяч навукі БССР, народны ўрач 

Беларусі, ураджэнец в. Будніца Віцебскага раёна. 

28 снежня – 55 гадоў таму (1967) нарадзіўся Лелюх Ігар Віктаравіч 

(1967–1995), Герой Расіі, ураджэнец г. Віцебска. 

30 снежня – 25 гадоў таму (1997) адкрыты Глыбоцкі гісторыка-

этнаграфічны музей. 

31 снежня – 110 гадоў таму (1912) нарадзіўся Гуціеў Мікалай 

Цімафеевіч (1912–2007), беларускі графік, 

заслужаны дзеяч мастацтваў Беларусі, 

ураджэнец г. Растоў-на-Доне. У гады Вялікай 

Айчыннай вайны быў партызанам брыгады 

«Дубава». Зімой 1942–1943 гг. у штабе брыгады 

ў Антонаўскім лесе на Ушаччыне мастакамі-

партызанамі Мікалаем Гуціевым і Мікалаем 

Абрыньбай была створана мастацкая галерэя. 

31 снежня – 60 гадоў таму (1962) атрыманы прамысловы ток на 

першай турбіне Полацкай ЦЭЦ-2. 
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1 студзеня –  90 гадоў таму (1932) нарадзіўся Маленчанка 

Аляксандр Фёдаравіч (1932–2018), беларускі 

вучоны ў галіне радыёбіялогіі, доктар 

медыцынскіх навук, ураджэнец г. Оршы. 

1 студзеня –  85 гадоў таму (1937) нарадзіўся Сушко Пётр Паўлавіч 

(1937–1996), паэт, ураджэнец Мёрскага 

раёна. Працаваў у газеце «Віцебскі рабочы». 

1 студзеня –  85 гадоў таму (1937) нарадзіўся Краўчук Адам 

Мікалаевіч, беларускі народны майстар у галіне 

лозапляцення, ураджэнец в. Рагадашч 

Іванаўскага раёна Брэсцкай вобласці. Працаваў 

у інстытуце «Віцебскграмадзянпраект». 

1 студзеня –  75 гадоў таму (1947) нарадзіўся Баркоўскі Віталь 

Міхайлавіч, беларускі рэжысёр, заслужаны 

дзеяч мастацтваў Беларусі, галоўны рэжысёр і 

мастацкі кіраўнік Нацыянальнага акадэмічнага 

драматычнага тэатра імя Я. Коласа (1997–

2008 гг.). 

1 студзеня –  75 гадоў таму (1947) нарадзіўся Пахабаў Валерый 

Інакенцьевіч, беларускі вучоны ў галіне 

эканомікі, доктар эканамічных навук, 

прафесар, ураджэнец г. Талачына.  

1 студзеня –  75 гадоў таму (1947) нарадзілася Філіповіч Марыя 

Канстанцінаўна (1947–2003), беларуская 

пісьменніца, ураджэнка в. Смётанка 

Аршанскага раёна. 

1 студзеня –  65 гадоў таму (1957) нарадзіўся Раеўскі Аляксандр 

Міхайлавіч (1957–2008), ваенны лётчык, Герой 

Расіі (1995), заслужаны лётчык-выпрабавальнік 

Расійскай Федэрацыі, ураджэнец г. Паставы. 

25 снежня – 95 гадоў таму (1927) нарадзілася Яфімава Маргарыта 

Барысаўна (1927–2015), літаратуразнаўца, 

крытык, ураджэнка г. Оршы. 

25 снежня – 60 гадоў таму (1962) г. Дрыса перайменаваны ў 

Верхнядзвінск. 

25 снежня – 60 гадоў таму (1962) Дрысенскі раён быў 

перайменаваны ў Верхнядзвінскі раён. 

26 снежня – 105 гадоў таму (1917) нарадзіўся Васілёнак Яўген Пятровіч 

(1917–1973), пісьменнік, паэт, перакладчык, 

ураджэнец г. Оршы. 

27 снежня – 120 гадоў таму (1902) нарадзіўся Арэхаў Вадзім Іванавіч 

(1902–1957), генерал-лейтэнант, ураджэнец 

г. Віцебска. 

27 снежня – 105 гадоў таму (1917) нарадзіўся Абакунчык Іван 

Вікенцьевіч, партыйны і гаспадарчы дзеяч 

Беларусі, ураджэнец в. Забалацце Мінскага раёна. 

У 1951–1962 гг. у Віцебскай вобласці 1-ы сакратар 

Ульскага, Аршанскага, Гарадоцкага райкамаў КПБ. 

27 снежня – 90 гадоў таму (1932) нарадзіўся Фрадкін Сямён Захаравіч 

(1932–2007), беларускі вучоны ў галіне анкалогіі, 

доктар медыцынскіх навук, прафесар, заснавальнік 

навуковай школы гіпертэрміі і гіперглікеміі ў 

анкалогіі, ураджэнец г. Дуброўна. 

27 снежня – 80 гадоў таму (1942) пачалася карная аперацыя нямецка-

фашысцкіх захопнікаў «Зімовы лес» супраць 

партызанскіх брыгад: 3-й і 4-й Беларускіх, «За 

Савецкую Беларусь», Сіроцінскай, 

«Няўлоўныя», 2-х атрадаў Беарускай 

дыверсійнай брыгады імя Леніна, некалькіх 

спецгруп і мірнага насельніцтва ў 
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1 студзеня –  55 гадоў таму (1967) у Наваполацку выйшаў першы 

нумар газеты «Химик». Не выдаецца з ліпеня 

2006 г. 

2 студзеня –  90 гадоў таму (1932) нарадзіўся Ануфрыеў Віктар 

Антонавіч (1932–2006), педагог, краязнаўца, 

ураджэнец в. Будзянка Суражскага раёна. 

2 студзеня – 75 гадоў таму (1947) нарадзіўся Кузняцоў Уладзімір 

Іванавіч, доктар медыцынскіх навук, прафесар, 

ураджэнец г. Віцебска. Працуе ў Віцебскім 

дзяржаўным медыцынскім універсітэце. 

2 студзеня – 75 гадоў таму (1947) нарадзіўся Ятусевіч Антон Іванавіч, 

беларускі вучоны ў галіне ветэрынарнай 

паразіталогіі, доктар ветэрынарных навук, 

прафесар, заслужаны дзеяч навукі Беларусі. У 

1998–2016гг. – рэктар Віцебскай дзяржаўнай 

акадэміі ветэрынарнай медыцыны. 

5 студзеня – 115 гадоў таму (1907) нарадзіўся Лапацін Пётр 

Рыгоравіч (1907–1974), Герой Савецкага 

Саюза, адзін з кіраўнікоў партызанскага 

руху ў Віцебскай вобласці. 

5 студзеня –  90 гадоў таму (1932) нарадзіўся Вількін Якаў 

Раманавіч (1932–1997), беларускі вучоны ў 

галіне спартыўнай педагогікі, этнограф, 

гісторык, заслужаны трэнер Беларусі, 

ураджэнец г. Віцебска. 

6 студзеня – 95 гадоў таму (1927) нарадзілася Вератнёва Марыя 

Барысаўна (1927–1981), даярка, Герой 

Сацыялістычнай Працы, ураджэнка в. 

Скачыхі Ушацкага раёна. Працавала ў 

саўгасе «Кублічы». 

парашковай металургіі, доктар тэхнічных 

навук, прафесар, ураджэнец в. Арцюхі 

Полацкага раёна. 

24 снежня – 110 гадоў таму (1912) нарадзіўся Туфтаў Іван Мікіціч 

(1912–1974), Герой Савецкага Саюза, 

ураджэнец в. Гарадзінец Лепельскага раёна. 

24 снежня – 110 гадоў таму (1912) нарадзіўся Мітрафанаў Мікалай 

Іванавіч (1912–1944), Герой Савецкага Саюза, 

удзельнік вызвалення Шумілінскага раёна ад 

нямецка-фашысцкіх захопнікаў, ураджэнец с. 

Блінава Уладзімірскай губерні (цяпер 

Іванаўская вобл., Расія). 

24 снежня – 105 гадоў таму (1917) нарадзіўся Гушча Ян (1917–1986), 

польскі пісьменнік і перакладчык, ураджэнец 

ф. Загасцінне Дзісенскага павета Віленскай 

губерні (цяпер Мёрскі раён).  

24 снежня – 85 гадоў таму (1937) нарадзілася Салівон Інэса Іванаўна, 

беларускі антраполаг, доктар біялагічных 

навук, дацэнт, кандыдат гістарычных навук, 

лаўрэат Дзяржаўнай прэміі Рэспублікі 

Беларусь, ураджэнка г. Барысаў Мінскай 

вобласці. Даследвала магільнік у в. Лукомль 

Чашніцкага раёна. 

25 снежня – 105 гадоў таму (1917) нарадзілася Заранок Таццяна 

Піліпаўна (1917–2007), беларуская актрыса, 

народная артыстка Беларусі, ураджэнка 

г. Васілевічы Рэчыцкага раёна Гомельскай 

вобласці. Працавала ў Беларускім тэатры імя 

Я. Коласа. 
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7 студзеня – 115 гадоў таму (1907) нарадзілася Друкер Соф'я 

Юр'еўна (1907–1984), беларуская артыстка 

оперы, народная артыстка Беларусі. 

Ураджэнка г. п. Копысь Аршанскага раёна. 

7 студзеня – 70 гадоў таму (1952) нарадзіўся Гарановіч Віталь 

Рыгоравіч (1952–2012), паэт, лаўрэат Прэміі 

Федэрацыі прафсаюзаў Беларусі, ураджэнец 

в. Ермакі Маладечанскага раёна Мінскай 

вобласці. З 1977 года працаваў настаўнікам 

беларускай мовы і літаратуры Задарожскай 

8-гадовай,  потым з 1979 года – дырэктарам 

Кіраўскай сярэдняй школы Глыбоцкага 

раёна Віцебскай вобласці. 

8 студзеня – 60 гадоў таму (1962) нарадзіўся Шамро Алег 

Эдуардавіч, майстар вырабаў з бяросты, 

ураджэнец г. Крычава Магілёўскай вобласці. 

Жыве ў в. Юрцава Аршанскага раёна. 

9 студзеня – 115 гадоў таму (1907) нарадзіўся Палявой Іван 

Сцяпанавіч (1907–1944), Герой Савецкага 

Саюза, удзельнік вызвалення Віцебскай 

вобласці ў Вялікую Айчынную вайну. Падчас 

Беларускай аперацыі бамбіў ваенныя аб’екты 

ворага ў раёне Мінска, Полацка, Докшыц і 

Даўгаўпілса, ураджэнец с. Нованікалаеўка 

Херсонскай вобласці. 

9 студзеня – 70 гадоў таму (1952) нарадзіўся Плавінскі Аляксандр 

Мікалаевіч (1952–2019), беларускі археолаг, 

ураджэнец г. Мінска. Сумесна з В. Н. Рабцэвічам 

праводзіў раскопкі курганных могільнікаў 

Ахрэмаўцы, Опса, Укля Віцебскай вобласці. 

галоўнае ўпраўленне юстыцыі Віцебскага 

абласнога выканаўчага камітэта. 

17 снежня – 30 гадоў таму (1992) прынята рашэнне адкрыць Віцебскі 

музей воінаў-інтэрнацыяналістаў з 1 студзеня 

1993 года. 20 студзеня 1995 года для 

наведвальнікаў адкрыта мемарыяльнай зала музея. 

18 снежня – 100 гадоў таму (1922) нарадзіўся Аверчанка Мікалай 

Іванавіч (1922–1960), Герой Савецкага Саюза, 

ураджэнец в. Маісеенкі Гарадоцкага раёна. 

19 снежня – 125 гадоў таму (1897) нарадзіўся Вінаградаў Мікалай 

Уладзіміравіч (1897–1972), доктар 

медыцынскіх навук, прафесар, заслужаны дзеяч 

навукі БССР.У 1948–1970 гг. – выкладчык 

ВДМУ, загадчык кафедры псіхіятрыі. 

19 снежня – 100 гадоў таму (1922) нарадзіўся Нікіцін Якаў Паўлавіч 

(1922–1999), беларускі дзеяч аматарскага 

мастацтва, дырыжор, педагог, хормайстар. 

Ураджэнец Расіі. У 1953 г. скончыў Віцебскае 

музычнае вучылішча. 

20 снежня – 105 гадоў таму (1917) заснаваны Віцебскі абласны цэнтр 

гігіены, эпідэміялогіі і грамадскага здароўя як 

санітарна-медыцынская секцыя Віцебскага 

губернскага Савета рабочых, салдацкіх і сялянскіх 

дэпутатаў. У 1944 – годзе аднавіў працу як 

санітарна-эпідэміялагічная станцыя, у 1991 годзе – 

перайменаваная ў абласны цэнтр гігіены і 

эпідэміялогіі. У 2003 годзе  да яго далучаны цэнтр 

«Здароўе». 

22 снежня – 80 гадоў таму (1942) нарадзіўся Лаўшэнка Фёдар 

Рыгоравіч, беларускі вучоны ў галіне 
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9 студзеня – 55 гадоў таму (1967) нарадзіўся Дурноў Вячаслаў 

Віктаравіч, беларускі спартсмен і трэнер 

(вадналыжны спорт), заслужаны майстар 

спорту Беларусі, дзяржаўны дзеяч, ураджэнец 

в. Астроўшчына Полацкага раёна. З 2014 

года – старшыня Наваполацкага гарадскога 

савета дэпутатаў. З 2017 года – першы 

намеснік міністра спорту і турызму. 

11 студзеня – 125 гадоў таму (1897) нарадзіўся Кляро Ігнат 

Вікенцьевіч (1897–1944), генерал-маёр, 

ураджэнец г. Віцебска. Удзельнік 

грамадзянскай і Вялікай Айчыннай войнаў. 

Пахаваны ў г. Паставы. 

12 студзеня – 105 гадоў таму (1917) нарадзіўся Спірыдзенка Мікалай 

Кузьміч (1917–1980), Герой Савецкага 

Саюза, генерал-маёр. Лётчык. Удзельнік 

савецка-фінляндскай вайны. У Вялікую 

Айчынную вайну змагаўся на Паўднёва-

Заходнім, Заходнім і 2-м Беларускім 

франтах, ураджэнец в. Беразуха 

Шумілінскага раёна. 

12 студзеня – 85 гадоў таму (1937) нарадзіўся Каралевіч Валянцін 

Васілевіч, беларускі трэнер (веласіпедны 

спорт), заслужаны трэнер Беларусі, кавалер 

ордэна «Знак Пашаны», ураджэнец г. Оршы. 

13 студзеня – 80 гадоў таму (1942) нарадзіўся Будны Уладзімір 

Міркіянавіч, Герой Сацыялістычнай Працы, 

вадзіцель самазвала, адзін з будаўнікоў 

Байкала-Амурскай чыгуначнай магістралі 

(БАМ), ураджэнец Талачынскага раёна. 

15 снежня – 85 гадоў таму (1937) нарадзіўся Кірылаў Герман 

Іларыёнавіч, пісьменнік, ураджэнец 

г. п. Шаркаўшчына. 

15 снежня – 100 гадоў таму (1922) нарадзілася Быкава Надзея Паўлаўна 

(1922–2003), Герой Сацыялістычнай Працы, 

ураджэнка в. Церашкі Дрысенскага павета 

Віцебскай губерні (цяпер Верхнядзвінскі раён). 

16 снежня – 75 гадоў таму (1947) нарадзіўся Туравінаў Уладзімір 

Паўлавіч, інжынер-механік. Аўтар 40 навуковых 

артыкулаў і 15 вынаходніцтваў, ураджэнец г. 

Полацка. У лістападзе 2002 г. абраны старшынёй 

Віцебскага абласнога саюза наймальнікаў. З 

лютага 2015 года – старшыня і дырэктар 

выканаўчай дырэкцыі Віцебскага абласнога 

саюза наймальнікаў. Лаўрэат ганаровага звання 

«Чалавек года Віцебшчыны-2017». 

16 снежня – 60 гадоў таму (1962) нарадзіўся Янушкевіч Валяр’ян 

Язэпавіч, скульптар, лаўрэат прэміі Федэрацыі 

прафсаюзаў Беларусі, ураджэнец Мінскай вобл. 

Афармляў касцёл св. Андрэя Баболі ў 

г. Полацку (1999–2000). 

17 снежня – 120 гадоў таму (1902) нарадзіўся Канэ Маісей Юдавіч 

(1902–1964), беларускі вучоны ў галіне 

машынабудавання, адзін з арганізатараў 

аўтамабілебудавання ў Беларусі, ураджэнец 

г. Віцебска. 

17 снежня – 105 гадоў таму (1917) створана секцыя юстыцыі 

Віцебскага губернскага Савета рабочых, 

салдацкіх і сялянскіх дэпутатаў. З 2007 – 
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14 студзеня – 80 гадоў таму (1942) нарадзілася Вярба Вера (сапр. 

Сакалова Гертруда Пятроўна ; 1942–2012), 

беларуская паэтэса, ураджэнка в. Высокі 

Гарадзец Талачынскага раёна. 

15 студзеня – 125 гадоў таму (1897) нарадзіўся Фёдараў Яўген 

Аляксандравіч (1897–1961), рускі пісьменнік, 

аўтар гістарычных раманаў, ураджэнец м. Відзы 

Ковенскай губерні (цяпер Браслаўскі раён). 

15 студзеня – 105 гадоў таму (1917) нарадзіўся Азаронак Анатоль 

Раманавіч (1917–2001), контр-адмірал, 

ураджэнец г. Оршы. 

15 студзеня – 50 гадоў таму (1972) Мёрам прысвоены статус горада. 

16 студзеня – 120 гадоў таму (1902) нарадзіўся Глебаў Афанасій 

Васілевіч (1902–1997), Герой Сацыялістычнай 

Працы, ганаровы грамадзянін Полацка, 

ураджэнец в. Аляксандраўка Смаленскай 

вобласці. 

16 студзеня – 60 гадоў таму (1962) нарадзіўся Герасімчык 

Уладзімір Аляксандравіч, беларускі вучоны 

ў галіне ветэрынарыі, доктар ветэрынарных 

навук. Ураджэнец г. Віцебска. 

18 студзеня – 125 гадоў таму (1897) нарадзіўся Лапацін Антон 

Іванавіч (1897–1965), генерал-лейтэнант, 

Герой Савецкага Саюза, ураджэнец в. Каменная 

Брэсцкага раёна. Удзельнік вызвалення 

Віцебска ў Вялікую Айчынную вайну. 

19 студзеня – 125 гадоў таму (1897) нарадзіўся Серафімаў Васіль 

Сцяпанавіч (1897–1972), палітычны і 

дзяржаўны дзеяч, кандыдат эканамічных навук, 

ураджэнец в. Забелле Полацкага раёна. 

вызвалення Оршы ад нямецка-фашысцкіх 

захопнікаў, ганаровы грамадзянін г. Оршы. 

Ураджэнец в. Ліхачова Смаленскай губерні. 

9 снежня – 120 гадоў таму (1902) нарадзіўся Даўгяла Георгій 

Хрысанфавіч (1902–1974), беларускі вучоны ў 

галіне тэрапіі, доктар медыцынскіх навук, 

прафесар, заслужаны дзеяч навукі БССР, 

ураджэнец г. Віцебска.  

10 снежня – 170 гадоў таму (1852) нарадзіўся Шукевіч Вандалін 

Аляксандравіч (1852–1919), беларускі археолаг, 

антраполаг, краязнавец і этнограф, ураджэнец в. 

Нача Воранаўскага раёна Гродзенскай вобласці. 

Вёў раскопкі каля Віцебска, Лепеля, 

Радашковічаў, возера Дрысвяты. 

10 снежня – 95 гадоў таму (1927) нарадзіўся Багданаў Уладзімір 

Сяргеевіч (1927–1989), беларускі гісторык, 

доктар гістарычных навук, прафесар,прарэктар 

БДУ, ураджэнец в. Каралі Віцебскага раёна. 

11 снежня – 110 гадоў таму (1912) нарадзіўся Бугаёў Яўген Іосіфавіч 

(1912–1997), дзяржаўны дзеяч, гісторык, 

публіцыст, доктар гістарычных навук, 

ураджэнец в. Красова Дрысенскага павета 

Віцебскай губерні (цяпер Верхнядзвінскі раён). 

12 снежня – 30 гадоў таму (1992) у Оршы адкрыты музей гісторыі і 

культуры горада.З 1994 г. – філіял Музейнага 

комплексу гісторыі і культуры Аршаншчыны. 

15 снежня – 125 гадоў таму (1897) нарадзіўся Нодзель Вульф 

Абрамавіч (1897–1938), прафсаюзны і 

партыйны дзеяч, ураджэнец г. Дзвінска 

Віцебскай губерні (цяпер г. Даўгаўпілс, Латвія). 
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20 студзеня – 100 гадоў таму (1922) нарадзіўся Айтыкаў Ізгут 

Курманбаевіч (1922–1944), Герой Савецкага 

Саюза, удзельнік вызвалення Віцебскай 

вобласці ў Вялікую Айчынную вайну, 

ураджэнец с. Таргын (Казахстан). 

20 студзеня – 60 гадоў таму (1962) была арганізавана 1-я зімовая 

абласная спартакіяда. 

21 студзеня – 135 гадоў таму (1887) нарадзіўся Яхімовіч Фёдар 

Аляксеевіч (1887–1959), беларускі вучоны ў 

галіне паталагічнай фізіялогіі, заслужаны 

дзеяч навукі БССР, загадчык кафедры 

Віцебскага медыцынскага інстытута (1937–

1941 гг.). 

