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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: 
945 гадоў таму (1078) упершыню згадваецца вёска Лукомль 

Чашніцкага раёна ў «Поучении» Уладзіміра Манамаха 

пры апісанні пахода на Усяслава Брачыславіча. 
945 гадоў таму (1078) упершыню згадваецца Друцк у летапісах. 
895 гадоў таму (1128) у Полацку пачалося будащніцтва  Спаса-

Еўфрасіннеўскай (Спаса-Праабражэнскай) царквы. 

820 гадоў таму (1203) упершыню ўпамінаецца старажытны горад 

Полацкага княства Герцыке (Герцак, Герсіке, Герсік, 

Гарцыке) у «Хроніцы Лівоніі» Генрыха Латвійскага як 

багатая княжацкая разідэнцыя з некалькімі праваслаўнымі 

цэрквамі. У 1230 г. перайшоў пад уладу рыжскага 

епіскапа. 
725 гадоў таму (1298) упершыню ў пісьмовых крыніцах 

упамінаецца манастыр недалёка ад Віцебска. Па 

паданні, Марк Зямянін, які быў набожным чалавекам, 

пабудаваў на сваім надзеле часоўню і адасобіўся ў ёй 

для малітваў, паступова да яго далучыліся аднадумцы. 
625 гадоў таму (1398) пад кіраўніцтвам майстра з Кёнігсберга ў 

Оршы пачалося ўзвядзенне пяцівежавага мураванага 

замка, завершанае ў 1407 г. 
610 гадоў таму (1413) Віцебск наведаў Ян Гус Іеранім Пражскі з 

мэтай прапаганды гусіцкага вучэння. 
590 гадоў таму (1433) упершыню быў упамянуты горад Талачын 

як горад ВКЛ на рацэ Друць. 
550 гадоў таму (1473) з’явіліся першыя звесткі пра вёску 

Дунілавічы ў Пастаўскім раёне як уладанне князя 

А. Ю. Гальшанскага ў ВКЛ. 
525 гадоў таму (1498) заснаваны Полацкі манастыр бернардзінцаў. 

З’яўляецца помнікам архітэктуры барока. 
  

Феакцістаўне Крышталевіч было прысвоена высокае званне Героя 

Сацыялістычнай Працы з уручэннем ордэна Леніна і залатога медаля 

«Серп і Молат». 

У лістападзе 1974 года У. Ф. Крышталевіч была пераведзена на 

кіруючую працу ў г. Мінск. Працавала намеснікам міністра сацыяльнага 

забеспячэння БССР. Выйшаўшы ў 1982 годзе на заслужаны адпачынак, 

яна актыўна займалася грамадскай дзейнасцю. Доўгі час узначальвала 

Фрунзенскі раённы савет (г. Мінск) Беларускай арганізацыі ветэранаў 

вайны і працы. У. Ф. Крышталевіч абіралася дэпутатам Вярхоўнага Савета 

БССР (1959–1967), у 1970–1974 гг. – Вярхоўнага Савета СССР. 

Узнагароджана ордэнамі Леніна (двойчы), Кастрычніцкай 

рэвалюцыі, Працоўнага Чырвонага Сцяга, Айчыннай вайны II ступені, 

медалямі. 
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  520 гадоў таму (1503) створана Віцебскае ваяводства – 

адміністрацыйна-тэрытарыяльная адзінка ў складзе 

Вялікага Княства Літоўскага і Рэчы Паспалітай. 

Існавала ў 1503–1772 гг. 
520 гадоў таму (1503) у гістарычных крыніцах упершыню 

згадваецца г. п. Обаль Шумілінскага раёна як сяло ў 

Полацкім ваяводстве ВКЛ, валоданне Зяновічаў. 
520 гадоў таму (1503) упершыню ў пісьмовых крыніцах 

згадваецца гарадскі пасёлак Шаркаўшчына ў ВКЛ як 

маёнтак Зяновічаў, потым належыў Сапегам, 

Дамброўскім і Лапацінскім. 
520 гадоў таму (1503) упершыню згадваецца вёска Тулава ў 

Віцебскім раёне як цэнтр воласці Віцебскага ваяводства 

ВКЛ (на той час належыла княгіні А. Жылінскай). 
505 гадоў таму (1518) упершыню згадваецца ў пісьмовых 

крыніцах г. Барань Аршанскага раёна як сяло ВКЛ ва 

ўладанні князя К. І. Астрожскага. У 1598 г. К. Радзівіл 

заснаваў тут горад. Пазней упамінаецца як мястэчка. 
495 гадоў таму (1528) нарадзіўся Курбскі Андрэй Міхайлавіч 

(1528–1583), расійскі ваенны і палітычны дзеяч, 

пісьменнік-публіцыст. Перайшоў на бок вялікага князя 

ВКЛ Сігізмунда Аўгуста. У 1562 г. кіраваў паходам на 

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

калі вялікі князь ВКЛ Жыгімонт II загадаў ваяводу 

С. Збаражанскаму пабудаваць тут замак. У 1569 

г. Сураж атрымаў герб. 
460 гадоў таму (1563) згадваецца сяло Дзісна (7 двароў) на левым 

беразе ракі Дзісна (цяпер у Мёрскім раёне). У 1569 
ггодзе гораду прысвоена магдэбургскае права і герб 
лодка з распушчаным парусам. 

гераізм у барацьбе з акупантамі яна была ўзнагароджана медалямі «За 

адвагу» і «Партызану Айчыннай вайны» II ступені. Пасля вызвалення 

Мёрскага раёна яна вярнулася ў родныя мясціны. З 1944 года знаходзілася 

на камсамольскай, савецкай, партыйнай і гаспадарчай рабоце ў Мёрскім, 

Браслаўскім і Пліскім раёнах. Працавала галоўным бухгалтарам раённай 

ашчаднай касы, інструктарам, затым 2-м сакратаром Мёрскага райкама 

ЛКСМ Беларусі, старшынёй Перабродскага сельскага спажывецкага 

таварыства. У лютым 1948 года была абрана намеснікам старшыні 

выканкама Мёрскага раённага Савета дэпутатаў працоўных. У тым жа 

годзе ўступіла ў Камуністычную партыю Беларусі. З верасня 1951 па 

жнівень 1953 гг. вучылася ў РПШ пры ЦК КП(б). Пасля яе заканчэння 

была накіравана на партыйную работу ў Браслаўскі раён. Працавала ў 

райкаме партыі загадчыцай аддзела, а са студзеня 1954 года – старшынёй 

планавай камісіі Браслаўскага райвыканкама. У красавіку 1955 года была 

прызначана кіраўніком адсталай гаспадаркі – калгаса імя В. І. Чапаева. 

Здолела вывесці калгас на перадавыя пазіцыі. За вялікія поспехі ў развіцці 

сельскай гаспадаркі і дасягненне высокіх паказчыкаў Ульяна 

Феакцістаўна была ўзнагароджана ў 1958 годзе ордэнам Леніна. Як 

умелага арганізатара яе рэкамендавалі на пасаду старшыні Браслаўскага 

райвыканкама, а праз год перавялі першым сакратаром Пліскага райкама 

КПБ. 6 красавіка 1963 года яна была зацверджана старшынёй Мёрскага 

райвыканкама. У 1965 годзе пасля заканчэння завочнага аддзялення 

Вышэйшай партыйнай школы (ВПШ) пераведзена на працу ў Докшыцкі 

раён, спачатку старшынёй выканкама, а затым з 1967 года 1-м сакратаром 

райкама Камуністычнай партыі. Пад яе кіраўніцтвам Докшыцкі раён 

увайшоў у лік перадавых у рэспубліцы, дабіўся выдатных поспехаў у 

эканоміцы, неаднаразова выходзіў пераможцам у сацыялістычным 

спаборніцтве па вытворчасці і продажы дзяржаве збожжа і бульбы ў сваёй 

глебава-кліматычнай групе. 

Указам Прэзідыума Вярхоўнага Савета СССР ад 12 снежня 1973 

года па выніках Усесаюзнага сацыялістычнага спаборніцтва Ульяне 
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  460 гадоў таму (1563) узведзены Суражскі замак паводле загаду 

вялікага князя і караля Жыгімонта II Аўгуста. 
460 гадоў таму (1563) пабудаваны Полацкі Ніжні замак 

(Стралецкі замак) паводле загаду цара Івана IV 

Грознага пасля ўзяцця Полацка рускімі войскамі. Замак 

прымыкаў да Полацкага Верхняга замка. 
460 гадоў таму (1563) пабудаваны Казьянскі замак (Казьянская 

крэпасць) у час Інфлянцкай вайны па загадзе рускага 

цара Івана IV Грознага як памежная крэпасць. 
460 гадоў таму (1563) адбылася Полацкая абарона ў час 

Інфлянцкай вайны 1558–1582 гг. Зімой 1563 г. Полацк 

быў абложаны больш як 60-тысячнай арміяй цара Івана 

IV Грознага. 
460 гадоў таму (1563) упершыню згадваецца вёска Германавічы 

Шаркаўшчынскага раёна пад назвай Ерманавічы як 

сяло ВКЛ на мяжы з Полацкім ваяводствам. 
455 гадоў таму (1568) нарадзіўся Кішка Януш Станіслававіч 

(каля1568–1654), вайсковы і дзяржаўны дзеяч ВКЛ. 

З 1621 г. – ваявода полацкі. 
445 гадоў таму (1578) аршанскім падстарастам быў Васіль Цяпінскі, 

беларускі гуманіст, кнігавыдавец, ураджэнец маёнтка 

Цяпіна Полацкага павета (цяпер у Чашніцкім раёне). 
440 гадоў таму (1583) нарадзіўся Сялява Антоній (свецкае імя 

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

віцебскі і мсціслаўскі. Мітрапаліт кіеўскі і галіцкі ў 

Рэчы Паспалітай. Ураджэнец Полацкага ваяводства. 
435 гадоў таму (1588) Оршу наведаў Канстанцінопальскі 

Патрыярх. 
430 гадоў таму (1593) Оршу наведаў і апісаў яе ў сваім дзённіку 

пасол Імператара Аўстрыі Мікалай Варкач. 
  

 

 

КРЫШТАЛЕВІЧ  

УЛЬЯНА ФЕАКЦІСТАЎНА 

100 год з дня нараджэння 

(1923) 

 

Крышталевіч (у дзявоцтве Каралінская) Ульяна 

Феакцістаўна – партыйны і грамадскі дзеяч Беларусі, Герой 

Сацыялістычнай Працы.  

Нарадзілася 27 снежня 1923 года ў в. Зачарэўе Перабродскай 

гміны Дзісенскага павета Віленскага ваяводства Польскай Рэспублікі 

(зараз – Мёрскі раён) у мнагадзетнай беззямельнай сялянскай сям’і. 

Атрымала адукацыю ў польскай пачатковай школе. Рана пачала 

працоўную дзейнасць. З 14 гадоў займалася батрацтвам, потым 

уладкавалася працаваць у мёрскую пякарню рознарабочай. Пасля 

ўз’яднання заходніх земляў з БССР у 1939 годзе сям’я Каралінскіх 

атрымала ўласны надзел зямлі, а з пачаткам калектывізацыі ў 1940 годзе 

яны адны з першых уступілі ў мясцовы калгас «Чырвоная Зорка». У гады 

Вялікай Айчыннай вайны У. Ф. Крышталевіч стала актыўным удзельнікам 

партызанскага руху. З рызыкай для жыцця выконвала розныя заданні 

разведвальнага характару, удзельнічала ў шматлікіх баявых аперацыях, у 

тым ліку ў дыверсійных, падчас «рэйкавай вайны». На рахунку Ульяны 

Феакцістаўны асабіста пушчаны пад адхон эшалон ворага. За мужнасць і 
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  415 гадоў таму (1608) у Докшыцах Станіслаў Кішка заснаваў 

першы драўляны касцёл Святой Тройцы. 
410 гадоў таму (1613) Гарадок пазначаны на карце ВКЛ. 
400 гадоў таму (1623) заснаваны Аршанскі Куцеінскі 

Богаяўленскі манастыр як праваслаўны мужчынскі 

манастыр. З’яўляецца помнікам архітэктуры барока. 
390 гадоў таму (1633) у Віцебску Львом Самуілам Агінскім быў 

адноўлены мужчынскі Маркаў манастыр. На месцы 

часоўні, пабудаванай старцам Маркам пры заснаванні 

манастыра, у 1633 годзе была ўзведзена драўляная 

царква ў імя Жываначальнай Тройцы. 
390 гадоў таму (1633) адбылося Полацкае паўстанне. Гараджане 

выступілі супраць гарадской рады ў час вайны Расіі з 

Рэччу Паспалітай 1632–1634 гг. 
385 гадоў таму (1638) пабудаваны Беразвецкі манастыр базыльян 

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

1756–1763 гг. узведзены мураваны манастыр. 

З’яўляецца помнікам архітэктуры стылю віленскага барока. 
380 гадоў таму (1643) пачалося будаўніцтва касцёла 

Найсвяцейшай Тройцы ў пасёлку Друя Браслаўскага 

раёна. З’яўляецца помнікам архітэктуры барока. 
375 гадоў таму (1648) у Куцейне (Орша) адкрылася брацкая школа. 
370 гадоў таму (1653) у Куцеінскай друкарні выдадзена на 

царкоўнаславянскай мове кніга Сільвестра Косава 
«Дзідаскалія, альбо Навука... аб сямі сакраментах, 
альбо тайнах». 

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

кнігу Памвы Бярынды «Лексікон славенароскі, імёнаў 

тлумачэнне». 
355 гадоў таму (1668) Оршу наведаў і зрабіў яе апісанне пасол 

Рэчы Паспалітай у Расіі Бернард Танер. 
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  355 гадоў таму (1668) нарадзіўся Кішка Леў (1668–1728), уніяцкі 

царкоўны дзеяч Рэчы Паспалітай, пісьменнік і 

перакладчык. У 1699–1708 гг. архімандрыт Полацкага 

Барысаглебскага манастыра. Ураджэнец г. Ковель 

Валынскай вобласці (Украіна). 
345 гадоў таму (1678) кароль польскі і вялікі князь літоўскі Ян ІІІ 

Сабескі надаў Смалянам (Аршанскі раён) статус мястэчка. 
340 гадоў таму (1683) заснаваны Троіцкі касцёл і кляштар 

дамініканцаў у в. Дунілавічы Пастаўскага раёна па 

фундацыі Л. Белазор. Мураваны касцёл узведзены ў 1769–

1773 гг. на месцы былога драўлянага пры 2-павярховым 

кляштары дамініканцаў. У 1866 г. будынак перададзены 

праваслаўным, з 1919 г. вернуты католікам. З’яўляецца 

помнікам архітэктуры позняга барока. 
330 гадоў таму (1693) у езуіцкай калегіі ў Оршы быў створаны 

рукапісны зборнік драм і інтэрмедый, вядомы пад 

назвай «Аршанскі кодэкс». 
315 гадоў таму (1708) Пётр І жыў у Бешанковічах, дзе падчас 

паўночнай вайны знаходзілася яго кватэра. 
315 гадоў таму (1708) падчас Паўночнай вайны быў узарваны 

вядомы замак у Смалянах. 
315 гадоў таму (1708) войскі Пятра І, адступаючы на Украіну, 

спалілі Оршу. 
315 гадоў таму (1708) Докшыцы былі спалены шведамі ў 

Паўночную вайну. 
290 гадоў таму (1733) С. Зямковіч выдаў зборнік гістарычных 

дакументаў пра Віцебск – «Кнігу прывілеяў». 
290 гадоў таму (1733) нарадзіўся Тызенгаўз Антоній (1733–1785), 

палітычны і грамадскі дзеяч ВКЛ. Ураджэнец 

Гродзеншчыны. 
  

па выяўленні, інвентарызацыі і дэмантажы шэрагу прамысловых 

прадпрыемстваў і буйной дзяржаўнай друкарні на тэрыторыі нацысцкай 

Германіі быў узнагароджаны ордэнам Айчыннай вайны II ступені. Пасля 

заканчэння вайны некаторы час працягваў службу ў Савецкай Арміі. 

Пасля дэмабілізацыі падпалкоўнік запасу вярнуўся на кіруючую работу ў 

г. Мінск. З 1947 года працаваў намеснікам кіраўніка дзяржаўнага 

будаўніча-мантажнага трэста «Белтрактарабуд», на які была ўскладзена 

задача па будаўніцтве Мінскага трактарнага завода і жылля для рабочых, а 

затым узвядзення жылых і грамадзянскіх будынкаў навучальных устаноў, 

палацаў культуры, тэатраў, клубаў і кінатэатраў у г. Мінску. 

З 1955 года І. А. Юркоў – кіраўнік будаўніча-мантажнага трэста 

«Аўтапрамбуд» (з 1957 года – будаўнічы трэст № 5) Міністэрства 

будаўніцтва БССР. Як кіраўнік трэста адказваў за ўзвядзенне такіх буйных 

прамысловых прадпрыемстваў г. Мінска, як завод трактарных запасных 

частак, завод аўтаматычных ліній, завод халадзільнікаў, маторны завод. 

Трэст вёў будаўніцтва атамнага рэактара і шэрагу лабараторных карпусоў 

Акадэміі навук БССР, удзельнічаў ва ўзвядзенні Кургана Славы пад 

Мінскам. У 1962 годзе «за дасягнутыя поспехі ў будаўніцтве і 

прамысловасці будаўнічых матэрыялаў» І. А. Юркоў удастоены звання 

«Заслужаны будаўнік Беларускай ССР». А праз чатыры гады Указам 

Прэзідыума Вярхоўнага Савета ад 11 жніўня 1966 года за выдатныя 

поспехі ў выкананні заданняў сямігадовага плана па капітальным 

будаўніцтве Юркову Іосіфу Андрыянавічу прысвоена званне Героя 

Сацыялістычнай Працы з уручэннем ордэна Леніна і залатога медаля 

«Серп і Молат». І. А. Юркоў кіраваў будтрэстам № 5 да выхаду на 

заслужаны адпачынак у 1971 годзе. 

Узнагароджаны двума ордэнамі Леніна (1958, 1966), ордэнамі 

Айчыннай вайны II ступені (1945), Працоўнага Чырвонага Сцяга (1944), 

«Знак Пашаны» (1948), медалямі. 

Памёр Іосіф Андрыянавіч Юркоў 20 лютага 1976 года. 
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  280 гадоў таму (1743) у Віцебску пачалося будаўніцтва  

Успенскага сабора і жылога корпуса базыльянскага 

манастыра на месцы старога храма. 
275 гадоў таму (1748) нарадзіўся Каэтан Англіяні, архітэктар, які 

жыў і працаваў у Віцебску (1786–1796 гг.), Оршы 

(1796–1797 гг.), Полацку (1803–1805 гг.). Ураджэнец Італіі. 
265 гадоў таму (1758) пачалося будаўніцтва мураванага 

мужчынскага Пакроўскага манастыра ў Оршы. 
260 гадоў таму (1763) у Віцебску было адкрыта рускае гандлёвае 

консульства. 
260 гадоў таму (1763) нарадзіўся Раймунд Бжэзоўскі (1763–1842), 

рэктар Полацкай рымска-каталіцкай духоўнай акадэміі. 
255 гадоў таму (1768) складзены «Віцебскі летапіс» Панцырнага і 

Аверкі, помнік гарадскога летапісання Беларусі 18 ст. 

Летапіс складзены на польскай мове жыхаром Віцебска 

С. Аверкам на аснове мясцовага летапісу М. Панцырнага 

(звесткі за 896–1709 гг.), кароткіх гістарычных запісаў 

Чарноўскіх (1601–1633 гг.) і Г. Аверкі (1733–1757 гг.), 

а таксама матэрыялаў, сабраных аўтарам. 
250 гадоў таму (1773) быў узведзены касцёл Беззаганнага Зачацця 

Дзевы Марыі і кляштар францысканцаў ў Дзісне з каменю 

на месцы папярэдняга храма. З’яўляецца помнікам 

архітэктуры позняга барока ў г. Дзісна Мёрскага раёна. 
250 гадоў таму (1773) утвораны Віцебскі павет (адміністрацыйна-

тэрытарыяльная адзінка ў 18–20 стст. у Расійскай 

імперыі, БССР і РСФСР) на тэрыторыі былога 

Віцебскага павета ВКЛ, якая адышла да Расіі пасля 1-га 

падзелу Рэчы Паспалітай, у складзе Віцебскай 

правінцыі Пскоўскай губерні. З 1777 г. – у Полацкай. 

З 1796 г. – у Беларускай. З 1820 г. – у Віцебскай губерні. 
  

 

 

ЮРКОЎ 

ІОСІФ АНДРЫЯНАВІЧ 

120 год з дня нараджэння 

(1903) 

 

Юркоў Іосіф Андрыянавіч (1903–1976) – удзельнік Вялікай 

Айчыннай вайны, Герой Сацыялістычнай Працы (1966), заслужаны 

будаўнік БССР. Нарадзіўся 8 лістапада 1903 года ў Оршы ў рабочай сям’і. 

У 1936 годзе скончыў Беларускі політэхнічны інстытут. З 1936 па 1937 гг. 

працаваў начальнікам будаўнічага ўчастка, кіраўніком трэста 

«Белкамунбуд».  

З пачаткам Вялікай Айчыннай вайны прызваны ў рады Чырвонай 

Арміі. З ліпеня 1941 года – у дзеючай арміі. Баявы шлях прайшоў у 

воінскіх часцях Заходняга і 2-га Беларускага франтоў. З сакавіка 1942 года 

ў званні ваентэхніка першага рангу служыў інжынерам-будаўніком 

кватэрна-эксплуатацыйнага аддзялення інтэнданцкага аддзела 49-й Арміі. 

Праявіў сябе энергічным, дысцыплінаваным і ведаючым сваю справу 

камандзірам. Быў узнагароджаны медалём «За баявыя заслугі». 8 сакавіка 

1945 года інжынер-капітан І. А. Юркоў займаў пасаду начальніка 2-га 

аддзялення (па выяўленні і дэмантажы прамысловых прадпрыемстваў) – 

старшага памочніка начальніка трафейнага аддзела 49-й арміі. За работу 
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  250 гадоў таму (1773) утвораны Гарадоцкі павет 

(адміністрацыйна-тэрытарыяльная адзінка ў Расійскай 

імперыі, БССР і РСФСР) на тэрыторыі былога 

Віцебскага павета, які адышоў да Расіі пасля 1-га 

падзелу Рэчы Паспалітай, у складзе Віцебскай 

правінцыі Пскоўскай губерні. 17 ліпеня 1924 г. павет 

скасаваны. 
250 гадоў таму (1773) утвораны Аршанскі павет (адміністрацыйна-

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

РСФСР і БССР) у Магілёўскай губерні як адзін з трох 

паветаў Аршанскай правінцыі (1772–1777). З 18 лістапада 

1920 г. – у Віцебскай губерні. 17 ліпеня 1924 г. скасаваны, 

тэрыторыя ўключана ў Аршанскую акругу. 
245 гадоў таму (1778) быў распрацаваны першы генеральны план 

забудовы г. Віцебска і г. Оршы. 
245 гадоў таму (1778) Оршу наведаў англійскі гісторык і 

падарожнік Уільям Кокс. У 1802 г. у Лондане 

выдадзены яго дарожныя нататкі. 
240 гадоў таму (1783) у Оршы быў закладзены гарадскі парк. 
240 гадоў таму (1783) быў складзены атлас і карты Аршанскага 

павета. 
240 гадоў таму (1783) нарадзіўся Міхановіч Ян (1783–1814), 

рэлігійны дзеяч, езуіт. Працаваў выкладчыкам 

славеснасці ў Полацкім калегіўме. 
235 гадоў таму (1788) пачалі стварацца Полацкія гімназіі 

(агульнаадукацыйныя навучальныя ўстановы сярэдняга 

або павышанага пачатковага ўзроўню). 
230 гадоў таму (1793) пасля паездкі ў Беларусь (Віцебск, 

Дуброўна, Лёзна, Шклоў) расійскі паэт Г. Р. Дзяржавін 
прадставіў «Меркаванне пра адхіленне ў Беларусі 
голаду і ўладкаванні быту яўрэяў». 

праходзіла аднаўленне архіваў на Віцебшчыне. У 1963 годзе здадзены ў 

эксплуатацыю тыпавы будынак абласнога архіва ў г. Віцебску, а ў 1974 

годзе яго філіяла ў г. Полацку. Гэта дазволіла ў значнай ступені 

ўмацаваць матэрыяльна-тэхнічную базу галіны і палепшыла ўмовы 

захоўвання дакументаў. Было вырашана пытанне кадравага забеспячэння 

архіваў. 

П. Ф. Глушакоў быў ініцыятарам стварэння гаспадарча-разліковых 

груп у архіўных установах вобласці, кантраляваў іх станаўленне і 

дзейнасць. Прымаў актыўны ўдзел у распрацоўцы метадычных 

дапаможнікаў па архіўнай справе, з’яўляўся аўтарам шэрагу артыкулаў у 

архіўных бюлетэнях, удзельнічаў у рабоце навуковых і навукова-

практычных канферэнцый па праблемах архівазнаўства, выступаў з 

лекцыямі і дакладамі перад грамадскасцю, публікаваў артыкулы ў абласных 

газетах. 

Узнагароджаны двума ордэнамі Чырвонага Сцяга, ордэнамі 

Аляксандра Неўскага, Айчыннай вайны I ступені, Чырвонай Зоркі, 

7 медалямі, у т. л. медалём «За доблесную працу». 

Памёр Платон Фёдаравіч Глушакоў 7 мая 1996 года. 
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  230 гадоў таму (1793) утвораны Пастаўскі павет у Мінскай 

губерні, скасаваны ў 1795 г., тэрыторыя перададзена 

Вілейскаму і Дзісенскаму паветам. З восені 1939 г. – у 

БССР. З 4 снежня 1939 г. – у Вілейскай вобласці. 

15 студзеня 1940 г. – скасаваны, тэрыторыя адышла да  

Пастаўскага, Дунілавіцкага і Мядзельскага раёнаў. 
230 гадоў таму (1793) утвораны Докшыцкі павет 

(адміністрацыйна-тэрытарыяльная адзінка ў Расійскай 

імперыі) у складзе Мінскай губерні з частак тэрыторыі 

былых Ашмянскага і Мінскага паветаў ВКЛ, якія 

адышлі да Расіі пасля 2-га падзелу Рэчы Паспалітай. 

Скасаваны ў пачатку 1797 г. (тэрыторыя падзелена паміж 

Барысаўскім і Вілейскім паветамі Мінскай губерні). 
230 гадоў таму (1793) утвораны Лепельскі павет 

(адміністрацыйна-тэрытарыяльная адзінка ў 18–20 стст. 

у Расійскай імперыі, БССР і РСФСР) на тэрыторыі 

Полацкага ваяводства, далучанай да Расійскай імперыі 

пасля 2-га падзелу Рэчы Паспалітай. У 1796 г. далучаны 

да Полацкага павета. У 1802 г. адноўлены. Пасля 1 

лістапада 1917 г. – у складзе Віцебскай губерні. 
220 гадоў таму (1803) у Санкт-Пецярбургу былі выдадзены 

«Запіскі падарожжа па Заходніх правінцыях Расейскай 
дзяржавы» расійскага акадэміка В.М. Севяргіна, у якіх 
змешчана апісанне горада Оршы. 

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

пабудавана драўляная Барысаглебская царква. 
215 гадоў таму (1808) адкрылася Віцебская мужчынская 

Аляксандраўская гімназія. Праіснавала да 1917 г. 
215 гадоў таму (1808) нарадзіўся Касовіч Ігнацій Андрэевіч 

(1808–1878), філолаг, прафесар Варшаўскага 
ўніверсітэта. Ураджэнец Віцебскай губерні. 

  

 

 

ГЛУШАКОЎ  

ПЛАТОН ФЁДАРАВІЧ  

110 год з дня нараджэння 

(1913) 

 

 

Глушакоў Платон Фёдаравіч (1913–1996) – вайсковец, архівіст.  

Нарадзіўся 18 кастрычніка 1913 года ў в. Паддуб’е Віцебскага 

павета Віцебскай губерні ў сялянскай сям’і. Пасля заканчэння Віцебскага 

ФЗВ кулінарыў, з 1933 па 1935 гг. працаваў поварам у сталовай 

г. Віцебска. У 1936 годзе скончыў Віцебскі педагагічны рабфак, а ў 1939 

годзе Сталінградскае авіяцыйнае вучылішча. З 1939 года служыў у Ваенна-

паветраных сілах. Удзельнік Вялікай Айчыннай вайны. Ваяваў у 

авіяцыйных палках: 370-м начным бамбардзіровачным, 136-м блізка-

бамбардзіровачным, 136-м гвардзейскім штурмавым, 451-м штурмавым. У 

1946 годзе звольнены ў запас у званні капітана. 3 1947 года працаваў 

камандзірам атрада першапачатковага навучання Віцебскага аэраклуба. 

3 1948 па 1974 гг. – у архіўнай галіне Віцебскай вобласці. 

Спачатку працаваў дырэктарам Дзяржаўнага архіва Віцебскай вобласці, з 

1951 года – начальнікам архіўнага аддзела ўпраўлення Міністэрства 

ўнутраных спраў па Віцебскай вобласці. З 1960 года прызначаны 

загадчыкам архіўнага аддзела Віцебскага аблвыканкама. 

У пасляваенныя гады пад кіраўніцтвам П. Ф. Глушакова 
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  205 гадоў таму (1818) пачаў выдавацца літаратурна-навуковы 

часопіс «Miesięcznik Połocki» («Полацкі месячнік»), 

адзін з першых у Беларусі часопісаў. Выдаваўся 

Полацкай езуіцкай акадэміяй на польскай мове 

штомесячна на працягу 1818 г. і двух месяцаў 1820 г. 
210 гадоў таму (1813) капітан-інжынер расійскай арміі Гозіуш 

зняў карту г. Оршы. 
200 гадоў таму (1823) было створана Віцебскае, Магілёўскае і 

Смаленскае генерал-губернатарства з цэнтрам у 

Віцебску. Існавала да 1856 г. 
195 гадоў таму (1828) Віцебск наведаў пісьменнік М. В. Гогаль. 
195 гадоў таму (1828) у Оршы заснавана чатырохкласнае (з 1837 г. – 

пяцікласнае) вучылішча. 
195 гадоў таму (1828) была створана Беларуская грэка-каталіцкая 

епархія з цэнтрам у Полацку. 
195 гадоў таму (1828) нарадзіўся Струкаў Дзмітрый Міхайлавіч 

(1828–1899), мастак, археолаг, педагог. У Віцебску 

намаляваў Троіцкую і Ільінскую цэрквы, Маркаў 

манастыр і іншыя акварэлі. 
190 гадоў таму (1833) на Лепельшчыне жыў і працаваў вядомы 

паэт, перакладчык, фалькларыст Ян Чачот (1833–1839). 
190 гадоў таму (1833) нарадзіўся Юркоўскі Сігізмунд Антонавіч 

(1833–1901), майстар у галіне фатаграфіі, вынаходнік 

прататыпа сучаснага шторна-шчыліннага затвора. 

Ураджэнец г. Магілёва. Жыў і працаваў у Віцебску ў 

1866–1901 гг. Быў пахаваны побач з касцёлам Святой 

Варвары ў Віцебску. 
190 гадоў таму (1833) Булгак Іасафат (свецкае Ігнацій ; 1758–

1838), стаў Архіепіскапам Полацкім. 
  

 

Памёр Іосіф Іванавіч Рыжыкаў (Рыжкоў) 10 снежня 1979 года. 

Пахаваны на Усходніх могілках у г. Мінску. У 1981 годзе на магіле 

пастаўлена стэла. 
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  185 гадоў таму (1838) выйшаў першы нумар газеты «Віцебскія 

губернскія ведамасці», якая выдавалася губернскім 

праўленнем у Віцебску да канца 1917 г. 
185 гадоў таму (1838) нарадзіўся Тапчэўскі Фелікс Феліксавіч 

(каля 1838–1892), паэт, ураджэнец фальварка Лёсава 

Ушацкага раёна. 
185 гадоў таму (1838) нарадзіўся Катырла Васіль Ігнатавіч (1838 – 

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

член арганізацыі «Зямля і воля», ураджэнец г. Полацка. 
185 гадоў таму (1838) у Віцебску было заснавана Беларускае 

вольнае эканамічнае таварыства. 
185 гадоў таму (1838) пабудавана Троіцкая царква з дрэва на месцы 

папярэдняга храма ў г. п. Арэхаўск Аршанскага раёна. 