21 студзеня – 115 гадоў таму (1907) нарадзіўся Садковіч Мікола 

(сапр. Мікалай Фёдаравіч ; 1907–1968), 

кінарэжысёр, кінадраматург, пісьменнік, 

ураджэнец в. Вусце Аршанскага раёна. 

22 студзеня –  80 гадоў таму (1942) нарадзіўся Станкевіч Міхаіл 

Станіслававіч, генерал-лейтэнант, намеснік 

Міністра абароны Рэспублікі Беларусь 

(1994–1996), ураджэнец в. Андронавічы 

Віцебскага раёна. 

22 студзеня – 70 гадоў таму (1952) у г. п. Копысь Аршанскага раёна 

адкрыта новая школа. 

23 студзеня – 125 гадоў таму (1897) нарадзіўся Айвадзіш Эдвард 

(1897–2000), паэт, педагог, краязнаўца, 

ураджэнец в. Вайвады Дрысенскага павета 

Віцебскай губерні. 

23 студзеня – 100 гадоў таму (1922) нарадзіўся Федарэнка Мікалай 

Міхайлавіч (1922–2000), жывапісец, 

3 снежня – 120 гадоў таму (1902) нарадзіўся Салярцінскі Іван 

Іванавіч (1902–1944), гісторык музыкі, тэатра, 

літаратуры, музыкальны крытык, ураджэнец 

г. Віцебска. 

3 снежня – 100 гадоў таму (1922) нарадзілася Сямёнава Ксенія 

Савельеўна (1922–2005), Герой 

Сацыялістычнай Працы, удзельніца Вялікай 

Айчыннай вайны. Ураджэнка в. Царкоўшчына 

Віцебскага раёна. 

4 снежня – 105 гадоў таму (1917) у Віцебску ўтварылася арганізацыя 

«Савет беспрацоўных», пазней Камітэт па 

барацьбе з беспрацоўем. Быў ліквідаваны 

7верасня 1921 г. 

4 снежня – 100 гадоў таму (1922) нарадзіўся Кузьмін Міхаіл 

Аляксандравіч (1922–1944), Герой Савецкага 

Саюза, удзельнік вызвалення Віцебскай 

вобласці ў Вялікую Айчынную вайну, 

ураджэнец с. Борнікі Цвярской вобласці (Расія). 

5 снежня – 185 гадоў таму (1837) нарадзіўся Вярыга Аляксандр 

Андрэевіч (1837–1905), хімік, педагог, 

ураджэнец Віцебскай губерні. 

6 снежня – 110 гадоў таму (1912) адкрыты помнік героям Айчыннай 

вайны 1812 года ў Віцебску. Архітэктар І. Фамін. 

7 снежня – 110 гадоў таму (1912) нарадзілася Драздова Аўгіння 

(Яўгенія) Ягораўна (1912–2002), беларуская 

народная песенніца, захавальніца аўтэнтычнага 

абрадавага песеннага фальклору, ураджэнка 

в. Скавародзіна Полацкага раёна. 

7 снежня – 100 гадоў таму (1922) нарадзіўся Макееў Ягор Абрамавіч 

(1922–1957), Герой Савецкага Саюза, удзельнік 
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удзельнік Вялікай Айчыннай вайны, 

ураджэнец в. Рагозіна Аршанскага раёна. 

23 студзеня –  90 гадоў таму (1932) нарадзіўся Асвяцінскі Геральд 

Баляслававіч (1932–2006), заслужаны дзеяч 

культуры Беларусі, ураджэнец р. п. Ялізава 

Асіповіцкага раёна. У 1965–1994, 2001–2006 

гадах – дырэктар Беларускага дзяржаўнага 

тэатра імя Якуба Коласа (цяпер Нацыянальны 

акадэмічны драматычны тэатр імя Якуба 

Коласа). Адзін з заснавальнікаў, у 1994–2001 гг. 

дырэктар Беларускага тэатра «Лялька». 

23 студзеня –  55 гадоў таму (1967) у Оршы адбылася Усесаюзная 

нарада машынабудаўнікоў. 

24 студзеня – 130 гадоў таму (1892) нарадзіўся Амбражунас Пётр 

Іосіфавіч (1892–1937), старшыня Аршанскага 

гарвыканкама. Адна з вуліц Оршы носіць яго імя. 

24 студзеня –  75 гадоў таму (1947) нарадзіўся Мароз Алег Іванавіч, 

гаспадарчы работнік, лаўрэат Першай прэміі 

савецкіх прафсаюзаў. Ураджэнец 

г. п. Багушэўск. 

24 студзеня –  70 гадоў таму (1952) у Оршы адкрыўся дзіцячы сад № 4. 

25 студзеня – 130 гадоў таму (1892) нарадзіўся Бразер Абрам 

Маркавіч (1892–1942), скульптар, жывапісец, 

графік. Выкладаў у Віцебскім мастацка-

графічным інстытуце (1918–1923 гг.). 

25 студзеня – 120 гадоў таму (1902) нарадзіўся Калінін Пётр Захаравіч 

(1902–1966), партыйны і дзяржаўны дзеяч 

БССР, адзін з арганізатараў партызанскага 

руху на Беларусі, ураджэнец в. Альховікі 

Шумілінскага раёна. 

здароўя. У 1938 г. – аддзел аховы здароўя Віцебскага аблвыканкама. У 

1990 г. – пераўтвораны ва ўпраўленне аховы здароўя. 

100 гадоў таму (1922) нарадзіўся Вяснін Мікалай Дзмітрыевіч (1922–

1944), Герой Савецкага Саюза, удзельнік вызвалення Віцебскай вобласці 

ў Вялікую Айчынную вайну, ураджэнец в. Арлоўка Амурскай вобласці. 

75 гадоў таму (1947) заснавана бібліятэка-філіял № 3 імя Я. Купалы ДУ 

«Цэнтралізаваная бібліятэчная сістэма г. Віцебска». 

45 гадоў таму (1977) Докшыцкая раённая бібліятэка набыла статус 

цэнтральнай. 

40 гадоў таму (1982) заснавана бібліятэка-філіял № 6 імя У. Караткевіча 

ДУ «Цэнтралізаваная бібліятэчная сістэма г. Наваполацка». 

30 гадоў таму (1992) у Віцебску адкрыта СШ № 44. 

1 снежня – 20 гадоў таму (2002) у Гарадоцкім раёне ўстаноўлены 

памятны камень у гонар паэмы «Тарас на 

Парнасе» і яе верагоднага аўтара 

К. Вераніцына. 

2 снежня – 135 гадоў таму (1887) нарадзіўся Пракулевіч Уладзімір 

Міхайлавіч (1887–1938), палітычны дзеяч, адзін 

з кіраўнікоў Слуцкага збройнага чыну 1920 г., 

ураджэнец в. Красналукі Барысаўскага павета 

Мінскай губерні (цяпер Чашніцкі раён). 

2 снежня – 125 гадоў таму (1897) нарадзіўся Баграмян Іван 

Хрыстафоравіч (1897–1982), Маршал 

Савецкага Саюза, Герой Савецкага Саюза, 

ураджэнец с. Гянджа (Азербайджан). З 

лістапада 1943 года – камандуючы войскамі       

1-га Прыбалтыйскага фронту, якія правялі 

Гарадоцкую аперацыю 1943 года, удзельнічалі 

ў Беларускай наступальнай аперацыі 1944 года, 

Усходне-Прускай аперацыі (1945). 

51 130 



  
  

25 студзеня – 80 гадоў таму (1942) нарадзіўся Кірпічонак Уладзімір 

Аляксандравіч (1942–2001), беларускі 

вучоны ў галіне ветэрынарыі, доктар 

ветэрынарных навук, прафесар. Ураджэнец 

в. Вяркуды Ушацкага раёна. 

26 студзеня – 75 гадоў таму (1947) нарадзілася Акружная Святлана 

Арцёмаўна, заслужаная артыстка БССР, 

народная артыстка Рэспублікі Беларусь, 

артыстка, вядучы майстар сцэны 

Нацыянальнага акадэмічнага драматычнага 

тэатра імя Якуба Коласа. 

27 студзеня – 85 гадоў таму (1937) нарадзілася Ровіна Раіса 

Аўрамаўна, бібліяграфазнавец, гісторык 

кнігі, педагог, узнагароджана знакам 

Міністэрства культуры Рэспублікі Беларусь 

«За ўклад у развіццё культуры Беларусі», 

ураджэнка г. Полацка. 

28 студзеня – 85 гадоў таму (1937) нарадзіўся Жаркоў Міхаіл 

Георгіевіч, гісторык, кандыдат гістарычных 

навук, працаваў у Інстытуце гісторыі НАН 

Беларусі, ураджэнец г. Віцебска. 

29 студзеня – 65 гадоў таму (1957) нарадзіўся Копцік Юрый 

Аляксандравіч, краязнавец, ураджэнец 

г. Оршы. 

30 студзеня – 355 гадоў таму (1667) Віцебск адышоў да Рэчы 

Паспалітай. 

30 студзеня – 130 гадоў таму (1892) нарадзіўся Бальзаментаў Арсеній 

Дзмітрыевіч (1892–1965), расійскі вучоны ў 

галіне ветэрынарыі, доктар ветэрынарных 

навук, ураджэнец с. Сарафонава Яраслаўскай 

26 лістапада – 90 гадоў таму (1932) нарадзіўся Мятлюк Мікалай 

Фёдаравіч, беларускі вучоны ў галіне 

аўтамабілебудаўніцтва, доктар тэхнічных 

навук, прафесар, заслужаны работнік 

народнай адукацыі Беларусі, ураджэнец 

в. Слабада Лёзненскага раёна. 

26 лістапада – 70 гадоў таму (1952) нарадзіўся Іваноў Барыс Георгіевіч, 

беларускі мастак, ураджэнец в. Цімкавічы 

Капыльскага раёна Мінскай вобласці. Жыве ў 

Оршы. 

29 лістапада – 105 гадоў таму (1917) выдавалася «Борьба», штодзённая 

грамадска-палітычная і літаратурная газета ў 

Віцебску на рускай мове групай супрацоўнікаў 

газеты «Известия Витебского Совета солдатских 

и рабочих депутатов», закрыта загадам ВРК за 

антыбальшавіцкую дзейнасць. 

30 лістапада – 90 гадоў таму (1932) адкрыта шаша «Мінск – Орша». 

30 лістапада – 85 гадоў нарадзіўся Булкін Валянцін Аляксандравіч 

(1937–2016), вучоны-археолаг і мастацтвазнавец, 

які кіраваў раскопкамі Полацкага Сафійскага 

сабора, зрабіў план яго рэканструкцыі. 

Ураджэнец г. Санкт–Пецярбурга. 

 

 
105 гадоў таму (1917) створаны Докшыцкі валасны рэвалюцыйны камітэт. 

105 гадоў таму (1917) была ўтворана медыка-санітарная секцыя 

губернскага Савета. У 1920 г. – пераўтвораны ў аддзел народнай аховы 
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губерні. У 1926–1928 гг. загадчык кафедрай 

паталагічнай анатоміі ВДАВМ. 

30 студзеня – 100 гадоў таму (1922) нарадзілася Ісаевіч Галіна 

Анатолеўна (1922–1998), беларуская мастачка 

дэкаратыўна-прыкладнога мастацтва, 

жывапісец, ураджэнка г. Віцебска. 

31 студзеня – 120 гадоў таму (1902) нарадзіўся Кавалеўскі Мікалай 

Ціханавіч (1902–1978), генерал-маёр 

інжынерных войск, удзельнік Вялікай 

Айчыннай вайны, ураджэнец в. Мацюшына 

Лепельскага раёна. 

31 студзеня – 75 гадоў таму (1947) нарадзіўся Арцюшкевіч Аляксандр 

Сяргеевіч, вучоны ў галіне хірургічнай 

стаматалогіі, доктар медыцынскіх навук, 

прафесар, выдатнік аховы здароўя Беларусі, 

ураджэнец г. Барань Аршанскага раёна. 

31 студзеня –  60 гадоў таму (1962) нарадзіўся Санько Сяргей Іванавіч, 

філосаф, этнакультуролаг, кандыдат філасофскіх 

навук, супрацоўнік Інстытута філасофіі 

Нацыянальнай акадэміі навук Беларусі, 

ураджэнец г. Оршы. 

 
 

 
1 лютага – 120 гадоў таму (1902) нарадзіўся Ганчароў Афанасій 

Дзмітрыевіч (1902–1974), генерал-маёр, 

удзельнік Вялікай Айчыннай вайны, ураджэнец 

в. Новікі Віцебскай губерні. 

Саюза, ураджэнец г. Гомеля. Удзельнік 

абарончых баёў 1941 года каля г. Сянно. 

20 лістапада – 85 гадоў таму (1937) нарадзіўся Ягораў Анатоль 

Мікалаевіч, беларускі гісторык, ураджэнец 

г. Оршы. 

21 лістапада – 110 гадоў таму (1912) нарадзіўся Мастыка Рыгор 

Сцяпанавіч (1912–1992), беларускі вучоны ў 

галіне ветэрынарыі, доктар ветэрынарных 

навук, прафесар, заслужаны дзеяч навукі 

БССР, ураджэнец в. Істоміна Віцебскай 

губерні. Скончыў Віцебскі ветэрынарны 

інстытут і працаваў у ім. 

22 лістапада – 100 гадоў таму (1922) нарадзіўся Міхайлаў Міхаіл 

Дзмітрыевіч (1922–1993), беларускі 

жывапісец, ураджэнец в. Дубоўка 

Лёзненскага раёна. 

24 лістапада – 120 гадоў таму (1902) нарадзіўся Кобзун Іван 

Міхайлавіч (1902–1942), Герой Савецкага 

Саюза, удзельнік Вялікай Айчыннай вайны, 

ураджэнец в. Барсукі Верхнядзвінскага раёна. 

24 лістапада – 70 гадоў таму (1952) нарадзілася Іванова Святлана 

Рыгораўна (1952–2000), краязнаўца, даследчык 

краязнаўчага руху на Аршаншчыне, ураджэнка 

г. Оршы. 

25 лістапада – 100 гадоў таму (1922) нарадзілася Бондарава Еўфрасіння 

Леанідаўна (1922–2011), беларускі кіназнавец, 

кінакрытык, сцэнарыст, заснавальніца 

нацыянальнай кіназнаўчай школы, заслужаны 

дзеяч навукі Беларусі, ураджэнка в. Гапонава 

Лёзненскага раёна. 
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1 лютага – 90 гадоў таму (1932) у Віцебску адкрыты Беларускі 

дзяржаўны кінатэхнікум. Зараз не існуе. 

1 лютага – 85 гадоў таму (1937) нарадзіўся Барадулька Леанід 

Сцяпанавіч (1937–2000), заслужаны работнік 

культуры Беларусі, дзеяч беларускага 

самадзейнага мастацтва, балетмайстар, 

ураджэнец Оршы. З 1946 года – кіраўнік 

народнага ансамбля «Лявоніха» Віцебскага 

гарадскога Цэнтра культуры. 

1 лютага – 55 гадоў таму (1967) адкрыўся Віцебскі гарадскі 

шахматна-шашачны клуб. 

1 лютага – 50 гадоў таму (1972) нарадзіўся Лаўрэнаў Сяргей 

Пятровіч, беларускі спартсмен (цяжкая 

атлетыка), бронзавы прызёр Алімпійскіх 

гульняў (2000 г.), чэмпіён Еўропы, ураджэнец 

г. Віцебска. 

2 лютага – 85 гадоў таму (1937) нарадзілася Камлюк Лілія 

Васілеўна, вучоныў галіне гідраэкалогіі, доктар 

біялагічных навук, прафесар, ураджэнка 

г. Оршы. 

3 лютага – 100 гадоў таму (1922) нарадзіўся Быкоўскі Уладзімір 

Ігнацьевіч (1922–1988), прафсаюзны і 

партыйны дзеяч, Герой Сацыялістычнай 

Працы, ураджэнец в. Аўласкава 

Вернядзвінскага раёна. 

4 лютага – 60 гадоў таму (1962) нарадзілася Цімохава Рыта 

Міхайлаўна, беларуская мастачка і кніжны 

ілюстратар, ураджэнка в. Сокарава 

Бешанковіцкага раёна. 

са стваральнікаў клуба ў абарону помнікаў 

архітэктуры «Узгор’е» ў г. Віцебску, 

ураджэнец в. Селішча Гарадоцкага раёна. 

17 лістапада – 120 гадоў таму (1902) нарадзіўся Спольнік Рыгор 

Іванавіч (1902–1944), Герой Савецкага Саюза, 

удзельнік вызвалення Бешанковіцкага раёна. 

Ураджэнец с. Байцуры Курскай губерні 

(цяпер Белгародская вобл., Расія). 

18 лістапада – 120 гадоў таму (1902) нарадзіўся Машара Міхась (сапр. 

Міхаіл Антонавіч ; 1902–1976), беларускі 

пісьменнік, удзельнік нацыянальна-вызваленчага 

руху ў Заходняй Беларусі, ураджэнец хутара 

Падсосна Дзісенскага пав. Віленскай губ. (цяпер 

Пастаўскі раён). 

18 лістапада – 100 гадоў таму (1922) нарадзіўся Аніскін Міхаіл 

Аляксандравіч (1922–1944), Герой Савецкага 

Саюза, удзельнік вызвалення Віцебскай 

вобласці ў Вялікую Айчынную вайну, 

ураджэнец пас. Косціна-Возера, Башкартастан. 

Вызначыўся пры вызваленні Сенненскага раёна. 

18 лістапада – 70 гадоў таму (1952) нарадзіўся Зайкоўскі Эдвард 

Міхайлавіч, беларускі археолаг, культуролаг, 

кандыдат гістарычных навук, ураджэнец 

в. Дубешчы Валожынскага раёна Мінскай 

вобласці. Даследаваў помнікі неаліту і 

бронзавага веку, культавыя камяні і крыжы ў 

Браслаўскім Паазер’і і Падзвінні. 

19 лістапада – 110 гадоў таму (1912) нарадзіўся Каленікаў Іван 

Емяльянавіч (1912–1969), Герой Савецкага 
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5 лютага – 100 гадоў таму (1922) нарадзіўся Купрыянаў Фёдар 

Паўлавіч (1922–1998), генерал-лейтэнант, 

ураджэнец в. Марчанкі Гарадоцкага раёна. 

5 лютага – 70 гадоў таму (1952) нарадзіўся Безбародаў Уладзімір 

Сцяпанавіч, беларускі хімік, доктар хімічных 

навук, ураджэнец г. Паставы. 

5 лютага – 75 гадоў таму (1947) нарадзіўся Місурагін Ігнацій 

Арцёмавіч, беларускі ваенны дзеяч, генерал-

маёр, кандыдат ваенных навук, ураджэнец 

г. Віцебска. 

6 лютага – 110 гадоў таму (1912) нарадзіўся Вільчынскі Іван 

Сцяпанавіч (1912–1999), краязнаўца, 

ураджэнец в. Зялёнка Полацкага павета. 

8 лютага – 85 гадоў таму (1937) нарадзіўся Холад Валерый 

Міхайлавіч, доктар біялагічных навук, 

прафесар, ураджэнец г. Віцебска. 

8 лютага – 75 гадоў таму (1947) нарадзіўся Кенька Міхаіл Паўлавіч, 

беларускі літаратуразнавец, перакладчык, 

ураджэнец в. Верацеі Пастаўскага раёна. 

9 лютага – 150 гадоў таму (1872) нарадзіўся Данілевіч Васіль 

Яўхімавіч (1872–1936), украінскі археолаг, 

гісторык, ураджэнец г. Курск. Працаваў у 

археалагічных экспедыцыях на Полаччыне, 

Падзвінні. 

10 лютага – 110 гадоў таму (1912) нарадзіўся Салтановіч Цімафей 

Емяльянавіч (1912–1976), Герой 

Сацыялістычнай Працы, ураджэнец в. Асінаўка 

Аршанскага раёна. 

10 лютага – 100 гадоў таму (1922) нарадзіўся Канапелька Пётр 

Якаўлевіч (1922–1997), беларускі вучоны ў 

15 лістапада – 275 гадоў таму (1747) нарадзіўся Лапацінскі Ян 

Нікадзім (1747–1810), дзяржаўны і грамадскі 

дзеяч Вялікага Княства Літоўскага, мецэнат, 

калекцыянер, мастак-аматар, ураджэнец 

маёнтка Сар’я (цяпер Верхнядзвінскі раён). 

15 лістапада – 130 гадоў таму (1892) нарадзіўся Шпаер Мікалай 

Маркавіч (1892–1964), ветэрынарны ўрач, 

арганізатар і кіраўнік ваенна-ветэрынарнай 

службы Чырвонай арміі, доктар 

ветэрынарных навук, прафесар, генерал-

лейтэнант ветэрынарнай службы. Удзельнік 

Першай сусветнай, грамадзянскай і Вялікай 

Айчыннай войнаў, кавалер ордэна Леніна, 

ураджэнец мястэчка Глыбокае. 

15 лістапада – 120 гадоў таму (1902) нарадзіўся Лытысаў Міхаіл 

Васілевіч (1902–1979), Герой Сацыялістычнай 

Працы, ураджэнец в. Блізяціна Невельскага 

павета Віцебскай губерні. У 1946–1967 старшыня 

калгаса «Перамога» Глыбоцкага раёна. 

16 лістапада – 125 гадоў таму (1897) нарадзіўся Калюта Мацвей 

Ігнатавіч, прафсаюзны работнік, ураджэнец 

г. Лепеля. У 1925–1928 гг. – старшыня 

Віцебскага акруговага праўлення работнікаў 

асветы. 