З’яўляецца помнікам архітэктуры позняга класіцызму. 
185 гадоў таму (1838) нарадзіўся Жаброўскі Канстанцін Адамавіч 

(1838–1863), адзін з кіраўнікоў паўстання 1863–1864 гг. 

у Віцебскай вобласці. З красавіка 1863 г. – паўстанцкі 

военачальнік Сенненскага павета. Ураджэнец 

Аўгустоўскай губерні. 
180 гадоў таму (1843) пачалося будаўніцтва Спаса-

Праабражэнскай царквы ў Чашніках з цэглы. У 1995 г. 

галоўны купал пакрыты ацынкаванай бляхай, 

адрэстаўраваны іконы. Царква з'яўляецца помнікам 

архітэктуры класіцызму. 
175 гадоў таму (1848) заснавана прадпрыемства па вытворчасці 

вырабаў верхняга вязанага трыкатажу «Чараўніца» ў 
Віцебску як прамыслова-кааператыўная арцель «Чырвоны 
кастрычнік». З 1964 г. – фабрыка трыкатажных вырабаў. З 
1991 г. – АП «Віцебскае абласное вытворчае аб’яднанне па 
вытворчасці і рамонту трыкатажных вырабаў «Чараўніца». 
У 2004–2016 гг. – ААТ. 

  

г. Смаленску (Расія). З 1918 года – камісар павятовай транспартнай 

надзвычайнай камісіі, упаўнаважаны асобага аддзела РСЧА, сакратар 

Какоўчынскага валаснога рэўкама Сенненскага павета. 

З 1923 года на гаспадарчай і партыйнай рабоце. Працаваў у 

партыйных арганізацыях Барысаўскага лесапільнага завода, запалкавай 

фабрыкі «Бярэзіна». У 1934–1937 гг. – член парткалегіі Камісіі партыйнага 

кантролю пры ЦК ВКП(б) па БССР. З 1937 па 1940 гг. – наркам лясной 

прамысловасці, прамысловасці будматэрыялаў БССР, 1-ы сакратар 

Гродзенскага РК КП(б)Б. 

У гады Вялікай Айчыннай вайны знаходзіўся ў Маскве – 

узначальваў Заходнюю аператыўную групу ЦК КП(б)Б (сакратар ЦК 

КП(б)Б і прадстаўнік ЦК КП(б)Б пры ЦК УКП(б)). Актыўна садзейнічаў 

развіццю партызанскага руху. У сакавіку 1943 года быў прызначаны 

намеснікам начальніка Беларускага штаба партызанскага руху і членам 

Ваеннага савета Калінінскага, 1-га Прыбалтыйскага франтоў для 

арганізацыі аператыўнага кіраўніцтва і аказання дапамогі партызанскім 

атрадам і брыгадам Беларусі. У лістападзе 1943 года ўзначаліў 

прадстаўніцтва ЦШПР і БШПР на 1-м Прыбалтыйскім фронце. Яму былі 

падпарадкаваны ўсе партызанскія брыгады і атрады Віцебскай, Вілейскай 

абласцей і паўночнай часткі Мінскай вобласці. З 1944 года I. I. Рыжыкаў 

прызначаны міністрам, а з 1953 года – першым намеснікам міністра 

жыллёва-грамадзянскага будаўніцтва БССР, гарадскога і сельскага 

будаўніцтва БССР. У 1958–1959 гг. – намеснік міністра будаўніцтва БССР.  

Выбіраўся кандыдатам у члены ЦК КПБ (1932–1934, 1954–1960), 

членам ЦК КПБ (1929–1930, 1934–1938, 1952–1954), членам ЦБК БССР 

(1931–1935), членам Рэвізійнай камісіі КП(б)Б (1949–1952). Быў 

дэпутатам Вярхоўнага Савета БССР 2–4-га скліканняў (1947–1959). 

Узнагароджаны ордэнамі Леніна (двойчы), Кастрычніцкай 

рэвалюцыі, Чырвонага Сцяга, Працоўнага Чырвонага Сцяга, Чырвонай 

Зоркі, медалямі, а таксама ганаровымі граматамі Вярхоўнага Савета БССР 

(1953, 1963, 1973). 
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  170 гадоў таму (1853) у Віцебску была створана першая на 

Беларусі пажарная дружына. 
170 гадоў таму (1853) нарадзіўся Даніловіч Міхаіл Восіпавіч 

(1853–[?]), удзельнік рэвалюцыйнага руху ў Расіі і 

Польшчы, ураджэнец Верхнядзвінскага раёна. 
170 гадоў таму (1853) была перабудавана Віцебская Мікалаеўская 

царква. 
170 гадоў таму (1853) пабудаваны ў Талачыне на месцы старога 

храма касцёл святога Антонія Падуанскага з цэглы ў 

гонар перамогі ў вайне 1812 г. З’яўляецца помнікам 

архітэктуры класіцызму. 
170 гадоў таму (1853) пачалося будаўніцтва касцёла 

Найсвяцейшай Тройцы з цэглы на месцы папярэдняга 

храма ў пасёлку Ула Бешанковіцкага раёна (да 1864 г.). 

У 1999 г. – адрэстаўраваны. З’яўляецца помнікам 

архітэктуры позняга класіцызму. 
165 гадоў таму (1858) нарадзіўся Коршыкаў Уладзімір Фёдаравіч 

(1858–1920), беларускі архітэктар. З 1895 г. – віцебскі 
губернскі архітэктар. У 1902–1917 гг. – губернскі 
інжынер Віцебска, адначасова ў 1895–1917 гг. – 
Полацкі епархіяльны архітэктар. З 1887 г. ажыццяўляў 
тэхнічны нагляд за будаўніцтвам у Лепелі, Себежы, 
Люцыне, Рэжыцы. 

160 гадоў таму (1863) у кнізе «Гарадскія паселішчы Расійскай 

імперыі» (т. 3, Санкт-Пецярбург) быў змешчаны 

артыкул «Орша». 
160 гадоў таму (1863) нарадзіўся Кібардзін Ціхан Васілевіч (1863–

1933), архітэктар. Працаваў у Віцебску (1890–1902 гг.). 
160 гадоў таму (1863) у Віцебску пачалося будаўніцтва першага 

мураванага Дзвінскага моста праз р. Заходняя Дзвіна. 
Быў адкрыты ў 1867 г. Цяпер на гэтым месцы 
знаходзіцца Кіраўскі мост. 

 
РЫЖЫКАЎ (РЫЖКОЎ) 

ІОСІФ ІВАНАВІЧ  

130 год з дня нараджэння 

(1893) 

 

Рыжыкаў (Рыжкоў) Іосіф Іванавіч (1893–1979) – партыйны і 

дзяржаўны дзеяч Беларусі, адзін з арганізатараў і кіраўнікоў 

партызанскага руху ў гады Вялікай Айчыннай вайны.  

Нарадзіўся 2 верасня 1893 года ў в. Рацава Талачынскага раёна. 

Скончыў земскую 4-класную школу ў в. Баркі Старасельскай воласці 

Аршанскага павета Магілёўскай губерні (зараз Шклоўскі раён Магілёўскай 

вобласці). Працоўную дзейнасць пачаў батраком у 14-гадовым узросце. З 

1911 года працаваў у Рызе на Руска-Балтыйскім вагонным заводзе, потым 

на дрэваапрацоўчым заводзе «Патэмпа». Удзельнік рэвалюцыйнага 

падполля. 

Іосіф Іванавіч Рыжыкаў – удзельнік Першай сусветнай і 

грамадзянскай войнаў. У гады Першай сусветнай вайны пасля заканчэння 

ваеннай школы аўтамабілістаў (г. Петраград) у дзеючай арміі. Ваяваў на 

Заходнім фронце. Удзельнічаў у баях пад Перамышлем, Варшавай, 

Люблінам, Баранавічамі. Быў паранены. 2 жніўня 1917 года I. I. Рыжыкаў 

стаў членам ВКП(б). Удзельнічаў ва ўсталяванні Савецкай улады ў 
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  160 гадоў таму (1863) адкрыта Старашаркаўшчынскае народнае 

вучылішча. 
150 гадоў таму (1873) у Віцебску было адкрыта аддзяленне 

Рыжскага камерцыйнага банка. 
150 гадоў таму (1873) у Віцебску была адкрыта грамадская 

бібліятэка. 
150 гадоў таму (1873) створана лакаматыўнае дэпо Віцебскага 

аддзялення Беларускай чыгункі. 
150 гадоў таму (1873) стала вядома вёска Ваўкі Пастаўскага раёна 

як вёска ў Нарыцкай воласці Вілейскага павета 

Віленскай губерні. 
150 гадоў таму (1873) пабудавана царква Іаана Хрысціцеля ў 

в. Бабруйшчына Глыбоцкага раёна. З’яўляецца 

помнікам архітэктуры рэтраспектыўна-рускага стылю. 
150 гадоў таму (1873) заснавана прадпрыемства «Лёс» па 

вытворчасці радыётэхнічных і бытавых вырабаў, сродкаў 

радыёсувязі спецыяльнага і грамадскага прызначэння ў 

г. Барань Аршанскага раёна як драцяна-цвіковы завод. 

У 1921 г. – перайменаваны ў «Чырвоны Кастрычнік». У 

1991 г. – перайменавана ў дзяржаўную прамысловую 

фірму з сучаснай назвай. У 1997 г. фірма перададзена ў 

падпарадкаванне Міністэрству сувязі Беларусі і 

ператворана ў РВУП. У 2009 г. – ператворана ў ААТ. 
145 гадоў таму (1878) у Віцебску быў заснаваны піваварны завод. 

Зараз – СТАА «Дзвінскі Бровар» 
145 гадоў таму (1878) у Оршы быў пракладзены другі шлях на 

Маскоўска-Брэсцкай чыгунцы. 
145 гадоў таму (1878) нарадзіўся Гершун Барыс Ісідоравіч (1878–

1942), заснавальнік Віцебскага скурна-венералагічнага 

дыспансера. 
  

исторических наук, профессора, заслуженного работника высшей школы] / 

Н. Ф. Капич.– Минск : Парадокс, 2004. – 158, [1] с., [4] л. ил. 

6. Капич, Н. Ф. По заветам великого Ленина: деятельность КПБ 

по осуществлению ленинских идей о творческой активности масс в 

социалистическом строительстве, (1926–1937 гг.) / Н. Ф. Капич. – Минск : 

Беларусь, 1977. – 303 с. 

7. Славутыя імёны Бацькаўшчыны // Гісторыка-краязнаўчы курс 

«Наша Шуміліншчына». Шуміліназнаўства / уклад.: В. А. Падляшчук 

[і інш.]. – Віцебск : Віцебская абласная друкарня, 2010. – С. 68–72. 

8. Фалей, Е. С. Капич Николай Федорович / Е. С. Фалей // 

Регионы Беларуси : энциклопедия : в 7 т. / редкол.: Т. В. Белова [и др.]. – 

Минск : БелЭн імя П. Броўкі, 2010. – Т. 2 : Витебская область : в 2 кн. – 

Кн. 1. – С. 477. 
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  145 гадоў таму (1878) у Віцебску пачало працаваць кафельна-

маёлікавае прадпрыемства, адно з буйнейшых 

падобнага тыпу ў Расіі. Існавала да 1914 г. 
145 гадоў таму (1878) у Оршы было адкрыта павятовае вучылішча. 
145 гадоў таму (1878) адкрыта СШ № 1 у Лёзна. У 2022 г. школе 

прысвоена імя Героя Савецкага Саюза М. В. Акцябрскай. 
145 гадоў таму (1878) у Глыбокім быў пераасвечаны касцёл 

манастыра кармелітаў у царкву. Зараз – Глыбоцкі 

кафедральны Сабор Раства Багародзіцы, помнік 

архітэктуры позняга барока. 
145 гадоў таму (1878) пабудавана царква ў імя свяціцеля Мікалая 

Цудатворца з цэглы і бутавага камення ў в. Новы 

Пагост Мёрскага раёна. З’яўляецца помнікам 

архітэктуры рэтраспектыўна-рускага стылю. 
140 гадоў таму (1883) у Віцебску была заснавана тытунёвая фабрыка. 
140 гадоў таму (1883) А. П. Сапуноў выдаў першы том зборніка 

дакументаў «Віцебская даўніна». 
140 гадоў таму (1883) нарадзіўся Зяньковіч Андрэй Георгіевіч 

(1883–1918), удзельнік барацьбы за Савецкую ўладу, 

ураджэнец Чашніцкага раёна. 
140 гадоў таму (1883) было створана Віцебскае музычна-

драматычнае таварыства (існавала да 1889 г.). 
140 гадоў таму (1883) узведзены будынак Віцебскага акруговага 

суда ў гістарычным цэнтры горада, з'яўляецца помнікам 

архітэктуры позняга класіцызму. Архітэктар – І. Камінскі. 
135 гадоў таму (1888) нарадзіўся Казачонак Аляксей Дзмітрыевіч 

(1888–1973), поўны Георгіеўскі кавалер. З пачатку 1-й 

сусветнай вайны – старшы унтэр-афіцэр у крэпасці Асавец 

(каля Беластока). Ураджэнец в. Звонь Лепельскага павета 

Віцебскай губерні (цяпер Ушацкі раён). 
  

Віцебскага абкама партыі, загадчык аддзела прапаганды і агітацыі, 

сакратар па ідэалогіі Віцебскага гаркама партыі. З 1958 года – загадчык 

аддзела ЦК КПБ. У 1969–1975 гг. – дырэктар Інстытута гісторыі партыі 

пры ЦК КПБ. У 1975–1991 гг. – старшы выкладчык, загадчык кафедры 

навуковага камунізму, прафесар Мінскай вышэйшай партыйнай школы. 

Член КПБ у 1960–1976 гг. Выбіраўся дэпутатам Вярхоўнага 

Савета БССР 6-га і 7-га скліканняў (1963–1971). 

Член рэдкалегіі «Нарысаў гісторыі Камуністычнай партыі 

Беларусі» (ч. 2, 1967). Аўтар прац па гісторыі КПБ: «Ідэалагічная работа – 

магутная сіла ў барацьбе за камунізм» (1962), «У творчай актыўнасці мас – 

залог урачыстасці камунізму» (1964), «Шляхі далейшага ўдасканалення 

сацыялістычнага ладу жыцця» (1983). 

Капіч Мікалай Фёдаравіч узнагароджаны ордэнамі Чырвонай 

Зоркі (1943), Айчыннай вайны II ступені (1985), трыма ордэнамі 

Працоўнага Чырвонага Сцяга (1960, 1966, 1971), шматлікімі медалямі і 

ганаровымі граматамі Вярхоўнага Савета БССР. 

Памёр у Мінску. 
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  135 гадоў таму (1888) нарадзіўся Фамін Ісаак Фаміч (1888–1970), 

кавалер 4 Георгіеўскіх крыжоў. У 1-ю сусветную вайну 

ваяваў у разведвальнай роце. Ураджэнец былой  вёскі 

Завусыска Мішневіцкай воласці, Гарадоцкага павета 

Віцебскай губерні (цяпер  Шумілінскі раён). 
135 гадоў таму (1888) нарадзіўся Эндэ Міхаіл Георгіевіч (1888–

1932), мастак, педагог. Выкладаў у Расіі, Гарадоцкай 

гімназіі. У 1923–1930 гг. – у Віцебскім мастацкім 

тэхнікуме. Ураджэнец г. Перм (Расія). 
130 гадоў таму (1893) у Віцебску адбылося выступленне аднаго з 

першых рускіх парашутыстаў С. Драўніцкага. 
130 гадоў таму (1893) заснаваны Віцебскі царкоўна-археалагічны 

музей у памяшканнях былога езуіцкага калегіўма. 

Існаваў да 1919 г. 
130 гадоў таму (1893) пабудавана з цэглы Петрапаўлаўская 

царква, помнік архітэктуры рэтраспектыўна-рускага 

стылю ў в. Замошша Браслаўскага раёна. 
130 гадоў таму (1893) нарадзіўся Кавальчук Захар Захаравіч 

(1893–1937), прафсаюзны дзеяч. Былы сакратар 

Аршанскага акружкама. Ураджэнец в. Крыўляны 

Жабінкаўскага раёна Брэсцкай вобласці. 
125 гадоў таму (1898) нарадзілася Пескіна Сара-Тауба Давыдаўна 

(1898–1970), удзельніца грамадзянскай вайны, 

партыйны работнік, ганаровы грамадзянін г. Віцебска. 
125 гадоў таму (1898) была ўведзена ў строй Віцебская 

электрастанцыя. 
125 гадоў таму (1898) была заснавана Віцебская папярова-

карданажная фабрыка. Існавала да 1905 г. 
125 гадоў таму (1898) у Оршы была заснавана друкарня 

Х. М. Іасялевіча. 
  

 
КАПІЧ 

МІКАЛАЙ ФЁДАРАВІЧ 

105 год з дня нараджэння 

(1918) 

 

Капіч Мікалай Фёдаравіч (1918–?) – беларускі гісторык, 

дзяржаўны і палітычны дзеяч, кандыдат філасофскіх навук (1962), доктар 

гістарычных навук (1979), прафесар (1981), Заслужаны работнік 

Вышэйшай школы БССР (1987). 

Нарадзіўся 15 жніўня 1918 года ў вёсцы Шаенка Шумілінскага 

раёна. У 1932 годзе скончыў Ульскую сярэднюю школу. Потым былі – 

Полацкі педагагічны тэхнікум (1935), Аршанскі настаўніцкі інстытут 

(1937), Вышэйшая партыйная школа пры ЦК КПСС (1953), Акадэмія 

грамадскіх навук пры ЦК КПСС (1957). З 1937 года – на гаспадарчай, 

грамадскай і палітычнай рабоце. У 1937–1939 гг. працаваў настаўнікам 

Каханавіцкай сярэдняй школы Асвейскага раёна. 

Удзельнік савецка-фінскай і Вялікай Айчыннай войнаў, 

радыётэлеграфіст 41-га стралковага палка 84-й стралковай дывізіі, 

начальнік радыёстанцыі штаба 118-й, 85-й гвардзейскай дывізіі, 

прапагандыст.  

Пасля дэмабілізацыі з 1945 года – на партыйнай рабоце. Загадчык 

аддзела прапаганды і агітацыі Асвейскага райкама партыі, лектар 
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  125 гадоў таму (1898) заснавана Віцебская школа-майстэрня 

Ю. Пэна, прыватная школа малявання і жывапісу. 

Дзейнічала да 1918 г. 
125 гадоў таму (1898) нарадзіўся Ліпоўскі Міхаіл Аляксандравіч, 

ваенны дзеяч (1898–1983), генерал-маёр, удзельнік 

грамадзянскай вайны, абароны Беларусі ў Вялікую 

Айчынную вайну, кавалер ордэна Леніна, ураджэнец 

г. Себеж Віцебскай губерні (цяпер Расія). 
125 гадоў таму (1898) нарадзіўся Даркевіч Пётр Яўгенавіч (1898–

1937), беларускі гісторык мастацтва, ураджэнец 

в. Міхалова Смаленскай вобласці. У 1927–1937 гг. 

выкладаў у Віцебску ў мастацкім тэхнікуме. 
125 гадоў таму (1898) пабудавана з цэглы царква ў гонар абраза 

Божай Маці «Всех Скорбящих Радость» у 

Шаркаўшчыне на месцы папярэдняга храма. Помнік 

архітэктуры рэтраспектыўна-рускага стылю. 
125 гадоў таму (1898) знойдзены Стражавіцкія манетна-рэчавыя 

скарбы каля в. Стражавічы Чашніцкага раёна Віцебскай 

вобласці. 
125 гадоў таму (1898) пачалося будаўніцтва касцёла Святога 

Антонія Падуанскага ў Паставах з цэглы на месцы 

драўлянага храма. Завяршылася ў 1904 годзе. Храм 

з’яўляецца помнікам архітэктуры неаготыкі. 
125 гадоў таму (1898) заснаваны Багушэўскі спіртзавод у в. Янава 

(раней называўся маёнтак Зарэчча) Сенненскага раёна як 

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

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

2001 – перайменаваны ў РУВП з сучаснай назвай. У 2005 – 

далучаны да РУП «Віцебскі лікёра-гарэлачны завод» як 

філіял. З 2010 г. – яго структурнае падраздзяленне. 
  

г. Віцебска. Вывучала серабактэрыі наваколля г. Мінска. 

Памерла Вольга Дзмітрыеўна 4 ліпеня 1969 года. 
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школы БССР / И. Чикалова // Наука и инновации. – 2019. – № 3. – С. 71–

74. 
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  125 гадоў таму (1898) заснаваны Віцебскі лікёра-гарэлачны завод 

як дражджава-броварны завод. З 1939 г. – лікёра-

гарэлачны. У 1959 г. – засвоены выпуск вінаградных 

вінаў. З 2001 г. – РУП у складзе канцэрна 

«Белдзяржхарчпрам». З 2013 г. – ААТ «Віцебскі лікёра-

гарэлачны завод «Прыдзвінне». 
120 гадоў таму (1903) была пабудавана чыгуначная лінія Віцебск – 

Магілёў – Жлобін. 
120 гадоў таму (1903) у Віцебску была заснавана група РСДРП. 
120 гадоў таму (1903) выдадзена кніга А. П. Сапунова «Памятники 

времён древних и новейших в Витебской губернии». 
120 гадоў таму (1903) у Віцебску была выдадзена кніга 

С. Дарашкевіча «Лицей в Орше». 
120 гадоў таму (1903) у Оршы адбыліся першыя палітычныя 

выступленні рабочых. 
120 гадоў таму (1903) нарадзіўся Мірынгоф Залман Ісаакавіч 

(1903–194?), віцебскі мастак-жывапісец. 
120 гадоў таму (1903) у Віцебску адкрыта лячэбніца па хваробах 

зубоў і поласці рота, якая належала дантысту 

М. С. Майзелю. 
120 гадоў таму (1903) нарадзілася Гепнер Любоў Уладзіміраўна 

(1903–1956), беларуская актрыса. З 1926 па 1956 гг. 

працавала ў Беларускім тэатры імя Я. Коласа. 
120 гадоў таму (1903) пабудавана Свята-Пакроўская царква з 

бутавага каменю і цэглы ў Докшыцах на месцы 

папярэдняга храма. З’яўляецца помнікам архітэктуры 

рэтраспектыўна-рускага стылю. 
120 гадоў таму (1903) пачалося будаўніцтва касцёла Дзевы Марыі 

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

З’яўляецца помнікам архітэктуры неабарока. 
  

 
АКІМАВА  

ВОЛЬГА ДЗМІТРЫЕЎНА  

140 год з дня нараджэння 

(1883) 

 

Акімава Вольга Дзмітрыеўна (1983–1969) – беларускі вучоны, 

гідрабіёлаг, альголаг. Адзін з першых даследчыкаў альгафлоры Беларусі.  

Нарадзілася 11 ліпеня 1883 года ў Полацкім павеце Віцебскай 

губерні (зараз Полацкі раён). Скончыла Вышэйшыя жаночыя 

прыродазнаўчыя навуковыя курсы ў Санкт-Пецярбургу (1906–1912). З 

1921 па 1924 гг. працавала асістэнтам Віцебскага настаўніцкага інстытута. 

З 1924 года В. Д. Акімава – супрацоўнік Беларускага дзяржаўнага 

ўніверсітэта. Была першым дэканам біялагічнага факультэта (1931–1932). 

У 1938–1941 гг. – дацэнт Віцебскага педагагічнага інстытута. З 1943 па 

1948 гг. зноў займала пасаду дэкана біялагічнага факультэта БДУ і была 

арганізатарам пасляваеннага аднаўлення факультэта. За гэта ў 1953 годзе 

Вольга Дзмітрыеўна была ўзнагароджана ордэнам Леніна. 

Вольга Дзмітрыеўна Акімава – вучаніца вядомага альголага, 

загадчыка кафедры батанікі БДУ (1924–1928) прафесара Н. М. Гайдукова. 

Займалася даследаваннем відавога і колькаснага складу альгафлоры, 

біямасы фітапланктону вадаёмаў Беларусі. Аўтар шматлікіх навуковых 

прац. Праводзіла гідрабіялагічныя даследаванні р. Заходняя Дзвіна ў раёне 
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  115 гадоў таму (1908) нарадзіўся Арлоў Аляксандр Мікалаевіч 

(1908–1942), скульптар, ураджэнец г. Віцебска. 
115 гадоў таму (1908) Якуб Колас працаваў настаўнікам у в. Сані 

Талачынскага раёна. 
115 гадоў таму (1908) у Маскве была выдадзена кніга Е. Нікіціна 

«Яўрэйскі пагром у Оршы». 
115 гадоў таму (1908) у Віцебску адбыліся гастролі драматычнай 

трупы У. Э. Меерхольда. 
115 гадоў таму (1908) быў перабудаваны касцёл Святой Тройцы ў 

Глыбокім, помнік архітэктуры віленскага барока. 
115 гадоў таму (1908) пачаў будавацца з цэглы касцёл Святога 

Лаўрэнція ва Ушачах, помнік архітэктуры неаготыкі. У 

2004 г. – адрэстаўраваны. 
115 гадоў таму (1908) пабудавана з цэглы царква ў імя Святых 

апосталаў Пятра і Паўла ў в. Дрысвяты Браслаўскага 

раёна, помнік рэтраспектыўна-рускага стылю з рысамі 

стылю мадэрн. 
115 гадоў таму (1908) пабудавана Свята-Троіцкая царква ў 

в. Кублішчына Мёрскага раёна, помнік драўлянага 

дойлідства. 
115 гадоў таму (1908) нарадзілася Альфер Ядвіга Максімаўна 

(1908–1985), беларуская народная казачніца і спявачка. 

Ураджэнка в. Груздава Пастаўскага раёна. 
115 гадоў таму (1908) пачалося будаўніцтва касцёла Святога Андрэя 

Баболі  з цэглы ў г. п. Лынтупы Пастаўскага раёна 

(да 1914 г.). З’яўляецца помнікам архітэктуры неабарока. 
115 гадоў таму (1908) пабудавана Свята-Пакроўская царква 

(пераасвечана ў 1994 г. як царква Узнясення Гасподня) 

у в. Лужасна Віцебскага раёна з цэглы. З’яўляецца 

помнікам архітэктуры рэтраспектыўна-рускага стылю. 
  

медалём імя М. М. Сямёнава (1996). В. І. Гальданскі – лаўрэат Ленінскай 

прэміі (1980), Дзяржаўнай прэміі Расійскай Федэрацыі (2000), прэміі Нью-

Ёркскай акадэміі навук (1991). 

Памёр Віталій Іосіфавіч Гальданскі 14 студзеня 2001 года. 

Пахаваны ў г. Маскве на Новадзявочых могілках. У памяць пра яго ў 

будынку Інстытута хімічнай фізікі імя М. М. Сямёнава Расійскай акадэміі 

навук усталявана мемарыяльная дошка. 
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  115 гадоў таму (1908) нарадзіўся Новік Восіп Мікалаевіч (1908–

1989), народны майстар па вырабе беларускіх народных 

інструментаў, музыкант. Ураджэнец в. Пожарцы 

Пастаўскага раёна. 
110 гадоў таму (1913) быў заснаваны Віцебскі губернскі 

ветэрынарна-заалагічны музей. 
110 гадоў таму (1913) выйшаў «Новый путеводитель по городу 

Витебску». 
110 гадоў таму (1913) у Віцебску ўтварыўся шахматны гурток. 
110 гадоў таму (1913) выйшла кніга А. П. Сапунова «Гістарычны 

нарыс 50-годдзя Віцебскага губернскага статыстычнага 

камітэта». 
110 гадоў таму (1913) нарадзіўся Сімацкі Уладзімір Уладзіміравіч 

(1913–1942), адзін з арганізатараў і кіраўнікоў 

антыфашысцакага падполля ў Вялікую Айчынную 

вайну, ураджэнец г. п. Асвея Верхнядзвінскага раёна. 
110 гадоў таму (1913) у Оршы выдадзены «Каталог кніг 

Аршанскай гарадской Пушкінскай бібліятэкі», куды 

былі ўключаны звыш 3300 кніг і брашур. 
110 гадоў таму (1913) у Віцебску адбылося выступленне 

К. І. Чукоўскага. 
110 гадоў таму (1913) адкрыта Віцебская губернская земская 

ветэрынарная лабараторыя. 
110 гадоў таму (1913) у Віцебску было створана царкоўна-

археалагічнае таварыства, якое мела на мэце вывучэнне 
гістарычнага мінулага праваслаўнай царквы на 
Віцебшчыне і занялося ўпарадкаваннем царкоўнага музея. 

110 гадоў таму (1913) пабудавана Свята-Георгіеўская царква з 
цэглы на месцы папярэдняга храма ў в. Сітцы 
Докшыцкага раёна. З’яўляецца помнікам архітэктуры 
рэтраспектыўна-рускага стылю. 

  

У 1952–1961 гг. працаваў у Інстытуце хімічнай фізікі Расійскай 

акадэміі навук (з 1971 года – загадчык аддзела, з 1988 – дырэктар). 

Адначасова ў 1951–1975 гг. і з 1981 г. – у Маскоўскім інжынерна-

фізічным інстытуце, у 1975–1981 гг. – загадчык кафедры Маскоўскага 

інстытута тонкай хімічнай тэхналогіі. У 1996 годзе В. І. Гальданскі быў 

прызначаны саветнікам Расійскай акадэміі навук. 

Навуковыя працы В. І. Гальданскага прысвечаны хімічнай фізіцы, 

фізіцы атамнага ядра і элементарных часціц, ядзернай хіміі, хіміі высокіх 

энергій і нізкіх тэмператур, квантавай хімічнай кінетыцы, біяхімічнай 

фізіцы. Ён быў адным са стваральнікаў новай галіны навукі – ядзернай 

хіміі. Адкрыў двухнуклонную радыёактыўнасць атамных ядзер (1960, 

эфект Гальданскага), уласцівасць электрамагнітнай палярызацыі адронаў 

(1957), утварэнне і распад звышцяжкага гелію-8 (1959), утварэнне 

палімераў ва ўдарнай хвалі (1964), існаванне квантавай 

нізкатэмпературнай мяжы скорасці хімічных рэакцый (1967). 

Віталь Іосіфавіч Гальданскі валодаў выдатнымі літаратурнымі 

здольнасцямі, бліскуча пісаў навуковыя артыкулы, манаграфіі, прозу, вершы, 

гумарэскі і «крылатыя» выразы. Літаратурная адоранасць выявілася ў навукова-

папулярных працах Віталя Гальданскага, дзе ён простай мовай расказваў 

пра апошнія дасягненні навукі. Яго вершы і проза шмат гадоў публікаваліся 

на 16-й старонцы «Літаратурнай газеты». Ён быў намеснікам старшыні 

Усесаюзнага таварыства «Веды» (1964–1990), галоўным рэдактарам часопіса 

«Хімія высокіх энергій» (1967–1987) і часопіса «Хімічная фізіка» Расійскай 

акадэміі навук (з 1987 г.), членам рэдкалегій айчынных і міжнародных 

навуковых і навукова-папулярных часопісаў.  