16 лістапада – 85 гадоў таму (1937) нарадзіўся Лукша Валянцін 

Антонавіч (1937–2012), беларускі паэт, 

публіцыст, драматург, дырэктар выдавецтва 

«Юнацтва» (1980–1998), ураджэнец г. Полацка. 

16 лістапада – 65 гадоў таму (1957) нарадзіўся Паўлаў Міхаіл 

Уладзіміравіч (1957–2017), краязнаўца, адзін 
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галіне ветэрынарыі, доктар ветэрынарных 

навук, ураджэнец Украіны. У 1954–1997 гг. – у 

Віцебскай дзяржаўнай акадэміі ветэрынарнай 

медыцыны. 

10 лютага – 80 гадоў таму (1942) у Вялікую Айчынную вайну былі 

ўтвораны «Віцебскія (Суражскія) вароты». 

Існавалі да 28 верасня 1942 г. 

11 лютага – 215 гадоў таму (1807) нарадзіўся Орда Напалеон (1807–

1883), мастак, педагог, пісьменнік, кампазітар. 

Сярод яго малюнкаў – акварэлі з відамі 

Віцебска. 

12 лютага – 120 гадоў таму (1902) нарадзілася Цэрак-Галубовіч 

Гелена (1902–1979), беларускі і польскі 

археолаг, прафесар, ураджэнка г. Івана-

Франкоўск (Украіна). У 1933–1939 годзе разам 

з У. Галубовічам ажыццявіла разведкі і 

раскопкі курганных могільнікаў на Заходняй і 

Паўднева-Заходняй Беларусі. 

12 лютага – 105 гадоў таму (1917) нарадзіўся Чарныш Аляксандр 

Іванавіч (1917–1944), Герой Савецкага Саюза, 

ураджэнец в. Кромавічы Докшыцкага раёна. 

12 лютага – 100 гадоў таму (1922) нарадзіўся Ландычанка Віктар 

Фёдаравіч (1922–1980), поўны кавалер ордэна 

Славы, ураджэнец в. Міхайлова Лёзненскага 

раёна. 

12 лютага – 90 гадоў таму (1932) нарадзіўся Яшкін Іван Якаўлевіч 

(1932–2016), беларускі мовазнавец, ураджэнец 

в. Шаламы Магілёўскай вобласці. Працаваў у 

Полацкім педагагічным інстытуце (1957–1959 гг.). 

11 лістапада – 115 гадоў таму (1907) нарадзіўся Собалеў Іван Паўлавіч 

(1907–1989), Герой Савецкага Саюза, 

удзельнік Вялікай Айчыннай вайны, 

ураджэнец в. Шапуры Віцебскага раёна. 

11 лістапада – 105 гадоў таму (1917) у Віцебску пачала выходзіць 

газета «Віцебскі рабочы». Першапачаткова 

называлася «Известия военно-революционного 

комитета города Витебска», «Заря Запада», 

«Віцебскі пралетарый». З 1938 года – сучасная 

назва. Выдавалася да ліпеня 2013 года. 

11 лістапада – 70 гадоў таму (1952) нарадзіўся Завістоўскі Уладзімір 

Эдуардавіч, кандыдат тэхнічных навук, 

дацэнт, аўтар вучэбных дапаможнікаў па 

тэхнічнай механіцы, ураджэнец г. Полацка. 

12 лістапада – 120 гадоў таму (1902) нарадзіўся Чашнік Ілья Рыгоравіч 

(1902–1929), мастак, вучань Ю. Пэна, 

К. Малевіча, член творчага аб’яднання 

УНОВИС. Выпусціў у Віцебску часопіс 

«Аэро». Ураджэнец г. Люцін Віцебскай 

губерні (цяпер г. Лудза, Латвія). 

12 лістапада – 120 гадоў таму (1902) нарадзілася Бандарчык Таццяна 

Андрэеўна (1902–1974), беларуская актрыса, 

ураджэнка в. Дукора Пухавіцкага раёна. 

Працавала ў Беларускім тэатры імя Я. Коласа. 

12 лістапада – 45 гадоў таму (1977) у Новалукомлі заснаваны завод 

керамзітавага гравію. 

14 лістапада – 80 гадоў таму (1942) адбыўся Купавацкі бой паміж 

партызанамі брыгады «Дзядзькі Косці» і 

карнай экспедыцыяй нямецка-фашысцкіх 

захопнікаў у в. Купаваць Сенненскага раёна. 
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12 лютага – 85 гадоў таму (1937) нарадзіўся Карасёў Віктар 

Раманавіч (1937–2021), краязнаўца, ураджэнец 

г. п. Ветрына Полацкага раёна. Вывучаў 

гісторыю г. п. Ветрына і Полаччыны. 

13 лютага – 110 гадоў таму (1912) нарадзілася Панкрат Ганна 

Купрыянаўна (1912–1995), актрыса, заслужаная 

артыстка БССР, ураджэнка г. Полацка. 

14 лютага – 115 гадоў таму (1907) нарадзіўся Звонак Алесь (Пётр 

Барысавіч ; 1907–1996), беларускі паэт, 

перакладчык, ураджэнец г. Мінска. 

Узначальваў Полацкую філію «Маладняка» 

(1925–1927). 

15 лютага – 175 гадоў таму (1847) нарадзіўся Шчэрбаў-Нефядовіч 

Павел Восіпавіч (1847–1907), дзяржаўны дзеяч. 

Са спадчынных дваран Віцебскай губерні. 

15 лютага – 120 гадоў таму (1902) нарадзіўся Гаўрыленка Павел 

Нічыпаравіч (1902–1961), беларускі жывапісец, 

адзін з арганізатараў Асацыяцыі мастакоў 

рэвалюцыйнай Расіі ў Віцебску (1928). 

15 лютага – 100 гадоў таму (1922) нарадзіўся Вялічка Генадзь 

Іосіфавіч (1922–1999), Герой Савецкага Саюза, 

ураджэнец в. Лутна Аршанскага павета (цяпер 

Шклоўскі раён Магілёўскай вобл.). 

15 лютага – 100 гадоў таму (1922) нарадзіўся Навумовіч Сямён 

Сцяпанавіч (1922–2003), вучоны ў галіне 

траўматалогіі і артапедыі, доктар медыцынских 

навук, прафесар, ураджэнец г. п. Копысь 

Аршанскага раёна. 

16 лютага – 125 гадоў таму (1897) нарадзіўся Юшкевіч Васіль 

Аляксандравіч (1897–1951), удзельнік 

Саюза, удзельнік вызвалення Віцебскай 

вобласці ў Вялікую Айчынную вайну, 

ураджэнец г. Вязнікі, Расія. 

7 лістапада – 100 гадоў таму (1922) у Віцебску пачала дзейнічаць 

станцыя «Хуткай медыцынскай дапамогі». 

8 лістапада – 120 гадоў таму (1902) нарадзіўся Шчарбовіч Іосіф 

Антонавіч (1902–1952), беларускі вучоны ў 

галіне гельмінталогіі, доктар ветэрынарных 

навук, прафесар Віцебскага ветэрынарнага 

інстытута. Ураджэнец в. Малая Альшанка 

Слуцкага павета Мінскай губерні. 

8 лістапада – 100 гадоў таму (1922) нарадзілася Касцючэнка Надзея 

Лявонаўна (1922–1943), удзельніца 

партызанскага руху ў Віцебскай вобласці ў 

Вялікую Айчынную вайну, ураджэнка 

Ушацкага раёна. 

9 лістапада – 120 гадоў таму (1902) нарадзіўся Сакалоўскі Несцер 

Фёдаравіч (1902–1950), беларускі кампазітар, 

хормайстар, фалькларыст, ураджэнец 

в. Вешкі Барысаўскага павета Мінскай 

губерні (цяпер Докшыцкі раён). Удзельнік 

Вялікай Айчыннай вайны. 

9 лістапада – 65 гадоў таму (1957) заснавана Віцебская абласная 

стаматалагічная паліклініка. 

10 лістапада – 120 гадоў таму (1902) нарадзіўся Арлоў Іван Аляксеевіч 

(1902–1980), генерал-лейтэнант, удзельнік 

Вялікай Айчыннай вайны, ураджэнец г. Віцебска. 

10 лістапада – 95 гадоў таму (1927) нарадзілася Занько Аляксандра 

Фёдараўна (1927–1990), Герой Сацыялістычнай 

Працы, ураджэнка г. Лепеля.  
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грамадзянскай вайны, нацыянальна-

рэвалюцыйнай вайны ў Іспаніі (1936–1939 гг.), 

Вялікай Айчыннай вайны, генерал-палкоўнік, 

ураджэнец г. Паставы. 

17 лютага – 70 гадоў таму (1952) нарадзіўся Крываблоцкі Уладзімір 

Васілевіч, беларускі мастак-манументаліст, 

жывапісец, заслужаны дзеяч культуры 

Беларусі, ураджэнец в. Хвалава Пружанскага 

раёна. У. Крываблоцкі зрабіў у вестыбюлі 

Ушацкага музея Народнай славы 

манументальны роспіс на тэмы: «Хлеб 

партызанскі», «Вызваленне», «У імя жыцця на 

зямлі», «Фашызму не прайсці» і «Крах 

фашызму». У 1986 годзе за гэту працу ён 

атрымаў прэмію Ленінскага камсамола 

Беларусі. 

17 лютага – 70 гадоў таму (1952) нарадзіўся Калядзінскі Леанід 

Уладзіміравіч, беларускі археолаг, кандыдат 

гістарычных навук, дацэнт, ураджэнец г. 

Мінска. Праводзіў археалагічныя раскопкіў 

Віцебску. Аўтар кнігі «Верхний замок Витебска 

(IX–XVIII вв.)». 

18 лютага – 100 гадоў таму (1922) нарадзіўся Лебедзеў Мікалай 

Іванавіч, гісторык, кандыдат гістарычных 

навук, ураджэнец в. Загарадна Віцебскага 

павета (зараз Лёзненскі раён). 

18 лютага – 100 гадоў таму (1922) нарадзіўся Савіцкі Міхаіл 

Андрэевіч (1922–2010), народны мастак БССР, 

Герой Беларусі (2006), ураджэнец в. Звянячы 

Талачынскага раёна. 

1 лістапада – 75 гадоў таму (1947) адкрыўся анкалагічны кабінет 

пры паліклініцы імя Кагановіча ў Віцебску, 

цяпер – Віцебскі абласны клінічны 

анкалагічны дыспансер. 

2 лістапада – 305 гадоў таму (1717) нарадзіўся Вырвіч Караль (1717–

1793), гісторык, педагог, філосаф, ураджэнец 

Браслаўскага павета. 

2 лістапада – 125 гадоў таму (1897) нарадзіўся Дарвішаў Віктар 

Андрэевіч (1897–1951), расійскі і беларускі 

рэжысёр. Ураджэнец Украіны. У 1933–1938 

гг. мастацкі кіраўнік БДТ-2 у Віцебску. 

3 лістапада – 140 гадоў таму (1882) нарадзіўся Масалкоў Якаў 

Дзмітрыевіч (1882–1931), матрос-

рэвалюцыянер Балтыйскага флоту, удзельнік 

Кранштацкага мяцяжу, ураджэнец в. Чачнева 

Аршанскага пав., (цяпер Талачынскі раён). 

6 лістапада – 110 гадоў таму (1912) нарадзіўся Шаура Васіль 

Філімонавіч (1912–2007), дзяржаўны і 

партыйны дзеяч Беларусі, ураджэнец 

в. Гарадчэвічы Лепельскага раёна. 

7 лістапада – 210 гадоў таму (1812) у Оршы падчас адступлення ад 

Масквы знаходзіўся Напалеон. 

7 лістапада – 210 гадоў таму (1812) адбылася Віцебская бітва (26.10 

па старым стылі) у Віцебску і яго ваколіцах 

паміж рускім адміралам В. І. Гарпе з Асобнага 

пяхотнага коруса генерала П. Х. Вітгенштэйна і 

французскім гарнізонам горада пад 

камандаваннем генерала Ф. Пужэ. 

7 лістапада – 105 гадоў таму (1917) нарадзіўся Сабашнікаў Ананій 

Васілевіч (1917–2003), Герой Савецкага 
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68 18 лютага – 80 гадоў таму (1942) нарадзіўся Макарэвіч Мікалай 

Анатолевіч, беларускі хімік, доктар хімічных 

навук, прафесар, заслужаны дзеяч адукацыі 

Рэспублікі Беларусь, ураджэнец в. Зялёная 

Талачынскага раёна. 

18 лютага – 80 гадоў таму (1942) нарадзіўся Бязбожны Дзмітрый 

Васілевіч, работнік культуры, лаўрэат Прэміі 

Федэрацыі прафсаюзаў Беларусі. У 1987–2005 

гадах – дырэктар Палаца культуры прафсаюзаў 

(з 1996 г. Культурна-дзелавога центра ААТ 

«КІМ») у Віцебску. 

19 лютага – 255 гадоў таму (1767) нарадзіўся Пешка Юзаф (1767–

1831), польскі жывапісец, прадстаўнік 

класіцызму, аўтар 12 акварэляў канца 18 – 

пачатку 19 стст. з відамі Віцебска. 

19 лютага – 210 гадоў таму (1812) нарадзіўся Падбярэскі (Друцкі-

Падбярэскі) Рамуальд Андрэевіч (1812–1856), 

беларускі і польскі выдавец, публіцыст, 

фалькларыст. Запісваў вясельныя песні 

Віцебшчыны. 

20 лютага – 75 гадоў таму (1947) нарадзіўся Мазынскі Валерый 

Яўгенавіч, рэжысёр, заслужаны дзеяч 

мастацтваў БССР, галоўны рэжысёр 

Беларускага тэатра імя Я. Коласа (1976–1989) 

(цяпер Нацыянальны акадэмічны драматычны 

тэатр імя Якуба Коласа). 

22 лютага – 120 гадоў таму (1902) нарадзіўся Худалееў Рыгор 

Аляксандравіч (1902–1964), Герой Савецкага 

Саюза, удзельнік вызвалення г. п. Шуміліна і 

работнікаў гандлю, спажывецкай кааперацыі і 

прадрымальніцтва. 

31 кастрычніка – 70 гадоў таму (1952) нарадзілася Круцікава Вера 

Іванаўна, беларускі трэнер (скачкі на 

батуце), майстар спорту СССР, заслужаны 

трэнер Беларусі, ураджэнка г. Віцебска. 

 

 
240 гадоў таму (1782) канцлер А. Сапега прадаў Дубровенскае графства 

князю Р. Пацёмкіну. 

210 гадоў таму (1812) М. І. Кутузаў адпачываў у в. Ланенка 

Дубровенскага раёна. 

80 гадоў таму (1942) пачалася Бягомльская аперацыя (баі беларускіх 

партызан па вызваленні ад нямецка-фашысцкіх захопнікаў тэрыторыі 

Бягомльскага раёна ў лістападзе–снежні). 

1 лістапада – 120 гадоў нарадзіўся Дземяшкевіч Адам Станіслававіч 

(1902–1962), генерал-лейтэнант авіяцыі, 

ураджэнец г. Оршы. 

1 лістапада –  95 гадоў таму (1927) у Полацку адкрыты акружны суд. 

1 лістапада – 80 гадоў таму (1942) нарадзіўся Русецкі Аркадзь 

Уладзіміравіч (1942–2021), партыйны і 

дзяржаўны дзеяч, вучоны, гісторык, культуролаг, 

доктар гістарычных навук, прафесар, кандыдат 

філасофскіх навук, рэктар ВДУ імя 

П. М. Машэрава (1997–2009 гг.), ураджэнец 

в. Гіравічы Валожынскага раёна Мінскай 

вобласці. 
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г. п. Бешанковічы. Ураджэнец в. Ізабеліна 

Магілёўскай вобласці. 

23 лютага – 115 гадоў таму (1907) нарадзіўся Валенцік Дзмітрый 

Данілавіч (1907–1969), Герой Савецкага Саюза, 

лётчык, ураджэнец в. Райкова Полацкага раёна. 

23 лютага – 75 гадоў таму (1947) нарадзіўся Падгайчэнка Аляксандр 

Аляксандравіч, прафсаюзны работнік, працаваў 

старшынёй Гродзенскай абласной арганізацыі 

Беларускага прафсаюза работнікаў адукацыі і 

навукі, ураджэнец в. Іканкі Чашніцкага раёна. 

24 лютага – 360 гадоў таму (1662) нарадзіўся Карскі Мацей (1662–

1717), польскі філосаф, прававед, ураджэнец 

Польшчы. Прафесар рыторыкі ў Полацку і 

Варшаве, выкладчык філасофіі ў Полацку, 

рэктар Полацкага калегіума. 

24 лютага – 30 гадоў таму (1992) адкрыўся Аршанскі музей 

драўлянай скульптуры разьбяра С. С. Шаўрова, 

філіял Музейнага комплексу гісторыі і 

культуры Аршаншчыны. 

27 лютага – 220 гадоў таму (1802) утворана Віцебская губерня, 

адміністрацыйна-тэрытарыяльная адзінка ў 

Расійскай імперыі, РСФСР і БССР з цэнтрам у 

Віцебску. 

27 лютага – 145 гадоў таму (1877) нарадзіўся Гайдабураў Павел 

Паўлавіч (1877–1960), рускі акцёр, рэжысёр, 

тэатральны дзеяч, ураджэнец г. Санкт-

Пецярбурга. Выступаў у Полацку, Мінску, 

Віцебску, Барысаве. 

27 лютага – 115 гадоў таму (1907) нарадзіўся Альсмік Пётр Іванавіч 

(1907–1992), Герой Сацыялістычнай Працы, 

29 кастрычніка – 75 гадоў таму (1947) у Полацку быў адкрыты 

педагагічны інстытут. У 1958 г. аб’яднаны з 

Віцебскім педінстытутам. 

29 кастрычніка – 70 гадоў таму (1952) нарадзіўся Лызікаў Анатоль 

Мікалаевіч, беларускі вучоны ў галіне 

хірургіі, доктар медыцынскіх навук, 

прафесар, выдатнік аховы здароўя 

Рэспублікі Беларусь, ураджэнец г. Віцебска. 

30 кастрычніка – 110 гадоў таму (1912) нарадзіўся Марозаў Дзмітрый 

Кузьміч (1912–1981), Герой Савецкага 

Саюза, ураджэнец в. Казіміраўка 

Гомельскай вобласці. Вызначыўся пры 

абароне паўднёвага ўсходу Віцебска. 

30 кастрычніка – 105 гадоў таму (1917) нарадзіўся Усаў Андрэй 

Міхайлавіч (1917–1986), кавалер ордэна 

Леніна, удзельнік Вялікай Айчыннай вайны, 

ураджэнец в. Барсукі Сенненскага павета 

(Дубровенскі раён). У жніўні 1941 года ў 

танкавым баі пад Гатчынай падбіў 22 

нямецкія танкі, яго імя занесена ў 

Залатую кнігу Санкт-Пецярбурга. 

30 кастрычніка – 70 гадоў таму (1952) нарадзілася Алесіч Лілія 

Мікалаеўна, беларуская спартсменка 

(стральба кулявая, пісталет), чэмпіёнка 

СССР (1973 г.), ураджэнка г. Віцебска. 

30 кастрычніка – 60 гадоў таму (1962) нарадзіўся Петрачоў Віктар 

Леанідавіч, прафсаюзны работнік, 

ураджэнец г. п. Лоева Гомельскай вобласці. 

З лютага 1999 года – старшыня Віцебскай 

абласной арганізацыі Беларускага прафсаюза 
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беларускі вучоны ў галіне селекцыі раслін, 

доктар сельскагаспадарчых навук, акадэмік 

НАН Беларусі, ураджэнец в. Выдрэя 

Лёзненскага раёна. 

28 лютага – 85 гадоў таму (1937) нарадзілася Залеская Галіна 

Адамаўна, беларускі фізік, доктар фізіка-

матэматычных навук, ураджэнка Сенненскага 

раёна. 

29 лютага – 130 гадоў таму (1892) нарадзіўся Батрак Іван (сапр. 

Казлоўскі Іван Андрэевіч) (1892–1943), рускі 

паэт і перакладчык, удзельнік рэвалюцыйнага 

руху, ураджэнец в. Малае Гальцава 

Талачынскага раёна. 

 

 
105 гадоў таму (1917) у Паставах утвораны Савет салдацкіх і сялянскіх 

дэпутатаў. 

35 гадоў таму (1987) у Віцебску створана мастацкае аб’яднанне 

«Квадрат». Існавала да 16.03.1994 г. 

1 сакавіка – 105 гадоў таму (1917) нарадзіўся Шмакаў Фёдар Іванавіч 

(1917–2009), рэжысёр, народны артыст 

Беларусі, акцёр Нацыянальнага акадэмічнага 

драматычнага тэатра імя Я. Коласа, ураджэнец 

г. Санкт-Пецярбурга. 

1 сакавіка – 75 гадоў таму (1947) нарадзіўся Шадыра Вадзім 

Іосіфавіч, беларускі археолаг, кандыдат 

гістарычных навук, дацэнт, ураджнец г. Пячора 

ВЛКСМ (1943–1944 гг.), ураджэнец 

в. Шчамілаўка Віцебскага павета. 

23 кастрычніка – 75 гадоў таму (1947) нарадзілася Салодкая Надзея 

Стэфанаўна, паэтэса, ганаровы грамадзянін 

г. Полацка, ураджэнка в. Шэркіна 

Лёзненскага раёна. 

24 кастрычніка – 125 гадоў таму (1897) нарадзіўся Галіцкі Кузьма 

Мікітавіч (1897–1973), Герой Савецкага 

Саюза, удзельнік вызвалення Віцебшчыны ў 

Вялікую Айчынную вайну. Ураджэнец 

г. Таганрога, Расія. 

25 кастрычніка – 65 гадоў таму (1957) нарадзіўся Гарбуль Пётр 

Іванавіч, беларускі гісторык, кандыдат 

гістарычных навук, дацэнт, ураджэнец 

в. Юралава Верхнядзвінскага раёна. 

26 кастрычніка – 210 гадоў таму (1812) адбылося вызваленне Віцебска 

ад французскіх войск. 

27 кастрычніка – 95 гадоў таму (1927) нарадзілася Марціновіч Ізабела 

Іванаўна (1927–2021), беларускі юрыст, 

доктар юрыдычных навук, ураджэнка 

г. п. Багушэўск Сенненскага раёна. 

28 кастрычніка – 125 гадоў таму (1897) нарадзіўся Рэйнус Абрам 

Міхайлавіч (1897–1972), вучоны-медык, 

педагог, прафесар, доктар медыцынскіх 

навук, ураджэнец г. Полацка. 

27 кастрычніка – 80 гадоў таму (1942) нарадзіўся Бубала Антон 

Францавіч, краязнавец, педагог, журналіст, 

паэт, перакладчык, ураджэнец в. Гісялёва 

Верхнядзвінскага раёна. 
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(Расія). Вывучае жалезны век і ранняе 

сярэдневякоўе басейнаў Заходняй Дзвіны і 

Дняпра. 

3 сакавіка – 65 гадоў таму (1957) нарадзілася Акуневіч Вольга 

Іванаўна, краязнаўца, музейны работнік, 

ураджэнка г. Віцебска. 

4 сакавіка – 105 гадоў таму (1917) нарадзіўся Радзевіч Казімір 

Іванавіч (1917–1989), Герой Сацыялістычнай 

Працы. З 1953 – слесар Браслаўскай машынна-

трактарнай станцыі, потым слесар Браслаўскага 

раённага аб’яднання «Сельгастэхніка», 

ураджэнец в. Маляўкі Мінскага раёна. 

4 сакавіка – 105 гадоў таму (1917) нарадзіўся Пугаўка Леанід 

Канстанцінавіч (1917–1990), Герой 

Сацыялістычнай Працы, удзельнік Вялікай 

Айчыннай вайны, ураджэнец в. Паўлава 

Глыбоцкага раёна. З 1947 года – старшыня 

Лучайскага, потым Узрэчскага сельсаветаў 

Глыбоцкага раёна. Старшыня калгаса «17 

Верасня» Глыбоцкага раёна (1951–1981). 

4 сакавіка – 100 гадоў таму (1922) нарадзіўся Вінер Леанід Леанідавіч 

(1922–1944), Герой Савецкага Саюза, удзельнік 

вызвалення Віцебскай вобласці ў Вялікую 

Айчынную вайну, ураджэнец г. Херсон 

(Украіна). 

4 сакавіка – 60 гадоў таму (1962) нарадзілася Яснова Алёна 

Уладзіміраўна, беларуская мастачка 

дэкаратыўна-прыкладнога мастацтва, 

ураджэнка г. Санкт-Пецярбурга. З 1981 года 

жыве ў Віцебску. 

21 кастрычніка – 120 гадоў таму (1902) нарадзіўся Падалец Дзмітрый 

Паўлавіч (1902–1967) адзін з кіраўнікоў 

партызанскага руху ў Віцебскай вобласці ў 

Вялікую Айчынную вайну, ураджэнец 

Чашніцкага раёна. 

21 кастрычніка – 110 гадоў таму (1912) нарадзіўся Федасееў Міхаіл 

Мікітавіч (1912–1987), беларускі мастак, 

археолаг і этнограф, ураджэнец г. Мінска. 

Прымаў удзел у этнаграфічных і 

археалагічных экспедыцыях і раскопках 

Полацка. 

21 кастрычніка – 85 гадоў таму (1937) нарадзіўся Бабенка Эрнст 

Міхайлавіч (1937–2019), вучоны ў галіне 

хімічнай тэхналогіі паліва, доктар хімічных 

навук, прафесар, былы рэктар Наваполацкага 

палітэхнічнага інстытута, рэктар Полацкага 

ўніверсітэта (1993–2003 гг.). 

22 кастрычніка – 100 гадоў таму (1922) нарадзіўся Салончанка 

Уладзімір Данілавіч (1922–1944), Герой 

Савецкага Саюза, удзельнік вызвалення 

Віцебскай вобласці ў Вялікую Айчынную 

вайну. Ураджэнец г. Краснаярска, Расія. 

23 кастрычніка – 110 гадоў таму (1912) нарадзіўся Ліўшыц Хаім 

Майсеевіч (1912–1994), жывапісец, педагог, 

ураджэнец г. Віцебска. 

23 кастрычніка – 105 гадоў таму (1917) нарадзіўся Куксёнак Іван 

Архіпавіч (1917 – пасля 1965), адзін з 

кіраўнікоў партызанскага руху ў Віцебскай 

вобласці ў гады Вялікай Айчыннай вайны, 

камандзір партызанскай брыгады імя 
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5 сакавіка – 245 гадоў таму (1777) нарадзіўся Маралёўскі Юзаф 

(1777–1845), паэт, педагог, ураджэнец 

Віцебскай губерні. Быў настаўнікам езуіцкай 

калегіі ў Полацку, працаваў у настаўніцкай 

семінарыі і загадваў манастырскай бібліятэкай 

у Оршы. У 1816–1818 гг. – кіраўнік Полацкай 

акадэміі. 

6 сакавіка – 80 гадоў таму (1942) нарадзіўся Гарбукоў Міхаіл 

Аляксандравіч, беларускі вучоны ў галіне 

заатэхніі і конегадоўлі, доктар сельскагаспадарчых 

навук, ураджэнец в. Несцяры Верхнядзвінскага 

раёна. 

6 сакавіка – 85 гадоў таму (1937) нарадзілася Церашкова Валянціна 

Уладзіміраўна, савецкі касманаўт, першая ў 

свеце жанчына-касманаўт, Герой Савецкага 

Саюза, лётчык-касманаўт СССР, генерал-маёр, 

ганаровы грамадзянін г. Віцебска, ураджэнка с. 

Масленнікава Тутаеўскага раёна Яраслаўскай 

вобласці. 

7 сакавіка – 110 гадоў таму (1912) нарадзіўся Хадкевіч Тарас 

Канстанцінавіч (1912–1975), пісьменнік, 

перакладчык, заслужаны работнік культуры 

Беларусі, ураджэнец в. Шайтарава Дрысенскага 

павета (цяпер Верхнядзвінскі раён). 

8 сакавіка – 105 гадоў таму (1917) нарадзіўся Селіханаў Сяргей 

Іванавіч (1917–1976), беларускі скульптар, 

заслужаны дзеяч мастацтваў БССР,народны 

мастак БССР.Скончыў Віцебскае мастацкае 

вучылішча (мастацкі тэхнікум). 

17 кастрычніка – 115 гадоў таму (1907) нарадзіўся Бумагін Іосіф 

Раманавіч (1907–1945), Герой Савецкага 

Саюза, удзельнік Вялікай Айчыннай вайны, 

ураджэнец г. Віцебска. 

17 кастрычніка – 110 гадоў таму (1912) нарадзіўся Расказаў Аляксандр 

Сямёнавіч (1912–1944), Герой Савецкага 

Саюза, удзельнік вызвалення Віцебскай 

вобласці ў Вялікую Айчынную вайну, 

ураджэнец в. Ігнацьева Уладзімірскай 

вобласці.  

17 кастрычніка – 20 гадоў таму (2002) створана Віцебская абласная 

арганізацыя Беларускага рэспубліканскага 

саюза моладзі. 

18 кастрычніка – 110 гадоў таму (1912) нарадзіўся Мітрафанаў Аляксей 

Рыгоравіч (1912–1988), беларускі археолаг, 

кандыдат гістарычных навук. Вывучаў 

гарадзішча ранняга жалезнага веку 

паўночнай Беларусі, у тым ліку на 

тэрыторыі Віцебскай вобласці. 

20 кастрычніка – 80 гадоў таму (1942) нарадзіўся Бука Вячаслаў 

Ульянавіч, беларускі вучоны ў галіне 

біяхіміі, доктар біялагічных навук, 

прафесар, ураджэнец в. Маркі 

Шаркаўшчынскага раёна. 

20 кастрычніка – 30 гадоў таму (1992) у Докшыцкім раёне адкрыты 

мемарыяльны комплекс «Ходараўка» на 

месцы расстрэлу нямецка-фашысцкімі 

захопнікамі 600 мірных жыхароў і 200 

італьянскіх вайскоўцаў. 

63 118 



  
  

8 сакавіка – 80 гадоў таму (1942) створаны Віцебскі падпольны 

абкам КП(б)Б, дзейнічаў да ліпеня 1944 г. 

8 сакавіка – 80 гадоў таму (1942) створаны Віцебскі падпольны 

абкам ЛКСМБ. Дзейнічаў да 26 чэрвеня 1944 г. 

9 сакавіка – 95 гадоў таму (1927) нарадзіўся Лісіцын Пётр 

Сцяпанавіч (1927–2016), празаік, ураджэнец 

г. Полацка. 

10 сакавіка – 105 гадоў таму (1917) у Друі створаны Савет афіцэрскіх і 

салдацкіх дэпутатаў. 

10 сакавіка –  80 гадоў таму (1942) нарадзіўся Ткачоў Міхаіл 

Аляксандравіч (1942–1992), археолаг, гісторык-

медыявіст, грамадскі дзеяч, доктар 

гістарычных навук, ураджэнец г. Мсціслаў. 

Праводзіў археалагічныя раскопкі ў г. Віцебску 

і на Віцебшчыне. 

10 сакавіка – 15 гадоў таму (2007) адкрыўся музей Полацкага 

гарадскога аддзела ўнутраных спраў. 

12 сакавіка – 85 гадоў таму (1937) нарадзіўся Ціханенка Васіль 

Ерафеевіч, мастак, ураджэнец г. Віцебска. 

13 сакавіка – 125 гадоў таму (1897) нарадзіўся Арцімовіч Станіслаў 

Іосіфавіч (1897–1974), мастак і краязнавец, 

ураджэнец в. Орцы Мёрскага раёна. 

13 сакавіка – 120 гадоў таму (1902) нарадзіўся Фёдараў Аляксандр 

Іванавіч (1902–1987), беларускі вучоны ў галіне 

ветэрынарнай медыцыны. Працаваў у Віцебскім 

ветэрынарным інстытуце (1955–1981 гг.). 

13 сакавіка – 115 гадоў таму (1907) нарадзіўся Штыкаў Цярэнцій Фаміч 

(1907–1964), савецкі партыйны і дзяржаўны 

дзеяч, дыпламат. У Вялікую Айчынную вайну – 

член ваеннага савета Ленінградскага, 

удзельнік вызвалення Оршы ад нямецка-

фашысцкіх захопнікаў, ураджэнец с. Туарма 

Самарскай вобл., Расія. 

14 кастрычніка – 70 гадоў -таму (1952) нарадзіўся Матрэвіч Уладзімір 

Паўлавіч, вучоны, доктар гістарычных 

навук, прафесар, ураджэнец г. Полацка. 

14 кастрычніка – 65 гадоў -таму (1957) нарадзіўся Фалей Генадзь 

Аляксандравіч, беларускі мастак 

дэкаратыўна-прыкладнога мастацтва 

(габелен, ручное ткацтва, аб'ёмны 

тэкстыль), педагог, ураджэнец в. Задзвея 

Баранавіцкага раёна. Жыве ў Віцебску. 

15 кастрычніка –  75 гадоў таму (1947) нарадзіўся Бялоў Мікалай 

Адамавіч, партыйны і гаспадарчы дзеяч 

Віцебскай вобласці, ураджэнец в. Падлужжа 

Глускага раёна Магілёўскай вобласці. З 

1972 года – на савецкай і партыйнай рабоце 

ў Віцебску.Лаўрэат ганаровага звання 

«Чалавек года Віцебшчыны-2011». 

16 кастрычніка –  85 гадоў таму (1937) нарадзілася Сяргеева Галіна 

Гаўрылаўна, гісторык, кандыдат 

гістарычных навук, ураджэнка Сенненскага 

раёна. 

16 кастрычніка –  65 гадоў таму (1957) нарадзіўся Сокалаў-Воюш 

Сяржук (сапр. Сокалаў Сяргей Анатолевіч), 

пісьменнік, ураджэнец в. Астроўшчына 

Полацкага раёна. 

17 кастрычніка – 210 гадоў таму (1812) адбылася бітва з французскімі 

войскамі каля г. Полацка. 
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Волхаўскага, Карэльскага, 1-га Далёкаўсходніх 

франтоў, Прыморскай групы войск, ураджэнец 

хутара Любкі Гарадоцкага павета. 

13 сакавіка – 85 гадоў таму (1937) нарадзіўся Шмыроў Расціслаў 

Мінаевіч (1937–1995), беларускі акцёр, 

сцэнарыст, ураджэнец в. Заполле Віцебскага 

раёна. 

13 сакавіка – 75 гадоў таму (1947) нарадзіўся Панамарэнка Яўген 

Георгіевіч, беларускі акварэліст, ураджэнец 

г. Брагін Гомельскай вобласці. Жыве ў 

Наваполацку. 

14 сакавіка – 120 гадоў таму (1902) нарадзіўся Малчанаў Павел 

Сцяпанавіч (1902–1977), акцёр тэатра і кіно, 

рэжысёр, народны артыст Беларусі, народны 

артыст СССР, акцёр і мастацкі кіраўнік 

Беларускага тэатра імя Я. Коласа, дзе працаваў 

з перапынкамі ў 1926–1951 гг. 

14 сакавіка – 115 гадоў таму (1907) нарадзілася Мацэнка Марыя 

Ільінічна (1907–1982), Герой Сацыялістычнай 

Працы,удзельніца партызанскага руху ў 

Вялікую Айчынную вайну, член бюро 

падпольнага Віцебскага гаркама КПБ,ганаровая 

грамадзянка г. Віцебска, ураджэнка г. Віцебска. 

14 сакавіка – 100 гадоў таму (1922) нарадзіўся Ткачонак Анатоль 

Аляксеевіч (1922–1994), графік, ураджэнец 

в. Селішча Бешанковіцкага раёна. 

15 сакавіка – 300 гадоў таму (1722) нарадзіўся Лянкевіч Габрыэль 

(1722–1798), каталіцкі рэлігійны дзеяч, 

архітэктар, педагог, ураджэнец Полацкага 

ваяводства. 

рэвалюцыйнага руху, публіцыст, гісторык, 

ураджэнец в. Мікуліна Аршанскага пав. 

Магілёўскай губ. (цяпер Талачынскі раён). 

10 кастрычніка – 85 гадоў таму (1937) нарадзіўся Барадуля Валянцін 

Аляксеевіч (1937–2020), беларускі вучоны ў 

галіне цеплаэнергетыкі, доктар тэхнічных 

навук, прафесар, ураджэнец г. п. Копысь 

Аршанскага раёна. 

10 кастрычніка – 85 гадоў таму (1937) нарадзіўся Анціпаў Канстантін 

Мікалаевіч (1937–?), краязнаўца, ураджэнец 

г. Вольска Саратаўскай вобласці. 

Даследаваў жыццё і дзейнасць славутых 

асоб, лёс якіх звязаны з Полаччынай. 

10 кастрычніка – 70 гадоў таму (1952) нарадзіўся Горскі Аляксандр 

Фёдаравіч, прафсаюзны работнік, 

ураджэнец в. Туржэц Полацкага раёна. 

12 кастрычніка – 165 гадоў таму (1857) нарадзіўся Кандраценка Раман 

Ісідаравіч (1857–1914),расійскі ваенны 

дзеяч, генерал-лейтэнант, ураджэнец 

г. Тбілісі (Грузія). Скончыў Полацкі кадэцкі 

корпус. 

13 кастрычніка 55 гадоў таму (1967) загадам Львоўскага ўпраўлення 

магістральных нафтаправодаў «Дружба» ад 

13 кастрычніка 1967 года № 363 утворана 

Полацкае ўпраўленне нафтаправода 

«Дружба». З 29 лістапада 1991 года 

перайменавана ў Наваполацкае прадпрыемства 

па транспарце нафты «Дружба». 

14 кастрычніка – 115 гадоў таму (1907) нарадзіўся Кузняцоў Рыгор 

Ільіч (1907–1974), Герой Савецкага Саюза, 
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15 сакавіка – 160 гадоў таму (1862) нарадзіўся Вярэнька Францішак 

Леапольдавіч (1862–1892), краязнавец і 

археолаг, складальнік археалагічных карт, схем 

гарадзішчаў і замчышчаў, ураджэнец маёнтка 

Пуцілкавічы (цяпер вёска ва Ушацкім раёне). 

15 сакавіка – 120 гадоў таму (1902) нарадзіўся Кліменка Максім 

Аляксандравіч (1902–1992), Герой 

Сацыялістычнай Працы, камісар партызанскай 

брыгады імя М. Калініна, старшыня калгаса імя 

В. Чапаева. 

15 сакавіка – 105 гадоў таму (1917) у Полацку створаны Савет рабочых 

і салдацкіх дэпутатаў. 

15 сакавіка – 65 гадоў таму (1957) нарадзілася Зуева Ларыса 

Міхайлаўна, майстар дэкаратыўна- 

прыкладнога мастацтва, ураджэнка г. Оршы. 

16 сакавіка – 190 гадоў таму (1832) нарадзіўся Ромер Альфрэд Ізідар 

(1832–1897), мастак, мастацтвазнавец. 

Выконваў роспіс храмаў у в. Камаі Пастаўскага 

раёна. 

16 сакавіка – 125 гадоў таму (1897) нарадзіўся Санкоўскі Іосіф 

Іўсцінавіч (1897–1962), генерал-лейтэнант, 

ураджэнец Мёрскага раёна. 

16 сакавіка – 95 гадоў таму (1927) нарадзіўся Галаван Васіль 

Цімафеевіч, дзяржаўны дзеяч Беларусі, 

ураджэнец в. Аксянці Чашніцкага раёна. 

17 сакавіка – 425 гадоў таму (1597) Віцебску дадзена самакіраванне па 

Магдэбургскім праве. 

17 сакавіка – 425 гадоў таму (1597) Віцебск атрымаў герб. 

17 сакавіка – 105 гадоў таму (1917) нарадзіўся Жданаў Аляксей 

Мітрафанавіч (1917–1944), Герой Савецкага 

пісьменнік, журналіст, педагог, доктар 

філалагічных навук, прафесар, ураджэнец 

г. Сянно.  

4 кастрычніка – 65 гадоў таму (1957) была ўтворана Віцебская 

абласная арганізацыя Беларускага 

прафсаюза работнікаў гандлю. З 2019 г. – 

Віцебская абласная арганізацыя беларускага 

прафсаюза работнікаў гандлю, 

спажывецкай кааперацыі і 

прадпрымальніцтва. 

5 кастрычніка – 100 
гадоў 

таму (1922) нарадзілася Каралько Ніна 

Міхайлаўна (1922–2016), беларускі народны 

майстар у галіне мастацкага ткацтва, 

ураджэнка в. Кошалева Навагрудскага 

раёна. З 1985 года жыла ў г. Гарадок, 

актыўна займалася ткацтвам паясоў. 

6 кастрычніка –  95 гадоў -таму (1927) адбыўся I з’езд работніц і 

сялянак, членаў Саветаў Віцебскай акругі. 

8 кастрычніка – 110 гадоў таму (1912) нарадзіўся Даўбешкін Пётр 

Лукіч (1912–1943), Герой Савецкага Саюза, 

удзельнік Вялікай Айчыннай вайны, 

ураджэнец в. Паўлавічы Віцебскага раёна. 

9 кастрычніка –  65 гадоў таму (1957) нарадзілася Кунцэвіч Зінаіда 

Сцяпанаўна, беларускі вучоны ў галіне 

педагогікі, доктар педагагічных навук, 

дацэнт. З 1983 года выкладае ў Віцебскім 

дзяржаўным медыцынскім універсітэце, 

ураджэнка г. Віцебска. 

10 кастрычніка – 140 гадоў таму (1882) нарадзіўся Брэслаў Барыс 

Абрамавіч (1882–1943), удзельнік 
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Саюза, удзельнік вызвалення Віцебскай 

вобласці, ураджэнец с. Круглае Белгарадскай 

вобласці (Расія). 

17 сакавіка – 85 гадоў таму (1937) нарадзіўся Сяркуцьеў Генадзь 

Васілевіч (1937–2016), беларускі вучоны ў 

галіне педагогікі, прафесар, заслужаны 

работнік адукацыі Беларусі, ураджэнец 

г. Оршы. 

18 сакавіка – 110 гадоў таму (1912) нарадзіўся Трутко Рыгор Ягоравіч 

(1912–2001), краязнавец, ураджэнец 

г. Дуброўна. 

18 сакавіка – 30 гадоў таму (1992) адкрыты Віцебскі мастацкі музей, 

філіял Віцебскага абласнога краязнаўчага 

музея. 

20 сакавіка – 100 гадоў таму (1922) нарадзіўся Караткевіч Аляксандр 

Цімафеевіч (1922–2005), гісторык і педагог, 

кандыдат гістарычных навук, прафесар, 

ураджэнец в. Стрыжава Бешанковіцкага раёна. 

21 сакавіка – 105 гадоў таму (1917) у Віцебску створаны Савет рабочых 

і салдацкіх дэпутатаў. 