Узнагароджаны ордэнамі Леніна, Працоўнага Чырвонага Сцяга, 

Кастрычніцкай рэвалюцыі, «За заслугі перад Айчынай», медалямі «За 

оборону Ленинграда» (1942), «За победу над Германией в Великой 

Отечественной войне 1941–1945 гг.» (1945), «За доблестный труд в 

Великой Отечественной войне 1941–1945 гг.» (1945), «За трудовую 

доблесть» (1952), залатым медалём імя Д. І. Мендзялеева (1975), залатым 
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  110 гадоў таму (1913) пачалося будаўніцтва будынка Віцебскага 

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

помнікам архітэктуры мадэрну. Архітэктар К. Тарасаў. 
105 гадоў таму (1918) у Віцебску быў створаны Саюз музыкантаў. 
105 гадоў таму (1918) у Віцебску некаторы час жыў вядомы 

мастак М. В. Дабужынскі. 
105 гадоў таму (1918) была адкрыта чыгуначная бальніца ў Віцебску. 
105 гадоў таму (1918) адбыўся І з’езд камітэтаў беднаты Ушаччыны. 
105 гадоў таму (1918) у Віцебску была створана першая 

камсамольская арганізацыя Беларусі. 
105 гадоў таму (1918) у Маскве была выдадзена серыя паштовак з 

выявамі Оршы. 
105 гадоў таму (1918) у Віцебску заснаваны станкабудаўнічы 

завод «Вистан» як завод сельскагаспадарчых машын на 

базе армейскай майстэрні. З 1931 г. – станкабудаўнічы 

завод (у 1934 г. прысвоена імя С. М. Кірава). Першыя 

станкі сабраныя ў 1932 г. 
105 гадоў таму (1918) у Оршы выйшаў першы нумар газеты 

«Известия Совета рабочих, крестьянских, батрацких и 

красноармейских депутатов Оршанского уезда». 
105 гадоў таму (1918) у Віцебску ў парку «Елагі» быў створаны 

першы ў горадзе спартыўны комплекс. 
105 гадоў таму (1918) упершыню згадваецца Чашніцкая міліцыя, 

калі ў хаце лесапрамыслоўцы Гурэвіча быў утвораны 
Пасялковы савет і штаб міліцыі. 

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

  

 

 

ГАЛЬДАНСКІ 

ВІТАЛІЙ ІОСІФАВІЧ 

100 год з дня нараджэння 

(1923) 

 
Гальданскі Віталій Іосіфавіч (1923–2001) – вучоны ў галіне 

хімічнай і ядзернай фізікі, доктар фізіка-матэматычных навук, прафесар, 

акадэмік Расійскай акадэміі навук, член Нью-Ёркскай акадэміі навук, 

Германскай акадэміі прыродазнаўцаў «Леапальдзіна» і акадэмій навук 

іншых краін, грамадскі дзеяч. Народны дэпутат СССР (1989–1991). 

Нарадзіўся 18 чэрвеня 1923 года ў г. Віцебску. У 1928 годзе сям’я 

пераехала ў г. Ленінград. Вучыўся ў школе № 2 Куйбышаўскага раёна 

(зараз – сярэдняя агульнаадукацыйная школа № 207). У 1939 годзе Віталій 

Гальданскі паступіў на хімічны факультэт Ленінградскага ўніверсітэта. З 

пачаткам Вялікай Айчыннай вайны ўступіў у студэнцкі будаўнічы 

батальён, атрымаў цяжкае раненне. У 1942 годзе разам з сям’ёй 

эвакуіраваны ў г. Казань, дзе працягваў вучобу ў Казанскім дзяржаўным 

універсітэце, з якога ў 1943 годзе пераведзены на хімічны факультэт 

Маскоўскага дзяржаўнага ўніверсітэта імя М. В. Ламаносава. У 1947 годзе 

В. І. Гальданскі пасля заканчэння аспірантуры Інстытута хімічнай фізікі 

абараніў кандыдацкую дысертацыю. 
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  105 гадоў таму (1918) заснаваны Віцебскі дзяржаўны музычны 

каледж імя І. І. Салярцінскага як народная кансерваторыя. 

З 1932 г. – музычны тэхнікум. З 1935 г. – музычнае 

вучылішча. З 1992 г. – імя І. І. Салярцінскага. З 2010 г. – 

сярэдняя спецыяльная вучэбная ўстанова з сучаснай назвай. 
105 гадоў таму (1918) заснавана паліграфічнае прадпрыемства 

«Спадчына Ф. Скарыны» ў Полацку як гарадская 

тыпаграфія (з 1967 г. – імя Ф. Скарыны). З 1993 г. – 

сучасная назва. З 2001 г. – рэспубліканскае ўнітарнае 

паліграфічнае прадпрыемства. 
100 гадоў таму (1923) у выніку новага адміністрацыйнага 

дзялення Ушаччына поўнасцю ўвайшла ў склад БССР. 
100 гадоў таму (1923) былі арганізаваны Ушацкія часці асобага 

прызначэння. 
100 гадоў таму (1923) ва Ушачах пачаў працаваць стацыянарны 

ўрачэбны пункт. 
100 гадоў таму (1923) у Віцебску была адкрыта 1-я гарадская 

клінічная бальніца. 
100 гадоў таму (1923) уведзены ў строй завод гадзіннікавых дэталяў. 

Цяпер – АП «Віцебскі прыборабудаўнічы завод». 
100 гадоў таму (1923) у Віцебску пачаў дзейнічаць першы юнацкі 

тэатр. Існаваў да верасня 1924 г. 
100 гадоў таму (1923) у Віцебску была праведзена першая 

лёгкаатлетычная эстафета. 
100 гадоў таму (1923) была створана першая Віцебская 

натарыяльная кантора. Калісьці гэтая ўстанова 

называлася натарыяльным сталом. 
100 гадоў таму (1923) пасёлак Маркаўшчына быў уключаны ў 

рысу г. Віцебска. 
100 гадоў таму (1923) створаны абласны суд. 
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Н. И. Дорофеенко, Н. В. Дорофеенко. – Минск : Беларусь, 1974. – 248 с. 
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9 мая. – С. 1. 
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Отечественной войны // Памяць: Віцебск : гісторыка-дакументальныя 

хронікі гарадоў і раёнаў Беларусі : у 2 кн. / рэдкал.: Г. П. Пашкоў [і інш.] ; 
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  100 гадоў таму (1923) заснаваны Віцебскі прыборабудаўнічы 

завод як прыватныя майстэрні па выпуску швейных 

іголак. З 1936 г. – іголкавы завод. У гады Вялікай 

Айчыннай вайны выпускаў прадукцыю для фронту. 

З 1951 г. – завод «Металлмаш». З 1958 г. – гадзінных 

вырабаў. З 1990 г. – ААТ з сучаснай назвай. 
100 гадоў таму (1923) Віцебскі практычны інстытут народнай 

адукацыі перайменаваны ў Віцебскі вышэйшы 

педагагічны інстытут (у межах Расійскай Федэрацыі). 
100 гадоў таму (1923) нарадзіўся Афанасьеў Фёдар Трафімавіч 

(1923–1944), удзельнік вызвалення Віцебскай вобласці 

ў Вялікую Айчынную вайну, Герой Савецкага Саюза. 

Ураджэнец с. Малае Алдаркіна Самарскай вобласці (Расія). 
100 гадоў таму (1923) нарадзілася Бычкова Зоя Іванаўна (1923–

1981), вучоны ў галіне льнаводства. Кандыдат 

сельскагаспадарчых навук. Заслужаны работнік 

сельскай гаспадаркі. З 1953 г. – загадчык аддзела 

агратэхнікі лёну Беларускай занальнай даследчай 

станцыі ў г. Глыбокае. Ураджэнка в. Сабінка 

Уладзіміраўскай вобласці (Расія). 
100 гадоў таму (1923) заснаваны Аршанскі камбінат будаўнічых 

матэрыялаў як цагляная арцель «Працаўнік». Пасля Вялікай 

Айчыннай вайны – адноўлена. У 1945 г. перайменавана ў 

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

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

З 2000 г. – КУП. З 2004 г. – ААТ. З 2008 г. прадпрыемства 

размешчана ў г. п. Копысь Аршанскага раёна. 
100 гадоў таму (1923) адкрыўся Віцебскі абласны клінічны 

скурна-венералагічны дыспансер. У час Вялікай 

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

М. У. Вараб'ёва. Пазней былі арыштаваны М. I. Захараў, 3. Ц. Васільева. 

Падчас друкавання лістовак арыштаваны Я. Я. Ваўчок і В. Д. Карняшонак. 

22 верасня 1942 года пасля катаванняў патрыётаў павесілі. У 1942–1943 гг. 

акупанты загубілі на плошчы і іншых удзельнікаў віцебскага падполля.  

У 1968 годзе на ўшанаванне памяці пакараных падпольшчыкаў 

быў пастаўлены помнік, выкананы з граніту і бутавага каменю. Гэта 

прамавугольная васьміметровая стэла з урэзаным у яе гранітным блокам, 

некалькі ссунутым адносна вертыкальнай восі. У блоку гарэльефная выява 

твараў юнака і дзяўчыны. Абагульнена трактаваная пластыка твараў 

перадае збіральныя вобразы гераічных змагароў падполля. На стэле – 

памятны надпіс: «Здесь в 1942–1943 годах фашистскими палачами 

казнены подпольщики Витебска Березкина Л. Д., Васильева З. Т., Волчок Е. Я., 

Корнешенок В. Д., Воробьев В., Захаров Н. И., Воднев П. И. и многие 

другие советкие патриоты. Вечная слава героям». Аўтары помніка – 

скульптар А. Паўлючук, архітэктар А. Бельскі. 

8 мая 1968 года на месцы гібелі савецкіх патрыётаў адбыўся 

ўрачысты мітынг, прысвечаны адкрыццю помніка-абеліска. На мітынгу 

выступілі ўдзельнікі Вялікай Айчыннай вайны М. І. Мацэнка, 

Е. К. Шаршнёў, 1-ы сакратар гарадскога камітэта КПБ В. М. Сініцын, 

сакратар гаркама камсамола К. М. Платонаў. Зняць пакрывала з 

манумента былі ганараваны Герой Савецкага Саюза І. П. Собалеў, былыя 

партызанскія камбрыгі М. Ф. Бірулін і Д. Ф. Райцаў, родныя загінуўшых. 

На мітынгу гучалі дзяржаўныя гімны СССР і БССР. 
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  100 гадоў таму (1923) выходзіў дадатак «Прафесійная думка» да 

газеты «Витебские известия» да лютага 1924 г. 

Выдаваўся Віцебскім губернскім саветам прафсаюзаў. 
95 гадоў таму (1928) у Віцебску быў створаны філіял Беларускай 

асацыяцыі пралетарскіх пісьменнікаў. Працаваў да 1930 г. 
95 гадоў таму (1928) у Оршы выдадзена кніга «Кароткі нарыс 

гаспадарчага стану Аршанскай акругі». 
95 гадоў таму (1928) у Віцебску адбыліся першыя спаборніцтвы 

па веславанні. 
95 гадоў таму (1928) Оршу наведалі Я. Купала, Ц. Гартны, 

М. Зарэцкі і іншыя беларускія пісьменнікі. 
95 гадоў таму (1928) створана Віцебскае аддзяленне асацыяцыі 

мастакоў рэвалюцыі. 
95 гадоў таму (1928) у Віцебску адбыліся паказальныя 

спаборніцтвы па французскай барацьбе з удзелам 

І. Паддубнага. 
95 гадоў таму (1928) у Віцебску ўведзены ў эксплуатацыю 

хлебазавод № 1. 
95 гадоў таму (1928) пачалося будаўніцтва Аршанскага 

мясакансервавага камбіната. 
95 гадоў таму (1928) пачаўся масавы выезд яўрэяў з 

Віцебшчыны ў Бірабіджанскі раён Сібіры для 

будаўніцтва пасёлкаў і арганізацыі калгасаў. Так 

штучна стваралася Яўрэйская аўтаномная вобласць. 
95 гадоў таму (1928) нарадзіўся Баранаў Анатоль Іванавіч, паэт, 

публіцыст, член літаратурнага аб'яднання «Натхненне», 

аўтар зборніка вершаў «Крепитесь и верьте». Ураджэнец 

в. Руч’яваха Калінінскай (зараз Цвярской) вобласці (Расія). 
95 гадоў таму (1928) пачалося будаўніцтва 1-й чаргі Аршанскага 

льнокамбіната. 
  

 

 

ПОМНІК ГЕРОЯМ 

ВІЦЕБСКАГА ПАДПОЛЛЯ 

Да 55-годдзя з дня ўрачыстага адкрыцця  

(1968) 

 

Помнік героям віцебскага падполля быў усталяваны на 

Смаленскай плошчы горада, на месцы гібелі членаў падпольнай групы 

Л. Д. Бярозкінай. На тым месцы, дзе ў гады Вялікай Айчыннай вайны былі 

пакараны смерцю і яшчэ дзясяткі герояў-падпольшчыкаў. Падчас 

нямецкай акупацыі ў Віцебску дзейнічала звыш 60 падпольных груп, якія 

збіралі звесткі пра размяшчэнне нямецкіх часцей, даставалі неабходныя 

дакументы, накіроўвалі партызанам медыкаменты. Сярод іх была 

камсамольска-маладзёжная група пад кіраўніцтвам Л. Д. Бярозкінай, якая 

пачала сваю дзейнасць з канца 1941 года. У групу ўваходзілі 

3. Ц. Васільева, М. У. Вараб’ёў, Я. Я. Ваўчок, П. I. Гаўберг-Іванова, 

М. I. Захараў, В. Д. Карняшонак і інш. Падпольшчыкі вялі 

антыфашысцкую агітацыю, збіралі разведданыя, дапамагалі байцам і 

камандзірам Чырвонай Арміі, якія трапілі ў палон, пераправіцца да 

партызан. Летам 1942 года група наладзіла выпуск лістовак. У пачатку 

верасня 1942 года патрыёты рыхтавалі ўзрыў гарадскога вузла сувязі. У 

горад былі дастаўлены міны і ўзрыўчатка, але правакатар выдаў 

падпольшчыкаў. 7 верасня 1942 года гітлераўцы схапілі Л. Д. Бярозкіну і 
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  95 гадоў таму (1928) нарадзіўся Стрыжонак Іосіф Пятровіч 

(1928–2003), Герой Сацыялістычнай Працы. У 1945–

1948 гг. працаваў на Сялішчанскай маторна-трактарнай 

станцыі, калгасах Ушацкага раёна. Ураджэнец хутара 

Палячызна каля в. Чарапоўшчына Ушацкага раёна. 
95 гадоў таму (1928) заснавана сельскагаспадарчае 

прадпрыемства «Адраджэнне» ў Віцебскім раёне як 

калгас «Новае жыццё». У 1939 г. перайменаваны ў 

калгас імя Кірава. З 1994 г. – ЗАТ з сучаснай назвай. 

З 2008 г. – ААТ. У 2021 г. – рэарганізавана.  Зараз –  

агракомплекс «Адраджэнне» ААТ «Віцебская 

бройлерная птушкафабрыка». 
95 гадоў таму (1928) была праведзена першая трансляцыя ў сетцы 

праваднога вяшчання г. Віцебска па 44 гучнагаварыцелям. 
95 гадоў таму (1928) у Віцебску пачалося ўзвядзенне новага будынка 

швейнай фабрыкі «Сцяг індустрыялізацыі». Зараз – ААТ. 
90 гадоў таму (1933) у Оршы адкрыты спартыўны стадыён 

«Дынама». 
90 гадоў таму (1933) у Оршы ўведзены ў строй масласыразавод. 
90 гадоў таму (1933) у Віцебску адбылося Першае Усебеларускае 

воднае свята з удзелам спартсменаў Масквы і Ленінграда. 
90 гадоў таму (1933) Віцебск наведаў паэт П. К. Антакольскі. 
90 гадоў таму (1933) у Віцебску ўведзены ў эксплуатацыю 

хлебазавод № 2. 
90 гадоў таму (1933) адбыўся першы выпуск Ушацкіх беларускіх 

педагагічных курсаў. 
90 гадоў таму (1933) Віцебскі індустрыяльна-педагагічны інстытут 

стаў Віцебскім педагагічным інстытутам. 
90 гадоў таму (1933) створаны Дубровенскі льнозавод. З 1997 г. – 

ААТ. 
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  90 гадоў таму (1933) заснаваны Чашніцкі льнозавод у 

в. Крупніна. На сучасны час – у г. Чашнікі. З 1996 г. –  ААТ. 
90 гадоў таму (1933) нарадзіўся Андрэйчык Павел Васілевіч. 

Народны майстар Віцебшчыны па вырабе з дрэва цацак, 

свістулек. Ураджэнец в. Андрэйчыкі Ушацкага раёна. 
85 гадоў таму (1938) Віцебская бальніца-медыцынскі інстытут 

была перайменавана ў Віцебскі медыцынскі інстытут. 
85 гадоў таму (1938) Віцебскае аддзяленне цэнтральных архіваў 

БССР пераўтворана ў Віцебскі абласны дзяржаўны архіў. 
85 гадоў таму (1938) створана архіўнае ўпраўленне пры 

Віцебскім аблвыканкаме. 
85 гадоў таму (1938) заснаваны Пастаўскі льнозавод. З 1997 г. – 

ААТ. 
85 гадоў таму (1938) Віцебскае аддзяленне Беларускай дзяржаўнай 

бібліятэкі было перайменавана ў Віцебскую абласную 

бібліятэку імя У.І. Леніна. 
85 гадоў таму (1938) Бешанковіцкі раён увайшоў у склад 

Віцебскай вобласці. 
85 гадоў таму (1938) нарадзіўся Піскуновіч Канстанцін Несцеравіч, 

член клуба народных майстроў і мастакоў Верхнядзвінскага 
раёна. Ураджэнец в. Ясевічы Глыбоцкага раёна. 

85 гадоў таму (1938) нарадзілася Смірнова Роза Міхайлаўна, 

народны майстар па лозапляценні. Ураджэнка в. Баб’я 

Гара Лепельскага раёна. 
85 гадоў таму (1938) нарадзілася Песіна Ядвіга Рыгораўна, 

народны майстар па вязанні на прутках і кручком. 

Ураджэнка в. Ткачова Полацкага раёна. 
85 гадоў таму (1938) нарадзіўся Мядзюта Аляксандр Іванавіч. З 

пачатку 1990-х гадоў займаецца жывапісам. Жыве ў 
в. Яніна Верхнядзвінскага раёна. Ураджэнец г. п. Асвея 
Верхнядзвінскага раёна. 

  

ансамбль цэнтра горада. А ў 1973 годзе на аснове найбольш цікавых 

прапаноў з’явіўся праект дэталёвай планіроўкі цэнтральнага раёна 

г.Віцебска. Віталій Аляксандравіч Данілаў прыняў удзел у распрацоўцы і 

гэтага праекта. Ён таксама адзін з аўтараў праектаў дэталёвай планіроўкі 

ўсходняга прамысловага (1962), паўднёвага (1973) раёнаў, забудовы 

мікрараёнаў Поўдзень-1 (1969), Усход (1970), Поўдзень-3 і -4 (1973), 

генпланаў Віцебска (1966), Полацка і Наваполацка (1964), генплана і 

праектаў 1-й і 2-й чаргі забудовы Новалукомля (1962–1973) і інш. 

У гэты перыяд актыўна вялося прамысловае будаўніцтва з 

выкарыстаннем прагрэсіўных горадабудаўнічых і тэхналагічных 

рашэнняў. Сярод грамадскіх будынкаў архітэктара В. А. Данілава можна 

адзначыць галоўны корпус медыцынскага інстытута (1959), будынак 

гасцініцы «Віцебск». Праект апошняй зроблены ў суаўтарстве з 

архітэктарам 3. Даўгялам і інжынерам I. Баравой. Дванаццаціпавярховы 

будынак, прыклад савецкай архітэктуры 70-х гадоў, – дамінанта цэнтра 

горада. Архітэктура вырашана ў буйнамаштабных формах, разлічаных на 

ўспрыманне з далёкай адлегласці. 

Сярод асноўных работ В. А. Данілава таксама: забудова Маскоўскага 

праспекта і плошчы Перамогі (1974–1983), тэхнікум сувязі, ансамбль 

плошчы 1000-годдзя г. Віцебска, жылыя дамы на перасячэнні Маскоўскага 

праспекта і Смаленскай вуліцы (1980), будынак прафсаюзных курсаў з 

інтэрнатам (1983). Усе праекты выкананы ў суаўтарстве. 

Віталій Аляксандравіч Данілаў узнагароджаны медалямі. 

Памёр 28 мая 1993 года. 
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1

85 гадоў таму (1938) заснаваны Заходне-Дзвінскі 

міжрайагратэхсэрвіс у Віцебску як абласная кантора 

«Сельгасзаб». З 1972 г. – Заходне-Дзвінскае міжраённае 

аб’яднанне «Сельсгастэхніка». З 1989 г. – арэнднае 

прадпрыемства. З 2000 г. – ААТ з сучаснай назвай. 
85 гадоў таму (1938) заснаваны інстытут лёну ў в. Вусце 

Аршанскага раёна як сельскагаспадарчая дасведчаная 

станцыя Інстытута сацыялістычнай сельскай гаспадаркі 

Акадэміі навук БССР на базе саўгаса «Вусце». З 2000 г. – 

РУП «Беларускі навукова-даследчы інстытут лёну 

Нацыянальнай акадэміі навук Беларусі». 
80 гадоў таму (1943) здзейсніла свой подзвіг Зінаіда Міхайлаўна 

Тусналобава-Марчанка (1920–1980), Герой Савецкага 

Саюза, ураджэнка г. Полацка, у баях за ст. Гаршэчная 

Курскай вобласці. 
80 гадоў таму (1943) створаны будаўніча-мантажны поезд БМП-

715. 
80 гадоў таму (1943) створана партызанская брыгада імя 

У. І. Леніна, якая дзейнічала на тэрыторыі Віцебскай 

вобласці. 
80 гадоў таму (1943) 19–22 студзеня і 19–21 кастрычніка ў гады 

Вялікай Айчыннай вайны адбыліся Чашніцкія баі па 

разгроме партызанамі нямецка-фашысцкага гарнізона ў 

г. п. Чашнікі. 
80 гадоў таму (1943) 19–22 кастрычніка ў гады Вялікай 

Айчыннай вайны пачалася Лепельская аперацыя 

беларускіх партызанскіх злучэнняў па разгроме буйных 

фашысцкіх гарнізонаў з мэтай дэзарганізацыі кіравання 

і абароны праціўніка, адцягвання часткі яго сіл з 

віцебскага ўчастка Калінінскага фронту. 
  

і асаблівасці. А ў цэлым яе кампазіцыя заснавана на стылявым адзінстве 

пластычнага вырашэння фасадаў з выкарыстаннем элементаў класічнай 

спадчыны. У 2007 годзе ў гонар аўтарскага калектыву архітэктараў 

ансамбля вуліцы Кірава, які стаў помнікам архітэктуры 50-х гадоў 20 ст., 

на фасадзе жылога дома № 4 усталявалі мемарыяльную дошку (скульптар 

А. Гвоздзікаў).  

 
Аднаўленне і рэканструкцыя горада ў першае пасляваеннае 

дзесяцігоддзе вяліся на аснове генеральнага плана, распрацаванага ў 1946 

годзе ў Харкаўскім аблпраекце (арх. А. Касьянаў), а потым па праекце 

карэкціроўкі генеральнага плана, выкананага ў 1956 годзе ў Віцебскім 

філіяле Белдзяржпраекта архітэктарамі А. і В. Данілавымі, 

В. Чарнышовым. У праектах, якія развівалі радыяльную сістэму 

планіроўкі горада, было прадугледжана фарміраванне радыяльна-

кальцавой структуры вулічнай сеткі. Былі вылучаны галоўныя магістралі, 

якія злучалі гарадскія раёны паміж сабой і з цэнтрам горада ў шыротным і 

мерыдыянальным кірунках.  

Далейшае развіццё горада ажыццяўлялася ў адпаведнасці з 

генеральным планам 1966 года тых жа архітэктараў А. і В. Данілавых і 

В. Чарнышова. У 1970 годзе быў праведзены конкурс на горадабудаўнічы 
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  80 гадоў таму (1943) у сакавіку–красавіку праводзілася карная 

аперацыя «Грамавы удар» нямецка-фашысцкіх акупантаў 

супраць партызан і насельніцтва ў трохвугольніку чыгунак 

Віцебск – Полацк – Невель на тэрыторыі Віцебскага, 

Гарадоцкага, Мехаўскага, Полацкага і Сіроцінскага раёнаў. 
80 гадоў таму (1943) у верасні–кастрычніку 1943 г. праводзілася 

карная аперацыя «Фрыц» нямецка-фашысцкіх захопнікаў 

супраць партызанскіх брыгад «Спартак», «За Радзіму», 

Ф. С. Шляхтунова (пазней імя Даватара), імя Варашылава, 

імя Гастэлы, імя Жукава, імя Ракасоўскага, асобных 

атрадаў партызанскіх брыгад «Жалязняк», «Народныя 

мсціўцы», імя С. М. Кароткіна, спецыяльнага 

партызанскага атрада «Сокал» і мясцовага насельніцтва 

ў Браслаўскім, Відзаўскім, Глыбоцкім, Мёрскім, 

Пастаўскім, Шаркаўшчынскім, Дунілавіцкім раёнах. 
80 гадоў таму (1943) 19 мая–9 чэрвеня ў гады Вялікай Айчыннай 

вайны адбыўся Пышнянскі бой (абарона партызанамі 

в. Пышна Лепельскага раёна ў час карнай аперацыі 

«Коттбус»). 
80 гадоў таму (1943) заснавана Лёзненскае ПМС у в. Дабрамыслі 

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

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

Лёзненскае дзяржаўнае будаўніча-эксплуатацыйнае 

прадпрыемства меліярацыйных і водагаспадарчых сістэм. 

З 1995 г. – РУП «Лёзненскае ПМС». З 2001 г. – УП. 
80 гадоў таму (1943) у гады Вялікай Айчыннай вайны адбыліся 

Бачэйкаўскія баі беларускіх партызан супраць буйнога 

нямецка-фашысцкага гарнізона ў в. Бачэйкава 

Бешанковіцкага раёна, які з’яўляўся апорным пунктам 

гітлераўцаў на шашы Віцебск – Лепель. 
  

 
 

 

ДАНІЛАЎ 
ВІТАЛІЙ АЛЯКСАНДРАВІЧ 

100 год з дня нараджэння  

(1923) 

 
 
Данілаў Віталій Аляксандравіч (1923–1993) – беларускі 

архітэктар, член Саюза архітэктараў СССР (1957). Нарадзіўся 7 красавіка 

1923 года ў г. Кохма Іванаўскай вобласці (Расія). У 20-я гады сям’я 

Данілавых пераехала ў г. Пушкін. Заканчэнне сярэдняй школы ў 1941 

годзе супала з пачаткам Вялікай Айчыннай вайны. Юнак разам з усімі 

капаў акопы, тушыў пажары, перажываў жахі блакады Ленінграда, пасля 

чаго доўга хварэў. Лячыўся ў адным са шпіталяў г. Іванава. Там скончыў 

фоташколу. Атрымаў пасведчанне прафесійнага фатографа. У 1951 годзе 

пасля заканчэння Кіеўскага інжынерна-будаўнічага інстытута па 

размеркаванні разам з жонкай Аляксандрай Юр’еўнай (у дзявоцтве 

Паповай) прыехаў у г. Віцебск. Працавалі Данілавы ўвесь час у інстытуце 

«Віцебскграмадзянпраект», дзе ажыццявілі дзясяткі архітэктурных 

праектаў.  

Адным з першых паспяховых праектаў Данілавых стаў ансамбль 

вуліцы Кірава ў г. Віцебску. Па сутнасці, у 1953–1958 гг. вуліца была 

створана нанова. Кожны будынак у ансамблі вуліцы мае сваю архітэктуру 
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  80 гадоў таму (1943) заснавана сельскагаспадарчае прадпрыемства 

«Барсеева» ў Лёзненскім раёне як калгас «Зара». 

З 2003 г. – СВК з сучаснай назвай. 
80 гадоў таму (1943) адбылася Беліцкая абарона (баі партызанскай 

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

саўгасе «Беліца» Сенненскага раёна ў Вялікую 

Айчынную вайну да 1944 г.). 
75 гадоў таму (1948) у Віцебску быў закладзены парк у гонар  

30-годдзя Ленінскага камсамола. 
75 гадоў таму (1948) у Віцебску ўведзена ў строй мэблевая 

фабрыка. Цяпер – АТ «Віцебск-мэбля». 
75 гадоў таму (1948) апублікавана п’еса Аркадзя Маўзона 

«Канстанцін Заслонаў». 
75 гадоў таму (1948) пачаў работу Віцебскі інструментальны 

завод. З 1981 г. – механічны завод. 

75 гадоў таму (1948) у Лепелі пачата будаўніцтва 

малочнакансервавага камбіната. 

75 гадоў таму (1948) заснаваны Віцебскі завод электрапрыбораў 

Міністэрства мясцовай прамысловасці Беларусі на базе 

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

электравымяральных прыбораў. З 1986 г. – 

ПА «Электравымяральнік». З 2000 г. – РУП з сучаснай 

назвай. З 2010 г. – ААТ. 

75 гадоў таму (1948) утворана Віцебская абласная арганізацыя 

Беларускага прафсаюза работнікаў адукацыі і навукі. 

75 гадоў таму (1948) нарадзіўся Жусель Чэслаў Іосіфавіч. Жыве 

ў г. Браславе. З 2005 г. удзельнічае ў выставах 

Браслаўскага клуба народных мастакоў і майстроў «Ля 

возера». Ураджэнец в. Петкунішкі Браслаўскага раёна. 

  

10. Рылько Алесь (Аляксей Іванавіч) // Беларуская энцыклапедыя : 

у 18 т. / рэдкал.: Г. П. Пашкоў [і інш.]. – Мінск : БелЭн, 2001. – Т. 13 : 

Праміле–Рэлаксін. – С. 499. 

11. Савіцкі, А. У вянок памяці / А. Савіцкі // Літаратура і 

мастацтва. – 1967. – 18 крас. (№ 31). – С. 3. 

12. Скапа, У. Убачанае, перажытае, сагрэтае сэрцам / У. Скапа // 

Віцебскі рабочы. – 1983. – 29 сак. – С. 4. 

13.  Яроменка, М. Яго думка i сэрца не ведалi спакою / 

М. Яроменка // Сцяг Iльiча (Талачын). – 2001. – 6 студз. – С. 2. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

30 159 



  75 гадоў таму (1948) заснаваны Мосарскі льнозавод у Глыбоцкім 

раёне як Шаркаўшчынскі льнозавод. З 1950 г. – 

Дунілавіцкі льнозавод. З 1960 г. – Мосарскі льнозавод. 

З 1998 г. – ААТ. 
75 гадоў таму (1948) нарадзілася Ундруль Тамара Фёдараўна. 

Валодае традыцыйнымі народнымі рамёствамі: 

пісанкарствам, выцінанкай, саломапляценнем і інш. 

Жыве ў г. Браслаў. Ураджэнка г. Акцюбінск Казахскай 

ССР. 

75 гадоў таму (1948) заснавана сельскагаспадарчае 

прадпрыемства «Жукнева» ў Талачынскім раёне як 

калгас імя Валадарскага. З 1996 г. – СВК. У 2005 г. 

аб’яднаны з СВК «Беларэчча». Зараз – ААТ з сучаснай 

назвай. 
75 гадоў таму (1948) створаны Полацкі заслужаны аматарскі 

тэатр «Пілігрым» пры гарадскім клубе (з 1994 г. – 

Палац культуры) як кружок аматараў драматычнага 

мастацтва. У 1959 г. прысвоена званне «народны». У 

2009 г. – «Заслужаны аматарскі тэатр». 
75 гадоў таму (1948) заснаваны Полацкі камбінат 

хлебапрадуктаў як арганізацыя «Нарыхтзярно». З 1974 

г. – сучасная назва. У 1988 г. у структуру камбіната 

ўвайшлі хлебапрыёмныя прадпрыемствы ў г. п. 

Шуміліна і г. Верхнядзвінску. З 1997 г. – ААТ. У 2003 

г. праведзена тэхнічнае пераўзбраенне размольнага 

аддзялення мельніцы; у склад камбіната як філіял 

увайшло Полацкае хлебапрыёмнае прадпрыемства. 
70 гадоў таму (1953) на возеры Дрысвяты Браслаўскага раёна 

ўведзена ў строй гідраэлектрастанцыя «Дружба 

народаў». 
  

2. Алесь Рылько и Евгений Василёнок // В атмосфере 

художественного поиска и стилевого многообразия: творчество витебских 

литераторов во второй половине 1960-х – начале 1990-х годов : 

монография : в 2 ч. / А. В. Русецкий, Ю. А. Русецкий. – Витебск : ВГУ им. 

П. М. Машерова, 2012. – Ч. 1. – С. 116–120. 