22 сакавіка – 100 гадоў таму (1922) нарадзілася Конанава Марыя 

Сцяпанаўна (1922–1977), дзяржаўны дзеяч 

Беларусі, ураджэнка г. Полацка. З 1946 года 

працавала на Аршанскім ільнокамбінаце 

інжынерам-нарміроўшчыкам, потым начальнікам 

аддзела працы і зарплаты, пазней займала пасаду 

намесніка дырэктара. 

23 сакавіка – 125 гадоў таму (1897) нарадзіўся Русецкі Вікенцій 

Данатавіч(1897–1989), ваенны дзеяч, генерал-

маёр, удзельнік грамадзянскай і Вялікай 

каледж імя Ф. Скарыны.Сучасная назва – Полацкі каледж установы 

адукацыі «Віцебскі дзяржаўны ўніверсітэт імя П. М. Машэрава». 

75 гадоў таму (1947) заснавана дзіцячая бібліятэка-філіял № 1 у 

г. Чашнікі. 

50 гадоў таму (1972) заснавана дзіцяча-юнацкая школа алімпійскага 

рэзерву пярвічнай арганізацыі ААТ «Нафтан» Белхімпрафсаюза як 

ДЮСШ па лёгкай атлетыцы. З 1984 г. – ДЮСШ прафкама ВА 

«Наваполацкнафтааргсінтэз». З верасня 2006 г. – сучасная назва. 

25 гадоў таму (1997) на Гарадоччыне прайшлі першыя Вераніцынскія 

чытанні. 

15 гадоў таму (2007) заснавана праграма тэлебачання «Паставы-ТВ». 

1 кастрычніка – 410 гадоў таму (1612) нарадзіўся Храпавіцкі Ян 

Антоній (1612–1685), дзяржаўны дзеяч 

Рэчы Паспалітай, віцебскі ваявода, аўтар 

вядомага «Дыярыуша», ураджэнец вёскі 

Падбярэззе (цяпер у Віцебскім раёне). 

1 кастрычніка – 75 гадоў таму (1947) нарадзіўся Леках Сямён 

Навумавіч, вучоны ў галіне металургіі, 

доктар тэхнічных навук, заслужаны 

вынаходнік Беларусі, ураджэнец 

г. Глыбокае. 

2 кастрычніка – 95 гадоў таму (1927) нарадзіўся Прыбыткін Пётр 

Аўрамавіч (1927–2005), археолаг, 

краязнавец, ураджэнец в. Кавалёўка 

Клімавіцкага раёна Магілёўскай вобласці. 

Удзельнічаў у даследаванні стаянак 

каменнага і бронзавага вякоў Крывіна каля 

1, 2 каля в. Галоўск Сенненскага раёна. 

3 кастрычніка – 85 гадоў таму (1937) нарадзіўся Радкевіч Яўген 

Рыгоравіч (1937–1999), беларускі 
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Айчыннай войнаў, кавалер ордэна Леніна, 

ураджэнец в. Кавалеўшчына Дрысенскага 

павета (цяпер у Верхнядзвінскім раёне). 

24 сакавіка – 955 гадоў таму (1067) у летапісах з’яўляюцца першыя 

звесткі пра Оршу. 

25 сакавіка – 60 гадоў таму (1962) у Віцебску адкрыўся новы 

авіямаршрут Віцебск – Масква (лайнер «Іл-

14»). Працягласць палёту – 1 гадзіна 30 хвілін. 

26 сакавіка – 95 гадоў таму (1927) у Віцебску знаходзіўся Уладзімір 

Маякоўскі. 

27 сакавіка – 115 гадоў таму (1907) нарадзілася Абушэнка Клаўдзія 

Амосаўна (1907–1982), прафсаюзны дзеяч, 

ураджэнка в. Гародна Расонскага раёна. 

27 сакавіка – 95 гадоў таму (1927) нарадзілася Данілава Аляксандра 

Юр’еўна (1927–2001), беларускі архітэктар, 

заслужаны архітэктар Беларусі. У 1951–1988 гг. 

працавала ў інстытуце «Віцебскграмадзянпраект». 

Ураджэнка Украіны. 

27 сакавіка – 80 гадоў таму (1942) нарадзіўся Дураў Валерый 

Паўлавіч (1942–2003), беларускі графік, 

ураджэнец г. Дзяржынск Горкаўскай вобласці. 

Жыў у Віцебску. 

28 сакавіка – 80 гадоў таму (1942) адбыўся Курынскі бой партызанскіх 

атрадаў Д. Ф. Райцава і А. П. Дзіка супраць 

нямецка-фашысцкіх захопнікаў у межах вёсак 

Курына, Платы і рабочага пасёлка Ноўка 

Суражскага (цяпер Віцебскага) раёна. 

28 сакавіка – 70 гадоў таму (1952) нарадзіўся Марковіч Аляксандр 

Мікалаевіч (1952–2002), журналіст, галоўны 

г. Віцебска, старшыня Віцебскай гарадской 

арганізацыі Беларускага грамадскага 

аб’яднання ветэранаў, лаўрэат ганаровага 

звання «Чалавек года Віцебшчыны-2016», 

ураджэнка г. п. Багушэўск Сенненскага 

раёна. 

27 верасня – 120 гадоў таму (1902) нарадзілася Панкова Соф’я 

Сяргееўна (1902–1942), дзеяч рэвалюцыйнага 

руху ў Заходняй Беларусі, адна з кіраўнікоў 

Віцебскага патрыятычнага падполля ў гады 

Вялікай Айчыннай вайны. Ураджэнка 

в.Міхаліна Гродзенскай губерні. 

28 верасня – 80 гадоў таму (1942) адбыўся Ушацкі бой 

партызанскіх брыгад Чашніцкай «Дубава» і 

М. М. Нікіціна па разгроме нямецка-

фашысцкага гарнізона ў г. п. Ушачы. 

30 верасня – 160 гадоў таму (1862) пачаў дзейнасць Віцебскі 

Цэнтральны архіў старажытных грамат, 

першы ў Беларусі гістарычны архіў. 

30 верасня – 60 гадоў таму (1962) нарадзіўся Карызна Уладзімір 

Уладзіміравіч, беларускі кампазітар, 

ураджэнец аг. Опса Браслаўскага раёна. 

 

 

 
150 гадоў таму (1872) заснавана Полацкая настаўніцкая семінарыя. У 

1918 г. пераўтворана ў педагагічны тэхнікум. З 1994 г. – педагагічны 
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рэдактар газеты «Полацкі веснік» (1998–2002), 

ураджэнец г. п. Ушачы. 

28 сакавіка – 55 гадоў таму (1967) адбылася 1 абласная канферэнцыя 

прафсаюза рабочых лясной, папяровай і 

дрэваапрацоўчай прамысловасці. На ёй быў 

утвораны Віцебскі абкам прафсаюзаў. 

30 сакавіка – 105 гадоў таму (1917) у Віцебску створана прафсаюзная 

арганізацыя. 

30 сакавіка – 100 гадоў таму (1922) нарадзілася Давыдава Ніна 

Максімаўна (1922–1943), член Обальскай 

падпольнай арганізацыі «Юныя мсціўцы». 

Пасмяротна ўзнагароджана ордэнам Айчыннай 

вайны І ступені. 

 

 
105 гадоў таму (1917) заснавана Цэнтральнае бюро прафсаюзаў Віцебскай 

губерні па ініцыятыве секцыі працы пры Савеце рабочых дэпутатаў. 

30 ліпеня 1917 года – пераўтворана ў Савет прафсаюзаў. 

105 гадоў таму (1917) пачала выходзіць вайсковая газета «Голос III 

Армии» ў Полацку на рускай мове. 

80 гадоў таму (1942) у гады Вялікай Айчыннай вайны заснавана 

партызанская брыгада «Аляксея» пад камандаваннем А. Ф. Данукалава 

80 гадоў таму (1942) пачала дзейнічаць Обальская камсамольская 

арганізацыя «Юныя мсціўцы». 

45 гадоў таму (1977) заснавана бібліятэка-філіял № 14 імя У. Караткевіча 

ДУ «Цэнтралізаваная бібліятэчная сістэма г. Віцебска». 

1996 гг. працавала ў Віцебскім дзяржаўным 

медыцынскім універсітэце. Ураджэнка 

г. Пінска. 

24 верасня – 70 гадоў таму (1952) нарадзілася Ліхачова Таццяна 

Уладзіміраўна, беларуская актрыса, 

заслужаная артыстка Рэспублікі Беларусь, 

ураджэнка г. Валожына Мінскай вобласці. З 

1972 года – актрыса, вядучы майстар сцэны 

Нацыянальнага акадэмічнага драматычнага 

тэатра імя Я. Коласа. 

25 верасня – 100 гадоў таму (1922) нарадзіўся Пілатовіч Станіслаў 

Антонавіч (1922–1986), партыйны і 

дзяржаўны дзеяч, дыпламат, ураджэнец 

в. Барок Пухавіцкага раёна. У1962–1965 гг. – 

сакратар Віцебскага абкама КПБ. 

25 верасня – 90 гадоў таму (1932) нарадзіўся Яцко Мікалай 

Антонавіч, беларускі вучоны ў галіне 

жывёлагадоўлі, доктар сельскагаспадарчых 

навук, прафесар, ураджэнец в. Харакова 

Бешанковіцкага (цяпер Шумілінскага) раёна. 

26 верасня – 120 гадоў таму (1902) нарадзіўся Люднікаў Іван Ільіч 

(1902–1976), генерал-палкоўнік, Герой 

Савецкага Саюза, ганаровы грамадзянін 

г. Віцебска, удзельнік вызвалення 

Віцебшчыны, ураджэнец п. Крывая Каса 

(цяпер п. Сядова Данецкай вобл.). 

26 верасня – 70 гадоў таму (1952) нарадзілася Аленская Ларыса 

Канстанцінаўна, старшыня каардынацыйнага 

Савета арганізацыйных структур грамадскіх 

аб’яднанняў і палітычных партый  
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30 гадоў таму (1992) пачала выдавацца Наваполацкая гарадская газета 

«Новая газета» (цяпер «Новополоцк сегодня»). 

1 красавіка –  160 гадоў таму (1862) нарадзіўся Багдановіч Адам 

Ягоравіч (1862–1940), этнограф, 

фалькларыст, мовазнавец. Пісаў пра Чашнікі, 

Лукомль, Чарэю і іншыя месцы Віцебскай 

губерні. 

1 красавіка –  100 гадоў таму (1922) нарадзіўся Антонаў Аляксей 

Гаўрылавіч (1922–1990), Герой 

Сацыялістычнай Працы, ураджэнец в. Вымна 

Віцебскага раёна. Працаваў у Лёзненскім 

раёне загадчыкам Высачанскага 

медыцынскага ўчастка. 

2 красавіка –  245 гадоў таму (1777) створаны Полацкі павет у 

Полацкай губерні. З 23.12.1796 г. – у 

Беларускай. З 11.03.1802 г. – у Віцебскай. 

17 ліпеня 1924 г. – скасаваны, тэрыторыя 

ўключана ў Полацкую акругу. 

2 красавіка –  245 гадоў таму (1777) утвораны Суражскі павет у 

складзе Полацкай губерні. Скасаваны ў 1796 

годзе, адноўлены ў 1802 годзе ў складзе 

Віцебскай губерні. 

2 красавіка –  190 гадоў таму (1832) нарадзіўся Баброўскі Павел 

Восіпавіч (1832–1905), гісторык і этнограф, 

ураджэнец маёнтка Вака (Вільно). Вучыўся ў 

Полацкім кадэцкім корпусе. 

2 красавіка –  170 гадоў таму (1852) заснаваны Віцебскі Цэнтральны 

архіў старажытных актавых кніг указам 

расійскага імператара Мікалая І «Об 

учреждении в Киеве, Витебске и Вильно 

19 верасня – 55 гадоў таму (1967) заснаваны Нацыянальны Полацкі 

гісторыка-культурны музей-запаведнік як 

гісторыка-археалагічны запаведнік. У 1990 

годзе атрымаў статус рэспубліканскага, у 

1997 годзе быў ператвораны ў Полацкі 

гісторыка-культурны музей-запаведнік, з 

2000 года – сучасная назва. 

20 верасня – 75 гадоў таму (1947) нарадзілася Мдывані Таццяна 

Герасімаўна, беларускі музыказнаўца, 

педагог, доктар мастацтвазнаўства, лаўрэат 

Дзяржаўнай прэміі Беларусі, узнагароджана 

знакам Міністэрства культуры Рэспублікі 

Беларусь «За ўклад у развіццё культуры 

Беларусі», ураджэнка г. Полацка. 

20 верасня – 65 гадоў таму (1957) нарадзіўся Плысаў Віктар 

Фёдаравіч (1957–2010), журналіст, 

краязнаўца, ураджэнец г. Віцебска. 

22 верасня – 80 гадоў таму (1942) нарадзіўся Шумейка Мікалай 

Максімавіч (1942–2016), беларускі фізік-

тэарэтык, доктар фізіка-матэматычных навук, 

прафесар, ураджэнец г. Дуброўна. 

23 верасня – 120 гадоў таму (1902) нарадзіўся Васілёнак Сяргей 

Іванавіч (1902–1982), беларускі 

літаратуразнавец і фалькларыст, ураджэнец 

в. Запруддзе Сенненскага раёна. У 1932–

1934 гг. працаваў у Віцебскім педінстытуце. 

23 верасня – 85 гадоў таму (1937) нарадзілася Эльяшэвіч Алена 

Георгіеўна, беларускі вучоны ў галіне 

фармацэўтычных навук, доктар 

фармацэўтычных навук, прафесар, у 1987–
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центральных архивов для актовых книг 

Западных губерний». 

2 красавіка –  70 гадоў таму (1952) нарадзіўся Цылеў Аляксандр 

Леанідавіч, старшыня Віцебскага абласнога 

аб’яднання прафсаюзаў (2010–2013). 

Ураджэнец г. п. Коханава Талачынскага 

раёна. 

3 красавіка –  80 гадоў таму (1942) нарадзіўся Пратасевіч Пётр 

Іванавіч, старшыня Камітэта па тэлебачанні і 

радыёвяшчанні Віцебскага аблвыканкама, 

генеральны дырэктар Віцебскага абласнога 

тэлерадыёаб’яднання, старшыня Віцебскай 

абласной арганізацыі Беларускага прафсаюза 

работнікаў культуры (1995–2010). Ураджэнец 

в. Козіна Ушацкага раёна. 

4 красавіка –  465 гадоў таму (1557) нарадзіўся Сапега Леў Іванавіч 

(1557–1633), палітычны, грамадскі і ваенны 

дзеяч Вялікага Княства Літоўскага. 

Падканцлер (1585–1589) і канцлер ВКЛ 

(1589–1623), гетман вялікі (з 1625), 

ураджэнец мястэчка Астроўна Віцебскага 

павета (цяпер у Бешанковіцкім раёне). 

4 красавіка –  110 гадоў таму (1912) нарадзіўся Залескі Адам Іосіфавіч 

(1912–2002), беларускі гісторык, этнограф, 

доктар гістарычных навук, прафесар, 

ураджэнец в. Кімейка Сенненскага раёна. 

4 красавіка –  90 гадоў таму (1932) нарадзіўся Якубоўскі Якуб (сапр. 

Якаў Адамавіч; 1932–1998), вучоны-гісторык, 

географ, аўтар гімна беларускіх татар, лаўрэат 

в. Станелевічы Пастаўскага павета Віленскай 

губерні (цяпер у Пастаўскім раёне). 

17 верасня – 120 гадоў таму (1902) нарадзіўся Карасёў Іван 

Нікіфаравіч (1902–1981), дзяржаўны дзеяч 

Беларусі, ураджэнец в. Нядзведзь 

Клімавіцкага раёна Магілёўскай вобласці. З 

красавіка 1946 года – сакратар Віцебскага 

абкама КП(б)Б, 1-ы сакратар Аршанскага 

гаркама КПБ (1950), старшыня Аршанскага 

гарсавета (1958–1959). 

17 верасня – 80 гадоў таму (1942) адбылася Шошынская аперацыя 

(дзеянні партызан па знішчэнні чыгуначнага 

маста праз р. Шоша на чыгуначнай лініі 

Маладзечна – Полацк у Глыбоцкім раёне ў 

гады Вялікай Айчыннай вайны). 

17 верасня – 75 гадоў таму (1947) нарадзіўся Краснадубскі Іван 

Аляксандравіч (1947–2013), беларускі спявак, 

заслужаны артыст Беларусі, ураджэнец 

в. Краўцы Глыбоцкага раёна. 

18 верасня – 75 гадоў таму (1947) нарадзіўся Падшывалаў 

Уладзімір Паўлавіч, беларускі вучоны ў 

галіне геадэзіі, доктар тэхнічных навук, 

прафесар, ураджэнец г. п. Гарадзішча 

Брэсцкай вобласці. Працаваў у Полацкім 

дзяржаўным універсітэце. 

19 верасня – 80 гадоў таму (1942) адбыўся Расонскі бой паміж 

партызанскай брыгадай імя Сталіна і 

нямецка-фашысцкімі захопнікамі ў вёсцы 

(цяпер гарадскі пасёлак) Расоны ў гады 

Вялікай Айчыннай вайны. 
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Дзяржаўнай прэміі Беларусі, ураджэнец 

в. Камаі Пастаўскага раёна. 

4 красавіка –  65 гадоў таму (1957) нарадзілася Вакар Людміла 

Уладзіміраўна, педагог, краязаўца, кандыдат 

мастацтвазнаўства, ураджэнка г. п. Багушэўск 

Сенненскага раёна. 

4 красавіка –  60 гадоў таму (1962) нарадзіўся Хейфец Міхаіл 

Львовіч, беларускі вучоны ў галіне тэхналогіі 

машынабудавання і матэрыялазнаўства, 

доктар тэхнічных навук, прафесар, ураджэнец 

г. Полацка. 

7 красавіка –  75 гадоў таму (1947) нарадзіўся Слаук (Славук) 

Валерый Пятровіч, беларускі графік, педагог, 

прафесар, заслужаны дзеяч мастацтваў 

Рэспублікі Беларусь,ураджэнец г.п. Коханава 

Талачынскага раёна. 

7 красавіка –  70 гадоў таму (1952) створана Бешанковіцкая дзіцячая 

раённая бібліятэка. 

8 красавіка –  80 гадоў таму (1942) у гады Вялікай Айчыннай вайны 

заснавана 1-я Беларуская партызанская 

брыгада пад камандаваннем М. П. Шмырова. 

8 красавіка –  75 гадоў таму (1947) нарадзіўся Башметаў Валерый 

Сцяпанавіч, доктар тэхнічных навук, 

прафесар, рэктар ВДТУ (1993–2016), 

заслужаны работнік адукацыі Рэспублікі 

Беларусь, ураджэнец в. Канец Гарадоцкага 

раёна. 

10 красавіка –  115 гадоў таму (1907) нарадзіўся Матусевіч Іосіф 

Антонавіч (1907–1985), акцёр, народны 

збору матэрыялаў віцебскага калекцыянера 

І. Д. Галькевіча, якое было перададзена 

абласному краязнаўчаму музею.  

10 верасня – 125 гадоў таму (1897) нарадзіўся Пальмбах Аляксандр 

Адольфавіч (1897–1963), савецкі вучоны-

цюрколаг, ураджэнец г. Дрыса Віцебскай 

губерні (цяперг. Верхнядзвінск). 

11 верасня – 115 гадоў таму (1907) нарадзіўся Сікорскі Сяргей 

Іванавіч (1907–1960), Герой Савецкага 

Саюза, арганізатар партызанскага руху на 

тэрыторыі Віцебскай вобласці ў Вялікую 

Айчынную вайну, ураджэнец г. Бабруйска 

Магілёўскай вобласці. 

11 верасня – 95 гадоў таму (1927) нарадзіўся Блюм Уладзімір 

Іванавіч, стваральнік музея лакаматыўнага 

дэпо ў Оршы. 

14 верасня – 110 гадоў таму (1912) нарадзіўся Бірулін Міхаіл 

Фёдаравіч (1912–1999), адзін з кіраўнікоў 

партызанскага руху на тэрыторыі Віцебскай 

вобласці ў гады Вялікай Айчыннай вайны, 

ганаровы грамадзянін г. Віцебска. 

15 верасня – 80 гадоў таму (1942) нарадзіўся Мініцкі Мікалай 

Іосіфавіч, беларускі гісторык, доктар 

гістарычных навук, метадолаг, доўгія гады 

ўзначальваў рэдакцыю часопіса «Гісторыя: 

праблемы выкладання», ураджэнец 

г. Полацка. 

17 верасня – 185 гадоў таму (1837) нарадзіўся Карнацэвіч Іосіф 

Васілевіч (1837–1928), удзельнік паўстання 

1863–1864 гг., медык, ураджэнец 
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артыст Беларусі. З 1928 года працаваў у 

Беларускім тэатры імя Я. Коласа. 

10 красавіка –  85 гадоў таму (1937) нарадзілася Райчонак Ада 

Эльеўна, педагог, краязнаўца, кіраўнік 

культурна-асветніцкага цэнтра імя Я. Драздовіча, 

дырэктар Музея мастацтва і этнаграфіі імя 

Я. Драздовіча (в. Германавічы, Шаркаўшчынскі 

раён), ураджэнка г. Віцебска. 

11 красавіка –  80 гадоў таму (1942) нарадзіўся Шарыпа Пётр 

Пятровіч (1942–2013), беларускі жывапісец, 

педагог, ураджэнец в. Арашкі Аршанскага 

раёна. 

11 красавіка –  75 гадоў таму (1947) нарадзіўся Скобаў Валерый 

Аляксеевіч, майстар па кераміцы, ураджэнец 

в. Далуева Шумілінскага раёна. 

12 красавіка –  135 гадоў таму (1887) нарадзіўся Брэжга Баляслаў 

Рычардавіч (1887–1957), археолаг, гісторык, 

археограф, палеограф, філолаг. Аўтар больш 

як 100 навуковых прац, каля 30 з іх 

прысвечаны гісторыі Віцебска і Полацка. 

12 красавіка –  70 гадоў таму (1952) нарадзіўся Палуэктаў Уладзімір 

Аляксеевіч, беларускі кампазітар, піяніст, 

выкладаў у Наваполацкім музычным 

вучылішчы, ураджэнец г. Дзісна Мёрскага 

раёна. 

13 красавіка –  155 гадоў таму (1867) нарадзіўся Петражыцкі Леў 

Іосіфавіч (1867–1931), прававед і сацыёлаг, 

ураджэнец маёнтка Калантаёва Сенненскага 

павета Віцебскай губерні (цяпер вёска ў 

Сенненскім раёне). 

штабной роты 201-й нямецка-фашысцкай ахоўнай дывізіі з іншага боку 

ля в. Бароўка Лепельскага раёна. 

1 верасня – 100 гадоў таму (1922) нарадзіўся Барашкін Дзмітрый 

Іванавіч (1922–2004), Герой Сацыялістычнай 

Працы, ураджэнец в. Шавелі Лёзненскага 

раёна. 

1 верасня – 85 гадоў таму (1937) нарадзіўся Засценскі Леанід 

Сямёнавіч, вучоны ў галіне лясной 

гаспадаркі, доктар сельскагаспадарчых 

навук, ураджэнец в. Кратуна Аршанскага 

раёна. 

1 верасня – 45 гадоў таму (1977) у Барані адкрыта музычная 

школа. 

1 верасня – 45 гадоў таму (1977) у Оршы адкрыта мастацкая 

школа. 

5 верасня – 100 гадоў таму (1922) нарадзіўся Пшонны Сяргей 

Фаміч (1922–1994), Герой Савецкага Саюза, 

ваенны разведчык, удзельнік Вялікай 

Айчыннай вайны, ураджэнец в. Кушняроўка 

Чашніцкага раёна. 

5 верасня – 75 гадоў таму (1947) нарадзіўся Апанасенка Вячаслаў 

Міхайлавіч (1947–2014), контр-адмірал, 

ураджэнец г. п. Езярышча Гарадоцкага раёна. 

7 верасня – 75 гадоў таму (1947) нарадзіўся Забела Леанід 

Яўгенавіч (1947–2002), беларускі вучоны ў 

галіне матэматыкі, доктар фізіка-

матэматычных навук, ураджэнец г. Оршы. 

9 верасня 30 гадоў 
 

таму (1992) адкрыўся Віцебскі музей 

прыватных калекцый (філіял Віцебскага 

абласнога краязнаўчага музея) на аснове 
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13 красавіка –  70 гадоў таму (1952) нарадзіўся Лысенка Аляксандр 

Паўлавіч, беларускі вучоны ў галіне 

ветэрынарыі, доктар ветэрынарных навук, 

прафесар, ураджэнец г. Віцебска. 

14 красавіка –  120 гадоў таму (1902) нарадзіўся Смушкевіч Якаў 

Уладзіміравіч (1902–1941), савецкі 

военачальнік, двойчы Герой Савецкага 

Саюза, камандзір авіябрыгады ў Віцебску 

(1926–1936 гг.). Ураджэнец г. Рокішкі 

Ковенскай губерні (цяпер у Літве). 

15 красавіка –  75 гадоў таму (1947) нарадзіўся Догіль Леанід 

Піліпавіч, беларускі вучоны ў галіне 

эканомікі, доктар эканамічных навук, 

прафесар, ураджэнец в. Церабені Чашніцкага 

раёна. 

15 красавіка –  60 гадоў таму (1962) нарадзіўся Бобрыкаў Сяргей 

Валянцінавіч, генерал-маёр, начальнік 

Ваеннай акадэміі Рэспублікі Беларусь (2008–

2016), старшыня рэспубліканскага Савета 

Беларускага саюза афіцэраў, ураджэнец 

г. Лепеля. 

17 красавіка –  120 гадоў таму (1902) нарадзіўся Сямёнаў Георгій 

Васілевіч (1902–1976), Герой 

Сацыялістычнай Працы, былы дырэктар 

Аршанскага льнокамбіната, ганаровы 

грамадзянін г. Оршы. Ураджэнец Расіі. 

17 красавіка –  105 гадоў таму (1917) была заснавана раённая газета 

«Полацкі веснік». Першапачаткова 

называлася «Рэвалюцыйны голас». З 1991 – 

сучасная назва. 

28 жніўня – 70 гадоў таму (1952) нарадзіўся Мядзведскі Віктар 

Аляксандравіч, беларускі мастак, ураджэнец 

в. Адамаўка Чашніцкага раёна. 

28 жніўня – 35 гадоў таму (1987) у Наваполацку адкрыта СШ № 12. 

29 жніўня – 100 гадоў таму (1922) нарадзіўся Зуеў Аляксей 

Міхайлавіч (1922–1952), Герой Савецкага 

Саюза, удзельнік вызвалення Віцебскай 

вобласці ў Вялікую Айчынную вайну, 

ураджэнец в. Фёдараўскае Смаленскай 

вобласці. 

 

 
90 гадоў таму (1932) у Віцебску заснавана школа ФЗВ пры фабрыцы імя 

КІМ. У 1963–2004 гг. – ПТВ № 46, 2004–2013 гг. – Віцебскі дзяржаўны 

прафесійна-тэхнічны ліцэй № 4, з 2014 г. – Віцебскі дзяржаўны 

індустрыяльна-тэхналагічны каледж. 

80 гадоў таму (1942) у гады Вялікай Айчыннай вайны пачало дзейнічаць 

Браслаўскае антыфашысцкае падполле, дзейнічала да ліпеня 1944 г. 

80 гадоў таму (1942) былі арганізаваны Расонска-Асвейская і Ушацка-

Лепельская партызанскія зоны. 

80 гадоў таму (1942) адбыўся Езярышчанскі бой, аперацыя партызан      

2-й і 4-й Беларускіх партызанскіх брыгад па разгроме нямецка-

фашысцкага гарнізона на чыг. ст. Езярышча Мехаўскага (цяпер 

Гарадоцкага) раёна на лініі Віцебск – Невель. 

80 гадоў таму (1942) адбыўся Бароўскі бой між партызанамі 

кавалерыйскага атрада з аднаго боку Чашніцкай брыгады «Дубава» 
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17 красавіка –  80 гадоў таму (1942) нарадзіўся Зубрыцкі Эдуард 

Іосіфавіч (1942–2008), паэт, журналіст, 

супрацоўнік рэдакцыі газеты «Дзвінская 

праўда» (Верхнядзвінск), ураджэнец 

в. Шклянцы Докшыцкага раёна. 

18 красавіка –  120 гадоў таму (1902) нарадзіўся Башмачнікаў Віктар 

Уладзіміравіч (1902–1938), партыйны дзеяч, у 

1935–1937 гг. – другі сакратар Віцебскага 

гаркама партыі, ураджэнец г. Рудня 

Смаленскай вобласці. 

18 красавіка –  90 гадоў таму (1932) нарадзіўся Шыркоўскі Эдуард 

Іванавіч (1932–2002), дзяржаўны дзеяч 

Беларусі. Ураджэнец в. Новы Свержань 

Мінскай Вобласці. З 1985 па 1988 гг. 

начальнік Упраўлення КДБ БССР па 

Віцебскай вобласці. 

18 красавіка –  70 гадоў таму (1952) нарадзіўся Мядзелец Алег 

Данілавіч, беларускі вучоны ў галіне 

гісталогіі і імуналогіі, доктар медыцынскіх 

навук, прафесар, выдатнік аховы здароўя 

Беларусі, выдатнік адукацыі Беларусі, 

ураджэнец в. Красная Горка 

Шаркаўшчынскага раёна. 

19 красавіка –  110 гадоў таму (1912) нарадзіўся Прокша Леанід 

Януаравіч (1912–1994), беларускі пісьменнік, 

журналіст, ураджэнец г. Полацка. 

20 красавіка –  85 гадоў таму (1937) нарадзіўся Некрасаў Альберт 

Васілевіч (1937–1992), беларускі мастак, 

ураджэнец в. Красавіна Валагодскай вобласці. 

28 жніўня – 100 гадоў таму (1922) нарадзіўся Вакульскі Аляксандр 

Васілевіч (1922–1990), Герой Савецкага 

Саюза, ураджэнец в. Калмытава Іглінскага 

раёна. Удзельнік баёў на Віцебска-Полацкім 

напрамку. 

28 жніўня – 100 гадоў таму (1922) нарадзіўся Ткачэнка Міхаіл 

Мікалаевіч (1922–1948), Герой Савецкага 

Саюза, ваенны лётчык, удзельнік Вялікай 

Айчыннай вайны, ураджэнец г. п. Бешанковічы. 

28 жніўня – 85 гадоў таму (1937) нарадзілася Ільіна Зінаіда 

Макараўна (1937–2014), беларускі вучоны ў 

галіне эканомікі, доктар эканамічных навук, 

прафесар, ураджэнка в. Зарэчча Аршанскага 

раёна. 

28 жніўня – 85 гадоў таму (1937) нарадзіўся Рамчанка Генадзь 

Яўгенавіч, Герой Сацыялістычнай Працы, 

ураджэнец в. Каралёва Віцебскай вобласці. 

28 жніўня – 80 гадоў таму (1942) у гады Вялікай Айчыннай вайны 

ўтворана партызанская брыгада «Дубава» ў 

Чашніцкім раёне. 

28 жніўня – 80 гадоў таму (1942) нарадзіўся Лавіцкі Генадзь 

Міхайлавіч (1942–2013), дзяржаўны дзеяч 

Беларусі, дыпламат, ураджэнец вёскі Новая 

Беліца Сенненскага раёна. 

28 жніўня – 80 гадоў таму (1942) адбылася Слаўненская аперацыя, 

у ходзе якой партызаны разграмілі нямецка-

фашысцкі гарнізон і чыгуначную станцыю 

Слаўнае Талачынскага раёна Віцебскай 

вобласці на лініі Мінск–Орша ў гады Вялікай 

Айчыннай вайны. 
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Выкладаў у Віцебскім педагагічным і 

тэхналагічным інстытутах. 

22 красавіка –  105 гадоў таму (1917) нарадзіўся Канаваленка Уладзімір 

Ануфрыевіч (1917–1944), Герой Савецкага 

Саюза, удзельнік Вялікай Айчыннай вайны, 

ураджэнец в. Скрэбні Віцебскага раёна. 

22 красавіка –  90 гадоў таму (1932) нарадзіўся Валюшкін Канстанцін 

Дзмітрыевіч (1932–2008), беларускі вучоны ў 

галіне ветэрынарыі, доктар ветэрынарных 

навук, прафесар, ураджэнец в. Тыльцы 

Сенненскага раёна. 

22 красавіка –  75 гадоў таму (1947) нарадзіўся Карпушка Фёдар 

Уладзіміравіч, вучоны-фізік, доктар фізіка-

матэматычных навук, ураджэнец в. Брэдзева 

Мёрскага раёна. 

23 красавіка –  75 гадоў таму (1947) нарадзілася Дзягілева Галіна 

Аляксееўна, беларуская актрыса, рэжысёр, 

працавала ў Беларускім тэатры імя Я. Коласа 

(1968–1984) (цяпер Нацыянальны 

акадэмічны драматычны тэатр імя Якуба 

Коласа). Ураджэнка г. Мінска. 

25 красавіка –  150 гадоў таму (1872) створана «Акруговае праўленне 

Таварыства аказання дапамогі пры 

караблекрушэннях» у Віцебскай губерні. З 

мая 1880 г. – «Таварыства выратавання на 

водах». 

28 красавіка –  105 гадоў таму (1917) пастановай Аршанскага Савета на 

прадпрыемствах горада ўведзены 

васьмігадзінны рабочы дзень. 

22 жніўня – 105 гадоў таму (1917) нарадзіўся Шчарбакоў Георгій 

Барысавіч (1917–1989), беларускі рэжысёр, 

тэатральны дзеяч, галоўны рэжысёр 

Беларускага тэатра імя Я. Коласа (1958–1962 

гг.). 

22 жніўня – 105 гадоў таму (1917) нарадзіўся Мацюшэўскі 

Канстанцін Вікенцьевіч (1917–1999), 

дзяржаўны і партыйны дзеяч БССР, 

ураджэнец в. Новае Палюдава Талачынскага 

раёна. 

24 жніўня – 65 гадоў таму (1957) нарадзіўся Яноўскі Вячаслаў 

Яўгенавіч беларускі спартсмен, заслужаны 

майстар спорту, чэмпіён Алімпійскіх 

гульняў, ганаровы грамадзянін Віцебска, 

ураджэнец г. Віцебска. 

25 жніўня – 85 гадоў таму (1937) нарадзіўся Пацыенка Генадзь 

Барысавіч (1937), беларускі і расійскі 

пісьменнік, ганаровы грамадзянін 

Лёзненскага раёна, ураджэнец в. Зубакі 

Лёзненскага раёна. 

28 жніўня – 110 гадоў таму (1912) нарадзіўся Курачкін Акім 

Рыгоравіч (1912–2004), беларускі скульптар, 

заслужаны работнік культуры Беларусі, 

ураджэнец г. Ветка Гомельскай вобласці. 

Аўтар помнікаў воінам Савецкай Арміі і 

партызанам, якія загінулі ў Вялікую 

Айчынную вайну пры вызваленні гарадоў 

Паставы (1964), Полацк (1965), выканаў бюст 

К. Маркса ў г. Віцебску (1963). 
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28 красавіка –  85 гадоў таму (1937) нарадзіўся Саланека Альберт 

Андрэевіч, беларускі вучоны-мікрабіёлаг, 

доктар біялагічных навук, прафесар, 

ураджэнец г. Віцебска. 

29 красавіка –  135 гадоў таму (1887) нарадзіўся Гедэман Отан 

Магнусавіч (1887–1937), беларускі гісторык, 

краязнавец, даследчык мінулага 

Браслаўшчыны, педагог, ураджэнец 

в. Васілевічы Рэчыцкага павета. 

29 красавіка –  105 гадоў таму (1917) нарадзілася Цвятаева Ірына 

Аляксандраўна (1917–1992), піяністка, 

педагог, заслужаны работнік вышэйшай 

школы, заслужаны дзеяч мастацтваў Беларусі, 

ураджэнка г. Віцебска. 

29 красавіка –  95 гадоў таму (1927) нарадзіўся Мурашка Анатоль 

Іванавіч (1927–1990), вучоны ў галіне 

меліярацыі і воднай гаспадаркі, доктар 

тэхнічных навук, прафесар, акадэмік 

УАСГНІЛ, ураджэнец в. Беразіно 

Докшыцкага раёна. 

30 красавіка –  90 гадоў таму (1932) нарадзіўся Грыбкоўскі Віктар 

Паўлавіч, фізік, доктар фізіка-матэматычных 

навук,прафесар, лаўрэат дзяржаўнай прэміі 

Беларусі, ураджэнец в. Асташковічы 

Дубровенскага раёна. 

 

 

 

галіне хірургіі, доктар медыцынскіх навук, 

ураджэнец в. Іванава Бешанковіцкага раёна. 

15 жніўня – 75 гадоў таму (1947) нарадзіўся Таранда Мікалай 

Іванавіч, беларускі жывапісеці графік, 

скончыў мастацка-графічны факультэт 

Віцебскага педагагічнага інстытута (1965–

1970 гг.), ураджэнец в. Падлессе 

Ляхавічскага раёна Брэсцкай вобласці. Жыве 

ў г. Барань Аршанскага раёна. 

15 жніўня – 50 гадоў таму (1972) у г. п. Коханава Талачынскага 

раёна адкрыта дзіцячая музычная школа. 

15 жніўня – 35 гадоў таму (1987) заснаваны Чашніцкі гістарычны 

музей. Адкрыты для наведвальнікаў у 1991 

годзе. З 2006 года – сучасная назва. 

17 жніўня – 115 гадоў таму (1907) нарадзіўся Багарад Самуіл 

Нахманавіч (1907–1996), Герой Савецкага 

Саюза, камандзір падводнай лодкі, 

ураджэнец г. Віцебска. 

17 жніўня – 65 гадоў таму (1957) нарадзіўся Сярожкін Аляксандр 

Міхайлавіч, краязнавец, даследчык гісторыі 

Аршанскага раёна. 

19 жніўня – 85 гадоў таму (1937) нарадзіўся Лісецкі Міхаіл 

Антонавіч (1937–2003), Герой 

Сацыялістычнай Працы, ураджэнец 

в. Латыгаль Сенненскага раёна. 

20 жніўня – 80 гадоў таму (1942) нарадзіўся Шамшур Вячаслаў 

Вячаслававіч, беларускі мастацтвазнавец, 

мастак, прафесар ВДУ імя П. М. Машэрава, 

ураджэнец в. Пціцкія Мёрскага раёна. 

20 жніўня – 75 гадоў таму (1947) у Оршы адкрыта СШ № 6. 
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130 гадоў таму (1892) рускі мастак-жывапісец Ілья Яфімавіч Рэпін 

набыў маёнтак Здраўнёва. 

100 гадоў таму (1922) дзейнічаў Віцебскі губернскі паказальны тэатр з 

мая 1922 г. да верасня 1924 г. Да лета 1922 г. называўся Першы віцебскі 

юнацкі губернскі паказальны тэатр. 

70 гадоў таму (1952) у Глыбокім адкрыта дзіцячая музычная школа. 

1 мая – 105 гадоў таму (1917) нарадзіўся Святлічны Цімафей 

Іванавіч (1917–1944), Герой Савецкага Саюза, 

удзельнік вызвалення Віцебскай вобласці ад 

нямецка-фашысцкіх захопнікаў, ураджэнец с. 

Святлічнае Харкаўскай вобласці. 

1 мая – 95 гадоў таму (1927) нарадзіўся Багданчук Яўгеній 

Міхайлавіч (1927–2005), Герой 

Сацыялістычнай Працы, былы машыніст 

экскаватара Лукомльскай ДРЭС, ураджэнец в. 

Чамяры Слонімскага раёна Гродзенскай 

вобласці. 

2 мая – 95 гадоў таму (1927) у Віцебску пачало вяшчанне 

абласное радыё. 

2 мая – 75 гадоў таму (1947) нарадзіўся Кавалёў Міхаіл 

Міхайлавіч, беларускі эканаміст, доктар 

фізіка-матэматычных навук, прафесар, 

ураджэнец в. Новая Вёска Докшыцкага раёна. 

3 мая – 145 гадоў таму (1877) нарадзіўся Грыневіч Антон 

Антонавіч (1877–1937), беларускі 

этнамузыколаг, выдавец, педагог, кампазітар, 

12 жніўня – 90 гадоў таму (1932) заснавана бешанковіцкая раённая 

газета «Зара». Да 1956 года – «Сталінец», у 

1956–1957 – «За Радзіму», з 1957 – сучасная 

назва. 

12 жніўня – 60 гадоў таму (1962) нарадзіўся Піваварчык Сяргей 

Аркадзевіч, беларускі археолаг, доктар 

гістарычных навук, ураджэнец г. Барысава. 

Удзельнічаў у археалагічных экспедыцыях у 

Віцебску. 

13 жніўня – 95 гадоў таму (1927) нарадзіўся Мірончык Іван 

Мікалаевіч, беларускі вучоны ў галіне 

паталагічнай анатоміі, доктар медыцынскіх 

навук, прафесар, ураджэнец в. Жарсцвянка 

Шаркаўшчынскага раёна. 

14 жніўня – 180 гадоў таму (1842) нарадзіўся Кавалеўскі Уладзімір 

Ануфрыевіч (1842–1883), прыродазнавец, 

заснавальнік эвалюцыйнай палеанталогіі, 

ураджэнец Віцебскай губерні. Ажыццявіў 

падарожжа па Еўропе і Паўночнай Амерыцы. 

14 жніўня – 120 гадоў таму (1902) нарадзіўся Тарлоўскі Васіль 

Іванавіч (1902–1990), Герой Савецкага 

Саюза, удзельнік вызвалення Віцебскай 

вобласці ад нямецка-фашысцкіх захопнікаў. 

15 жніўня – 110 гадоў таму (1912) нарадзіўся Навіцкі Яўген 

Гаўрылавіч (1912–1997), Герой Савецкага 

Саюза, ваенны лётчык, удзельнік Вялікай 

Айчыннай вайны, ураджэнец в. Копцевічы 

Чашніцкага раёна. 

15 жніўня – 95 гадоў таму (1927) нарадзіўся Юпатаў Стэфан 

Іванавіч (1927–1993), беларускі вучоны ў 
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ураджэнец хутара Іванаўшчына Лепельскага 

павета (цяпер Полацкі раён). 

3 мая –  65 гадоў таму (1957) нарадзіўся Батвінёнак 

(Бацвінёнак) Аляксандр Уладзіміравіч (1957–

2018), скульптар, лаўрэат спецыяльнай прэміі 

Прэзідэнта Рэспублікі Беларусь у галіне 

выяўленчага мастацтва, ураджэнец 

г. Браслава. 

3 мая – 60 гадоў таму (1962) нарадзілася Ушакова Таццяна 

Барысаўна, майстар мастацкага роспісу па 

дрэве, ураджэнка Ніжагародскай вобласці. 

Жыве ў Полацкім раёне. 