3. Астаецца сагрэтае сэрцам // Цеплыня чалавечнасці : нарысы, 

літаратурныя партрэты, артыкулы / Г. Шупенька. – Мінск : Мастацкая 
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  70 гадоў таму (1953) упраўленне сельскай гаспадаркі ў 

г. Віцебску перайменавана ва ўпраўленне сельскай 

гаспадаркі і нарыхтовак. Зараз – камітэт сельскай 

гаспадаркі і харчавання Віцебскага абласнога 

выканаўчага камітэта. 

70 гадоў таму (1953) нарадзілася Кадзетава Мілда Стэфанаўна. 

З 1980 г. працавала ў УА «Віцебскі дзяржаўны гарадскі 

цэнтр дзіцячай творчасці». Займаецца лепкай глінянай 

цацкі, габеленам. Ураджэнка Літвы, пражывае ў 

г.Віцебску. 
70 гадоў таму (1953) створана Упраўленне культуры Віцебскага 

абласнога выканаўчага камітэта. 

70 гадоў таму (1953) заснаваны Лепельскі раённы краязнаўчы 

музей. Адкрыты ў 1954 г. 
70 гадоў таму (1953) заснавана сельскагаспадарчае 

прадпрыемства «Камайскі» ў Пастаўскім раёне як 

калгас «Дружба» (у 1981 г. далучаны калгас імя 

Жданава, у 1984 г. – «За Радзіму», у 1988 г. – імя 

Дзяржынскага і «Новае жыццё»). У 2003 г. 

перайменаваны ў СВК з сучаснай назвай. 

65 гадоў таму (1958) у Віцебску быў адкрыты плавальны басейн 

«Маладосць». 
65 гадоў таму (1958) у Віцебску выдадзены першы нумар 

літаратурна-мастацкага альманаха «Дзвіна». 
65 гадоў таму (1958) Віцебск наведаў пісьменнік 

К. Г. Паустоўскі. 
65 гадоў таму (1958) у Віцебску пабудаваны Палац культуры 

ўпраўлення бытавога абслугоўвання насельніцтва. 

Цяпер у будынку размяшчаецца Віцебская абласная 

філармонія. 
  

«Полымя», быў літаратурным кансультантам у Саюзе пісьменнікаў БССР.  

Свае творы – апавяданні, камедыі, п’есы, сцэнкі, аповесці Алесь 

Рылько пісаў пад псеўданімамі Дрыль А., Дрыль Л., Кандыба Алесь, 

Кандыдат навук бытавога абслугоўвання, Крыжэня В., Прымус 

Чапяльніцкі, Рыль Алесь, Халіцкі Л., Яленец А., Яленец Л., Яленец Ал., 

Ялень Ал., Добры Аляксей, Дрыль Ал. Першае апавяданне А. Рылько 

«Сама зразумела» было надрукавана ў часопісе «Вожык» у 1946 годзе, а 

першы зборнік апавяданняў «Мае сустрэчы» выйшаў у 1952 годзе. Потым 

былі выданні зборнікаў апавяданняў і аднаактовых камедый «Цвіце 

чаромха» (1957), гумарыстычных апавяданняў «Стуканок у аблавушцы» (1959), 

апавяданняў і нарысаў «Ты прыгожая, Арынка» (1960), аднаактовай п'есы 

«Гром з яснага неба» (1953), аднаактовых камедый і сцэнак «Колькі вяровачку 

ні віць...» (1958), аповесцей для дзяцей «Мядовыя краскі» (1959). Алесь Рылько 

плённа працаваў у жанры нарыса. Шмат яго таленавітых замалёвак 

прысвячалася землякам – людзям Прыдзвінскага краю. Высокую ацэнку 

творчасці А. Рылько даў народны пісьменнік Беларусі Янка Брыль, 

назваўшы яго «кідкім, дасціпным празаікам». 

Творы А. Рылько перакладзены на балгарскую, латышскую, 

літоўскую, малдаўскую, польскую, рускую, украінскую, чэшскую мовы. 

Сам перакладаў з узбекскай і чувашскай моў. Яго п’есы-аднаактоўкі 

ставіліся на беларускіх сельскіх сцэнах.  

Аляксей Іванавіч Рылько трагічна загінуў 16 красавіка 1967 года. 

Пахаваны ў г. Мінску.  

У1969 годзе ў серыі «Бібліятэка беларускай прозы» выйшла кніга 

пісьменніка «Выбранае», у якой сабрана ўсё лепшае, што створана Алесем 

Рылько за яго кароткае творчае жыццё. 
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  65 гадоў таму (1958) у Оршы ўведзены ў строй завод будаўнічых 

дэталяў. Цяпер – камбінат жалезабетонных вырабаў. 
65 гадоў таму (1958) у Віцебску быў узведзены новы будынак 

Беларускага тэатра імя Я. Коласа. 
65 гадоў таму (1958) у Оршы была адкрыта гасцініца «Орша». 
65 гадоў таму (1958) у Віцебску быў адкрыты вячэрні філіял 

Беларускага дзяржаўнага політэхнічнага інстытута. 

Існаваў да 1970 г. 
65 гадоў таму (1958) арганізавана Дубровенская ДРБУП-108. 
65 гадоў таму (1958) заснаваны будаўніча-мантажны трэст № 16 

«Нефтабуд» у Наваполацку. З 1997 – ААТ з сучаснай 

назвай. 
65 гадоў таму (1958) заснавана Сенненская ПМК-64 на базе 25 

калгасаў Сенненскага раёна як міжкалгасная будаўнічая 

арганізацыя «Сенненскі міжкалгасбуд». У 1977 г. 

перайменаваны ў міжкалгасную ПМК-35 (у 1986 г. 

далучана ПМК-48). У выніку неаднаразовых 

перайменаванняў у 1986, 1994 (ПМК-37) і 1996 гг. – 

ПМК-64. З 2001 г. – РУП. З 2003 г. – даччынае 

камунальнае ўнітарнае будаўнічае прадпрыемства 

«Віцебскаблсельбуд» з сучаснай назвай. 

65 гадоў таму (1958) заснавана Чашніцкая ПМК-71 як 

міжкалгасная ПМК-72 на базе міжкалгасных будаўнічых 

арганізацый ПМК-31, -41, -72. З 1987 г. – міжкалгасная 

ПМК-71 шляхам далучэння дарожна-будаўнічай ПМК-

34. З 1996 г. – дзяржаўнае прадпрыемства ПМК-71. 

З 2000 г. – РУП з сучаснай назвай. З 2003 г . – даччынае 

камунальнае ўнітарнае будаўнічае прадпрыемства. 
65 гадоў таму (1958) нарадзіўся Гвоздзеў Уладзімір Іванавіч, 

майстар, разьбяр-самавучка, ураджэнец г. Гарадок. 
  

 
РЫЛЬКО АЛЕСЬ 

(АЛЯКСЕЙ ІВАНАВІЧ) 
100 год з дня нараджэння  

(1923) 

 
Рылько Алесь (Аляксей Іванавіч) – беларускі савецкі празаік, 

драматург, публіцыст, выкладчык. Член Саюза пісьменнікаў СССР з 1952 года.  

Нарадзіўся 27 сакавіка 1923 года ў в. Рыдамля Сенненскага павета 

Магілёўскай губерні (зараз Талачынскі раён Віцебскай вобласці) у сялянскай 

сям’і. У 1939 годзе скончыў 9 класаў Рыдамльскай школы і педагагічныя 

курсы ў Оршы. Адразу быў накіраваны на працу ў школу. З 1939 па 1941 

гг. працаваў загадчыкам Лявонаўскай пачатковай школы Аршанскага 

раёна, адначасова завочна вучыўся ў Аршанскім настаўніцкім інстытуце.  

У гады Вялікай Айчыннай вайны з 1942 па 1944 гг. – разведчык 

партызанскага атрада «Перамога» брыгады К. Заслонава, потым – мінёр 

спецгрупы «Непераможныя». Быў паранены. Пасля вызвалення Беларусі 

ад нямецка-фашысцкіх захопнікаў працаваў адказным сакратаром 

Баранавіцкага абласнога спартыўнага таварыства «Дынама», настаўнічаў у 

Камайскай сямігадовай школе Пастаўскага раёна. У 1946 годзе паступіў 

на аддзяленне журналістыкі філалагічнага факультэта Беларускага 

дзяржаўнага ўніверсітэта, якое скончыў у 1951 годзе. Адначасова 

працаваў у газетах «Савецкі селянін» (1947–1948), «Літаратура i 

мастацтва», часопісах «Вожык» (з 1952 года – загадчык аддзела) і 
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  65 гадоў таму (1958) нарадзілася Андзілеўка Людміла 

Фёдараўна. З 1989 г. займаецца жывапісам. Жыве ў 

г. п. Падсвілле Глыбоцкага раёна. Ураджэнка г. Глыбокае. 
65 гадоў таму (1958) нарадзілася Казачонак Людміла Леанідаўна. 

Працавала ў Лепельскім Доме рамёстваў (1992–2004). З 

2004 г. – кіраўнік гуртка «Выцінанка» Цэнтра народных 

рамёстваў і мастацтваў «Задзвінне» г. Віцебска. Ураджэнка 

в. Вялікае Жэжліна Лепельскага раёна. Жыве ў Віцебску. 

65 гадоў таму (1958) заснаваны горад Наваполацк у Полацкім 

раёне ў сузязі з будаўніцтвам нафтахімічнага 

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

14.12.1963 г. – горад абласнога падпарадкавання з 

сучаснай назвай. 

65 гадоў таму (1958) заснавана сельскагаспадарчае прадпрыемства 

«Навасёлкі-Лучай» у Пастаўскім раёне ў выніку зліцця 

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

далучаны калгас «Ударнік». У 1986 г. – «Гігант». У 

1990 г. – саўгас «Пастаўскі». З 2003 г. – СВК. 

З 2010 г. – ААТ з сучаснай назвай. 

65 гадоў таму (1958) адкрыўся Віцебскі абласны 

эндакрыналагічны дыспасер як гарадскі процізобны 

дыспансер. У 1990 г. – перайменаваны ў абласны 

эндыкраналагічны дыспансер. У 1996 г. – на базе 

дыспансера адкрылася першая ў вобласці «Школа 

дыябету». З 2001 г. – установа аховы здароўя з сучаснай 

назвай. 

65 гадоў таму (1958) заснавана прадпрыемства Лёзненская ПМК-54 
у г. п. Лёзна як міжкалгасбуд. З 1977 г. – міжкалгасная 
ПМК-28. З 1986 г. – міжкалгасная ПМК-54. З 1996 г. – 
дзяржаўнае прадпрыемства ПМК-54. З 2000 г. – УП. З 
2010 г. – дзяржаўнае прадпрыемства з сучаснай назвай. 
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  65 гадоў таму (1958) заснавана Лёзненскае дарожнае рамонтна-

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

эксплуатацыйны ўчастак № 107. З 1985 г. – ДРБУ 

№ 107. З 2000 г. – УП. З 2004 г. – КУП. З 2005 г. – 

філіял з сучаснай назвай камунальнага праектна-

рамонтна-будаўнічага ўпраўлення «Віцебскаблдарбуд». 

65 гадоў таму (1958) пачалося будаўніцтва прадпрыемства 

паліўнай прамысловасці «Нафтан» у г. Наваполацку. У 

1963 г. – уведзены ў дзеянне як Полацкі 

нафтаперапрацоўчы завод (атрыманы першы бензін). У 

1976 годзе прадпрыемства перайменавана ў 

Наваполацкі нафтаперапрацоўчы завод. З 1981 г. – 

ВА «Наваполацкнафтааргсінтэз». У 1992 г. створана 

РУП «Наваполацкае вытворчае аб’яднанне «Нафтан». 

З 2002 г. прадпрыемства пераўтворана ў ААТ з 

сучаснай назвай. У 2008 годзе – рэарганізавана шляхам 

далучэння ААТ «Палімір». 

65 гадоў таму (1958) заснавана Браслаўская ПМК-42 як 

міжкалгасная будаўнічая арганізацыя. З 1977 г. – 

міжкалгасная ПМК-19. З 1986 г. – міжкалгасная ПМК-

42. З 1996 г. – ПМК-42. З 2001 г. – рэспубліканскае 

ўнітарнае будаўнічае прадпрыемства з сучаснай назвай 

у г. Браслаў. 

65 гадоў таму (1958) заснавана сельскагаспадарчае 

прадпрыемства «Калгас Праўда» ў Дубровенскім раёне. 

У 1963 г. – аб’яднаны з калгасам імя Кірава. У 1978 г. – 

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

кааператыў. З 2003 г. – СВК. З 2010 г. – ААТ «Прада-

С». 
  

курсантам навучальнай роты 156-й стралковай дывізіі, якая ваявала на 1-м 

Прыбалтыйскім фронце. 26 снежня падчас бою за в. Філіпёнкі 

Гарадоцкага раёна прыцэльным агнём ён знішчыў больш за дзясятак 

гітлераўцаў. Загадам па 156-й стралковай дывізіі ад 27 снежня 1943 года 

за мужнасць і адвагу праяўленыя ў баях Рубіс Павел Іванавіч 

узнагароджаны ордэнам Славы III ступені. 

У верасні 1944 года гітлераўцы аказалі моцнае супраціўленне 

падчас наступлення савецкіх войскаў у Латвіі. Паблізу транспартнага 

вузла Елгавы падраздзяленні Чырвонай Арміі фарсіравалі р. Ліелупэ. 

Варожыя кулямётныя разлікі ўскладнялі пераправу. 14 верасня 1944 года 

камандзір разліку кулямётнай роты 417-га стралковага палка Павел Рубіс, 

прыкрываючы пераправу савецкіх войск, знішчыў 2 нямецкія агнявыя 

кропкі і 2 гарматныя разлікі праціўніка. Загадам па 43-й Арміі ад 

12 лістапада 1944 года за мужнасць і адвагу праяўленыя ў баях сяржант 

Рубіс Павел Іванавіч узнагароджаны ордэнам Славы II ступені. 

13 студзеня 1945 года паблізу адной з чыгуначных платформаў у 

раёне г. Клайпеды кулямётчык Павел Рубіс нанёс вялікія страты 

праціўніку – знішчыў станковы кулямёт з разлікам і шмат жывой сілы 

ворага. Падчас бою непадалёк ад яго разарваўся артылерыйскі снарад. Ён 

атрымаў кантузію, але поля бою не пакінуў. Атакі немцаў ён адбіваў да 

таго моманту, пакуль не падаспела падмацаванне. Указам Прэзідыума 

Вярхоўнага Савета СССР ад 29 чэрвеня 1945 года за ўзорнае выкананне 

заданняў камандавання ў баях з нямецка-фашысцкімі захопнікамі сяржант 

Рубіс Павел Іванавіч узнагароджаны ордэнам Славы I ступені, стаўшы 

поўным кавалерам ордэна Славы. 

У 1947 годзе старшына Рубіс Павел Іванавіч быў дэмабілізаваны. 

Жыў у г. п. Расоны Віцебскай вобласці. У 1954 годзе скончыў Полацкае 

вучылішча механізацыі сельскай гаспадаркі. Працаваў трактарыстам у 

Расонскім лясгасе. Памёр Павел Іванавіч Рубіс 10 красавіка 1996 года. 

Узнагароджаны ордэнам Айчыннай вайны I ступені, ордэнамі 

Славы I, II і III ступеняў, медалямі. 
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  65 гадоў таму (1958) заснавана Полацкая ПМК-59 на базе 

«школы дзясятнікаў» як міжкалгасная будаўнічая 

арганізацыя (Полацкая МСО) для будаўніцтва жылля, 

жывёлагадоўчых памяшканняў і аб’ектаў сацкультбыту 

на тэрыторыі Полацкага раёна. У 1977 г. – 

перайменавана ў Міжгаспадарчую ПМК-32. У 1986 г. – 

ПМК-59. У 1989 г. – уключыла ў склад 

Міжгаспадарчую ПМК-60. З 1992 г. – Міжгаспадарчая 

ПМК-59 аб’яднання «Полацксельбуд». З 2001 г. – 

будаўнічае РУП. З 2003 па 2013 гг. – даччынае 

камунальнае ўнітарнае будаўнічае прадпрыемства. 

65 гадоў таму (1958) нарадзіўся Лазарэвіч Анатоль Аркадзьевіч, 

дырэктар Інстытута філасофіі НАН Беларусі, кадыдат 

філасофскіх навук, дацэнт. Ураджэнец Сенненскага раёна. 
60 гадоў таму (1963) была заснавана Лёзненская сельская 

філармонія на грамадскіх пачатках. 
60 гадоў таму (1963) у Віцебску прайшлі гастролі спявачкі Лідзіі 

Русланавай. 
60 гадоў таму (1963) у Віцебску на базе абласной бальніцы 

ўзноўлена медыцынскае вучылішча. 
60 гадоў таму (1963) харавой капэле настаўнікаў г. Віцебска 

(створана ў 1961 г.) было прысвоена званне «народная».

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

строй масласырзавод. 
60 гадоў таму (1963) рабочы пасёлак Барань перададзены ў 

падначаленне Аршанскага гарсавета. 
60 гадоў таму (1963) на цэнтральнай плошчы Оршы пабудаваны 

Дом гандлю. 
60 гадоў таму (1963) створана харавая капэла Віцебскага 

медыцынскага інстытута. У 1968 г. прысвоена званне 
«народная». 

  

 

 

РУБІС 
ПАВЕЛ ІВАНАВІЧ 

100 год з дня нараджэння  

(1923) 

 

Рубіс Павел Іванавіч (1923–1996) – удзельнік Вялікай Айчыннай 

вайны, поўны кавалер ордэна Славы.  

Нарадзіўся 7 лютага 1923 года ў в. Мікуленкі (зараз не існуе) 

Расонскага раёна ў сям'і селяніна. Скончыўшы сямігодку, Павел Рубіс 

пачаў працаваць у мясцовым калгасе. Там яго застала Вялікая Айчынная 

вайна. У 1942 годзе ён стаў байцом Расонскай партызанскай брыгады. 

Напачатку лістапада 1943 года брыгада злучылася з часцямі Чырвонай 

Арміі, і 20-гадовы партызан Павел Рубіс быў прызваны ў дзеючую армію. 

Са снежня 1943 года на фронце. Камандзір кулямётнага разліку сяржант 

П. I. Рубіс вызначыўся ў баях пры вызваленні Віцебскай вобласці і Латвіі. 

Сапраўдным баявым хрышчэннем для Паўла Рубіса, нягледзячы на тое, 

што за плячыма ў яго было ўжо партызанскае мінулае, і ён лічыўся 

«абстраляным байцом», стаў адзін з жорсткіх баёў каля в. Сіроціна 

Шумілінскага раёна, дзе з шасцідзесяці савецкіх салдат у жывых засталося 

толькі васямнаццаць. 

Першы ордэн Славы III ступені Павел Рубіс атрымаў, калі стаў 
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  60 гадоў таму (1963) арганізавана Глыбоцкае ДРБУП-145. 

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

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

назву «Браслаўская звязда». 

60 гадоў таму (1963) калгас «За высокі ўраджай» 

Шаркаўшчынскага раёна перайменаваны ў калгас імя 

Кутузава. Зараз – ААТ «Жвіранка». 
60 гадоў таму (1963) заснаваны Наваполацкі дзяржаўны 

політэхнічны каледж на базе філіяла Мінскага 

політэхнікума як Полацкі нафтавы тэхнікум. З 1968 г. – 

Наваполацкі нафтавы тэхнікум. З 1987 г. – 

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

2014 г. – аб’яднаны з УА «Наваполацкі дзяржаўны 

прафесійны ліцэй нафтахіміі». 
60 гадоў таму (1963) створаны народны хор народнай песні ў 

г. п. Лёзна пры раённым Доме культуры на базе 

харавога калектыву медработнікаў раённай бальніцы. У 

1983 г. прысвоена званне «Народны аматарскі 

калектыў». 
55 гадоў таму (1968) у Віцебску быў створаны Дом самадзейнай 

творчасці абласнога Савета прафсаюзаў. 
55 гадоў таму (1968) у Віцебску пабудаваны Палац спорту 

«Камсамолец». 
55 гадоў таму (1968) заснаваны музей гісторыі і культуры 

г. Наваполацка на грамадскіх пачатках як гарадскі 

Музей працоўнай славы. З кастрычніка 1973 г. – 

краязнаўчы музей. З чэрвеня 1998 г. – сучасная назва. 
55 гадоў таму (1968) у Полацку быў адкрыты помнік 

камсамольцам Полаччыны – героям Вялікай Айчыннай 

вайны. 
  

ў пасёлку Токсава Усяволжскага раёна Ленінградскай вобласці. 

Касінцаў Аркадзь Кузьміч узнагароджаны ордэнамі Чырвонага 

Сцяга, Айчыннай вайны I ступені, двума ордэнамі Айчыннай вайны II 

ступені, ордэнамі Чырвонай Зоркі, Славы I, II і III ступеняў, медалямі. У 

2021 годзе імя ўдзельніка Вялікай Айчыннай вайны, поўнага кавалера 

ордэна Славы Аркадзя Кузьміча было прысвоена ДУА «Сярэдняя школа 

№ 2 г. Сянно». У гонар героя ўрачыста адкрыта мемарыяльная дошка. 

 

ЛІТАРАТУРА 

1. Желтобрюхова, Б. По страницам музейной переписки / 

Б. Желтобрюхова // Голас Сенненшчыны. – 2021. – 14 верас. – С. 5. 

2. Касинцев Аркадий Кузьмич // Регионы Беларуси : 

энциклопедия : в 7 т. / редкол.: Т. В. Белова [и др.]. – Минск :БелЭн імя 

П. Броўкі, 2010. – Т. 2 : Витебская область : в 2 кн. – Кн. 1. – С. 481. 

3. Касинцев Аркадий Кузьмич // Слава и гордость земли 

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

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

2009. – С. 179. 

4. Касинцев Аркадий Кузьмич // Твои сыновья, Беларусь! 

Кавалеры ордена Славы : биографический справочник / Б. Д. Долготович. – 

Минск : БелЭн імя П. Броўкі, 2014. – С. 44. 

5. Криштопенко, Л. В годы военного лихолетья... / 

Л. Криштопенко // Голас Сенненшчыны. – 2017. – 6 мая.– С. 6. 

6. Ляшук, С. Школа с новым именем и модернизацией / 

С. Ляшук // Витебские вести. – 2021. – 3 сент. – С. 3. 

 
 
 
 
 

37 152 



  55 гадоў таму (1968) распрацаваны і зацверджаны генеральны 

план забудовы г. Оршы. 
55 гадоў таму (1968) у Оршы створаны майстэрні Мастацкага 

фонду БССР. 
55 гадоў таму (1968) створаны гідралагічны заказнік 

рэспубліканскага значэння «Ельня» (Мёрскі і 

Шаркаўшчынскі раёны). 
55 гадоў таму (1968) у Верхнядзвінску пабудаваны новыя 

карпусы цэнтральнай раённай бальніцы. 
55 гадоў таму (1968) адкрыта Новалукомльская гарадская 

бібліятэка. 
55 гадоў таму (1968) заснаваны Ушацкі музей народнай славы, 

які з 1999 года носіць імя У. Е. Лабанка (адкрыты ў 1970). 
55 гадоў таму (1968) створаны Бешанковіцкі народны хор у 

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

годзе было прысвоена званне «Народны аматарскі 

калектыў». 
55 гадоў таму (1968) заснаваны Полацкі дзяржаўны ўніверсітэт у 

Наваполацку як філіял Беларускага палітэхнічнага 

інстытута, з 1969 г. – філіял Беларускага тэхналагічнага 

інстытута. У 1974 г. – ператвораны ў Наваполацкі 

палітэхнічны інстытут. З 1993 г. – сучасная назва. 
55 гадоў таму (1968) заснаваны камбінат зборных 

жалезабетонных вырабаў і канструкцый у Оршы. 

З 1997 г. – ААТ. 
55 гадоў таму (1968) пачалося будаўніцтва вёскі Акцябрская як 

эксперыментальнага пасёлка Цэнтральны (да 1974 г.) у 
Віцебскім раёне. Пасля ўзвядзення адміністрацыйнага 
будынка і перавода з в. Сакольнікі дырэкцыі саўгаса і з 
в. Шапуры выканкама Акцябрскага с/с перайменавана ў 
в. Акцябрская. 

 

1944 года за мужнасць і адвагу праяўленыя ў баях гвардыі старшы 

сяржант Касінцаў Аркадзь Кузьміч узнагароджаны ордэнам Славы III 

ступені. 

Ва Усходняй Прусіі каля населенага пункта Вальтэркемен 16 

студзеня 1945 года ў наступальным баі Аркадзь Касінцаў выявіў 

назіральны пункт непрыяцеля, які быў знішчаны разам з узводам варожай 

пяхоты. У выніку 18 студзеня былі разбіты тры кулямётныя кропкі, 

вялікая колькасць салдат і афіцэраў праціўніка знішчана. Загадам па 2-й 

гвардзейскай Арміі ад 22 сакавіка 1945 года за мужнасць і адвагу 

праяўленыя ў баях гвардыі старшы сяржант Касінцаў Аркадзь Кузьміч 

узнагароджаны ордэнам Славы II ступені. 

У баях за горад Кёнігсберг, сталіцу Усходняй Прусіі, 7–10 

красавіка 1945 года гвардыі старшы сяржант разам з разведчыкамі ўмела 

карэкціраваў агонь мінамётнай батарэі, у выніку чаго былі знішчаны тры 

артылерыйскія батарэі праціўніка, шэсць агнявых кропак, разбіта тры 

назіральныя пункты, некалькі бліндажоў, знішчана шмат варожых салдат і 

афіцэраў. Указам Прэзідыума Вярхоўнага Савета СССР ад 29 чэрвеня 

1945 года за ўзорнае выкананне заданняў камандавання ў баях з нямецка-

фашысцкімі захопнікамі гвардыі старшы сяржант Касінцаў Аркадзь 

Кузьміч узнагароджаны ордэнам Славы I ступені, стаўшы поўным 

кавалерам ордэна Славы. 

Пасля вайны А. К. Касінцаў працягваў службу ў арміі. 24 чэрвеня 

1945 года Аркадзь Кузьміч прымаў удзел у парадзе Перамогі ў Маскве. 

Яму выпаў гонар несці сцяг сваёй дывізіі ў калоне войскаў 1-га 

Прыбалтыйскага фронту. У 1951 годзе ён скончыў Інстытут замежных 

моў імя Марыса Тарэза. Атрымаў спецыяльнасць ваеннага перакладчыка. 

У 1954 годзе капітан Аркадзь Кузьміч Касінцаў звольнены ў запас. Жыў у 

г. Ленінградзе (зараз г. Санкт-Пецярбург). Займаўся педагогікай. Працаваў 

выкладчыкам замежнай мовы ў школе, сувораўскім вучылішчы. Валодаў 

англійскай мовай і мовай хіндзі.  

Памёр Аркадзь Кузьміч Касінцаў 31 жніўня 1991 года. Пахаваны 
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  55 гадоў таму (1968) заснаваны Віцебскі мотарамонтны завод як 

арэнднае прадпрыемства (рамонт дызельных рухавікоў 

для сельскагаспадарчай тэхнікі). З 2000 г. – ААТ. 
50 гадоў таму (1973) уведзены ў эксплуатацыю Юбілейны мост 

праз р. Віцьба. 
50 гадоў таму (1973) у Віцебску пачала выдавацца газета 

«Вячэрні Віцебск». Існавала да 1990 г. 
50 гадоў таму (1973) зацверджаны праект дэтальнай планіроўкі 

г. Віцебска. 
50 гадоў таму (1973) у Віцебску створаны гарадскі Савет 

ветэранаў. 
50 гадоў таму (1973) у Лёзненскім раёне на вышыні імя 

Л. П. Ціхмянава ўстаноўлены помнік савецкім воінам і 

партызанам. 
50 гадоў таму (1973) уведзена ў строй гасцініца «Віцебск». 
50 гадоў таму (1973) уведзены ў дзеянне Аршанскі аўтавакзал. 
50 гадоў таму (1973) Орша стала пабрацімам французскага 

горада Воз-ан-Влен. 
50 гадоў таму (1973) заснаваны Новалукомльскі хлебазавод у 

Чашніцкім раёне. З 2001 г. – філіял РУПП 

«Віцебскхлебпрам» з сучаснай назвай. 
50 гадоў таму (1973) адкрыта СШ № 1 г. п. Шаркаўшчына. 
50 гадоў таму (1973) адкрыта псіхіятрычная бальніца ў 

г. Віцебску. 
50 гадоў таму (1973) уведзены ў эксплуатацыю новы будынак 

Віцебскага педагагічнага інстытута імя С. М. Кірава. 

Зараз – Віцебскі дзяржаўны ўніверсітэт імя 

П. М. Машэрава. 
50 гадоў таму (1973) заснаваны Гарадоцкі гарадскі Дом 

культуры. 

 

 

КАСІНЦАЎ 
АРКАДЗЬ КУЗЬМІЧ 

100 год з дня нараджэння 

(1923) 

 
 

Касінцаў Аркадзь Кузьміч (1923–1991) – удзельнік Вялікай 

Айчыннай вайны, поўны кавалер ордэна Славы.  

Нарадзіўся 3 студзеня 1923 года ў г. Сянно Віцебскай вобласці ў 

сям'і служачага. У Чырвонай Арміі з 1941 года. У пачатку Вялікай 

Айчыннай вайны дабравольцам пайшоў на фронт. Удзельнічаў у баявых 

аперацыях з верасня 1941 года. Ваяваў на 1-м Прыбалтыйскім, 3-м 

Беларускім франтах. Будучы камандзір аддзялення разведкі мінамётнай 

батарэі 71-га стралковага палка 24-й стралковай дывізіі асабліва 

вылучыўся ў баях на тэрыторыі Літвы і Усходняй Прусіі. 

5–6 кастрычніка 1944 года ў баі каля літоўскага населенага пункта 

Гечайце Аркадзь Касінцаў пад агнём непрыяцеля карэкціраваў стральбу 

батарэі, што дазволіла паразіць назіральны пункт праціўніка, а таксама 

захапіць артылерыйскую батарэю і склад з боепрыпасамі. Рухаючыся ў 

баявых парадках пяхоты, гвардыі старшы сяржант Касінцаў знішчыў яшчэ 

некалькі гітлераўцаў. Атрымаўшы раненне, выратаваў жыццё камандзіру 

батарэі. Загадам па 24-й гвардзейскай стралковай дывізіі ад 18 лістапада 
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  50 гадоў таму (1973) знойдзены манетны скарб у вёсцы Каз’янкі 

Полацкага раёна. 
50 гадоў таму (1973) заснавана раённая праграма радыёвяшчання 

«Талачынскае раённае радыё». 
50 гадоў таму (1973) заснавана Віцебская абласная СДЮШАР 

прафсаюзаў па веславанні на байдарках і каноэ 

«Альбатрос» на базе секцыі па веславанні на байдарках 

і каноэ як ДЮСШ ДСО «Спартак». 
45 гадоў таму (1978) у ваколіцах Віцебска адбыўся чэмпіянат 

свету па верталётным спорце. 
45 гадоў таму (1978) заснаваны Купалаўскі мемарыяльны 

запаведнік «Ляўкі» ў Аршанскім раёне з цэнтрам ва 

ўрочышчы Ляўкі. 
45 гадоў таму (1978) археолаг У. П. Ксяндзоў выявіў на ўскраіне 

Оршы «майстэрню каменнага веку». 
45 гадоў таму (1978) Віцебск наведаў лётчык-касманаўт 

П. І. Клімук. 
45 гадоў таму (1978) пачала выдавацца шматтыражная газета 

«Знамя будаўніка» трэста «Віцебсксельбуд» 

Выдавалася да 1988 г. 
45 гадоў таму (1978) заснаваны Наваполацкі завод бялкова-

вітамінных канцэнтратаў як прадпрыемства па 

вытворчасці штучных бялковых кармоў з 

вуглевадароднай сыравіны (вычышчаных вадкіх 

парафінаў нафты). З 2000 г. – РУП. Ліквідаваны 

20.07.2012 г. 
45 гадоў таму (1978) адкрыта паліклініка № 1 ТМА № 2 

г. Віцебска. 
45 гадоў таму (1978) Віцебскі камбінат вапнавых матэрыялаў 

перайменаваны ў ВА «Даламіт». 
  