5 мая – 105 гадоў таму (1917) нарадзіўся Багушэвіч Юрый 

(сапр. Георгій Канстанцінавіч ; 1917–1983), 

пісьменнік, ураджэнец г. Оршы. 

5 мая – 100 гадоў таму (1922) нарадзіўся Дарошчанка Іван 

Васілевіч (1922–2002), поўны кавалер ордэна 

Славы, удзельнік Вялікай Айчыннай вайны, 

разведчык, ураджэнец в. Дубраўкі 

Гарадоцкага раёна. 

5 мая – 100 гадоў таму (1922) нарадзілася Гэпнер Вера 

Андрэеўна (1922–2003), Герой 

Сацыялістычнай Працы, ураджэнка 

в. Філімонава Гарадоцкага раёна. 

5 мая – 85 гадоў таму (1937) нарадзіўся Картэль (Карцель) 

Мікалай Аляксандравіч (1937–2013), вучоны 

ў галіне генетыкі, акадэмік НАН Беларусі, 

заслужаны дзеяч навукі Беларусі, лаўрэат 

прэміі НАН Беларусі, ураджэнец в. Галяшы 

Расонскага раёна. 

5 жніўня – 75 гадоў таму (1947) нарадзіўся Маркавец Віктар 

Пятровіч (1947–2013), беларускі мастак, 

ураджэнец г. Докшыцы. 

6 жніўня – 70 гадоў таму (1952) адкрыта Полацкая дзіцячая 

бібліятэка № 2. Зараз – дзіцячая бібліятэка імя 

Я. Журбы – філіял № 6. 

7 жніўня – 100 гадоў таму (1922) нарадзіўся Калітка Мікалай 

Фёдаравіч (1922–2007), дзяржаўны дзеяч 

Беларусі, ураджэнец в. Багушоўка 

Бабруйскага раёна. У 1968–1974 гг. – другі 

сакратар Віцебскага абкама КПБ. 

9 жніўня – 95 гадоў таму (1927) нарадзіўся Федароўскі Мацвей 

Львовіч (1927–1992), беларускі акцёр, педагог, 

заслужаны артыст БССР, акцёр Беларускага 

тэатра імя Я. Коласа (1950–1961 гг.). 

10 жніўня – 90 гадоў таму (1932) нарадзіўся Радзецкі Яўген 

Іванавіч, партыйны дзеяч, ураджэнец 

в. Яблынька Талачынскага раёна. 

10 жніўня – 80 гадоў таму (1942) нарадзілася Гладкіх Людміла 

Васілеўна, беларускі хімік, кандыдат 

хімічных навук, ураджэнка в. Пашкова 

Сенненскага раёна. Лаўрэат Дзяржаўнай прэміі 

Беларусі за распрацоўку новых каталітычных 

метадаў сінтэзу азотазмяшчальных арганічных 

злучэнняў. 

12 жніўня – 125 гадоў таму (1897) нарадзіўся Мітрашэнка 

Аляксандр Якаўлевіч (1897–1964), медык, 

загадчык кафедры хірургіі ВДМУ, ураджэнец 

с. Дзядзіна Себежскага павета Віцебскай 

губерні. 
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6 мая – 120 гадоў таму (1902) нарадзіўся Васількоў Мікалай 

Карнілавіч (1902–1973), генерал-лейтэнант 

артылерыі, удзельнік Вялікай Айчыннай 

вайны, ураджэнец г. Віцебска. 

6 мая – 90 гадоў таму (1932) нарадзіўся Драўніцкі Іван 

Пятровіч, настаўнік, краязнаўца, ураджэнец в. 

Гвоздавічы Свянцянскага пав. Віленскага 

ваяводства (Пастаўскі раён). 

7 мая – 85 гадоў таму (1937) нарадзіўся Красоўскі Яўген 

Калістратавіч (1937–2004), беларускі 

жывапісец, ураджэнец г. Ярцава Смаленскай 

вобласці. Выкладаў у Віцебскім педагагічным 

інстытуце (1964–1973), потым у Віцебскім 

тэхналагічным інстытуце (1977–1983). 

8 мая – 100 гадоў таму (1922) нарадзіўся Саркісаў (Саркісянц) 

Армаіс Асатуравіч (1922–1944), удзельнік 

вызвалення Віцебскай вобласці ў Вялікую 

Айчынную вайну. Ураджэнец г. Баку. 

9 мая – 70 гадоў таму (1952) у в. Курына Віцебскага раёна 

адкрыты помнік М. Сільніцкаму, партызану, 

Герою Савецкага Саюза. 

10 мая – 80 гадоў таму (1942) нарадзіўся Панізнік Сяргей 

Сцяпанавіч, паэт, перакладчык, ураджэнец 

в. Бабышкі Мёрскага раёна. 

13 мая – 125 гадоў таму (1897) нарадзіўся Воўсі Мірон 

Сямёнавіч(Меер Сіманавіч) (1897–1960), 

ваенны дзеяч, генерал-маёр, удзельнік 

грамадзянскай і Вялікай Айчыннай войнаў, 

вучоны-медык, заслужаны дзеяч навукі Расіі, 

акадэмік АМН СССР, кавалер ордэна Леніна, 

Гомельшчыне, ураджэнец в. Малое Гальцава 

Талачынскага раёна. 

3 жніўня – 105 гадоў таму (1917) нарадзіўся Зайцаў Мікалай 

Фядотавіч (1917–2003), генерал-маёр авіяцыі, 

удзельнік Вялікай Айчыннай вайны, 

ганаровы грамадзянін г. Віцебска.Ураджэнец 

г. Гарадня Чарнігаўскай губерні. 

3 жніўня – 70 гадоў таму (1952) нарадзілася Палякова Ларыса 

Міхайлаўна (1952–1981), графік, ураджэнка 

в. Лукомль Чашніцкага раёна. 

4 жніўня – 80 гадоў таму (1942) адбылася Дрысенская аперацыя 

(падрыў партызанскай брыгадай «За 

Савецкую Беларусь» 110-метровага 

чыгуначнага маста праз р. Дрыса на лініі 

Даўгаўпілс–Полацк у Дрысенскім раёне ў 

гады Вялікай Айчыннай вайны). 

4 жніўня – 70 гадоў таму (1952) нарадзіўся Люцко Анатоль 

Андрэевіч, беларускі мастак, ураджэнец 

г. Віцебска. 

5 жніўня – 130 гадоў таму (1892) нарадзіўся Трусевіч Барыс 

Іпалітавіч (1892–1961), беларускі вучоны ў 

галіне ўнутранай медыцыны, акадэмік НАН 

Беларусі, заслужаны дзеяч навукі БССР, 

ураджэнец г. Віцебска. 

5 жніўня – 115 гадоў таму (1907) нарадзіўся Самуйлёнак Эдуард 

Людвікавіч (1907–1939), беларускі 

пісьменнік, ураджэнец г. Санкт-Пецярбурга. 

У 1918–1929 гг. жыў на радзіме бацькі ў 

в. Бандзелі Верхнядзвінскага раёна. 
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ураджэнец мястэчка Краслава Дзвінскага 

павета Віцебскай губерні (цяпер Латвія). 

15 мая – 260 гадоў таму (1762) нарадзіўся Копаць Юзаф (1762–

1827), удзельнік паўстання 1794 г., 

падарожнік, мемуарыст, аўтар «Дзённіка 

падарожніка Юзафа Копаця праз усю Азію». 

Пахаваны ў в. Дрысвяты Браслаўскага раёна. 

15 мая – 120 гадоў таму (1902) нарадзіўся Клімянок Максім 

Аляксандравіч (1902–1992), Герой 

Сацыялістычнай Працы, ураджэнец в. Ніжнія 

Жары Гомельскай вобласці. Працаваў 

старшынёй Мёрскага райвыканкама, 

старшынёй калгаса імя Чапаева Глыбоцкага 

раёна. 

15 мая – 100 гадоў таму (1922) нарадзіўся Вальвачоў Мікалай 

Іванавіч (1922–1990), беларускі вучоны-

эпідэміёлаг, доктар медыцынскіх навук, 

прафесар, ураджэнец в. Загор’е Ушацкага 

раёна. 

16 мая – 110 гадоў таму (1912) нарадзіўся Абрасімаў Пётр 

Андрэевіч (1912–2009), партыйны і 

дзяржаўны дзеяч, дыпламат, ураджэнец 

в. Богушава Полацкага раёна. 

16 мая – 100 гадоў таму (1922) нарадзіўся Гельберг Якаў 

Леймавіч (1922–2016), беларускі гісторык, 

заслужаны работнік вышэйшай школы БССР, 

ураджэнец г. Мена Чарнігаўскай вобласці. З 

1955 года працаваў у Віцебскім 

ветэрынарным інстытуце, потым у Віцебскім 

тэхналагічным універсітэце. 

1971 гг.), ураджэнец г. Рыльск Курскай 

губерні. 

1 жніўня – 110 гадоў таму (1912) нарадзіўся Сакмаркін Мікалай 

Аляксандравіч (1912–2008), адзін з 

кіраўнікоў партызанскага руху на тэрыторыі 

Віцебскай вобласці ў гады Вялікай Айчыннай 

вайны, ганаровы грамадзянін г. Віцебска. 

Ураджэнец с. Ілек Уральскай губерні (цяпер 

Арэнбургская вобл.). 

1 жніўня – 65 гадоў таму (1957) створана Полацкае прафесійна-

тэхнічнае вучылішча № 2. У 1968 годзе 

вучылішча было пераўтворана ў ПТВ № 2 

бытавога абслугоўвання насельніцтва. У 2004 

годзе вучылішча пераўтворана ў «Полацкі 

дзяржаўны прафесійна-тэхнічны каледж». У 

2014 г., пасля далучэння да каледжа 

УА «Полацкі дзяржаўны ліцэй хімікаў» 

каледж стаў УА «Полацкі дзяржаўны хіміка-

тэхналагічны каледж». 

2 жніўня – 115 гадоў таму (1907) нарадзіўся Супрун Сцяпан 

Паўлавіч (1907–1941), двойчы Герой 

Савецкага Саюза, лётчык-знішчальнік. 

Загінуў у паветраным баі ля в. Палявая 

Талачынскага раёна, ураджэнец с. Рэчкі 

Белапольскага района Сумскай вобласці. 

3 жніўня – 120 гадоў таму (1902) нарадзіўся Кожар Ілья Паўлавіч 

(1902–1967), Герой Савецкага Саюза, адзін з 

арганізатараў і кіраўнікоў антыфашысцкага 

падполля і партызанскага руху на 
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16 мая – 75 гадоў таму (1947) у Мёрах адкрыўся першы дзіцячы 

сад. 

17 мая – 75 гадоў таму (1947) нарадзіўся Кісель Міхаіл 

Аляксандравіч (1947–2018), беларускі хімік, 

доктар хімічных навук, ураджэнец 

г. п. Бешанковічы. 

17 мая – 50 гадоў таму (1972) пас. Барань Аршанскага раёна 

нададзены статус горада. 

18 мая – 95 гадоў таму (1927) нарадзіўся Шакінка Леанід 

Ісідоравіч (1927–1996), графік, ураджэнец в. 

Старыны Лёзненскага раёна. 

19 мая – 95 гадоў таму (1927) нарадзіўся Плавінскі Мікола 

Хвёдаравіч (1927–2009), краязнаўца, 

ураджэнец в. Уланавічы Віцебскага раёна. 

19 мая – 90 гадоў таму (1932) нарадзілася Сіроткіна Лідзія 

Емяльянаўна (1932–2002), Герой 

Сацыялістычнай Працы, ураджэнка 

в. Замошша Сенненскага раёна. 

21 мая – 75 гадоў таму (1947) нарадзілася Ляўко Вольга 

Мікалаеўна (1947–2021), беларускі археолаг, 

гісторык, доктар гістарычных навук, 

прафесар. Даследавала гарады Віцебск, Орша, 

Друцк, ураджэнка в. Астравок Капыльскага 

раёна Мінскай вобласці. 

22 мая – 120 гадоў таму (1902) нарадзіўся Янчур Мікалай 

Міхайлавіч (1902–1980), беларускі вучоны ў 

галіне хірургіі, доктар медыцынскіх навук, 

прафесар, заслужаны дзеяч навукі БССР. 

Ураджэнец ст. Пагодзіна Гродзенскай губерні 

авангардамі рускага 1-га пяхотнага корпуса 

генерала Вітгенштэйна і французскага 

корпуса маршала Н. Ш. Удзіно. 

31 ліпеня – 205 гадоў таму (1817) нарадзіўся Храпавіцкі Ігнат 

Яўстахавіч (1817–1893), паэт, фалькларыст, 

грамадскі дзеяч, ураджэнец в. Каханавічы 

Верхнядзвінскага раёна. 

 

 
80 гадоў таму (1942) створана Сенненска-Аршанская партызанская зона 

на поўдні Віцебскай вобласці. 

80 гадоў таму (1942) у Казьянскім лесе Браслаўскага раёна пачаў 

дзейнічаць партызанскі атрад «Спартак». 

50 гадоў таму (1972) у Віцебску адкрыты тэхнікум фізкультуры. У 

1978 г. рэарганізаваны ў факультэт фізічнага выхавання Віцебскага 

педінстытута. 

35 гадоў таму (1987) заснавана прадпрыемства па вытворчасці сродкаў 

адлюстравання інфармацыі «Дысплей» у г. Віцебску як канструктарскае 

бюро на базе аддзела прыкладнога тэлебачання Віцебскага тэлевізійнага 

завода. З 2001 года – РУП. Зараз – ААТ з сучаснай назвай. 

1 жніўня – 165 гадоў таму (1857) у Віцебску адкрыта першая 

кнігарня. 

1 жніўня – 125 гадоў таму (1897) нарадзіўся Рэзнікаў Аляксандр 

Ігнацьевіч (1897–1971), беларускі вучоны-

медык, доктар медыцынскіх навук, прафесар, 

загадчык кафедры інфекцыйных хвароб 

Віцебскага медыцынскага інстытута (1958–
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(цяпер Бярозаўскі раён). Працаваў у 

Віцебскім медыцынскім інстытуце. 

23 мая – 115 гадоў таму (1907) нарадзіўся Мяжэвіч Уладзімір 

Навумавіч (1907–1982), беларускі пісьменнік, 

журналіст, ураджэнец пас. Якаўлевічы 

Горацкага павета Магілёўскай губерні (цяпер 

Аршанскі раён). 

24 мая – 10 гадоў таму (2012) адкрыты помнік заснавальніку 

полацкай архітэктурнай школы Іаану 

Дойліду, які пабудаваў у XII стагоддзі па 

заказе прападобнай Еўфрасінні Полацкай 

Спаса-Праабражэнскі храм. 

25 мая – 110 гадоў таму (1912) нарадзіўся Лісаў Іван Іванавіч 

(1912–1997), генерал-лейтэнант, кандыдат 

гістарычных навук, дацэнт, ураджэнец 

г. Віцебска. 

25 мая – 65 гадоў таму (1957) нарадзіўся Грабоўскі Дзмітрый 

Іванавіч, краязнаўца, педагог, ураджэнец 

в. Целяшы Докшыцкага раёна. 

26 мая – 140 гадоў таму (1882) нарадзіўся Казачонак Сідар 

Дзмітрыевіч (1882–1942), поўны Георгіеўскі 

кавалер, удзельнік руска-японскай, Першай 

сусветнай, Вялікай Айчыннай войнаў, 

ураджэнец в. ЗвоньУшацкага раёна. 

26 мая – 135 гадоў таму (1887) нарадзіўся Ціхан Антон 

Міхайлавіч (1887–1939), савецкі партыйны і 

дзяржаўны дзеяч, ураджэнец в. Альшэўскія 

Пастаўскага раёна. 

28 мая – 145 гадоў таму (1877) нарадзіўся Мілаш Аскар 

Уладзіслаў дэ Любіч (1877–1939), французскі 

празаік, журналіст, ураджэнец в. Вялец 

Глыбоцкага раёна. 

26 ліпеня – 100 гадоў таму (1922) нарадзіўся Жасткоў Аляксандр 

Пятровіч (1922–1944), Герой Савецкага 

Саюза, удзельнік вызвалення Віцебскай 

вобласці ў Вялікую Айчынную вайну, 

ураджэнец в. Слаўцава Уладзімірскай 

вобласці. 

27 ліпеня – 85 гадоў таму (1937) нарадзіўся Паўлоўскі Альварэс 

Іванавіч, вучоны-матэматык, педагог, 

выдатнік асветы Беларусі, ураджэнец 

г. Віцебска. У 1979–2004 гг. узначальваў 

кафедру прыкладной матэматыкі 

(прыкладной матэматыкі і інфарматыкі) 

БДПУ імя М. Танка. 

28 ліпеня – 115 гадоў таму (1907) нарадзіўся Лебедзеў Сяргей 

Малахіевіч (1907–1965), вучоны-геадэзіст, 

прафесар, ураджэнец г. Віцебска. 

29 ліпеня – 105 гадоў таму (1917) нарадзіўся Нікіфараў Пётр 

Паўлавіч (1917–1971), Герой Савецкага 

Саюза, удзельнік Вялікай Айчыннай вайны, 

ваенны лётчык. У Вялікую Айчынную вайну 

змагаўся на 1-м і 2-м Украінскіх франтах, 

ураджэнец г. Віцебска. 

29 ліпеня – 70 гадоў таму (1952) нарадзіўся Масяйкоў Аляксандр 

Віктаравіч, мастак-жывапісец, ураджэнец 

г. Полацка. 

30 ліпеня – 210 гадоў таму (1812) адбыўся Свольненскі бой на 

р. Свольна ля мястэчка Свольна і в. Востры 

Канец (цяпер Верхнядзвінскі раён) між 
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паэт-сімваліст, ураджэнец в. Чарэя 

Чашніцкага раёна. 

28 мая – 110 гадоў таму (1912) нарадзіўся Мацкевіч Ігнацій 

Вікенцьевіч (1912–1943), Герой Савецкага 

Саюза, удзельнік Вялікай Айчыннай вайны, 

ураджэнец в. Заольша Лёзненскага раёна. 

30 мая – 115 гадоў таму (1907) нарадзілася Кібардзіна Валянціна 

Ціханаўна (1907–1988), актрыса тэатра і кіно, 

народная артыстка РСФСР, ураджэнка 

г. Віцебска. Здымалася ў кінатрылогіі 

«Юность Максима» 

31 мая – 70 гадоў таму (1952) нарадзілася Чабан Тамара 

Канстанцінаўна (1952–1992), літаратуразнаўца, 

крытык, кандыдат філалагічных навук, 

ураджэнка в. Чабаны Глыбоцкага раёна. 

 

 
95 гадоў таму (1927) у г. Дуброўна пачаў дзейнічаць цагельны завод. 

20 гадоў таму (2002) адбылася газіфікацыя г. Гарадка. 

2 чэрвеня – 230 гадоў таму (1792) Кароль Рэчы Паспалітай Вялікі 

Князь Літоўскі Станіслаў Аўгуст падпісаў 

прывілей Браславу на аднаўленне 

Магдэбургскага права. 

1 чэрвеня – 95 гадоў таму (1927) нарадзілася Малаш Леаніла 

Апанасаўна (1927–2012), даследчык 

беларускага фальклору, кандыдат 

18 ліпеня – 210 гадоў таму (1812) Аляксандрам I падпісаны 

маніфест аб скліканні народнага апалчэння ў 

Полацку. 

20 ліпеня – 65 гадоў таму (1957) нарадзіўся Насевіч Вячаслаў 

Леанідавіч, беларускі вучоны-гісторык, 

археолаг, краязнавец, архівіст, ураджэнец 

г. Віцебска. 

20 ліпеня – 60 гадоў таму (1962) нарадзіўся Намеснікаў Мікалай 

Уладзіміравіч, паэт, член Саюза пісьменнікаў 

Беларусі, ураджэнец г. Віцебска. 

21 ліпеня – 65 гадоў таму (1957) нарадзіўся Ласякін Аляксандр 

Міхайлавіч, дырэктар Віцебскага 

дзяржаўнага тэхналагічнага каледжа, 

заслужаны работнік адукацыі Рэспублікі 

Беларусь, ураджэнец в. Новая Беліца 

Сенненскага раёна. 

22 ліпеня – 65 гадоў таму (1957) нарадзіўся Краўчанка Аляксей 

Мікалаевіч, беларускі жывапісец, ураджэнец 

г. Віцебска. 

23 ліпеня – 205 гадоў таму (1817) нарадзіўся Шумахер Пётр 

Васілевіч (1817–1891), паэт, артыст, 

ураджэнец г. Оршы. 

24 ліпеня – 250 гадоў таму (1772) Віцебск уключаны ў склад Расіі ў 

выніку першага падзелу Рэчы Паспалітай. 

24 ліпеня – 70 гадоў таму (1952) нарадзілася Брыгадзіна Вольга 

Васілеўна, беларускі вучоны-гісторык, 

кандыдат гістарычных навук, дацэнт, 

ураджэнка г. п. Ула Бешанковіцкага раёна. 

26 ліпеня – 125 гадоў таму (1897) нарадзіўся Свэн Леанід (сапр. 

Савёнак Леанід Вікенцьевіч ; 1897–1974), 
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філалагічных навук, ураджэнка в. Несцераўка 

Докшыцкага раёна. 

2 чэрвеня – 65 гадоў таму (1957) нарадзіўся Занько Сяргей 

Мікалаевіч, беларускі вучоны ў галіне 

акушэрства і гінекалогіі, доктар медыцынскіх 

навук, прафесар, заслужаны дзеяч навукі 

Рэспублікі Беларусь, ураджэнец г. Лепеля. 

4 чэрвеня – 250 гадоў таму (1772) нарадзіўся Ярмолаў Аляксей 

Пятровіч (1772–1861), расійскі ваенны і 

дзяржаўны дзеяч, ураджэнец г. Масквы. З 

чэрвеня 1812 г. – начальнік галоўнага штаба 

1-й Заходняй арміі. У лістападзе 1812 г. 

удзельнічаў у баях пад Віцебскам. Авангард 

Ярмолава вызваляў Дуброўна, Талочын. 

4 чэрвеня – 105 гадоў таму (1917) адбыўся першы сялянскі з’езд 

Віленскай губерні ў Дзісне. 

4 чэрвеня – 90 гадоў таму (1932) пачала выходзіць Расонская 

раённая газета «Калектывіст Расоншчыны» 

(цяпер «Голас Расоншчыны»). 

5 чэрвеня – 85 гадоў таму (1937) нарадзіўся Беляжэнка Барыс 

Паўлавіч (1937–2016), беларускі пісьменнік, 

журналіст, ураджэнец в. Бачэйкава 

Бешанковіцкага раёна. 

5 чэрвеня – 85 гадоў таму (1937) нарадзіўся Занковіч Валянцін 

Паўлавіч, архітэктар, скульптар, адзін з аўтараў 

мемарыяльных комплексаў «Хатынь», «Брэсцкая 

крэпасць-герой», «Кацюша» ў г. Оршы і інш., 

ураджэнец г. Мінска. Аўтар помнікаў 

К. Заслонаву ў г. Оршы (1964), падпольшчыкам 

Асінторфа (1966). 

15 ліпеня – 125 гадоў таму (1897) нарадзіўся Паўловіч Мікалай 

Браніслававіч (1897–1973), удзельнік 

грамадзянскай і Вялікай Айчыннай войнаў, 

кандыдат ваенна-марскіх навук, прафесар, 

ураджэнец в. Мазурына Шумілінскага раёна 

15 ліпеня – 120 гадоў таму (1902) нарадзіўся Гарданаў Вячаслаў 

Вячаслававіч (1902–1983), савецкі 

кінааператар, заслужаны дзеяч мастацтваў 

РСФСР, лаўрэат Сталінскай прэміі першай 

ступені, ураджэнец г. Полацка. 

15 ліпеня – 80 гадоў таму (1942) адбыўся Бычыхінскі бой між 

зводным атрадам 2-й Беларускай 

партызанскай брыгады імя Панамарэнкі і 

нямецка-фашысцкім гарнізонам на 

чыгуначнай станцыі Бычыха Гарадоцкага 

раёна. 

15 ліпеня – 70 гадоў таму (1952) нарадзіўся Мядзелец Уладзімір 

Уладзіміравіч, прафсаюзны работнік, 

ураджэнец в. Курылавічы Мёрскага раёна. 

15 ліпеня – 60 гадоў таму (1962) нарадзілася Насташэўская 

Таццяна Мікалаеўна, савецкая і расійская 

актрыса, ураджэнка г. Полацка. 

16 ліпеня – 210 гадоў таму (1812) Віцебск быў акупіраваны 

французскай арміяй. 

16 ліпеня – 100 гадоў таму (1922) нарадзіўся Стук Анатоль Іванавіч 

(1922–2002), заслужаны работнік культуры 

БССР, ураджэнец в. Савінічы Сенненскага 

раёна. 
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6 чэрвеня – 260 гадоў таму (1762) нарадзіўся Паўлаў Вісарыён 

Міхайлавіч (1762–1804), беларускі 

архітэктар, прадстаўнік класіцызму. 

Удзельнічаў у перабудове гарадоў Віцебскай 

губерні. 

6 чэрвеня – 70 гадоў таму (1952) нарадзілася Рыжкова Ларыса 

Мікалаеўна, фалькларыстка, артыстка 

размоўнага жанру, ураджэнка г. Віцебска. 

6 чэрвеня – 65 гадоў таму (1957) нарадзіўся Міхасёў Генадзь 

Іванавіч, беларускі вучоны ў галіне механікі 

дэфармаванага цвёрдага цела, доктар фізіка-

матэматычных навук, прафесар, ураджэнец 

г. Барань Аршанскага раёна. 

6 чэрвеня – 60 гадоў таму (1962) упершыню ў Віцебску пачалася 

трансляцыя перадач з Мінска. 

7 чэрвеня – 70 гадоў таму (1952) нарадзіўся Шушкевіч Уладзімір 

Канстанцінавіч, даследчык рэк і азёраў 

Лепельшчыны, ураджэнец в. Верабкі 

Лепельскага раёна. 

8 чэрвеня – 65 гадоў таму (1957) нарадзілася Бубенька Таццяна 

Станіславаўна, археолаг, кандыдат 

гістарычных навук, ураджэнка г. Беразіно 

Мінскай вобласці. З 1998 г. працуе ў 

Віцебскім дзяржаўным універсітэце імя 

П. М. Машэрава. Вывучае старажытныя 

гарадскія і сельскія паселішчы Беларусі ІХ–

ХVІІІ стст. Асноўны аб’ект навуковых 

інтарэсаў – Ніжні замак у Віцебску, які 

даследуе з 1981 г. 

14 ліпеня – 110 гадоў таму (1912) выйшаў першы нумар грамадска-

палітычнай газеты «Витебский вестник». 

Выходзіла на рускай мове да 16 красавіка 1917 г. 

14 ліпеня – 100 гадоў таму (1922) нарадзіўся Самусік Мікалай 

Міхайлавіч, прафсаюзны работнік, старшыня 

Віцебскага абласнога камітэта прафсаюза 

работнікаў нафтавай і хімічнай прамысловасці 

(1969–1984), ураджэнец г. Оршы. 

14 ліпеня – 95 гадоў таму (1927) нарадзіўся Штыхаў Георгій 

Васілевіч (1927–2018), беларускі археолаг і 

гісторык-медыявіст, даследчык старажытных 

гарадоў Полацкай зямлі, доктар гістарычных 

навук, прафесар, лаўрэат Дзяржаўнай прэміі 

Беларусі, ураджэнец в. Старая Беліца 

Гомельскага раёна. 

14 ліпеня – 85 гадоў таму (1937) нарадзіўся Воднеў Уладзімір 

Трафімавіч (1937–1997), вучоны-матэматык, 

ураджэнец в. Азіна Полацкага раёна. 

Працаваў у Беларускім дзяржаўным 

універсітэце (1964–1979), Міністэрстве 

вышэйшай і сярэдняй спецыяльнай адукацыі 

БССР, Беларускім дзяржаўным 

тэхналагічным універсітэце (з 1988, 

прарэктар па вучэбнай рабоце). 

14 ліпеня – 70 гадоў таму (1952) нарадзіўся Шылко Віктар 

Аляксандравіч, жывапісец, графік, 

ураджэнец в. Зарэчча Гарадоцкага раёна. 

15 ліпеня – 210 гадоў таму (1812) пад Друяй адбылася бітва пад 

кіраўніцтвам генерала Я. Кульнева з 

французскай арміяй. 
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9 чэрвеня – 95 гадоў таму (1927) вёска Антаполле Чарэйскага 

раёна Барысаўскай акругі ўвайшла ў склад 

Аршанскай акругі. 

9 чэрвеня – 75 гадоў таму (1947) нарадзіўся Русецкі Генадзь 

Станіслававіч, прафсаюзны работнік, 

ураджэнец в. Тапары Расонскага раёна. 

10 чэрвеня – 125 гадоў таму (1897) нарадзіўся Галуза Пётр Рыгоравіч 

(1897–1980), доктар гістарычных навук, 

прафесар, ураджэнец в. Даргейкі Сенненскага 

павета. 

12 чэрвеня – 65 гадоў таму (1957) нарадзілася Чудакова Валянціна 

Мікалаеўна, беларускі энцыклапедыст, 

кнігавыдавец, ураджэнка в. Ляхавічы 

Лепельскага раёна. 

15 чэрвеня – 150 гадоў таму (1872) нарадзіўся Пагодзін Аляксандр 

Львовіч (1872–1947), рускі гісторык, філолаг, 

славіст, ураджэнец г. Віцебска. 

15 чэрвеня – 120 гадоў таму (1902) нарадзіўся Бабровіч Ян (Іван) 

Станіслававіч (1902–1943), дзеяч рэвалюцыйнага 

руху ў Заходняй Беларусі, публіцыст, ураджэнец 

в. Параф’янава Вілейскага павета (цяпер у 

Докшыцкім раёне). 

16 чэрвеня – 190 гадоў таму (1832) нарадзіўся Турбін Мікалай 

Мацвеевіч (1832–1913), беларускі і расійскі 

археолаг, ураджэнец г. Ялец Арлоўскай губерні. 

Даследаваў курганы ў Аршанскім павеце. 

16 чэрвеня – 125 гадоў таму (1897) нарадзіўся Шлюбскі Аляксандр 

Ануфрыевіч (1897–1941), этнограф, 

фалькларыст, бібліёграф, ураджэнец в. Межава 

Полацкага павета Віцебскай губерні (цяпер у 

7 ліпеня – 135 гадоў таму (1887) нарадзіўся Шагал Марк Захаравіч 

(1887–1985), беларускі і французскі мастак, 

заснавальнік Віцебскага народнага 

мастацкага вучылішча, ураджэнец 

г. Віцебска. 

7 ліпеня – 160 гадоў таму (1862) нарадзіўся Станкевіч Антон 

Уладзіміравіч (1862–1919), расійскі 

военачальнік, генерал-маёр. Ураджэнец 

в. Губіна Пастаўскага раёна. 

9 ліпеня – 85 гадоў таму (1937) нарадзілася Радомская Лілія 

Дзімітрыеўна, педагог, краязнаўца. 

Стваральнік і першы дырэктар музея ДУА 

«Сярэдняя школа № 3 г. Оршы» (1984–2000). 

10 ліпеня – 165 гадоў таму (1857) нарадзіўся Бонч-Асмалоўскі 

Анатоль Восіпавіч (1857–1930), 

рэвалюцыянер-народнік, ураджэнец 

г. Віцебска. 

11 ліпеня 70 гадоў таму (1952) заснавана Докшыцкая дзіцячая 

бібліятэка-філіял № 1. 

12 ліпеня – 85 гадоў таму (1937) нарадзіўся Андросаў Віктар 

Аляксандравіч (1937–2015), беларускі 

жывапісец, педагог, ураджэнец г. Тбілісі. 

Жыў у Віцебску. 

12 ліпеня – 65 гадоў таму (1957) нарадзіўся Мядзведскі Уладзімір 

Аляксандравіч(1957–2021), беларускі вучоны 

ў галіне сельскай гаспадаркі, доктар 

сельскагаспадарчых навук, прафесар, 

заслужаны дзеяч навукі Рэспублікі Беларусь, 

ураджэнец в. Адамаўка Чашніцкага раёна. 
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Расонскім раёне). Удзельнічаў у арганізацыі 

архіваў у Веліжы, Віцебску, Оршы, Полацку. 

16 чэрвеня – 110 гадоў таму (1912) нарадзіўся Амбросаў Антон 

Лаўрэнавіч (1912–1984), беларускі 

фітапатолаг-вірусолаг, арганізатар і дырэктар 

Беларускага навукова-даследчага інстытута 

аховы раслін (1971–1978 гг.), ураджэнец 

в. Дрыколле Віцебскага раёна. 

17 чэрвеня – 95 гадоў таму (1927) нарадзіўся Здановіч Аляксандр 

Аляксандравіч, дзяржаўны дзеяч Беларусі, 

ураджэнец г. Оршы. З 1951 г. народны суддзя 

Лёзненскага раёна. У 1970–1984 гг. – Міністр 

юстыцыі БССР. З 15 лютага 1984 года па 26 

лістапада 1988 года – старшыня Вярхоўнага 

Суда БССР. 

18 чэрвеня – 85 гадоў таму (1937) нарадзіўся Наважылаў Леў Віталевіч 

(1937–2005), Герой Сацыялістычнай Працы, 

былы дырэктар Наваполацкага ВА «Палімір», 

старшыня Віцебскай абласной федэрацыі 

водналыжнага спорту, ураджэнец г. Цейкава 

Іванаўскай вобласці. 

20 чэрвеня – 60 гадоў таму (1962) нарадзіўся Хацяновіч Аляксандр 

Мікалаевіч, беларускі спартсмен (інваспорт, 

лёгкая атлетыка, бег), майстар спорту СССР 

міжнароднага класа, заслужаны майстар 

спорту Беларусі, ураджэнец в. Юркава 

Глыбоцкага раёна. 

21 чэрвеня – 120 гадоў таму (1902) нарадзілася Магарыл Яўгенія 

Макараўна (1902–1987), беларуская мастачка, 

ураджэнка г. Віцебска. 

3 ліпеня – 35 гадоў таму (1987) быў адкрыты Музей-кватэра Героя 

Савецкага Саюза З. М. Тусналобавай-

Марчанка (1920–1980). Ініцыятарам стаў Полацкі 

гарвыканкам і беларускі пісьменнік У. Ліпскі. 

4 ліпеня – 90 гадоў таму (1932) нарадзіўся Коршун Леанард 

Іванавіч (1932–1995), кандыдат тэхнічных 

навук, прафесар , ураджэнец г. Полацка. 

4 ліпеня – 60 гадоў таму (1962) нарадзіўся Лалыка Барыс 

Генадзевіч, беларускі мастак, ураджэнец пас. 

Льнозавод Гарадоцкага раёна. 

4 ліпеня – 20 гадоў таму (2002) на сесіі Баранскага гарсавета 

зацверджаны праекты герба і сцяга г. Барані. 

5 ліпеня – 100 гадоў таму (1922) нарадзіўся Паўлоўскі Іван 

Рыгоравіч (1922–2007), дзяржаўны дзеяч 

Беларусі, Герой Сацыялістычнай Працы, 

кандыдат эканамічных навук. Ураджэнец 

в. Латыгаль Сенненскага раёна. 

5 ліпеня – 85 гадоў таму (1937) нарадзіўся Шофман Леанід 

Ісаакавіч, беларускі вучоны ў галіне 

аграноміі, кормавытворчасці, доктар 

сельскагаспадарчых навук, ураджэнец 

г. Гарадка. 

6 ліпеня – 125 гадоў таму (1897) нарадзіўся Суецін Мікалай 

Міхайлавіч (1897–1954), мастак, дызайнер, 

член аб’яднання мастакоў УНОВИС, ураджэнец 

ст. Мятляўская Калужскай вобласці (Расія). 

6 ліпеня – 85 гадоў таму (1937) нарадзіўся Ковель Павел 

Васілевіч (1937–2014), вучоны-эканаміст, 

доктар эканамічных навук, прафесар, 

ураджэнец в. Восава Докшыцкага раёна. 
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22 чэрвеня – 85 гадоў таму (1937) нарадзіўся Левін Маісей Аронавіч 

(1937–1993), вучоны ў галіне тэарэтычнай і 

прыкладной механікі, доктар тэхнічных 

навук, ураджэнец г. Віцебска. 

24 чэрвеня – 125 гадоў таму (1897) нарадзіўся Петэрс Георгій 

Барысавіч (1897–1978), генерал-маёр, 

удзельнік баёў у Беларусі, Герой Савецкага 

Саюза. З 1941 года на Заходнім, 3-м 

Беларускім франтах. Вызначыўся ў час 

Віцебска-Аршанскай аперацыі 1944 года пры 

вызваленні г. Оршы і фарсіраванні Нёмана, 

ураджэнец г. Москвы. 

25 чэрвеня – 75 гадоў таму (1947) заснаваны Полацкі завод 

«Праммашрамонт». 

25 чэрвеня – 130 гадоў таму (1892) нарадзіўся Абрамовіч Зігмунт 

Іосіфавіч (сцэнічны псеўданім Антон Забель) 

(1892–1988), акцёр, мемуарыст, публіцыст, 

ураджэнец г. Масквы. Адзін з вядучых акцёраў 

Першай беларускай трупы Ігната Буйніцкага. 

26 чэрвеня – 145 гадоў таму (1877) нарадзіўся Фабрыцыус Ян 

Фрыцавіч (1877–1929), савецкі ваенны дзеяч, 

начальнік камандных курсаў РСЧА ў Полацку 

(1921–1923 гг.). У 1927 г. – камандзір і камісар 

4-га стралковага корпуса ў Віцебску, ураджэнец 

х. Ванкстрэйбей Вентспілскага раёна (Латвія). 

26 чэрвеня –  95 гадоў таму (1927) нарадзіўся Матыль Уладзімір 

Якаўлевіч (1927–2010), беларускі і расійскі 

режысёр, сцэнарыст, народны артыст Расіі, 

ураджэнец г. Лепеля. 

логіку, рыторыку, царкоўную і ўсеагульную 

гісторыю, магістр багаслоўя, ураджэнец 

в. Белае Полацкага раёна 

2 ліпеня – 210 гадоў таму (1812) адбыўся бой часцей 3-га 

кавалерыйскага корпуса расійскай арміі з 

французамі пад в. Казяны Браслаўскага 

раёна. 

2 ліпеня – 105 гадоў таму (1917) нарадзіўся Смятанін Уладзімір 

Сяргеевіч (1917–1944), Герой Савецкага 

Саюза (1945), ураджэнец г. Паўлаграда 

Днепрапятроўскай вобласці. Вызначыўся ў 

Беларускай наступальнай аперацыі пры 

вызваленні Віцебскай вобласці. 

2 ліпеня – 85 гадоў таму (1937) нарадзіўся Шашэнька Аляксандр 

Стэфанавіч (1937–2008), беларускі вучоны ў 

галіне ветэрынарнай медыцыны, прафесар. З 

1995 г. працаваў у Віцебскай акадэміі 

ветэрынарнай медыцыны. 

3 ліпеня – 115 гадоў таму (1907) нарадзіўся Лабанок Уладзімір 

Елісеевіч (1907–1984), Герой Савецкага 

Саюза, адзін з арганізатараў і кіраўнікоў 

антыфашысцкага і партызанскага руху на 

тэрыторыі Віцебскай вобласці ў Вялікую 

Айчынную вайну, дзяржаўны і партыйны 

дзеяч Беларусі, ураджэнец в. Востраў 

Пухавіцкага раёна Мінскай вобласці. 

3 ліпеня – 115 гадоў таму (1907) нарадзіўся Стаховіч Алесь (сапр. 

Аляксандр Іосіфавіч ; 1907–1956), 

пісьменнік, ураджэнец в. Кашына 

Аршанскага раёна. 
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 26 чэрвеня – 90 гадоў таму (1932) нарадзіўся Сімановіч Давід 

Рыгоравіч (1932–2014), паэт, празаік, эсэіст, 

літаратуразнавец, перакладчык, ураджэнец 

г. Нароўлі. 

27 чэрвеня – 955 гадоў таму (1067) Орша ўпамінаецца ў «Аповесці 

мінулых гадоў». 

27 чэрвеня – 30 гадоў таму (1992) у Прыдняпроўскім парку Оршы 

адкрыты помнік У. Караткевічу. 

28 чэрвеня – 130 гадоў таму (1892) нарадзіўся Жалудоў Карнэлій 

Максімавіч (1892–1938), дзяржаўны дзеяч 

Беларусі, ураджэнец г. Віцебска. З 1918 года – 

сакратар Віцебскага бюро друку , з верасня 

1918 года – загадчык віцебскага губернскага 

агенцтва Центрадруку выдавецтва ВЦІК. 

29 чэрвеня – 110 гадоў таму (1912) нарадзіўся Хатулёў Пётр 

Фёдаравіч (1912–1937), беларускі крытык, 

ураджэнец г. Віцебска. 

29 чэрвеня – 80 гадоў таму (1942) у гады Вялікай Айчыннай вайны 

створана Асвейская партызанская брыгада 

імя М. В. Фрунзе. 

30 чэрвеня – 70 гадоў таму (1952) нарадзіўся Міхайлоўскі Віктар 

Фёдаравіч, беларускі мастак, ураджэнец 

в. Літусава Сенненскага раёна. 

 

 

 

 

 

 
80 гадоў таму (1942) у гады Вялікай Айчыннай вайны створана 

Азяраўскае камсамольска-моладзевае падполле, дзейнічала да чэрвеня 

1944 г. 

30 гадоў таму (1992) у Віцебску прайшоў I Міжнародны музычны 

фестываль «Славянскі базар». З 1998 г. называецца Міжнародны 

фестываль мастацтваў «Славянскі базар у Віцебску». 

1 ліпеня – 120 гадоў таму (1902) нарадзіўся Пазнякоў Іван 

Барысавіч (1902–1997), адзін з арганізатараў і 

кіраўнікоў падпольнага і партызанскага руху 

на тэрыторыі Віцебскай вобласці ў Вялікую 

Айчынную вайну. Ураджэнец в. Хутаранка 

Гомельскага раёна. 

1 ліпеня – 95 гадоў таму (1927) нарадзіўся Клейн Леў Самуілавіч 

(1927–2019), археолаг, культуролаг, гісторык, 

доктар гістарычных навук, прафесар, 

ураджэнец г. Віцебска. 

1 ліпеня – 85 гадоў таму (1937) нарадзілася Яленская Алена 

Вікенцьеўна, актрыса тэатра, заслужаны 

работнік культуры Расіі, ураджэнка 

г. Віцебска. 

2 ліпеня – 285 гадоў таму (1737) нарадзіўся Віхерт Ян (1737–

1791), драматург і педагог. Выкладаў 

рыторыку ў Полацкім калегіуме. 

2 ліпеня – 225 гадоў таму (1797) нарадзіўся Зубко Антоній (1797–

1884), рэлігійны дзеяч, праваслаўны 

архіепіскап. Выкладаў у Полацкай семінарыі 
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