29 снежня – 85 гадоў таму (1938) нарадзіўся Лебедзеў Генадзь 

Пятровіч (1938–1999), беларускі 

мастацтвазнавец, краязнавец, гісторык 

мастацтва, жывапісец, ураджэнец 

г. Віцебска. Даследаваў творчасць 

Ф. Скарыны, старажытнабеларускае 

мастацтва. Аўтар артыкулаў у Беларускай 

Савецкай Энцыклапедыі (выд. 1970-х), 

«Зборы помнікаў гісторыі і культуры. 

Віцебская вобласць» (1985), у зборніку 

«Беларусіка» (кн. 1), у часопісах «Весці АН 

РБ», «Помнікі гісторыі і культуры 

Беларусі», «Мастацтва», «Нёман», 

«Полымя». З'яўляўся аўтарам шэрагу 

крытычных артыкулаў у перыядычным 

друку пра сучаснае мастацтва і творчасць 

мастакоў Віцебшчыны. 
29 снежня – 105 гадоў таму (1918) нарадзіўся Буткевіч Леанід 

Уладзіміравіч (1918–1985), удзельнік 

Вялікай Айчыннай вайны, Герой Савецкага 

Саюза, ураджэнец в. Хотліна Чашніцкага 

раёна. 
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  45 гадоў таму (1978) у Віцебску адкрыта касметалагічная лячэбніца. 
45 гадоў таму (1978) у Віцебску грамадзянскі аэрадром быў 

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

2000 г. – аэрапорт «Віцебск» – Віцебскі філіял 

дзяржаўнага прадпрыемства па аэранавігацыйнаму 

абслугоўванню паветранага руху «Белаэранавігацыя». 
45 гадоў таму (1978) створаны Докшыцкі народны клуб 

народных майстроў і самадзейных мастакоў «Докша» 

пры раённым Доме рамёстваў. З 1994 г. дзейнічае пры 

гарадскім Цэнтры культуры. У 1991 г. прысвоена 

званне «Народны аматарскі клуб». 
45 гадоў таму (1978) створаны Віцебскі народны хор «Дзвіна» ў 

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

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

У 1987 г. прысвоена званне «Узорны аматарскі калектыў». 
45 гадоў таму (1978) створаны Віцебскі народны драматычны 

калектыў пры вытворча-вычэбным прадпрыемстве 

Беларускага таварыства сляпых (з 1990 г. – прыватнае УП 

«Элект» грамадскага аб'яднання «Беларускае таварыства 

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

«Народны аматарскі калектыў». 
45 гадоў таму (1978) заснаваны завод ветэрынарных прэпаратаў 

у Віцебску як гасразліковая абласная вытворчая 

лабараторыя. У 1979 г. перайменавана ў завод з 

сучаснай назвай. З 2003 г. – прыватнае вытворчае УП. 
45 гадоў таму (1978) заснаваны Бешанковіцкі каапзарыхтпрам як 

хлебакамбінат. У 1999 г. – перайменаваны ў камбінат 
кааператыўнай прамысловасці. У 2002 г. – далучаны да 
ўнітарнага гандлёвага прадпрыемства «Каапзарыхтпрам» 
Бешанковіцкага райпо. З 2004 г. – прыватнае ўнітарнае 
вытворча-нарыхтоўчае прадпрыемства з сучаснай назвай. 

25 снежня – 105 гадоў таму (1918) нарадзіўся Мядзведскі Яўген 
Нікандравіч (1918–2009), вучоны-
отарыналарынголаг, заслужаны ўрач БССР, 
кандыдат медыцынскіх навук, дацэнт, 
ураджэнец г. Віцебска. 

25 снежня – 85 гадоў таму (1938) нарадзіўся Дуброўскі Мікалай 

Аляксандравіч, беларускі вучоны-эканаміст, 

доктар эканамічных навук, прафесар. З 1978 

года працуе ў Полацкім дзяржаўным 

універсітэце. Ураджэнец в. Казылі 

Ялабужскага раёна (Татарстан). 
26 снежня – 110 гадоў таму (1913) нарадзіўся Нікалаеў Яўген 

Дзмітрыевіч (1913–1973), беларускі 

тэатральны мастак, народны мастак 

Беларусі. Працаваў у Беларускім тэатры імя 

Я. Коласа, з 1944 г. – галоўны мастак гэтага 

тэатра. Ураджэнец г. Мінска. 
27 снежня – 100 гадоў таму (1923) нарадзіўся Вялюгін Анатоль 

Сцяпанавіч (1923–1994), паэт, 

кінадраматург, перакладчык, заслужаны 

дзеяч культуры Беларусі, ураджэнец 

в. Машканы Сенненскага раёна. 
27 снежня – 100 гадоў таму (1923) нарадзілася Крышталевіч Ульяна 

Феакцістаўна, партыйны і гаспадарчы дзеяч 

Беларусі, Герой Сацыялістычнай Працы. 

Ураджэнка в. Зачарэў’е Мёрскага раёна. 
28 снежня – 25 гадоў таму (1998) у Полацку адкрыты Музей 

традыцыйнага ручнога ткацтва Паазер’я 

(філіял Нацыянальнага Полацкага 

гісторыка-культурнага музея-запаведніка). 
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  45 гадоў таму (1978) створаны Аршанскі народны клуб самадзейных 

мастакоў «Рэнесанс» пры аддзеле культуры гарвыканкама. 

З 1984 г. дзейнічае пры гарадскім Цэнтры культуры. 

У 1988 г. прысвоена званне «Народны аматарскі калектыў». 
40 гадоў таму (1983) адкрыты санаторый-прафілакторый 

Аршанскага льнокамбіната. 
40 гадоў таму (1983) заснаваны Мёрскі гісторыка-этнаграфічны 

музей. Адкрыты 4 ліпеня 1994 г. 
40 гадоў таму (1983) Віцебская студыя тэлебачання пачала 

трансліраваць перадачы па трох праграмах. 
40 гадоў таму (1983) уведзена ў строй другая чарга абласной 

клінічнай бальніцы. 
40 гадоў таму (1983) у Віцебску створана інфармацыйная 

служба – гарадское даведачнае аптэчнае бюро (003). 
40 гадоў таму (1983) адкрыта Віцебскае сярэдняе гарадское 

прафесійна-тэхнічнае вучылішча № 163. У 1984 годзе 

рэарганізавана ў СПТВ № 147 будаўнікоў. У 1993 годзе 

перайменавана ў ПТВ № 147 народных мастацкіх 

рамёстваў. У 1994 годзе пераўтворана ў вышэйшае 

прафесійнае вучылішча народных мастацкіх рамёстваў. 

У 2000 годзе – «Віцебскі дзяржаўны прафесійна-

тэхнічны каледж». У 2005 годзе – «Віцебскі дзяржаўны 

тэхналагічны каледж». З 1 верасня 2013 года каледж 

уключаны ў структуру УА «Беларускі дзяржаўны 

тэхналагічны ўніверсітэт». З 1 студзеня 2014 года 

носіць назву філіял УА «Беларускі дзяржаўны 

тэхналагічны ўніверсітэт» «Віцебскі дзяржаўны 

тэхналагічны каледж». 
40 гадоў таму (1983) створаны Віцебскі ўзорны хор дзяўчынак 

«Пралескі» пры СШ № 33. У 1991 г. прысвоена званне 
«Узорны аматарскі калектыў». 

22 снежня – 100 гадоў таму (1923) адбыўся ХІ з’езд Саветаў 

Віцебскай губерні. 
22 снежня – 70 гадоў таму (1953) нарадзілася Рудэнка Таццяна 

Аляксееўна, мастачка дэкаратыўна-

прыкладнога мастацтва. Член Беларускага 

саюза мастакоў (1990). Ураджэнка г. Тбілісі. 
23 снежня – 100 гадоў таму (1923) нарадзіўся Клімкоў Пётр 

Дзмітрыевіч (1923–1997), Герой 

Сацыялістычнай Працы. У 1951–1991 гг. 

працаваў на Віцебскім дывановым 

камбінаце. Ураджэнец в. Дарожкавічы 

Круглянскага раёна Магілёўскай вобласці. 
24 снежня – 80 гадоў таму (1943) г. Гарадок Віцебскай вобласці быў 

вызвалены ад нямецка-фашысцкіх захопнікаў. 

Ганаровыя найменні «Гарадоцкіх» за 

вызваленне г. Гарадка ў ходзе Гарадоцкай 

аперацыі паводле загаду ВГК ад 24.12.1943 г. 

атрымалі 12 злучэнняў і часцей 11 гвардзейскай 

арміі, 3 ПА і 1-га Прыбалтыйскага фронту. 
25 снежня – 120 гадоў таму (1903) нарадзіўся Сяліцкі Людвіг 

Іванавіч (1903–1977), адзін з кіраўнікоў 

антыфашысцкага падполля і партызанскага 

руху на тэрыторыі Віцебскай вобласці ў 

Вялікую Айчынную вайну. Ураджэнец в. Вялікі 

Трылесін Бялыніцкага раёна Магілёўскай 

вобласці. 
25 снежня – 105 гадоў таму (1918) нарадзілася Канапелька Зінаіда 

Ігнатаўна (1918–1997), беларуская актрыса, 

народная артыстка Беларусі, працавала ў 

Беларускім тэатры імя Я. Коласа. Ураджэнка 

г. п. Багушэўска Сенненскага раёна. 
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  40 гадоў таму (1983) створаны Віцебскі ўзорны ансамбль бальнага 

танца «Мазаіка» пры Палацы культуры Упраўлення 

бытавога абслугоўвання насельніцтва. З 2006 г. дзейнічае 

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

званне «Узорны аматарскі калектыў». 
40 гадоў таму (1983) створаны народны вакальна-харэаграфічны 

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

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

прысвоена званне «Народны аматарскі калектыў». 
35 гадоў таму (1988) створаны мемарыяльны музей садавода-

селекцыянера І. А. Сікоры ў в. Малыя Алашкі 

Шаркаўшчынскага раёна. 
35 гадоў таму (1988) у Верхнядзвінску адчынены новы РДК. 
35 гадоў таму (1988) заснавана прадпрыемства «Belwest» па 

вырабу абутку як сумеснае беларуска-германскае 

прадпрыемства на базе Віцебскай абутковай фабрыкі 

«Красный Октябрь» (з 1923 г.) з удзелам германскай 

фірмы «Salamander». З 2002 г. – беларуска-расійскае 

сумеснае ААТ. 
35 гадоў таму (1988) у Браславе адкрыты для наведвальнікаў 

гісторыка-краязнаўчы музей. Зараз – Браслаўскае 

раённае аб'яднанне музеяў. 
35 гадоў таму (1988) пабудаваны Віцебскі летні амфітэатр 

(архітэктар В. Барашкін). 
35 гадоў таму (1988) створаны Віцебскі ўзорны дзіцячы 

эстрадны ансамбль «Ветразь» пры СШ № 1 г. Віцебска 

(з 2007г. – гімназія № 3 імя А. С. Пушкіна). У 1998 г. 

прысвоена званне «Узорны аматарскі калектыў». 
35 гадоў таму (1988) пабудаваны гарналыжны цэнтр «Руба» у 

г. п. Руба Віцебскага раёна. 
  

19 снежня – 105 гадоў таму (1918) нарадзіўся Гнеўка Мікалай 

Рыгоравіч (1918–1985), беларускі гісторык, 

педагог, заслужаны настаўнік БССР, 

удзельнік Вялікай Айчыннай вайны, 

ураджэнец Бешанковіцкага раёна. 
19 снежня – 105 гадоў таму (1918) нарадзіўся Барысаў Мікалай 

Барысавіч (1918–1978), удзельнік 

вызвалення Віцебскай вобласці ў Вялікую 

Айчынную вайну, Герой Савецкага Саюза. 

Ураджэнец в. Чорная Гразь Смаленскай 

вобласці (Расія). 
19 снежня – 105 гадоў таму (1918) нарадзіўся Шабалін Мікалай 

Паўлавіч (1918–2014), архівіст. Удзельнік 
Вялікай Айчыннай вайны. Узнагароджаны 
двума ордэнамі Чырвонай Зоркі, двума 
ордэнамі Чырвонага Сцяга, ордэнам 
Айчыннай вайны II ступені, медалямі. У 
1971–2002 гг. працаваў у Дзяржаўным архіве 
Віцебскай вобласці.. Ураджэнец  в. Папоўская 
Няндамскага раёна Архангельскай вобласці. 

20 снежня – 105 гадоў таму (1918) у Оршы быў выдадзены першы 
нумар часопіса «На заре» – органа Савета 
саюза навучэнцаў Оршы. 

22 снежня – 105 гадоў таму (1918) нарадзілася Давыдава Вера 
Сафронаўна (1918–2000), беларускі 
гісторык, кандыдат гістарычных навук, 
ураджэнка в. Шарыпы Гарадоцкага раёна. 

22 снежня – 100 гадоў таму (1923) нарадзілася Зянькова Еўфрасіння 

Савельеўна (1923–1984), адзін з арганізатараў і 

кіраўнікоў камсамольска-маладзёжнага 

падполля ў Віцебскай вобласці ў Вялікую 

Айчынную вайну, Герой Савецкага Саюза, 

ураджэнка в. Ушалы Шумілінскага раёна. 
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  35 гадоў таму (1988) заснавана дзіцяча-юнацкая спартыўная 

школа прафсаюзнай арганізацыі Віцебскага ААТ 

«Даламіт» у г. п. Руба як ДЮСШ па гараналыжнаму 

спорту і лёгкай атлетыцы па рашэнню Віцебскага 

аблсавпраф пры прафкаме ВПА «Даламіт». З 1995 г. – 

пры прафкам ААТ «Даламіт». 
35 гадоў таму (1988) заснаваны Шумілінскі народны 

фальклорны калектыў «Гульбічы» гарадскога Палаца 

культуры. З 1993 г. носіць званне «народны». 
35 гадоў таму (1988) створаны Віцебскі народны эстрадны 

аркест «Дыксіленд» пры гарадскім Цэнтры культуры (з 

2007 г. – Цэнтр культуры «Віцебск»). У 1991 г. 

прысвоена званне «Народны аматарскі калектыў». 
35 гадоў таму (1988) створаны Віцебскі ўзорны вакальна-

харэаграфічны ансамбль «Перапёлачка» пры СШ № 1 

(з 2007 г. – гімназія № 3 імя А. С. Пушкіна) як дзіцячы 

вакальны ансамбль. У 1996 г. прысвоена званне 

«Узорны аматарскі калектыў» і сучасная назва. 
35 гадоў таму (1988) пачаў праводзіцца Міжнародны фестываль 

старадаўняй і сучаснай камернай музыкі ў Полацку ў 

канцэртнай зале Сафійскага сабора. У 1988–1990 гг. 

праходзіў як усесаюзны. З 1991 г. – міжнародны. 
35 гадоў таму (1988) адкрыўся аздараўленчы цэнтр ААТ «Лёс» у 

Аршанскім раёне. Да 2006 г. – санаторый-прафілакторый. 
30 гадоў таму (1993) у Полацку заснаваны Цэнтр нацыянальных 

культур. 
30 гадоў таму (1993) у Віцебску адкрыўся Музей прыватных 

калекцый, сучасная назва Музей гісторыі прыватнага 

калекцыяніравання, філіял Віцебскага абласнога 

краязнаўчага музея. 
  

13 снежня – 105 гадоў таму (1918) выйшла пастанова Віцебскага 

губернскага і гарадскога Саветаў аб 

арганізацыі Чырвонай гвардыі. 
13 снежня – 80 гадоў таму (1943) пачалася Гарадоцкая аперацыя ў 

Вялікую Айчынную вайну ў раёне 

г. Гарадок Віцебскай вобласці. 
14 снежня – 60 гадоў таму (1963) рабочы пасёлак Полацкі 

пераўтвораны ў горад Наваполацк. 
15 снежня – 80 гадоў таму (1943) г. п. Езярышча вызвалены ад 

нямецка фашысцких акупантаў. 
18 снежня – 110 гадоў таму (1913) нарадзіўся Калашнікаў Мікалай 

Сямёнавіч (1913–1944), удзельнік 

вызвалення Віцебскай вобласці ў Вялікую 

Айчынную вайну, Герой Савецкага Саюза. 

Ураджэнец г. Бішкек (Кіргізія). 
18 снежня – 95 гадоў таму (1928) нарадзіўся Загарульскі Эдуард 

Міхайлавіч, беларускі археолаг, гісторык, 
доктар гістарычных навук, прафесар. 
Заслужаны работнік адукацыі Беларусі. 
Даследаваў старажытную Копысь. Ураджэнец 
г. Тула (Расія). 

19 снежня – 150 гадоў таму (1873) нарадзіўся Гельвіх Пётр 
Аўгуставіч (1873–1941), генерал-маёр 
артылерыі, вучоны ў галіне балістыкі і 
тэорыі стральбы, доктар тэхнічных навук, 
прафесар, лаўрэат Дзяржаўнай прэміі СССР, 
ураджэнец г. Віцебска. 

19 снежня – 115 гадоў таму (1908) нарадзіўся Красоўскі Мікалай 
Ільіч (1908–1982), партыйны і дзяржаўны 
дзеяч БССР, гісторык, адзін з арганізатараў і 
кураўнікоў партызанскага руху на Беларусі ў 
гады Вялікай Айчыннай вайны, ураджэнец 
г. Полацка. 
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  30 гадоў таму (1993) пабудавана новая бальніца ў г.п. Асвея 

Верхнядзвінскага раёна. 
30 гадоў таму (1993) утворана першая асобная авіяцыйная 

эскадрылля пагранічных войск Рэспублікі Беларусь у 

г. Паставы. 
30 гадоў таму (1993) у Віцебску створаны ансамбль танца, 

музыкі і песні «Талака» пры абласной філармоніі. 
30 гадоў таму (1993) завод «Зааветінструмент» у в. Бігосава 

Верхнядзвінскага раёна пераўтвораны ў ААТ «Інвет» – 

прадпрыемства па выпуску вырабаў з палімерных 

матэрыялаў. 
30 гадоў таму (1993) заснаваны раённы Дом рамёстваў у 

г. п. Шуміліна. У 2010 г. адкрыты філіял у 

в. Мішневічы. 
30 гадоў таму (1993) заснаваны Докшыцкі раённы Дом рамёстваў. 
30 гадоў таму (1993) створаны Музейны комплекс гісторыі і 

культуры Аршаншчыны на падставе рашэння 

Аршанскага  гарвыканкама ад 10.12.1993 г. і Віцебскага 

аблвыканкама ад 20.04.1994 г. 
30 гадоў таму (1993) створана Верхнядзвінскае народнае 

аматарскае аб’яднанне «Сучаснік» пры цэнтральнай 

раённай бібліятэцы. У 1996 г. прысвоена званне 

«Народны аматарскі калектыў». 
30 гадоў таму (1993) створаны Віцебскі ўзорны аркестр баянаў 

пры дзіцячай музычнай школе № 5. У 2004 г. 
прысвоена званне «Узорны аматарскі калектыў». 

30 гадоў таму (1993) створаны Дубровенскі заслужаны аматарскі 
ансамбль народнай песні і музыкі «Крыніца» пры дзіцячай 
школе мастацтваў. З 1995 г. дзейнічае пры раённым Доме 
культуры. У 1995 г. прысвоена званне «народны». У 2010 г. 
атрымаў званне «Заслужаны аматарскі калектыў». 

  

9 снежня – 105 гадоў таму (1918) адбыўся першы канцэрт 

Віцебскага сімфанічнага аркестра пад 

кіраўніцтвам М. А. Малько (1883–1961). 
9 снежня – 105 гадоў таму (1918) нарадзіўся Буцьянаў Даніла 

Дзяменцьевіч (1918–2005), эпізатолаг, 

доктар ветэрынарных навук. Ураджэнец 

в. Хаменкі Сенненскага раёна. 
9 снежня – 100 гадоў таму (1923) нарадзіўся Чэркас Людвіг 

Станіслававіч (1923–2002), Герой Савецкага 

Саюза, удзельнік Парада Перамогі ў Маскве, 

ураджэнец г. Полацка. 
9 снежня – 90 гадоў таму (1933) нарадзіўся Дубаў Георгій 

Савельевіч (1933–1995), беларускі акцёр, 
народны артыст Беларусі. З 1964 г. працаваў 
у тэатры імя Я. Коласа. 

10 снежня – 95 гадоў таму (1928) нарадзілася Смірнова Ніна 

Іванаўна (1928–1988), беларускі вучоны ў 

галіне ветэрынарыі. З 1964 г. працавала ў 

Віцебскім ветэрынарным інстытуце. Ураджэнка 

г. Новаржэў Пскоўскай вобласці (Расія). 
10 снежня – 75 гадоў таму (1948) нарадзілася Шугальская Фаіна 

Канстанцінаўна. Самадзейны мастак. 

Ураджэнка в. Завуцце Мёрскага раёна. 
12 снежня – 90 гадоў таму (1933) нарадзілася Букіна Ала 

Аляксандраўна, музейны работнік, краязнаўца. 

Адзін са стваральнікаў Віцебскага раённага 

гісторыка-краязнаўчага музея. 
13 снежня – 130 гадоў таму (1893) нарадзіўся Пашковіч Мікалай 

Феліксавіч (1893–1935), беларускі грамадскі 

і палітычны дзеяч, ураджэнец г. Глыбокага. 
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  30 гадоў таму (1993) адкрыўся Сенненскі Дом рамёстваў у 

будынку гісторыка-краязнаўчага музея. 
30 гадоў таму (1993) створаны дуэт салістаў «Расіца» ў Віцебску 

пры абласной філармоніі як ансамбль салістаў. З 2005 г. – 

дуэт. 
30 гадоў таму (1993) створаны Браслаўскі народны ансамбль 

народнай песні «На панадворку» пры раённым Доме 

культуры. У 1995 г. прысвоена званне «Народны 

аматарскі калектыў». 
30 гадоў таму (1993) пачаў праводзіцца штогадовы міжнародны 

фестываль песні і музыкі Падняпроў’я Расіі, Беларусі і 

Украіны «Дняпроўскія галасы ў Дуброўне». 
30 гадоў таму (1993) створаны харэаграфічны ансамбль 

«Весялушкі» Аршанскага гарадскога цэнтра культуры 

як дзіцячы танцавальный кружок. У 1995 г.  прысвоена 

найменне «ўзорны». З верасня 2002 г. працуе на базе 

Аршанскага гарадскога цэнтра культуры. 
30 гадоў таму (1993) заснавана дзіцяча-юнацкая спартыўная 

школа АФП ААТ «Рудакова» ў в. Ноўка Віцебскага 

раёна на базе падлеткавага спартыўнага клуба 

«Энергія» як ДЮСШ агульнай фізічнай падрыхтоўкі 

прафкама саўгаса «Рудакова» Віцебскага раёна. 
30 гадоў таму (1993) створана Полацкае народнае літаратурнае 

аб’яднанне «Надзвінне» пры Цэнтры рамёстваў і 

нацыянальных культур. У 1993 г. прысвоена званне 

«Народны аматарскі калектыў». 
30 гадоў таму (1993) заснаваны Віцебскі садавіннаагароднінны 

камбінат (прадпрыемства па вытворчасці кансерваў 

агульнага прызначэння) як РУП. У 2009 г. – 

рэарганізаваны ў ААТ. 
  

6 снежня – 120 гадоў таму (1903) нарадзіўся Зевін Леў Якаўлевіч 

(1903–1942), мастак, педагог. Член 

аб’яднання мастакоў УНОВИС. Ураджэнец 

г. Віцебска. 
6 снежня – 90 гадоў таму (1933) нарадзілася Мажэйка Зінаіда 

Якаўлеўна (1933–2014), беларускі 

этнамузыколаг, музыказнаўца, фалькларыст, 

ураджэнка г. Оршы. 
6 снежня – 85 гадоў таму (1938) нарадзіўся Казлоў Аркадзь 

Сцяпанавіч (1938–2011), Герой 

Сацыялістычнай Працы. З 1960 г. – рабочы 

будаўнічага кіравання № 125 трэсту № 16 

«Нефтестрой», у 1961–2009 гг. – працаваў на 

ААТ «Нафтан». Ганаровы грамадзянін 

горада Наваполацка. Ураджэнец г. Полацка. 
6 снежня – 65 гадоў таму (1958) нарадзіўся Падаляк Мікалай 

Мікалаевіч. Балетмайстар. Працаваў у 

Віцебскай абласной філармоніі, быў 

мастацкім кіраўніком і галоўным 

балетмайстрам ансамбля танца, музыкі і 

песні «Талака». Заслужаны дзеяч мастацтваў 

Рэспублікі Беларусь. Ураджэнец в. Маісееўка 

Мозырскага раёна Гомельскай вобласці. 
7 снежня – 145 гадоў таму (1878) нарадзіўся Зязюля Андрэй 

(Астрамовіч Аляксандр) (1878–1921), 

беларускі паэт. Быў ксяндзом у мястэчках 

Абольцы (Талачынскі раён) і Сянно. 

Ураджэнец в. Навасады Ашмянскага раёна. 
9 снежня – 110 гадоў таму (1913) нарадзіўся Бас Ісідар (сапр. 

Ізраіль Самуілавіч), крытык, літаратуразнавец, 

ураджэнец г. Віцебска. 
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  30 гадоў таму (1993) заснавана прадпрыемства «Лукомль-1» у 

г. Новалукомль як кар’ераўпраўленне з сучаснай 

назвай. З 1994 г. – філіял ААТ «Мінскі завод будаўнічых 

матэрыялаў» кар’ераўпраўлення «Лукомль-1». 
30 гадоў таму (1993) пачаў праводзіцца міжнародны дзіцяча-юнацкі 

пленэр імя І. Рэпіна ва ўрочышчы Здраўнёва Віцебскага 

раёна на месцы былой сядзібы І. Рэпіна. Першапачаткова 

праходзіў як рэгіянальны дзіцячы пленэр імя І. Рэпіна. 

З 1994 г. – міжнародны. З 2006 г. – сучасная назва. 
25 гадоў таму (1998) адкрыты Глыбоцкі гарадскі Цэнтр 

культуры на базе кінатэатра «Радзіма» (дзейнічаў з 

1954г.) у будынку – помніку архітэктуры канца 19 ст. 
25 гадоў таму (1998) у Дуброўне створаны народны клуб 

майстроў «Дубрава» пры раённым арганізацыйна-

метадычным цэнтры. З 2004 г. дзейнічае пры раённым 

Доме рамёстваў. У 2006 г. прысвоена званне «Народны 

аматарскі калектыў». 
25 гадоў таму (1998) створана ўзорная студыя мастацкіх вырабаў 

са скуры «Эксклюзіў» у в. Ноўка пры Віцебскім 

раённым Доме культуры. У 2008 г. прысвона званне 

«Узорны аматарскі калектыў». 
25 гадоў таму (1998) адкрыта база адпачынку «Дрывяты» 

дзяржаўнай прыродаахоўнай установы «Нацыянальны 

парк Браслаўскія азёры» ў г. Браславе. 
25 гадоў таму (1998) адкрыта база адпачынку «Золава» 

дзяржаўнай прыродаахоўнай установы «Нацыянальны 
парк Браслаўскія азёры» ў Браслаўскім раёне. 

25 гадоў таму (1998) у Віцебску створаны народны ансамбль 
цымбалаў «Гарэзлівыя перазвоны» пры гарадскім Цэнтры 
культуры (з 2007 г. – Цэнтр культуры «Віцебск»). У 2000 г. 
прысвоена званне «Народны аматарскі калектыў». 

  

4 снежня – 120 гадоў таму (1903) нарадзіўся Лагін Лазар Іосіфавіч 

(1903–1979), савецкі пісьменнік, аўтар 

аповесці-казкі для дзяцей «Старик 

Хоттабыч», ураджэнец Віцебска. 
4 снежня – 70 гадоў таму (1953) нарадзіўся Паўлоўскі Аляксандр 

Іванавіч, прафсаюзны спартыўны дзеяч. 

Заслужаны трэнер Рэспублікі Беларусь. 

Працаваў трэнерам-выкладчыкам Лёзненскай 

ДЮСШ, завучам ДЮСШ зімовых відаў 

спорту Віцебскага аблсавета ДСОО 

«Урожай», дырэктарам СДЮШОР па 

зімовых відах спорту Віцебскага абласнога 

ВДФСО прафсаюзаў. У 2001–2007 гг. – 

дырэктар Віцебскага абласнога спартыўнага 

клуба прафсаюзаў. Ураджэнец г. п. Лёзна. 
5 снежня – 105 гадоў таму (1918) нарадзіўся Рудык Мікалай 

Мартынавіч (1918–1943), Герой Савецкага 

Саюза. 16 снежня 1943 г. танкавая рота пад яго 

камандаваннем ўварвалася на станцыю Бычыха 

Гарадоцкага раёна Віцебскай вобласці, 

разграміла апорны пункт праціўніка, 

забяспечыўшы пяхоце рух наперад. Ураджэнец 

с. Сцяпашкі Вінніцкай вобласці (Украіна). 
5 снежня – 95 гадоў таму (1928) нарадзіўся Камінскі Мікалай 

Іванавіч (1928–1993), беларускі гісторык, 

архівіст, ураджэнец в. Масоры Сенненскага 

раёна. 
6 снежня – 150 гадоў таму (1873) нарадзіўся Красавіцкі Пётр 

Мацвеевіч (1873–1950), краязнавец, 

ураджэнец г. Віцебска. 
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  25 гадоў таму (1998) у Віцебску створаны народны клуб 

народных майстроў «Традыцыя» пры раённым 

метадычным Цэнтры аддзела культуры Віцебскага 

райвыканкама. З 2003 г. – пры раённым Цэнтры 

рамёстваў «Адраджэнне». У 2003 г. прысвоена званне 

«Народны аматарскі калектыў». 
25 гадоў таму (1998) у Віцебску створаны народны тэатр-студыя 

аўтарскай песні пры гарадскім Цэнтры культуры 

(з 2007 г. – Цэнтр культуры «Віцебск»). З 2003 г. 

прысвоена званне «Народны аматарскі калектыў». 
25 гадоў Таму (1998) у Віцебску створаны народны вакальны 

ансамбль «Вікторыя» пры Першамайскім аддзеле 

Дэпартамента аховы Міністэрства ўнутраных спраў 

Рэспублікі Беларусь. У 2003 г. прысвоена званне 

«Народны аматарскі калектыў». 
25 гадоў таму (1998) адкрыты Віцебскі цэнтр сучаснага 

мастацтва. З 2007 г. – установа культуры «Музей 

«Віцебскі цэнтр сучаснага мастацтва». 
25 гадоў таму (1998) адкрыўся Пастаўскі Дом рамёстваў «Стары 

млын» для захавання і развіцця народных рамесных 

традыцый рэгіёна. 
25 гадоў таму (1998) адкрылася база адпачынку «Лявошкі» 

дзяржаўнай прыродаахоўнай установы «Нацыянальны 

парк «Браслаўскім азёры» ў Браслаўскім раёне. 
25 гадоў таму (1998) утвораны адзін з еўрарэгіёнаў «Азёрны 

край», які ўключае ў сябе Браслаўскі. Верхнядзвінскі, 

Глыбоцкі, Мёрскі, Пастаўскі раёны, гарады Полацк і 

Наваполацк Віцебскай вобласці, а таксама часткі края 

Латвіі і Літвы. 
  

28 лістапада – 95 гадоў таму (1928) нарадзіўся Сушко Іосіф Фаміч 

(1928–2016), беларускі дзеяч самадзейнага 

мастацтва, педагог, заслужаны работнік 

культуры Беларусі. У 1954–1959 гг. – мастацкі 

кіраўнік Дунілавіцскага РДК Пастаўскага раёна. 

Ураджэнец в. Пруднікі Пастаўскага раёна. 
30 лістапада – 140 гадоў таму (1883) нарадзіўся Аршанскі Бэр (1883–

1945), празаік, драматург, літаратуразнавец, 

публіцыст, ураджэнец г. Гарадка. 
30 лістапада – 95 гадоў таму (1928) нарадзілася Арлова Галіна 

Аляксандраўна (1928–2021), беларуская актрыса, 
народная артыстка Беларусі. Працавала ў 
Беларускага тэатра імя Я. Коласа. Ураджэнка 
г. Віцебска. 

30 лістапада – 25 гадоў таму (1998) у Оршы заснаваны культурна-

асветніцкі цэнтр імя У. С. Караткевіча. 
 

 
70 гадоў таму (1953) заснавана Віцебская абласная арганізацыя 

Беларускага прафсаюза работнікаў культуры. 
25 гадоў таму (1998) у Віцебску адноўлена Дабравешчанская царква – 

помнік архітэктуры 12 ст. 
2 снежня – 85 гадоў таму (1938) нарадзіўся Шэлюта Уладзімір 

Лук’янавіч (1938–2009), беларускі вучоны ў 

галіне фармацэўтычных навук. Працаваў у 

Віцебскім медыцынскім універсітэце. 

Ураджэнец в. Свяцілавічы Веткаўскага 

раёна. 
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  25 гадоў таму (1998) заснавана прадпрыемства «Віцебскаўтадар» 

па забеспячэнні транспартна-эксплуатацыйнага стану 

рэспубліканскіх аўтамабільных дарог на тэрыторыі 

Віцебскай вобласці. Першапачаткова было заснавана як 

РУП аўтамабільных дарог «Віцебскаўтадар» у 

падпарадкаванні Дэпартамента «Белаўтадар». 
25 гадоў таму (1998) створаны Віцебскі цэнтральны спартыўны 

комплекс у выніку рэканструкцыі гарадскога стадыёна 

«Дынама», пабудаванага ў 1937 г. на 5 тысяч месцаў. 
25 гадоў таму (1998) заснаваны Бабінавіцкі ландшафтны заказнік 

рэспубліканскага значэння ў Лёзненскім раёне ў мэтах 

захавання ўнікальнага ландшафтнага комплексу з 

папуляцыямі рэдкіх і знікаючых відаў раслін і жывёл, 

якія занесены ў Чырвоную кнігу Беларусі. 
25 гадоў таму (1998) заснавана «Даследча-канструктарскае бюро 

машынабудаўніцтва-паліграф» (філіял Навукова-

вытворчага даследча-канструктарскага бюро 

машынабудавання) у Віцебску як навукова-вытворчая 

фірма па выпуску прадукцыі на аснове 

шаўкаграфічнага друку (самаклейныя этыкеткі, 

таблічкі, плёнкавыя панэлі для абсталявання). 
20 гадоў таму (2003) калгас імя Кутузава Шаркаўшчынскага 

раёна перайменаваны ў СВК «Жвіранка». З 2010 – 

ААТ. 
20 гадоў таму (2003) калгас «Камсамольская праўда» 

Талачынскага раёна пераўтвораны ў сельскагаспадарчы 

кааператыў. З 2010г. – ААТ. 
20 гадоў таму (2003) калгас імя Заслонава Талачынскага раёна 

перайменаваны ў СВК «Краснаселле». З 22.12.2010 г. – 

ААТ «Коханава-АГРА». 
  

23 лістапада – 105 гадоў таму (1918) г. Дрыса (Верхнядзвінск) у гады 

Першай сусветнай вайны вызвалены ад 

нямецкіх акупантаў. 
24 лістапада – 110 гадоў таму (1913) нарадзіўся Гарбук Вісарыён 

Сцяпанавіч, (1913–1986), беларускі пісьменнік, 

заслужаны работнік культуры Беларусі. 

Ураджэнец в. Шкілякі Полацкага раёна. 
24 лістапада – 105 гадоў таму (1918) у Віцебску адкрыўся Пралетарскі 

ўніверсітэт культуры. 
24 лістапада – 70 гадоў таму (1953) нарадзіўся Ладзісаў Алег Іванавіч, 

мастак, ураджэнец г. п. Обаль Шумілінскага 

раёна. Член Беларускага саюза мастакоў (1989).  
25 лістапада – 125 гадоў таму (1898) нарадзіўся Карпеза Ігнацій 

Іванавіч (1898–1987), генерал-лейтэнант, 
ураджэнец в. Кугалеўка Глыбоцкага раёна. 

25 лістапада – 115 гадоў таму (1908) нарадзіўся Волкаў Анатоль 

Валянцінавіч (1908–1985), беларускі мастак-

графік. Скончыў Віцебскі мастацкі тэхнікум. 

Ураджэнец г. Пенза (Расія). 
25 лістапада – 105 гадоў таму (1918) нарадзіўся Тамашэўскі Іван 

Герасімавіч (1918–1994), Герой Савецкага 

Саюза, удзельнік Вялікай Айчыннай вайны, 

маёр, ураджэнец в. Рудніца Сенненскага раёна. 
26 лістапада – 75 гадоў таму (1948) нарадзілася Багдановіч Галіна 

Васільеўна, музейны работнік, з 1972 г. 
працавала галоўным захавальнікам фондаў 
Ушацкага музея народнай славы імя 
У. Е. Лабанка. Ураджэнка в. Ізабеліна 
Лепелькага раёна. 

27 лістапада – 110 гадоў таму (1913) нарадзіўся Маркоўскі Уладзімір 

Іванавіч (1913–1986), контрадмірал. Ураджэнец 

г. Віцебска. 
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  20 гадоў таму (2003) калгас «17 Сентября» Глыбоцкага раёна 

перайменаваны ў СВК «Залатая падкова». З 10.12.2010 г. – 

ААТ. 
20 гадоў таму (2003) у Віцебску створаны народны харэаграфічны 

ансамбль «Карнавал» пры УП «Віцебскаблгаз». У 2009 г. 

прысвоена званне «Народны аматарскі калектыў». 
20 гадоў таму (2003) у Віцебску створаны народны тэатр 

мініяцюр пры вучылішчы мастацтваў (з 2010 г. – 

каледж культуры і мастацтваў). У 2005 г. прысвоена 

званне «Народны аматарскі тэатр». 
20 гадоў таму (2003) створаны узорны ансамль барабаншчыц 

«Віват» на базе харэаграфічнай студыі Глыбоцкага 

гарадскога дома культуры. 
20 гадоў таму (2003) у Віцебску створаны народны ансамбль 

гарманістаў «Дабрадзеі» пры Доме культуры 

чыгуначнікаў. З 2006 г. дзейнічае пры Цэнтры культуры 

«Віцебск». У 2008 г. прысвоена званне «Народны 

аматарскі калектыў». 
20 гадоў таму (2003) у Віцебску створана народная студыя 

сучаснага танца пры вучылішчы мастацтваў (з 2010 г. – 

каледж культуры і мастацтваў). У 2007 г. прысвоена 

званне «Народны аматарскі калектыў». 
20 гадоў таму (2003) створаны Талачынскі райаграсэрвіс як ААТ 

на базе КУП «Талачынская райаграпрамтэхніка». 
20 гадоў таму (2003) пачаў праводзіцца Кубак старшыні 

Віцебскага аблвыканкама (Кубак губернатара). 
20 гадоў таму (2003) заснавана прадпрыемства па распрацоўцы, 

вытворчасці сучаснага абсталявання і тэхналогій на 
аб’ектах водазабеспячэння і водаадвядзення 
«Палімерканструкцыя» ў г. Віцебску як прыватнае 
вытворчае УП. 

17 лістапада – 130 гадоў таму (1893) нарадзіўся Езавітаў Канстанцін 

Барысавіч (1893–1946), палітычны і грамадскі 

дзеяч. Скончыў Віцебскі настаўніцкі 

інстытут. Ураджэнец г. Даўгаўпілс (Латвія). 
17 лістапада – 105 гадоў таму (1918) нарадзіўся Лугаўской Дзмітрый 

Іванавіч (1918–1989), Герой Савецкага Саюза, 

палкоўнік, ураджэнец г. Віцебска. 
17 лістапада – 90 гадоў таму (1933) у Оршы адкрыта планёрная станцыя. 
18 лістапада – 140 гадоў таму (1883) нарадзілася Міронава Кацярына 

Эдуардаўна (1883–1946), беларуская актрыса, 

заслужаная артыстка Беларусі, ураджэнка 

г. Орша. 
21 лістапада – 105 гадоў таму (1918) г. Полацк быў вызвалены ад 

нямецкай акупацыі ў гады Першай сусветнай 

вайны. 
21 лістапада – 100 гадоў таму (1923) нарадзілася Бяззубік Лідзія 

Цярэнцьеўна (1923–2020), бібліёграф, загадчык  
аддзела беларускай і краязнаўчай літаратуры 
Віцебскай абласной бібліятэкі (1967–1981). 
Аўтар бібліяграфічных выданняў, 
прысвечаных Віцебшчыне. 

21 лістапада – 90 гадоў таму (1933) нарадзілася Янсанэ (Панізнік) 

Ніна Сцяпанаўна (1933–2019), перакладчыца. 

Перакладала латышскія народныя казкі, 

вершы і прозу латышскіх пісьменнікаў. 

Ураджэнка в. Бабышкі Браслаўскага павета 

Віленскай губерні (зараз Мёрскі раён).  
23 лістапада – 430 гадоў таму (1593) Кароль Польскі і Вялікі Князь 

Літоўскі Жыгімонт ІІІ Ваза выдаў грамату, аб 

тым, што аршанцы ўдасканалілі прынцыпы 

магдэбургскага самакіравання ў сваім горадзе. 
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  20 гадоў таму (2003) штогод пачаў праводзіцца Велікодны 

фестываль у Віцебску як абласны. 
20 гадоў таму (2003) заснавана прадпрыемства па вытворчасці 

валаконна-аптычнага кабеля «Саюз-кабель» у Віцебску 

як замежнае ТАА. 
20 гадоў таму (2003) заснавана сельскагаспадарчае прадпрыемства 

«Літусава» ў Сенненскім раёне на базе калгаса «Першае 

мая». З 2003 г. – СВК. З 2010 г. – ААТ з сучаснай назвай. 
20 гадоў таму (2003) заснавана сельскагаспадарчае 

прадпрыемства «Бяленева» ў Сенненскім раёне ў 

выніку аб’яднання калгаса імя К. Маркса і часткі КУСП 

«Янова». З 2010 г. – ААТ. 
20 гадоў таму (2003) заснавана прадпрыемства «Віцебская 

лесапілка» па вытворчасці абразных матэрыялаў як 

замежнае прыватнае вытворчае УП. 
20 гадоў таму (2003) заснавана сельскагаспадарчае прадпрыемства 

«Ларынаўка» ў Аршанскім раёне ў пасляваенныя гады як 

калгас «Камінтэрн». З 2003 г. – СВК з сучаснай назвай. 
20 гадоў таму (2003) у Полацкім раёне калгас імя Дзяржынскага 

перайменаваы ў СВК «Кушлікі». 
20 гадоў таму (2003) у Чашніцкім раёне калгас «Перамога» 

перайменаваны ў СВК «Проземле». 
20 гадоў таму (2003) калгас імя Чапаева Шумілінскага раёна 

перайменаваны ў СВК «Калгас "Ляжні"». З 2010 г. – ААТ. 
20 гадоў таму (2003) у в. Дрыгучы Мёрскага раёна калгас імя 

Кутузава быў перайменаваны ў СВК «Чаромушкі-

Агра». З 2010 г. – ААТ «Дрыгучы». 
15 гадоў таму (2008) заснаваны Дом фальклору ў в. Запруддзе 

Глыбоцкага раёна на базе сельскага Дома культуры. 
 

12 лістапада – 155 гадоў таму (1868) нарадзілася Місуна Ганна 

Баляславаўна (1868–1922), адна з першых 

геолагаў-жанчын, ураджэнка Чашніцкага раёна. 
12 лістапада – 70 гадоў таму (1953) нарадзіўся Сімановіч Васіль 

Паўлавіч, народны майстар Віцебшчыны. 

Самадзейны мастак. Ураджэнец в. Альшаны 

Столінскага раёна Брэсцкай вобласці. Жыве ў 

Верхнядзвінскім раёне. 
12 лістапада – 60 гадоў таму (1963) нарадзіўся Дацэнка Эдуард 

Анатольевіч, доктар медыцынскіх навук, 

прафесар. Ураджэнец г. Віцебска. 
13 лістапада – 110 гадоў таму (1913) нарадзілася Пятроўская Раіса 

Нічыпараўна (1913–1990), Герой 

Сацыялістычнай Працы. Палявод калгаса 

«Герой Труда» Полацкага раёна. Ураджэнка 

в. Пятроўцы Полацкага раёна. 
14 лістапада – 140 гадоў таму (1883) заснаваны піўзавод у г. Оршы. 
15 лістапада – 70 гадоў таму (1953) нарадзіўся Шульга Сяргей 

Мікалаевіч, беларускі акцёр, кінарэжысёр, 

артыст тэатра імя Я. Коласа (1976–1977, 

1979–1980). 
16 лістапада – 130 гадоў таму (1893) нарадзілася Чарняўская Леаніла 

Усцінаўна (1893–1976), пісьменніца, 

ураджэнка Докшыцкага раёна. 
16 лістапада – 100 гадоў таму (1923) нарадзіўся Крукоўскі Мікалай 

Ігнатавіч (1923–2013), беларускі філосаф, 

мовазнавец, доктар філасофскіх навук, 

кандыдат філалагічных навук, прафесар, 

ураджэнец в. Машкова Аршанскага раёна. 
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65 гадоў таму (1958) заснавана прадпрыемства па выпуску шкловалакна 

«Полацк-Шкловалакно» ў г. Полацку як завод «Шкловалакно». З 1986 

года – вытворчае аб’яднанне; з 2001 года – РУП «Полацкае 

ВА «Шкловалакно»; з 2003 года – ААТ з сучаснай назвай. 
60 гадоў таму (1963) у Наваполацку адкрыты кінатэатр «Космас». 

1 студзеня – 100 гадоў таму (1923) нарадзіўся Кандраценка Пётр 

Ягоравіч (1923–1994), удзельнік вызвалення 

Віцебскай вобласці ў Вялікую Айчынную 

вайну, Герой Савецкага Саюза. Ураджэнец 

в. Ажогіна Смаленскай вобласці (Расія). 
1 студзеня – 85 гадоў таму (1938) нарадзіўся Карпуць Іван Мацвеевіч 

(1938–2012), вучоны ў галіне ветэрынарыі. 

Член-карэспандэнт Акадэміі аграрных навук 

Беларусі, член-карэспандэнт НАН Беларусі. 

Доктар ветэрынарных навук, прафесар. У 

1967–2012 гг. – у Віцебскай дзяржаўнай 

акадэміі ветэрынарных навук (у 1979–2004 гг. – 

загадчык кафедрай унутраных незаразных 

хвароб, адначасова у 1989–1999 гг. – прарэктар 

па навуковай рабоце). Ураджэнец в. Даўбянкі 

Берастовіцкага раёна Гродненскай вобласці. 
1 студзеня – 75 гадоў таму (1948) нарадзіўся Бацяноўскі Эдуард 

Іванавіч, беларускі вучоны ў галіне 
тэхналогіі бетону і будаўнічага 
матэрыялазнаўства, доктар тэхнічных навук, 
прафесар. Ураджэнец в. Камень Лепельскага 
раёна. 

   

11 лістапада – 175 гадоў таму (1848) Мікалай І зацвердзіў новы план 
г. Оршы. 

11 лістапада – 120 гадоў таму (1903) нарадзіўся Ільінскі Аляксандр 

Канстанцінавіч (1903–1967), беларускі акцёр, 

народны артыст Беларусі. З 1926 г. – акцёр 

тэатра імя Я. Коласа. Ураджэнец г. п. Мір 

Карэліцкага раёна Гродзенскай вобласці. 
11 лістапада – 120 гадоў таму (1903) нарадзіўся Блахін Фёдар 

Цімафеевіч (1903–1974), удзельнік 

вызвалення Віцебскай вобласці ў Вялікую 

Айчынную вайну, Герой Савецкага Саюза. 

Ганаровы грамадзянін г. Віцебска. Ураджэнец 

в. Раманаўска Ніжагарадоскай вобласці (Расія). 
11 лістапада – 60 гадоў таму (1963) у Оршы адкрыты філіял 

Дзяржаўнага архіва Віцебскай вобласці З 

1996 г. – занальны дзяржаўны архіў. 
11 лістапада – 60 гадоў таму (1963) у Полацку адкрыты філіял 

Дзяржаўнага архіва Віцебскай вобласці З 

1996 г. – занальны дзяржаўны архіў. 
12 лістапада – 400 гадоў таму (1623) пачалося Віцебскае паўстанне 

(выступ праваслаўных гараджан Віцебска 
супраць уніяцкага архіепіскапа полацкага 
І. Кунцэвіча). 

12 лістапада – 200 гадоў таму (1823) нарадзіўся Шпілеўскі Павел 
Міхайлавіч (1823–1861), беларускі і рускі 
этнограф, фалькларыст, пісьменнік, журналіст, 
публіцыст. Даследаваў фальклор, міфалогію, 
этнаграфію Віцебскай губерні. У публікацыі 
«Археалагічная знаходка» апісаў экспанат 
Віленскага музея старажытнасцей – кальчугу са 
старажытна-славянскімі надпісамі, знойдзеную ў 
Оршы ў 1856 годе. Ураджэнец в. Шыпілавічы 
Бабруйскага раёна. 
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  1 студзеня – 65 гадоў таму (1958) у Віцебску адкрыўся кінатэатр 

«Кастрычнік». Зараз – Віцебскі гарадскі 

цэнтр дадатковай адукацыі дзяцей і моладзі. 
1 студзеня – 60 гадоў таму (1963) створаны саўгас 

«Верхнядзвінскі» Верхнядзвінскага 

раёна.Зараз КУПСГП «Верхнядзвінскі». 
1 студзеня – 60 гадоў таму (1963) створаны саўгас «Кублічы» 

Ушацкага раёна. У 2000–2020 гг. – КУСГП 

«Кублічы». 
1 студзеня – 25 гадоў таму (1998) Віцебскаму дзяржаўнаму 

ўніверсітэту нададзена імя П. М. Машэрава. 
1 студзеня – 105 гадоў таму (1918) адбыўся сялянскі з'езд 

Аршанскага уезда. 
2 студзеня - 85 гадоў таму (1918) нарадзіўся Лапкоўскі Сямён 

Афанасьевіч (1918–1989), архівіст. Удзельнік 

Вялікай Айчыннай вайны. З 08.01.1944 года – 

інспектар архіўнага аддзела Віцебскай 

вобласці. З 01.09.1945 года – загадчык 

гаспадарчага аддзела Дзяржархіва. З 

06.02.1963 па 01.02.1977 года – тэхнік, 

старэйшы тэхнік мікрафоталабараторыі. 

Ураджэнец в. Сакалоўшчына Дрысенскага 

павета Віцебскай губерні. 
2 студзеня - 85 гадоў таму (1938) нарадзілася Асіпкова Ганна 

Савельеўна, майстар разьбы па дрэве, 

ураджэнка в. Гурэц Чашніцкага раёна. 
2 студзеня – 80 гадоў таму (1943) нарадзіўся Нікіценка Петр 

Георгіевіч, вучоны-эканаміст, акадэмік НАН 

Беларусі, ураджэнец в. Жыгалава Віцебскага 

раёна. 
   

8 лістапада – 105 гадоў таму (1918) нарадзіўся Фролікаў Дзмітрый 

Георгіевіч (1918–1945), удзельнік вызвалення 

Беларусі ў Вялікую Айчынную вайну. Герой 

Савецкага Саюза. 26 чэрвеня 1944 г. з 

узводам захапіў скрыжаванне дарог Масква-

Мінск, Орша – Смаляны. Ураджэнец 

с. Краснае Разанскай вобласці (Расія). 
9 лістапада – 75 гадоў таму (1948) нарадзіўся Бяспалы Аляксандр 

Сяргеевіч (1948–2016), беларускі акцёр і 

рэжысёр, заслужаны артыст Беларусі, 

ураджэнец г. Полацка. 
10 лістапада – 100 гадоў таму (1923) нарадзіўся Жагранкоў Іван 

Міхайлавіч (1923–1944), Герой Савецкага 

Саюза, удзельнік баёў за вызваленне Беларусі 

ў Вялікую Айчынную вайну. У складзе войск 

1-га Прыбалтыйскага фронту вызначыўся 

пры вызваленні Віцебскай вобласці. 

Ураджэнец в. Паловы Асташкаўскага раёна 

Цвярской вобласці (Расія). 
10 лістапада – 70 гадоў таму (1953) нарадзіўся Сімакоў Віктар 

Уладзіміравіч, трэнер (веласпорт). Майстар 

спорту СССР. З 1974 г. – трэнер Віцебскай 

ДЮСШ прафсаюзаў «Монолит». З 1984 г. – 

абласной школы-інтэраната спартыўнага 

профілю. У 2006–2009 гг. – трэнер, дырэктар 

Віцебскай абласной СДЮШОР па веласпорту 

«Виктория». З 2009 г. – дырэктар. З 2010 г. – 

намеснік дырэктара Віцебскага абласнога 

спартыўнага клуба Федэрацыі прафсаюзаў 

Беларусі. Ураджэнец г. Віцебска. 
   

53 136 



  2 студзеня – 80 гадоў таму (1943) нарадзіўся Чыркін Аляксандр 

Аляксандравіч, вучоны ў галіне біяхіміі, 

доктар біялагічных навук, прафесар. У 1965–

2002 гг. працаваў у Віцебскім дзяржаўным 

медыцынскім інстытуце. З 2002 г. працуе ў 

Віцебскім дзяржаўным універсітэце імя 

П. М. Машэрава. Ураджэнец г. Слуцка. 
2 студзеня – 75 гадоў таму (1948) нарадзіўся Кісялёў Пётр 

Андрэевіч, беларускі вучоны ў галіне 

біяарганічнай хіміі, доктар хімічных навук, 

прафесар. Ураджэнец в. Латыгава 

Сенненскага раёна. 
3 студзеня – 100 гадоў таму (1923) нарадзілася Гапава Валянціна 

Ігнатаўна (1923–2003), беларускі 

літаратуразнаўца, кандыдат філалагічных 

навук, ураджэнка в. Малая Чэрніца 

Віцебскага раёна. 
3 студзеня  100 гадоў таму (1923) нарадзіўся Шашкоў Алесь (сапр. 

Шашкоў Аляксандр Андрэевіч) (1923–2015), 

беларускі пісьменнік, ураджэнец 

в. Раманоўшчына Чашніцкага раёна. 
3 студзеня – 100 гадоў таму (1923) нарадзіўся Касінцаў Аркадзь 

Кузьміч (1923–1991), поўны кавалер ордэна 

Славы, удзельнік Вялікай Айчыннай вайны. 

Ураджэнец г. Сянно. 
4 студзеня – 60 гадоў таму (1963) нарадзіўся Астапковіч Ігар 

Вячаслававіч, беларускі спартсмен (лёгкая 
атлетыка, кіданне молата), заслужаны майстар 
спорту Беларусі, прызёр Алімпійскіх гульняў, 
сярэбраны прызёр чэмпіянатаў свету, чэмпіён 
Еўропы. Ураджэнец г. Наваполацка. 

  

5 лістапада – 40 гадоў таму (1983) у Віцебску адкрыты трэці 
маршрут тралейбуса. 

6 лістапада – 70 гадоў таму (1953) нарадзіўся Карпан Аляксандр 
Фёдаравіч (1953–2016), мастак, жывапісец. У 
1979–2014 гг. – выкладчык кафедры 
выяўленчага мастацтва ВДУ імя 
П. М. Машэрава. Член Беларускага саюза 
мастакоў. Ураджэнец г. Стараканстанцінаў 
Хмяльніцкай вобласці (Украіна). 

7 лістапада – 65 гадоў таму (1958) нарадзілася Лісоўская Наталля 

Сяргееўна, беларускі мастак дэкаратыўна-

прыкладнога мастацтва. З 1988 г. выкладае ў 

Віцебскім дзяржаўным тэхналагічным 

універсітэце. Ураджэнка в. Забароўе 

Сенненскага раёна. 
8 лістапада – 910 гадоў таму (1113) нарадзіўся Святаполк (Міхаіл) 

Ізяславіч, князь полацкі, тураўскі, вялікі 
кніязь кіеўскі. 

8 лістапада – 140 гадоў таму (1883) нарадзіўся Ластоўскі Вацлаў 
Юстынавіч (1883–1938), беларускі грамадска-
палітычны дзеяч, гісторык, філолаг,  этнограф, 
пісьменнік, акадэмік НАН Беларусі, 
ураджэнец Глыбоцкага раёна. 

8 лістапада – 120 гадоў таму (1903) нарадзіўся Юркоў Іосіф Андрыянавіч 

(1903–1976), Герой Сацыялістычнай Працы, 

гаспадарчы дзеяч Беларусі, заслужаны будаўнік 

БССР, удзельнік Вялікай Айчыннай вайны, 

ураджэнец г. Оршы. 
8 лістапада – 115 гадоў таму (1908) нарадзіўся Багун Міхась (сапр. 

Блошкін Міхаіл Фёдаравіч) (1908–1938), 
беларускі пісьменнік. У 1931–1936 гг.  
працаваў у газетах «Чырвоная Полаччына», 
«Літаратура і мастацтва», Дзяржаўным 
выдавецтве БСССР. Ураджэнец г. Мінска. 
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  4 студзеня – 135 гадоў таму (1888) нарадзіўся Нарковіч Уладзімір 

Станіслававіч (1888–1915), ваенны лётчык, 

Георгіеўскі кавалер, скончыў Полацкі кадэцкі 

корпус. Ураджэнец Віцебскай губерні. 
6 студзеня – 165 гадоў таму (1858) нарадзіўся Грабніцкі Адам 

Станіслававіч (1858–1941), вучоны-садавод, 

ураджэнец маёнтка Цётшы Лепельскага 

павета. 
7 студзеня – 80 гадоў таму (1943) нарадзілася Каменка Кацярына 

Канстанцінаўна, гісторык, архівіст. З 1967 па 

2006 гг. працавала ў дзяржархівах  у г. Мінску. 

Ураджэнка в. Лужкі Шаркаўшчынскага раёна. 
7 студзеня – 75 гадоў таму (1948) нарадзіўся Канапелька Валерый 

Канстанцінавіч, вучоны ў галіне інфарматыкі 

і радыёэлектронікі, доктар тэхнічных навук, 

прафесар. Ураджэнец в. Дымаўшчына 

Віцебскага раёна. 
8 студзеня – 125 гадоў таму (1898) нарадзіўся Стэльмах Емяльян 

Васілевіч (1898–1937) у в. Забалоцце 

Лепельскага раёна. Адзін з кіраўнікоў 

савецкай ваеннай разведкі, юрыст. 
8 студзеня – 75 гадоў таму (1948) нарадзіўся Грыгор’еў Міхаіл 

Васілевіч, партыйны і гаспадарчы дзеяч 

Віцебскай вобласці. Ураджэнец в. Старынкі 

Віцебскага раёна. 
8 студзеня – 70 гадоў таму (1953) нарадзіўся Папок Мікалай 

Мікалаевіч, беларускі вучоны ў галіне 
машынабудавання, доктар тэхнічных навук, 
прафесар. З 1975 г. працуе ў Полацкім 
дзяржаўным універсітэце. Ураджэнец 
в. Паланечка Баранавіцкага раёна. 

2 лістапада – 130 гадоў таму (1893) нарадзілася Ермалаева Вера 

Міхайлаўна (1892–1937), беларуская мастачка, 

педагог. У 1919–1922 гг. – выкладчык, 

кіраўнік майстэрні кубізму, рэктар Віцебскага 

народнага вучылішча. Член аб’яднання 

мастакоў «УНОВИС». Ураджэнка г. Пятроўск 

Саратаўскай вобласці (Расія). 
3 лістапада – 90 гадоў таму (1933) нарадзіўся Вінаградаў Віктар 

Ніканавіч, беларускі педагог, доктар 

педагагічных навук, прафесар, заслужаны 

работнік вышэйшай школы Беларусі. З 

1957 г. – у Віцебскім дзяржаўным універсітэце. 

Ураджэнец в. Замасточча Гарадоцкага раёна. 
4 лістапада – 70 гадоў таму (1953) створаны Лепельскі краязнаўчы 

музей. 
5 лістапада – 160 гадоў таму (1863) нарадзіўся Чыгір Мадэст 

Рыгоравіч (1863–1918), ваенны дзеяч, 

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

дырэктар Полацкага кадэцкага корпуса. З 

пачатку 1-й сусветнай вайны кіраваў яго 

эвакуацыяй. Ураджэнец Магілёўскай губерніі. 
5 лістапада – 105 гадоў таму (1918) нарадзіўся Дзямешка Генадзь 

Паўлавіч (1918–2017), паэт. Удзельнік Вялікай 
Айчыннай вайны. Аўтар кніг вершаў 
«Вераснёвы вырай», «Жыцця бруістая 
крынічка». Ураджэнец в. Траскуны Дзісенскага 
павета Віленскай губерні (зараз Мёрскі раён). 

5 лістапада – 80 гадоў таму (1943) загінулі члены Обальскай 

падпольнай камсамольскай арганізацыі. 
5 лістапада – 50 гадоў таму (1973) у Віцебску адкрыты трамвайны 

маршрут «Праспект Фрунзе – вуліца Гагарына». 
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  9 студзеня – 100 гадоў таму (1923) нарадзіўся Шчарбакоў Сцяпан 

Аляксеевіч (1923–1989), гісторык, кандыдат 

гістарычных навук, ураджэнец в. Вялікае 

Шалкова Полацкага раёна. 
9 студзеня – 80 гадоў таму (1943) нарадзілася Каралькова (Трушко) 

Галіна Аляксандраўна (1943–2001), актрыса 

Беларускага акадэмічнага драматычнага 

тэатра імя Я. Коласа, заслужаная артыстка 

Беларусі, ураджэнка г. Віцебска. 
9 студзеня – 70 гадоў таму (1953) нарадзіўся Стружэцкі Тадэвуш 

Іванавіч, дзеяч культуры, лаўрэатр Прэміі 

Федэрацыі прафсаюзаў Беларусі. Ураджэнец 

в. Падлявонавічы Пастаўскага раёна. 
10 студзеня – 100 гадоў таму (1923) нарадзілася Дарафеенка Ніна 

Іванаўна (1923–2015), беларускі гісторык, 

заслужаны работнік вышэйшай школы 

Беларусі, кандыдат гістарычных навук, 

дацэнт, удзельніца Вялікай Айчыннай вайны, 

адна з аўтараў кнігі «Віцебскае падполле». 

Ураджэнка в. Уласава Віцебскага раёна. 
10 студзеня – 65 гадоў таму (1958) нарадзіўся Шорац Валерый 

Міхайлавіч (1958–2016), гісторык, кандыдат 
гістарычных навук, у 2009–2016 гг. працаваў 
дэканам гістарычнага факультэта Віцебскага 
дзяржаўнага ўніверсітэта. Займаўся 
вывучэннем гісторыі і культуры Віцебшчыны ў 
1920–1930-я гг., у перыяд Вялікай Айчыннай 
вайны і ў пасляваенны час. 

10 студзеня – 25 гадоў таму (1998) створана Шаркаўшчынскае 
раённае прадпрыемства па матэрыяльна-
тэхнічным абслугоўванні і забеспячэнні 
аграпрамкомплексу. 

 
105 гадоў таму (1918) у Віцебску заснаваны абласны краязнаўчы музей. 
85 гадоў таму (1938) пачаў работу Лепельскі калгасна-саўгасны тэатр. 

У красавіку 1941 г. быў пераведзены ў Вілейскую вобласць. 
80 гадоў таму (1943) пачала выходзіць газета «Партызанская праўда» – 

орган Докшыцкага падпольнага РК КП(б)Б. У 1944–1962 гг. – «Ленінская 

праўда», у 1962–1965 гг. – не выдавалася, з 1965 г. – «Ленінская трыбуна», 

з 1991 г. – «Родныя вытокі». 
70 гадоў таму (1953) заснавана Лепельская дзіцячая бібліятэка. 
50 гадоў таму (1973) створаны актэт «Віцебскія віртуозы» пры музычным 

вучылішчы. З 1989 г. – дзейнічае пры Віцебскай абласной філармоніі.. 
1 лістапада – 155 гадоў таму (1868) нарадзіўся Даўгяла Дзмітрый 

Іванавіч (1868–1942), беларускі гісторык, 

археограф, архівіст, крыніцазнавец, 

ураджэнец в. Казьяны Шумілінскага раёна. 
1 лістапада – 95 гадоў таму (1928) нарадзіўся Клейн Барыс 

Самуілавіч (1928–2020), гісторык, ураджэнец 

г. Віцебска. 
1 лістапада – 55 гадоў таму (1968) створаны Віцебскі Дом самадзейнай 

творчасці аблсаўпрафа (міжсаюзны). 
1 лістапада 30 гадоў таму (1993) у Віцебску сфарміраваны другі 

асобны спецыяльны батальён унутраных 

войск МВД Рэспублікі Беларусь (вайсковая 

частка 5524). Сучасная назва  – сёмая асобная 

спецыяльная міліцэйская брыгада ўнутраных 

войск. 
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  10 студзеня – 65 гадоў нарадзілася Шарэнда Валянціна Васільеўна, 

архівіст, краязнаўца. З 2006 г. узначальвае 

Віцебскі гарадскі архіў. 
14 студзеня – 130 гадоў таму (1893) нарадзілася Буйло (Калечыц) 

Канстанцыя Антонаўна (1893–1986), беларуская 

паэтэса. Загадвала беларускай кнігарняй у 

Полацку (1915–1916 гг.). Ураджэнка г. Вільні. 
14 студзеня – 110 гадоў таму (1913) нарадзіўся Халеў Васіль 

Дзмітрыевіч (1913–1944), Герой Савецкага 

Саюза, удзельнік вызвалення г. Полацка. 

Ураджэнец п. Марыец Хлебнікаўскага раёна 

Марыйскай АССР. 
14 студзеня – 85 гадоў таму (1938) нарадзіўся Дубко Аляксандр 

Іосіфавіч (1938–2001), гаспадарчы і 

грамадскі дзеяч Беларусі, Герой 

Сацыялістычнай Працы, Герой Беларусі, 

ураджэнец в. Ілава Шумілінскага раёна. 
14 студзеня – 75 гадоў таму (1948) нарадзіўся Гальпяровіч Навум 

Якаўлевіч, беларускі пісьменнік, паэт, 

журналіст, ураджэнец г. Полацка. 
14 студзеня – 70 гадоў; таму (1953) нарадзіўся Лук’яненка Віктар 

Рыгоравіч (1953), беларускі жывапісец, член 

Саюза мастакоў Беларусі, ураджэнец 

г. Віцебска. 

14 студзеня – 60 гадоў таму (1953) нарадзілася Лойка Тамара 
Уладзіміраўна, гісторык, архівіст. Ураджэнка 
г. п. Ушачы. У 2001–2015 гг. – дырэктар 
Занальнага дзяржаўнага архіва ў г. Оршы. 
Аўтар публікацый па гісторыі Оршы, 
Аршанскага, Сенненскага, Талачынскага 
раёнаў. 

   

25 кастрычніка – 115 гадоў таму (1908) нарадзілася Свярдлова Роза 

Міронаўна (1908–2003), беларуская і 

расійская кінаактрыса, заслужаная артыстка 

Беларусі, ураджэнка г. Віцебска. 
25 кастрычніка – 100 гадоў таму (1923) нарадзіўся Місуноў Сямён 

Мацвеевіч (1923-1989), Герой Сацыялістычнай 

Працы. Ураджэнец в. Весніцк Ушацкага раёна. 
25 кастрычніка – 100 гадоў таму (1923) нарадзіўся Хазанскі Уладзімір 

Якаўлевіч (1923–1989) журналіст, пісьменнік, 

лаўрэат прэміі Камсамола Беларусі, 

ураджэнец г. Гарадок. Збіраў матэрыялы пра 

Прошкаўскае і Обальскае падполле. Аўтар 

кніг «Ася», «Спытайце ў бяроз». Разам з 

артыстам тэатра імя Я. Коласа А. Гутковічам 

напісаў п'есу «Юныя мсціўцы», якая ішла ў 

тэатрах Віцебска, Магілёва, Мінска. 
25 кастрычніка – 90 гадоў таму (1933) нарадзілася Шчасная Нінэль 

Іванаўна (1933–2013), беларуская мастачка, 
жывапісец, графік, ураджэнка г. Полацка. 

28 кастрычніка – 80 гадоў таму (1943) г. п. Сураж быў вызвалены ад 

нямецка-фашысцкіх захопнікаў. 
29 кастрычніка – 155 гадоў таму (1868) у Віцебску пры губернскім 

статыстычным камітэце быў адкрыты музей 

старажытнасцей. 
30 кастрычніка – 425 гадоў таму (1598) у прывілеі гетмана ВКЛ 

Крыштофа Радзівіла паведамляецца аб 

заснаванні ім горада Барані. Назва паходзіць 

ад суседняй в. Барань. Пазней упамінаецца 

як мястэчка, ці маёнтак. 
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  15 студзеня – 125 гадоў таму (1898) выйшаў першы нумар грамадска-

эканамічнай і сельскагаспадарчай газеты 

ліберальнага кірунку «Витебский листок». 

Выходзіла да красавіка 1899 года. 

15 студзеня – 115 гадоў таму (1908) нарадзіўся Азгур Заір Ісакавіч 

(1908–1995), беларускі скульптар, народны 

мастак Беларусі, народны мастак СССР, 

заслужаны дзеяч мастацтваў Беларусі, Герой 

Сацыялістычнай Працы, ураджэнец 

в. Маўчаны Сенненскага раёна. 

15 студзеня – 95 гадоў таму (1928) нарадзіўся Бурнейка Мікалай 

Іванавіч (1928–2006), вучоны ў галіне 

онкахірургіі, доктар медыцынскіх навук, 

прафесар. Ураджэнец в. Ценюгі 

Бешанковіцкага раёна. 

15 студзеня – 85 гадоў таму (1938) утворана Віцебская вобласць. У 

яе склад 20.02.1938 г. уключаны 20 раёнаў. 

17 студзеня – 70 гадоў; таму (1953) нарадзілася Жарнасек Ірына 

Францаўна (1953), беларуская пісьменніца, 

журналістка, ураджэнка в. Чаранкі 

Глыбоцкага раёна. 

18 студзеня – 120 гадоў таму (1903) нарадзіўся Недагавораў Віктар 

Лявонцьевіч (1903–1943), удзельнік 

вызвалення Віцебскай вобласці ў Вялікую 

Айчынную вайну, Герой Савецкага Саюза. 

Камандзір знішчальна-супрацьтанкавай 

артылерыйскай брыгады палкоўнік 

Недагавораў вызначыўся ў баях на тэрыторыі 

Гарадоцкага раёна. Ураджэнец г. Астрахань 

(Расія). 

   

19 кастрычніка – 75 гадоў таму (1948) створаны Віцебскі абласны 

савет прафсаюзаў. 
21 кастрычніка – 70 гадоў таму (1953) нарадзіўся Базан Уладзімір 

Сяргеевіч, фотамастак, фотажурналіст. З 1980 г. 

працаваў у віцебскай газеце «Строитель». У 

1990–2007 гг. – галоўны рэдактар, дызайнер і 

фотакарэспандэнт газеты «Витебский курьер». 

Ураджэнец г. Унеча Бранскай вобласці (Расія). 
22 кастрычніка – 65 гадоў таму (1958) нарадзілася Багданава Ірына 

Андрэеўна, паэтэса. Лаўрэат «Літаратурнай 

прэміі імя Петруся Броўкі» Віцебскага 

аблвыканкама (2019). Ураджэнка 

г. Кемерава (Расія), жыве ў г. Наваполацку. 
22 кастрычніка – 65 гадоў таму (1958) нарадзіўся Седзін Анатоль 

Аляксеевіч, беларускі археолаг, ураджэнец 

в. Заазер’е Лепельскага раёна Віцебскай 

вобласці. 
23 кастрычніка – 75 гадоў таму (1948) нарадзіўся Гіруцкі Анатоль 

Антонавіч, беларускі мовазнавец, пісьменнік, 
доктар філалагічных навук, прафесар, 
ураджэнец в. Смаляны Талачынскага раёна. 

23 кастрычніка – 65 гадоў таму (1958) нарадзіўся Шчэрба Сяргей 

Уладзіміравіч, майстар па кераміцы клуба 

народных мастакоў і майстроў Пастаўскага 

Дома рамёстваў «Млын», член Беларускага 

Саюза майстроў народнай творчасці з 1995 

года. Ураджэнец г. Оршы. 
25 кастрычніка – 155 гадоў  таму (1868) нарадзіўся Грыгаровіч Карл 

Карлавіч (1868–1921), музыкант, педагог. 

Жыў і працаваў у Віцебску з восені 1919 г. 

па сакавік 1921 г. 
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  19 студзеня – 105 гадоў таму (1918) нарадзіўся Рублеўскі Пётр 

Ягоравіч (1918–1985), прафсаюзны работнік. 

Ураджэнец в. Узрэчча Бешанковіцкага раёна. 
19 студзеня – 70 гадоў таму (1953) нарадзіўся Гайдукевіч Валерый 

Уладзіміравіч, беларускі ваенны дзеяч, 

генерал-маёр. Ураджэнец г. п. Бягомль 

Докшыцкага раёна. 

20 студзеня – 130 гадоў таму (1893) нарадзіўся Савіцкі Віктар Іпалітавіч 

(1893–1917?), ваенны лётчык, Георгіеўскі 

кавалер. З дваран Віцебскай губерні. З 1914 г. у 

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

у авіяцыі. Ураджэнец г. Умань (Украіна). 
21 студзеня – 205 гадоў таму (1818) нарадзіўся Кіркор Адам Ганоры 

Карлавіч (1818–1886), этнограф, гісторык, 

археолаг, публіцыст, выдавец, літаратуразнавец, 

грамадскі дзеяч. Збіраў этнаграфічныя 

матэрыялы на Віцебшчыне. Ураджэнец в. 

Славіна Манастыршчынскага раёна 

Смаленскай вобласці (Расія). 
21 студзеня – 65 гадоў таму (1958) в. Ветрына Ветрынскага раёна 

нададзены статус гарадскога пасёлка. Зараз 

гарадскі пасёлак у Полацкім раёне. 

21 студзеня – 115 гадоў таму (1908) нарадзіўся Люгоўскі Браніслаў 

Аляксандравіч (1908–1942), паэт, ураджэнец 

г. Віцебска. 
21 студзеня – 70 гадоў таму (1953) нарадзілася Варатынская Галіна 

Аляксандраўна, журналістка, паэтка. 3 1974 г. 
працавала ва ўшацкай раённай газеце 
«Патрыёт». Аўтар зборнікаў вершаў «3 
будзённасці ўзляцець...», «Не спужайце снегіра». 
Ураджэнка в. Ваўчо Ушацкага раёна. 

16 кастрычніка– 85 гадоў таму (1938) нарадзіўся Карпунін Іван Іванавіч, 

вучоны ў галіне пераапрацоўкі льнопрадукцыі. 

Доктар тэхнічных навук, кандыдат тэхнічных 

навук. Працаваў Чашніцкай папяровай 

фабрыцы «Чырвоная зорка». Ураджэнец 

г. Унеча Бранскай вобласці (Расія). 
18 кастрычніка– 115 гадоў таму (1908) нарадзіўся Бурдзейны Аляксей 

Сямёнавіч (1908–1987), савецкі ваенны 

дзеяч, удзельнік вызвалення Беларусі ў 

Вялікую Айчынную вайну, генерал-

палкоўнік, Герой Савецкага Саюза. 

Вызначыўся пры вызваленні Мінска, Оршы. 

Ураджэнец г. Жытомір (Украіна). 
18 кастрычніка– 110 гадоў таму (1913) нарадзіўся Глушакоў Платон 

Фёдаравіч (1913–1996), вайсковец, архівіст, 
ураджэнец в. Паддуб’е Віцебскага пав., 
Віцебскай губ. Удзельнік Вялікай Айчыннай 
вайны. Працаваў дырэктарам ДАВВ (1948–
1951), начальнікам архіўнага аддзела УМУС па 
Віцебскай вобласці (1951–1960), загадчыкам 
архіўнага аддзела Віцебскага аблвыканкама 
(1960–1974). Удзельнік аднаўлення 
дзяржаўных архіваў па Віцебшчыне ў 
пасляваенныя гады. 

18 кастрычніка – 80 гадоў таму (1943) нарадзіўся Дзмітрыеў Генадзь 

Рыгоравіч, беларускі паэт, ураджэнец 

Гарадоцкага раёна. 
18 кастрычніка – 75 гадоў таму (1948) нарадзіўся Смірноў Генадзь 

Васілевіч, вучоны ў галіне вылічальнай 

тэхнікі, заслужаны работнік прамысловасці 

Беларусі, лаўрэат Дзяржаўнай прэміі СССР, 

Ленінскай прэміі. Ураджэнец г. Віцебска. 

59 130 



  22 студзеня – 90 гадоў таму (1933) нарадзілася Камінская Ірына 

Пятроўна (1933–1963), Герой 

Сацыялістычнай Працы. З 1952 г. – даярка 

саўгаса «Сітцы». З 1961 г. – свінарка саўгаса 

«Порплішча» Докшыцкага раёна. Ураджэнка 

в. Порплішча Докшыцкага раёна. 

23 студзеня – 115 гадоў таму (1908) нарадзіўся Барадаўка Павел 

Рыгоравіч (1908–1968), поўны кавалер 

ордэна Славы, удзельнік савецка-

фінляндскай вайны, Вялікай Айчыннай 

вайны, Курскай бітвы, бітвы за Маскву, 

ураджэнец в. Асташова Чашніцкага раёна. 

23 студзеня – 85 гадоў таму (1938) нарадзіўся Шэвераў Аляксандр 

Калістратавіч, беларускі мастак, педагог, 

працуе ў кніжнай графіцы, творы мастака 

захоўваюцца ў фондах музейнага комплексу 

«Гісторыя і культура Аршаншчыны», 

ураджэнец г. Оршы. 

24 студзеня – 100 гадоў таму (1923) віцебскія губернскія Савет 

народных суддзяў і рэвалюцыйны тыбунал 

аб’яднаныя ў Віцебскі губернскі суд. 

4 красавіка ён быў скасаваны. 1 лістапада 

1925 г. арганізаваны Віцебскі акруговы суд, 

які абслугоўваў тэрыторыю трох акругаў з 38 

падведамаснымі судовымі ўчасткамі. З 

1938 г. утвораны Віцебскі абласны суд. 

24 студзеня – 85 гадоў таму (1938) нарадзілася Ярмак Людміла 

Іосіфаўна (1938–2003), актрыса, педагог, 

ураджэнка г.Полацка. 

   

13 кастрычніка– 95 гадоў таму (1928) нарадзіўся Жакаў Міхаіл 

Сцяпанавіч (1928–2002), вучоны ў галіне 

ветэрынарыі, доктар ветэрынарных навук, 

прафесар. Заслужаны дзеяч навукі Беларусі. 

З 1954 г. – у Віцебскім ветэрынарным 

інстытуце (у 1968–1995 гг. – рэктар, у 1971–

2001 гг. – загадчык кафедрай паталагічнай 

анатоміі і гсталогіі). Ураджэнец с. Стары 

Кувак (Татарстан, Расія). 
14 кастрычніка – 120 гадоў таму (1903) нарадзіўся Рыдлеўскі Лявон 

(1903–1953), беларускі палітычны і 

грамадскі дзеяч, ураджэнец в. Ульянавічы 

Сенненскага раёна. 
14 кастрычніка – 105 гадоў таму (1918) нарадзіўся Шэлепень Аляксандр 

Кірылавіч (1918–1964), ваенны дзеяч, удзельнік 

Вялікай Айчыннай вайны, Герой Савецкага 

Саюза, ураджэнец в. Забор'е Расонскага раёна. 
14 кастрычніка – 95 гадоў таму (1928) нарадзіўся Назараў Сяргей Іванавіч 

(1928–1999), беларускі вучоны ў галіне 

механізацыі сельскай гаспадаркі, доктар 

тэхнічных навук, прафесар, ураджэнец 

в. Барадзіно Дубровенскага раёна. 
16 кастрычніка – 110 гадоў таму (1913) нарадзіўся Антонаў Іван 

Мікалаевіч (1913–1943), удзельнік 

вызвалення Віцебскай вобласці ў Вялікую 

Айчынную вайну, Герой Савецкага Саюза. 

Камандзір танкавай роты капітан Антонаў 

вызначыўся пры вызваленні Гарадоцкага 

раёна. Ураджэнец г. Валгаград (Расія). 
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  25 студзеня – 210 гадоў таму (1813) нарадзіўся Сабольшчыкаў Васіль 

Іванавіч (1808–1872), бібліятэкар і архітэктар 

Імператарскай Публічнай Бібліятэкі, 

выдатны арганізатар бібліятэчнай справы ў 

Расіі XIX ст., ураджэнец Віцебска. 

25 студзеня – 120 гадоў таму (1903) нарадзілася Мазалеўская Любоў 

Іванаўна (1903–1964), рэжысёр, педагог, 

актрыса. З 1946 г. – рэжысёр Беларускага 

тэатра імя Я. Коласа ў Віцебску. Ураджэнка 

в. Каўшова Мастоўскага раёна Гродзенскай 

вобласці. 

26 студзеня – 125 гадоў таму (1898) нарадзіўся Барэйка Аркадзь 

Аляксандравіч (1898–1955), Герой Савецкага 

Саюза, генерал-маёр, удзельнік 

грамадзянскай вайны, савецка-фінляндскай 

вайны, Вялікай Айчыннай вайны, ураджэнец 

в. Дуброўкі Полацкага раёна. 

26 студзеня – 85 гадоў таму (1938) нарадзіўся Яглаў Валерый 

Мікалаевіч, беларускі хімік, доктар хімічных 

навук, прафесар, акадэмік Беларускай 

інжынернай акадэміі, ураджэнец г. Віцебска. 

26 студзеня – 65 гадоў таму (1958) нарадзіўся Красачка Пётр 

Альбінавіч, вучоны ў галіне ветэрынарнай 

вірусалогіі, мікрабіялогіі, імуналогіі, апітэрапіі. 

Акадэмік Міжнароднай акадэміі ветэрынарных 

навук, акадэмік Расійскай акадэміі 

прыродазнаўчых навук. Доктар ветэрынарных 

навук, доктар біялагічных навук, прафесар. З 

1980 г. – у Віцебскім ветэрынарным інстытуце. 

Ураджэнец г. Калінкавічы Гомельскай вобласці. 

   

11 кастрычніка– 125 гадоў таму (1898) нарадзіўся Гарагляд Харытон 

Сцяпанавіч (1898–1985), вучоны ў галіне 

ветэрынарыі і ветсанэкспертызы. Акадэмік 

НАН Беларусі, акадэмік Акадэміі 

сельскагаспадарчых навук Беларусі, доктар 

ветэрынарных навук, прафесар. Заслужаны 

дзеяч навукі Беларусі. З 1932 г. – у Віцебскім 

ветэрынарным інстытуце (у 1934–1960 гг. – 

загадчык кафедрай ветсанэкспертызы). 

Ураджэнец в. Стахава Столінскага раёна 

Брэсцкай вобласці. 
13 кастрычніка – 160 гадоў таму (1863) нарадзіўся Лазарэвіч-Шапялевіч 

Леў Юльянавіч (сапр. Шапялевіч; 1863–

1909), археолаг, гісторык літаратуры, 

філолаг. З 1900 г. пастаянна выязджаў з 

экспедыцыямі ў Гарадоцкі, Невельскі і 

Себежскі паветы. Ураджэнец г. Віцебска. 
13 кастрычніка – 135 гадоў таму (1888) нарадзіўся Драздовіч Язэп 

Нарцызавіч (1888–1954), мастак, педагог, 

скульптар, этнограф, фалькларыст, 

пісьменнік, адзін з заснавальнікаў 

нацыянальнага гістарычнага жывапісу, 

ураджэнец Глыбоцкага раёна. 
13 кастрычніка – 135 гадоў таму (1888) нарадзіўся Купалаў Пётр 

Сцяпанавіч (1888–1964), расійскі вучоны ў 
галіне фізіялогіі, акадэмік АМН СССР, 
ураджэнец Віцебскай вобласці. 

13 кастрычніка – 105 гадоў таму (1918) нарадзілася Нікалаева Ганна 
Емяльянаўна (1918–2012), Герой 
Сацыялістычнай Працы. У 1959–1972 гг – 
даярка саўгаса «Рудакова» Віцебскага раёна. 
Ураджэнка в. Халамер’е Гарадоцкага раёна. 
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  27 студзеня – 115 гадоў таму (1908) нарадзіўся Крупеня Іван 

Ануфрыевіч (1908–1952), дзяржаўны дзеяч 

Беларусі, адзін з кіраўнікоў партызанскага 

руху ў Беларусі ў Вялікую Айчынную вайну. 

Ураджэнец в. Каркалец Верхнядзвінскага 

раёна. 

27 студзеня – 100 гадоў таму (1923) нарадзіўся Казлоўскі Аляксандр 

Сцяпанавіч (1923–2011), жывапісец, 

заслужаны работнік культуры Беларусі, Член 

Саюза мастакоў СССР, дацэнт,  ураджэнец 

в. Вялікія Трухановічы Чашніцкага раёна. 

28 студзеня – 135 гадоў таму (1888) нарадзіўся Цадкін Восіп 

Аляксеевіч (1888–1967), скульптар, графік, 

мастак прыкладнога мастацтва. Прадстаўнік 

«Парыжскай школы», адзін з найбуйнейшых 

прадстаўнікоў экспрэсіянізму ў еўрапейскай 

скульптуры. Ураджэнец Віцебска. 

28 студзеня – 100 гадоў таму (1923) нарадзіўся Нядбайла Анатоль 

Канстанцінавіч (1923–2008), удзельнік баёў у 

Беларусі ў Вялікую Айчынную вайну. 

Двойчы Герой Савецкага Саюза, генерал-маёр 

авіяцыі. Вызначыўся ў баях за вызваленне 

Крыма, Беларусі. Нанасіў удары па праціўніку 

каля Оршы, Талачына, у «Мінскім катле», 

Прыбалтыцы, Усходняй Прусіі. Ураджэнец 

г. Ізюм Харкаўскай вобласці (Украіна). 

28 студзеня – 80 гадоў таму (1943) у гады Вялікай Айчыннай вайны 
пачалася карная аперацыя «Заяц-Бяляк» 
нямецка-фашысцкіх захопнікаў супраць 
партызан і цывільнага насельніцтва Расонска-
Асвейскай партызанскай зоны. 

8 кастрычніка – 85 гадоў таму (1938) нарадзіўся Якавенка Уладзімір 

Андрэевіч, беларускі вучоны-фізік, педагог, 

заслужаны работнік народнай адукацыі 

Беларусі, ураджэнец в. Чырына 

Дубровенскага раёна. 
8 кастрычніка – 75 гадоў таму (1948) нарадзіўся Дронаў Уладзімір 

Мікалаевіч, контр-адмірал, Герой Расійскай 

Федэрацыі, ураджэнец г. п. Бягомль 

Докшыцкага раёна. 
8 кастрычніка – 65 гадоў таму (1958) нарадзіўся Бабаед Алесь 

(Аляксандр Міхайлавіч), урач, пісьменнік. 

Друкаваўся ў часопісах, рэспубліканскіх 

газетах. Аўтар кніг «Колеры шчасця і 

болю», «Ля вогнішча», «Цішыня прасторы», 

кнігі прозы «Свячанка», «Каля чыстых 

крыніц». Ураджэнец в. Чаўнышкі 

Бешанковіцкага раёна. 
8 кастрычніка – 65 гадоў таму (1958) нарадзіўся Радзевіч Леанід 

Іванавіч, мастак. Скончыў мастацка-

графічны факультэт Віцебскага дзяржаўнага 
педагагічнага інстытута імя С. М. Кірава. 

Член Беларускага саюза мастакоў (1996). 

Жыве ў Віцебску. Ураджэнец г. Гродна. 
10 кастрычніка – 80 гадоў таму (1943) г. п. Лёзна вызвалены ад 

нямецка-фашысцкіх захопнікаў. 
10 кастрычніка – 80 гадоў таму (1943) за вызваленне раённага цэнтра 

Лёзна Віцебскай вобласці (8 кастрычніка 1943 
г.) у ходзе наступлення на Віцебскім напрамку 
загадам ВКР ад 10.10.1943 г. ганаровыя 
найменні «Лёзненскіх» нададзены 5 злучэнням 
і часцям Калінінскага фронту. 
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  30 студзеня – 85 гадоў таму (1938) нарадзіўся Гурын Валерый 

Мікалаевіч (1938–2007), беларускі вочоны ў 

вобласці фізіялогіі чалавека і жывёл, 

Акадэмік НАН Беларусі, доктар 

медыцынскіх навук, прафесар, заслужаны 

дзеяч навукі Беларусі, ураджэнец г. Віцебска. 

31 студзеня – 120 гадоў таму (1903) нарадзіўся Белабародаў Афанасій 

Паўланцьевіч (1903–1991), савецкі военачальнік, 

камандуючы 43-й Арміяй, двойчы Герой 

Савецкага Саюза, Генерал арміі, Ганаровы 

грамадзянін г. Віцебска. Ураджэнец в. Акініна-

Баклашы Іркуцкай вобласці (Расія). 

31 студзеня – 110 гадоў таму (1913) у Віцебску пачало сваю дзейнасць 

культурна-асветніцкае таварыства «Асвета». 

Існавала да канца верасня 1913 года. 

 
 

 
315 гадоў таму (1708) нарадзіўся Бейтнік (Бетнік, Бейтніг) Мацей (1708 ці 

1705–1749), жывапісец. З 1746 г. жыў у Полацку. 
80 гадоў (1943) адбыўся Докшыцкі бой (паміж партызанскай брыгадай 

«Жалязняк» і нямецка-фашысцкімі захопнікамі ў г. Докшыцы ў Вялікую 

Айчынную вайну). 
1 лютага – 85 гадоў таму (1938) нарадзілася Тулупава Нэлі Іванаўна 

(1938–2001), беларуская пісьменніца. З 1960 г. 

працавала ў Віцебскай абласной студыі 

тэлебачання. Ураджэнка в. Копань Рэчыцкага 

раёна. 
   

6 кастрычніка – 65 гадоў таму (1958) нарадзілася Гаркунова Надзея 

Генадзеўна, беларускі кінарэжысёр, 

сцэнарыст, ураджэнка г. Віцебска. 
6 кастрычніка – 60 гадоў таму (1963) нарадзіўся Семянчук Генадзь 

Мікалаевіч, беларускі археолаг, гісторык, 

кандыдат гістарычных навук, дацэнт. 

Даследаваў грунтавыя могільнікі Казлоўцы 

(Мёрскі раён) і Пашавічы-Дрысвяты 

(Браслаўскі раён), курганныя могільнікі 

Дзмітроўшчына, Мінтурова і Чарнаполіца 

(Полацкі раён), сярэднявяковы комплекс на 

возеры Дрысвяты, гарадзішчы Замкавая гара ў 

Браславе і Межаве (Расонскі раён). Ураджэнец 

г. Ваўкавыск Гродзенскай вобласці. 
7 кастрычніка – 235 гадоў таму (1788) нарадзіўся Насовіч Іван Іванавіч 

(1788–1877), беларускі мовазнавец-

лексікограф, фалькларыст, этнограф, настаўнік, 

інспектар Аршанскага павятовага вучылішча. 
7 кастрычніка – 85 гадоў таму (1938) нарадзіўся Абрамаў Сямён 

Сямёнавіч (1938–2017), вучоны ў галіне 
ветэрынарыі, доктар ветэрынарных навук. 
Заслужаны работнік адукацыі Беларусі. З 
1969 г. – у Віцебскай дзяржаўнай акадэміі 
ветэрынарнай медыцыны (у 1988 г. – дэкан 
ветэрынарнага факультэта, у 1995-2001 гг. – 
першы прарэктар). Ураджэнец в. Глыбоцкае 
Гомельскага раёна. 

7 кастрычніка – 80 гадоў таму (1943) нарадзіўся Шыпіла Яўген 

Патафеевіч (1943–1999), акцёр тэатра імя 

Я. Коласа, народны артыст Беларусі, 

ураджэнец в. Відокі Верхнядзвінскага раёна.
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  1 лютага – 55 гадоў таму (1968) створана швейная фабрыка 

«Віцябчанка». Сучасная назва Камунальнае 

вытворчае прамысловае прадпрыемства 

«Віцябчанка». 
2 лютага – 85 гадоў таму (1938) нарадзіўся Ганчароў Уладзімір 

Пятровіч (1938–1996), беларускі тэатральны 

дзеяч. Працаваў у газеце «Віцебскі рабочы». 

У 1968–1984, 1993–1996 гг. – загадваў 

літаратурнай часткай Беларускага тэатра імя 

Я. Коласа. Ураджэнец Полацка. 
2 лютага – 60 гадоў таму (1963) нарадзіўся Балабанаў Юрый 

Анатолевіч (1963–2006), беларускі спартсмен, 

заслужаны майстар спорту па спартыўнай 

гімнастыцы.  Ураджэнец Віцебска. 
2 лютага – 25 гадоў таму (1998) у Віцебску створаны шосты 

тэлевізійны канал (6ТВК). 
3 лютага – 125 гадоў таму (1898) у Віцебску адбыўся першы сеанс 

кінематографа. 
3 лютага – 90 гадоў таму (1933) нарадзіўся Гусакоў Валянцін 

Кузьміч (1933–2010), беларускі вучоны ў 
галіне ветэрынарыі, доктар біялагічных навук, 
прафесар, ураджэнец в. Ужляціна 
Шумілінскага раёна. 

3 лютага – 70 гадоў таму (1953) нарадзілася Каданава Галіна 
Мікалаеўна (1953–2010), гісторык, архівіст. 
Ураджэнка г. Віцебска. З 1975 г. на працы ў 
Дзяржархіве Віцебскай вобласці – архіварыус, 
малодшы навуковы супрацоўнік, з 1979 г. – 
старшы навуковы супрацоўнік, з 1979 г. – 
галоўны захавальнік фондаў. Узнагароджана 
нагрудным знакам «Выдатнік архіўнай 
справы СССР». 

   

3 кастрычніка – 45 гадоў таму (1978) з канвеера Віцебскага тэлезавода 

выйшаў першы тэлевізар «Віцязь». 
4 кастрычніка – 120 гадоў таму (1903) нарадзілася Ляснічая 

Еўфрасіння Паўлаўна (1903–1976), Герой 

Сацыялістычнай Працы. Ураджэнка 

в. Брушкава Верхнядзвінскага раёна. 
5 кастрычніка – 110 гадоў таму (1913) нарадзіўся Петушкоў Аляксей 

Свірыдавіч (1913–1991), Герой Савецкага 

Саюза. У Вялікую Айчынную вайну быў на 

фронце з 1941 г. Да красавіка 1944 г. зрабіў 

250 баявых вылетаў на бамбардзіроўку 

варожых аб'ектаў у Варонежы, Курску, 

Арле, Харкаве, Кіеве, Мінску, Таліне, 

Нарве, Пскове, Оршы. Ураджэнец 

г. Лісічанск Луганскай вобласці. 
5 кастрычніка – 85 гадоў таму (1938) нарадзіўся Сцепаненка 

Аляксандр Васілевіч (1938–2005), беларускі 

вучоны ў галіне апрацоўкі металаў, акадэмік 

НАН Беларусі, доктар тэхнічных навук, 

прафесар, заслужаны дзеяч навукі і тэхнікі, 

лаўрэат Дзяржаўнай прэміі Беларусі, 

ураджэнец г. Оршы. 
5 кастрычніка – 75 гадоў таму (1948) нарадзіўся Скавародка Алег 

Аляксандравіч, беларускі жывапісец, 
ураджэнец в. Ассё Лепельскага раёна. У 
1991–1994 і 2003–2008 гг. – старшыня 
Віцебскай абласной арганізацыі Беларускага 
саюза мастакоў. 

6 кастрычніка – 205 гадоў таму (1818) нарадзіўся Заранка Сяргей 
Канстанцінавіч (1818–1871), жывапісец, 
педагог, ураджэнец в. Ляды Дубровенскага 
раёна. 
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  5 лютага – 100 гадоў таму (1923) нарадзіўся Шчамялёў Леанід 
Дзмітрыевіч (1923–2021), беларускі 
жывапісец, народны мастак Беларусі. У 1982 
г. атрымаў джяржаўную прэмію Беларусі за 
правядзенне персанальнай выстаўкі ў Маскве. 
Ураджэнец г. Віцебска. 

5 лютага – 80 гадоў таму (1943) нарадзіўся Жалязоўскі Анатоль 

Пятровіч, беларускі празаік, лаўрэат Прэміі 

Федэрацыі прафсаюзаў Беларусі. Ураджэнец 

в. Крапіўна Аршанскага раёна. 
5 лютага – 75 гадоў таму (1948) нарадзіўся Сініцын Анатоль 

Канстанцінавіч, беларускі вучоны ў галіне 
фізічнай электронікі і матэматычнай фізікі. З 
1996 г. – доктар фізіка-матэматычных навук. 
З 1997 г. – прафесар. Ураджэнец г. Мёры. 

5 лютага – 55 гадоў таму (1968) выпусціў першую прадукцыю 

Полацкі хімкамбінат. 
6 лютага – 60 гадоў таму (1963) нарадзіўся Пазднякоў Валерый 

Сямёнавіч, гісторык, археограф, археолаг, 
ураджэнец г. Вілейка Мінскай вобласці. 
Удзельнічаў у раскопках Віцебска. 

6 лютага –70 гадоў таму (1953) нарадзіўся Ястраб Фёдар Адамавіч 
(1953–2014), мастак, галерыст, дзеяч культуры, 
мастацтвазнаўца, педагог, аўтар і куратар 
шматлікіх мастацкіх праектаў. Ураджэнец 
в. Станіслаўцы Докшыцкага раёна. 

7 лютага – 525 гадоў таму (1498) Полацк атрымаў самакіраванне 
паводле Магдэбургскага права. 

7 лютага – 100 гадоў таму (1923) нарадзіўся Рубіс Павел Іванавіч 
(1923–1996), удзельнік Вялікай Айчыннай вайны, 
поўны кавалер ордэна Славы. У Вялікую 
Айчынную вайну – партызан Расонскай брыгады 
імя Сталіна. Ураджэнец в. Мікулёнкі Расонскага 
раена. 

 
170 гадоў таму (1853) віцебскім віцэ-губернатарам стаў пісьменнік 

І. І. Лажэчнікаў. 
55 гадоў таму (1968) віцебская гімнастка Л. Петрык стала чэмпіёнкай ХІХ 

Алімпійскіх гульняў у Мехіка. 
1 кастрычніка – 105 гадоў таму (1918) Віцебскі настаўніцкі інстытут быў 

пераўтвораны ў Віцебскі педагагічны інстытут. 
1 кастрычніка – 80 гадоў таму (1943) здзейсніў подзвіг пры фарсіраванні 

Дняпра Багданаў Рыгор Багданавіч (1910–

1943), Герой Савецкага Саюза, ураджэнец 

в. Марцюшы Гарадоцкага раёна. 
1 кастрычніка – 75 гадоў таму (1948) у Полацку была адкрыта 

дзіцячая бібліятэка імя Л. Талстога. 
2 кастрычніка – 90 гадоў таму (1933) нарадзіўся Чуйкін Міхаіл Фаміч 

(1933–1967), Герой Сацыялістычнай Працы. 

Ураджэнец в. Міхалінава Дубровенскага раёна. 
3 кастрычніка – 85 гадоў таму (1938) была адкрыта Стральцоўская 

базавая школа Шаркаўшчынскага раёна. 
3 кастрычніка – 85 гадоў таму (1938) нарадзіўся Крук Ігар Пятровіч, 

тэхнолаг сродкаў вылічальнай тэхнікі, 
лаўрэат Дзяржаўнай прэміі СССР. 
Ураджэнец г. Віцебска. 

3 кастрычніка – 70 гадоў таму (1953) нарадзіўся Рудэнка Юрый 

Васілевіч, майстар дэкаратыўна-прыкладнога 

мастацтва, з 1980 г. – выкладаў у мастацкай 

школе Віцебска. З 1983 г. – на Віцебскім 

камбінаце «Мастацтва». Ураджэнец 

г. Віцебска. 
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  7 лютага – 85 гадоў таму (1933) нарадзілася Глінка Тамара 

Іванаўна, партыйны работнік, гісторык, 

архівіст. У 1974–1988 гг. працавала 

загадчыкам партархіва Віцебскага абкама 

КПБ. Адзін са складальнікаў кнігі «Юныя 

героі Віцебшчыны» (1984). 
7 лютага – 65 гадоў таму (1958) нарадзіўся Бурдыка Павел 

Уладзіміравіч, паэт, журналіст, ураджэнец 

в. Заборцы Докшыцкага раёна. 
7 лютага – 65 гадоў таму (1958) нарадзіўся Мажылоўскі Уладзімір 

Барысавіч, пісьменнік. Ураджэнец 

в. Станіславова Браслаўскага раёна. 
8 лютага – 140 гадоў таму (1883) нарадзіўся Гавяза Сямен 

Антонавіч (1883–1914), поўны Георгіеўскі 

кавалер, удзельнік Першай сусветнай вайны. 

Ураджэнец в. Вязкі Дрысенскага павета 

Віцебскай губерні. 
8 лютага – 85 гадоў таму (1938) нарадзіўся Куляшоў Віталь 

Трафімавіч, спецыяліст у галіне дакладнага 

электроннага машынабудавання. Заслужаны 

канструктар Беларусі. Ганаровы радыст СССР, 

вынаходнік СССР. Ураджэнец Полацка. 
9 лютага – 60 гадоў таму (1963) на Полацкім нафтаперапрацоўчым 

заводзе атрыманы першы бензін. Зараз 

Наваполацкае ААТ «Нафтан». 
10 лютага – 120 гадоў таму (1903) нарадзілася Галубцова Вольга 

Сямёнаўна (1903–1974), Герой Сацыялістычнай 

Працы. У 1926–1961 гг. – даярка племзавода 

«Реконструктор» Талачынскага раёна. 

Ураджэнка в. Свіслачаны Гродзенскага павета. 
  

27 верасня – 95 гадоў таму (1928) нарадзіўся Морхат Іосіф Вацлававіч 

(1928–1999), вучоны ў галіне афтальмалогіі. 

Доктар медыцынскіх навук, прафесар. Працаваў 

у Віцебскім медыцынскім. Ураджэнец 

в. Заслесінкі Шаркаўшчынскага раёна. 
27 верасня – 85 гадоў таму (1938) мястэчку Ушачы быў нададзены 

статус гарадскога пасёлка. 
27 верасня – 85 гадоў таму (1938) Бягомлю нададзены статут 

гарадскога пасёлка. 
27 верасня – 85 гадоў таму (1938) мястэчка Дрыса пераўтворана ў 

горад Дрыса Дрысенскага раёна. Зараз 
г. Верхнядзвінск – раённы центр Віцебскай 
вобласці. 

28 верасня – 315 гадоў таму (1708) Віцебск быў спалены па загаду 

Пятра I ў сувязі з Паўночнай вайной. 
28 верасня – 105 гадоў таму (1918) часткі Чырвонай Арміі ўступілі 

ў г. Лепель. 
28 верасня – 105 гадоў таму (1918) нарадзілася Галубкова Ганна 

Арцемаўна (1918–2003), Герой 
Сацыялістычнай Працы, супрацоўніца 
абутковай фабрыкі «Чырвоны кастрычнік», 
ураджэнка і ганаровая грамадзянка г. Віцебска. 

29 верасня – 50 гадоў таму (1973) у Віцебску адкрыты бюст Героя 
Савецкага Саюза В. З. Харужай (скульптар 
З. Азгур). 

30 верасня – 295 гадоў таму (1728) нарадзіўся беларускі асветнік і 

астраном Марцін Пачабут-Адляніцкі 

(вучыўся ў Полацкім іезуіцкім калегіуме). 
30 верасня – 130 гадоў таму (1893) нарадзіўся Мышкоў Канстанцін 

Раманавіч (1893–1942), генерал-лейтэнант 

артылерыі. Ураджэнец в. Горкі Расонскага 

раёна. 
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  10 лютага – 100 гадоў таму (1923) у Віцебску ўпершыню адбылося 

першынства па лыжных гонках 
10 лютага – 85 гадоў таму (1938) Дубровенскі раён увайшоў у 

склад Віцебскай вобласці. 
12 лютага – 85 гадоў таму (1938) нарадзіўся Белікаў Генадзь Іванавіч, 

архітэктар. Стварыў генплан гарадскога пасёлка 

Ветрына Полацкага раёна. Ураджэнец 

с. Навабельманаўка Прыморскага краю (Расія). 
13 лютага – 130 гадоў таму (1893) заснавана Заронаўская базавая 

школа. 
13 лютага – 125 гадоў таму (1898) нарадзіўся Сцяпук Ігнат 

Рыгоравіч (1898–1969), вучоны ў галіне 

раслінаводства. Ураджэнец в. Глазомічы 

Віцебскага раёна. 
14 лютага – 80 гадоў таму (1943) пачалася карная аперацыі 

«Шаравая маланка» нямецка-фашысцкіх 

захопнікаў супраць партызан і мясцовага 

насельніцтва Суражскай партызанскай зоны 

(Віцебскі, Гарадоцкі, Суражскі раёны) з 

14 лютага па 19 сакавіка 1943 г. 
14 лютага – 80 гадоў таму (1943) пачалася карная аперацыя «Зімовае 

чараўніцтва» нямецка-фашысцкіх захопнікаў 

супраць партызан Расонска-Асвейскай 

партызанскай зоны і цывільнага насельніцтва ў 

трохвугольніку Себеж-Асвея-Полацк 

(Дрысенскі, Асвейскі, Полацкі, Расонскі раёны). 
14 лютага – 65 гадоў таму (1958) нарадзілася Гаўрылава Ніна 

Сямёнаўна. З мая 2010 г. – старшыня 
Рэспубліканскага камітэта Беларускага 
прафесійнага саюза работнікаў сувязі. 
Ураджэнка с. Банонь Полацкага раёна. 

22 верасня – 60 гадоў таму (1963) нарадзілася Магучая Ірына 

Віктараўна (1963–2010), беларуская 

мастачка. Ураджэнка Віцебска. 
23 верасня – 105 гадоў таму (1918) нарадзіўся Маўзон Аркадзь 

(сапр. Маўшэзон Арон Іосіфавіч ; 1918–

1977), драматург. З 1936 г. – акцёр і 

рэжысёр Беларускага тэатра імя Я. Коласа ў 

Віцебску. Ураджэнец г. Віцебска. 
24 верасня – 70 гадоў таму (1953) у Віцебску адчынілася 

Віцебская гарадская масавая бібліятэка імя 
Л. Талстога. 

25 верасня – 175 гадоў таму (1848) нарадзіўся Федаровіч Вацлаў 

Пятровіч (1848–1911), краязнавец, 

калекцыянер, юрыст. Друкаваў артыкулы па 

гісторыі Віцебшчыны, сабраў археалагічныя і 

нумізматычныя калекцыі, якія ўвайшлі ў 

1924 г. у склад абласнога краязнаўчага музея. 
25 верасня – 85 гадоў таму (1938) нарадзіўся Грыб Мечыслаў 

Іванавіч, дзяржаўны дзеяч Беларусі, генерал-

лейтэнант міліцыі. У 1985–1990 гг. – 

начальнік УУС Віцебскага аблвыканкама. 

Ураджэнец в. Савічы Дзятлаўскага раёна 

Гродзенскай вобласці. 
26 верасня – 145 гадоў таму (1878) нарадзіўся Багдановіч Вячаслаў 

Васілевіч (1878–1941), царкоўны і грамадска-

палітычны дзеяч, ураджэнец Віцебшчыны. 
27 верасня – 120 гадоў таму (1903) нарадзілася Харужая Вера 

Захараўна (1903–1942), Герой Савецкага 
Саюза, адзін з арганізатараў і кіраўнікоў 
Віцебскага падполля. Ураджэнка 
г. Бабруйск Магілёўскай вобласці. 
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  1 ліпеня – 110 гадоў таму (1913) нарадзілася Марозава Анастасія 

Ягораўна (1913–2010), Герой Сацыялістычнай 

Працы, былая даярка племсаўгаса 

«Рэканструктар» Талачынскага раёна. 

Ураджэнка вёскі Паляны Лепельскага раёна. 
15 лютага – 100 гадоў таму (1923) створаны Бачэйкаўскі павет у 

Віцебскай губерні РСФСР. У выніку 

перайменавання Лепельскага павета ў 

Бачэйкаўскі і далучэння да яго часткі 

скасаванага Сенненскага павета. 3 сакавіка 

1924 г. – Бачэйкаўскі павет увайшоў у склад 

БССР. 20 чэрвеня 1924 г. – скасаваны. 
17 лютага – 60 гадоў таму (1963) нарадзілася Іванова Лілія 

Барысаўна, беларуская спартсменка (скачкі на 

батуце), заслужаны майстар спорту Беларусі, 

Чэмпіёнка свету, Чэмпіёнка Еўропы. 

Ураджэнка Віцебска. 
18 лютага – 80 гадоў таму (1943) у гады Вялікай Айчыннай вайны 

адбыўся Параф’янаўскі бой паміж 

партызанскай брыгадай «Жалязняк» і 

нямецка-фашысцкімі захопнікамі на 

чыгуначнай станцыі Параф’янава 

Докшыцкага раёна на лініі Маладзечна-

Полацк. 
18 лютага – 75 гадоў таму (1948) нарадзіўся Мірановіч Міхаіл 

Канстанцінавіч, паэт, перакладчык. Выступае 

ў жанры сатыры і гумару. Найбольш вядомыя 

яго вершаваныя гумарыстычныя карацелькі-

фрашкі, літаратурныя пародыі. Лаўрэат прэміі 

імя Кандрата Крапівы (2002). 
   

18 верасня – 125 гадоў таму (1898) нарадзіўся Захараў Іван 

Антонавіч (1898–1944), дзяржаўны дзеяч 

Беларусі. У 1937–1938 гг. – старшыня 

Віцебскага гарвыканкама. Ураджэнец 

в. Сямёнава Арэхава-Зуеўскага раёна 

Маскоўскай вобласці. 
18 верасня – 110 гадоў таму (1913) нарадзіўся Ваўчэцкі Леанід 

Паўлавіч (1913–1991), беларускі тэатральны 

дзеяч. З 1931 г. працаваў у Беларускім 

тэатры імя Я. Коласа. Ураджэнец 

в. Даўгінава Вілейскага раёна. 
19 верасня – 100 гадоў таму (1923) нарадзіўся Мартынаў Іван 

Аляксеевіч (1923–1944), удзельнік 

вызвалення Віцебскай вобласці ў Вялікую 

Айчынную вайну, Герой Савецкага Саюза. 

Ураджэнец с. Нікола-Сяргіеўка Тамбоўскай 

вобласці (Расія). 
19 верасня – 90 гадоў таму (1933) нарадзіўся Швед Пётр Іванавіч 

(1933–2003), вучоны ў галіне аховы 

паверхні цвёрдых цел палімернымі 

матэрыяламі, былы рэктар Наваполацкага 

політэхнічнага інстытута, лаўрэат 

Дзяржаўнай прэміі Беларусі, ураджэнец 

в. Шантарава Мёрскага раёна. 
20 верасня – 85 гадоў таму (1938) нарадзіўся Міхалевіч Аляксандр 

Аляксандравіч, вучоны ў галіне цеплафізікі, 

агульнай і ядзернай энергетыкі, доктар 

тэхнічных навук, акадэмік НАН Беларусі, 

ураджэнец Віцебска. 
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  19 лютага – 40 гадоў таму (1983) у Полацкім Сафійскім саборы 

адкрыта гарадская канцэртная зала. 
20 лютага – 120 гадоў таму (1903) нарадзіўся Даватар Леў 

Міхайлавіч (1903–1941), Герой Савецкага 

Саюза, генерал-маёр, ураджэнец в. Хоціна 

Бешанковіцкага раёна. 
20 лютага – 85 гадоў таму (1938) Орша і раён увайшлі ў склад 

створанай Віцебскай вобласці 
21 лютага – 125 гадоў таму (1898) нарадзіўся Глаголеў Васіль 

Васілевіч (1898–1947), удзельнік баёў у 

Беларусі ў Вялікую Айчынную вайну, Герой 

Савецкага Саюза, генерал-палкоўнік. 

Камандаваў 31 А, якая ў час Беларускай 

аперацыі 1944 г. перарвала абарону ворага 

пад Дуброўна, удзельнічала ў вызваленні 

Оршы, Барысава, Мінска, Гродна. Ураджэнец 

г. Калуга (Расія). 
21 лютага – 60 гадоў таму (1963) нарадзіўся Лютынскі Віктар 

Паўлавіч (1963), гісторык, краязнаўца, 

ураджэнец г. Орша. Аўтар артыкулаў па 

гісторыі і культуры Оршы і Аршанскага раёна, 

кнігі «Орша в войне 1812 года». Удзельнічаў у 

стварэнні гісторыка-дакументальнай хронікі 

«Памяць» Аршанскага, Дубровенскага, 

Чашніцкага раёнаў. 
22 лютага – 105 гадоў  таму (1918) нарадзіўся Жанзакаў Абдула 

(1918–1944), удзельнік вызвалення Віцебскай 

вобласці ў Вялікую Айчынную вайну, Герой 

Савецкага Саюза. Ураджэнец с. Акраб 

Акцюбінскай вобласці (Казахстан). 
   

15 верасня – 125 гадоў таму (1898) нарадзіўся Кавязін Мікалай 

Аляксандравіч (1898–1950), беларускі 

рэжысёр, педагог, мастак, тэатральны дзеяч. 

Заслужаны артыст Беларусі. Працаваў у 

Бабруйскім і Полацкім калгасна-саўгасных 

тэатрах. Ураджэнец г. Жлобін Гомельскай 

вобласці. 
15 верасня – 110 гадоў таму (1913) нарадзіўся Пашкевіч Іван 

Данілавіч (1913–1996), Герой Сацыялістычнай 

Працы, удзельнік Вялікай Айчыннай вайны. У 

1930–1937, 1944–1947 і 1957–1970 гг. 

працаваў на Аршанскім мясакансервавым 

камбінаце. Ураджэнец г. Оршы. 
15 верасня – 105 гадоў таму (1918) нарадзіўся Пугачоў Іосіф 

Антонавіч (1918–?), самадзейны жывапісец і 

разьбяр па дрэве, ураджэнец Ушацкага 

раёна. 
16 верасня – 75 гадоў таму (1948) нарадзілася Быстрова Людміла 

Карнаэліеўна, архітэктар, член Саюза 

архітэктараў Беларусі, ураджэнка в. Заскаркі 

Полацкага раёна. 
17 верасня – 95 гадоў таму (1928) нарадзіўся Газін Дзмітрый 

Раманавіч (1928–2013), краязнаўца. 

Удзельнік Вялікай Айчыннай вайны. 

Вывучаў гісторыю Віцебскага раёна, 

партызанскі рух на Віцебшчыне ў часы 

Вялікай Айчыннай вайны, жыццё і 

дзейнасць землякоў і выдатных дзеячаў 

Віцебшчыны. Аўтар шэрагу брашур і кніг па 

гісторыі Віцебскага раёна. 
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  23 лютага – 95 гадоў таму (1928) нарадзіўся Віташкевіч Аляксандр 

Нікітавіч (1928–2009), Герой Сацыялістычнай 

Працы. Ураджэнец в. Раганавічы Чашніцкага 

раёна. 
24 лютага – 85 гадоў таму (1938) нарадзіўся Скурко Іосіф 

Уладзіміравіч (1938–1989), паэт-песеннік, 

перакладчык. Ураджэнец в. Пілікаўшчына 

Пастаўскага раена. 
26 лютага – 145 гадоў таму (1878) нарадзіўся Сорын Савелій 

Абрамавіч (1878–1953), мастак-партрэтыст, 

ураджэнец г. Полацка. 
26 лютага – 105 гадоў таму (1918) нарадзіўся Машэраў Петр Міронавіч 

(1918–1980), партыйны і дзяржаўны дзеяч 

Беларусі, адзін з арганізатараў і кіраўнікоў 

антыфашысцкага падполля і партызанскага руху 

ў гады Вялікай Айчыннай вайны, Герой 

Савецкага Саюза, Герой Сацыялістычнай Працы, 

ураджэнец в. Шыркі Сенненскага раёна. 
27 лютага – 125 гадоў таму (1898) нарадзіўся Шчарбакоў Васіль 

Карпавіч (1898–1938), беларускі гісторык, 

грамадскі дзеяч, акадэмік НАН Беларусі, 

доктар гістарычных навук, ураджэнец 

в. Дуброўка Аршанскага раёна. 
27 лютага – 120 гадоў таму (1903) нарадзіўся Ганенка Іван Пятровіч 

(1903–1995), савецкі партыйны дзеяч, адзін з 

арганізатараў партызанскага руху ў Беларусі ў 

Вялікую Айчынную вайну. У 1948–1950 гг. – 

1-ы сакратар Полацкага абкама КП(б)Б. 

Ураджэнец г. Кіраваград (Украіна). 
28 лютага – 65 гадоў таму (1958) у Віцебску ўступіў у строй завод 

радыёдэталяў; цяпер – ВА «Маналіт». 

10 верасня – 75 гадоў таму (1948) нарадзіўся Лазука Іван 

Емяльянавіч, журналіст, паэт. Член 

Беларускага саюза журналістаў. Ураджэнец в. 

Балбечча Бешанковіцкага раёна. Працаваў 

рэдактарам Сенненскай, а потым Докшыцкай 

раённых газет, у Сенненскім райвыканкаме 

(1992–2000). Аўтар артыкулаў на краязнаўчую 

тэматыку ў перыядычным друку. Прымаў 

удзел у падрыхтоўцы кнігі «Памяць. 

Сенненскі раён: гісторыка-дакументальныя 

хронікі гарадоў і раёнаў Беларусі». 
12 верасня – 105 гадоў таму (1918) у Віцебску пачала дзейнічаць 

Народная мастацкая школа (з 1920 г. – 

Дзяржаўныя мастацкія майстэрні, з 1921 г. – 

мастацка-практычны інстытут, з 1923 г. –

Віцебскі мастацкі тэхнікум, у 1939–1941 гг. – 

Віцебскае мастацкае вучылішча). 
14 верасня – 240 гадоў таму (1783) нарадзіўся Анчыц Зыгмунт 

(1783–1855), беларускі акцёр, антрэпрэнёр, 

гастраляваў у Віцебску, Полацку. 

Ураджэнец Вільні. 
14 верасня – 100 гадоў таму (1923) нарадзіўся Уласенка Мікалай 

Васілевіч (1923–2007), беларускі гісторык, 

доктар гістарычных навук, прафесар, 

ураджэнец в. Новыя Ранчыцы Бешанковіцкага 

раёна. 
14 верасня – 55 гадоў таму (1968) нарадзіўся Сасімовіч Уладзімір 

Мікалаевіч, спартсмен і трэнер (лёгкая 
атлетыка, кіданне дзіды). Майстар спорту 
СССР міжнароднага класа. Ураджэнец 
в. Ільінка Талачынскага раёна. 
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65 гадоў таму (1958) веска Расоны Расонскага раёна пераўтварылася ў 

гарадскі паселак Расоны (1958). 
1 сакавіка  – 95 гадоў таму (1928) нарадзілася Асмалоўская Зоя 

Васілеўна (1928–2012), актрыса, заслужаная 

артыстка Беларусі, ураджэнка г. Оршы. 
1 сакавіка – 80 гадоў таму (1943) нарадзіўся Пецюкевіч 

Уладзімір Генрыхавіч, паэт-песеннік, 

ураджэнец в. Цяцеркі Браслаўскага раёна. 
1 сакавіка – 40 гадоў таму (1983) у Віцебску ўведзена ў строй 

новая тэлевізійная вышка на Юр’евай горцы. 
2 сакавіка – 110 гадоў таму (1913) нарадзіўся Пучкароў Мікалай 

Рыгоравіч (1913–1975), адзін з кіраўнікоў 
партызанскага руху ў Вялікую Айчынную 
вайну, ураджэнец Шумілінскага раёна. 

2 сакавіка – 110 гадоў таму (1913) нарадзіўся Абрыньба Мікалай 
Іпалітавіч (1913–1993), жывапісец. З 1942 г. – 
у Чашніцкай партызанскай брыгадзе 
«Дубрава», камандаванне якой стварыла яму 
ўмовы для мастацкай творчасці. Ураджэнец 
г. п. Епіфань Тульскай вобласці (Расія). 

3 сакавіка – 205 гадоў таму (1818) нарадзіўся Каўфман Канстанцін 
Пятровіч (1818–1882), дзяржаўны дзеяч Расіі, 
віленскі, ковенскі, гродзенскі генерал-
губернатар, галоўны начальнік Віцебскай і 
Магілёўскай ваеннай акругі, інжынер-генерал. 

4 сакавіка – 85 гадоў таму (1938) нарадзіўся Трушко Леанід Ігнатавіч 
(1938–2010). У 1967–1999 гг. – акцёр тэатра імя 
Я. Коласа, заслужаны артыст Беларусі, 
ураджэнец г. Оршы. 

5 верасня – 65 гадоў таму (1958) нарадзіўся Тузікаў Аляксандр 

Васілевіч, вучоны ў галіне матэматычнай 

кібернэтыкі і інфарматыкі, доктар фізіка-

матэматычных навук, ураджэнец г. Полацка.

7 верасня – 260 гадоў таму (1763) нарадзіўся Станіслаў Шантыр 

(1764–пасля 1846), мемуарыст, гісторык 

рэлігіі, ураджэнец в. Горспля Полацкага 

павета, цяпер Расонскі раён. 
7 верасня – 95 гадоў таму (1928) нарадзіўся Пузікаў Віктар 

Мітрафанавіч (1928–2001), філосаф, вучоны, 

культуролаг, ураджэнец в. Балотнікі 

Шумілінскага раёна. 
8 верасня – 105 гадоў таму (1918) адбыўся ІІІ Віцебскі губернскі 

з’езд Саветаў рабочых і салдацкіх 

дэпутатаў. 
9 верасня – 105 гадоў таму (1918) нарадзіўся Адашкевіч Сяргей 

Аляксандравіч (1918–2007), скульптар. 

Вучыўся ў Віцебскім мастацкім тэхнікуме. 

Ураджэнец в. Перацяткі Дзяржынскага 

раёна. 
9 верасня – 70 гадоў таму (1953) нарадзіўся Абразевіч Іван 

Канстанцінавіч, хормайстар, аранжыроўшчык, 

заслужаны дзеяч мастацтваў Беларусі, 

ураджэнец в. Вяжышча Бешанковіцкага 

раёна. 
9 верасня – 70 гадоў таму (1953) нарадзіўся Азярэц Аляксандр 

Уладзіміравіч, дзяржаўны дзеяч Беларусі. У 

2000–2006 гг. – генеральны дырэктар РУП 

«Віцебскэнерга». Ураджэнец в. Гарбацэвічы 

Бабруйскага раёна Магілёўскай вобласці. 
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  5 сакавіка – 90 гадоў таму (1933) нарадзіўся Перадня Уладзімір 

Іванавіч, вучоны ў галіне механізацыі 

сельскай гаспадаркі, доктар тэхнічных 

навук, прафесар. Ураджэнец в. Краснае 

Беразіно Докшыцкага раёна. 
6 сакавіка – 75 гадоў таму (1948) нарадзілася Мезенка Ганна 

Міхайлаўна, беларускі мовазнаўца, доктар 

філалагічных навук, прафесар. З 1974 г. 

працуе ў Віцебскім дзяржаўным 

універсітэце. З 1991 г. – загадчык кафедры. 

Ураджэнка в. Альбянка Нясвіжскага раёна 

Мінскай вобласці. 
7 сакавіка – 270 гадоў таму (1753) нарадзіўся Ваўжэцкі Тамаш 

(1753–1816), грамадска-палітычны і 

вайсковы дзеяч ВКЛ, адзін з кіраўнікоў 

паўстання 1794 г., памёр і пахаваны ў 

Відзах, ураджэнец Браслаўскага павета. 
7 сакавіка – 105 гадоў таму (1918) нарадзіўся Іваноўскі Яўген 

Піліпавіч (1918–1991), военачальнік, 

генерал арміі, Герой Савецкага Саюза, 

ураджэнец в. Чарэя Чашніцкага раёна. 
7 сакавіка – 90 гадоў таму (1933) нарадзілася Жбанкова Інэса 

Іванаўна, беларускі філосаф, доктар 

філасоўскіх навук, прафесар. Ураджэнка 

г. Полацка. 
7 сакавіка – 85 гадоў таму (1938) нарадзіўся Базыленка 

Аляксандр Васілевіч, беларускі спартсмен і 

трэнер (легкая атлетыка, спартыўная 

хадзьба), ураджэнец Віцебска. 
   

2 верасня – 130 гадоў таму (1893) нарадзіўся Рыжыкаў Іосіф 

Іванавіч (1893–1979), партыйны і 

дзяржаўны дзеяч Беларусі, адзін з 

арганізатараў і кіраўнікоў партызанскага 

руху ў гады Вялікай Айчыннай вайны. 

Ураджэнец в. Рацэва Талачынскага раёна. 
2 верасня – 130 гадоў таму (1893) у Віцебску адкрыты царкоўна-

археалагічны музей. З 1919 г. большасць 

матэрыялаў перададзена Віцебскаму 

губернскаму музею. Зараз – Віцебскі 

абласны краязнаўчы музей. 
3 верасня – 75 гадоў таму (1948) нарадзіўся Правалінскі 

Уладзімір Міхайлавіч, беларускі эстрадны 

спявак, народны артыст Беларусі, 

заслужаны дзеяч культуры Беларусі, 

ураджэнец г. Оршы. 
4 верасня – 75 гадоў таму (1948) нарадзіўся Лапшын Аляксандр 

Пятровіч, мастак-афарміцель Віцебскага 

камбіната «Мастацтва». 
5 верасня – 105 гадоў таму (1918) нарадзіўся Явіч Пётр Максавіч 

(1918–2008), мастак-жывапісец. З 1926 г. 

жыў і працаваў у Віцебску. 
5 верасня – 80 гадоў таму (1943) нарадзіўся Дабравольскі Віктар 

Францавіч, вучоны. Акадэмік Расійскай 

акадэміі касманаўтыкі імя К. Э. Цыялкоўскага. 

Доктар тэхнічных навук, прафесар. 

Ураджэнец Лепеля. 
5 верасня – 70 гадоў таму (1953) нарадзіўся Жэдзік Аляксандр 

Сяргеевіч, прафсаюзны работнік. 
Ураджэнец в. Шчэрбы Пружанскага раёна 
Брэсцкай вобласці. 
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  7 сакавіка – 80 гадоў таму (1943) прысвоена званне Героя 

Савецкага Саюза Заслонаву Канстанціну 

Сяргеевічу (1910–1942), аднаму з 

арганізатараў партызанскага падполя і 

партызанскага руху на Віцебшчыне ў гады 

Вялікай Айчыннай вайны. 
8 сакавіка – 90 гадоў таму (1933) нарадзіўся Вайцецкі Уладзімір 

Канстанцінавіч (1933–2017), Герой 

Сацыялістычнай Працы. Ураджэнец 

в. Мярэцкія Глыбоцкага раёна. 
8 сакавіка – 75 гадоў таму (1948) нарадзілася Каспяровіч Галіна 

Іванаўна, беларускі этнограф, доктар 

гістарычных навук. У 2008 г. атрымала 

прэмію Прэзідэнта Рэспублікі Беларусь «За 

духоўнае адраджэнне». Ураджэнка 

г. Чашнікі. 
10 сакавіка – 100 гадоў таму (1923) нарадзіўся Полазаў Мікалай 

Нічыпаравіч (1923–1994), партыйны і 
прафсаюзны дзеяч, з 1939 г. працаваў 
настаўнікам ва Ушацкім раёне. Ураджэнец 
в. Забалоцце Ушацкага раёна. 

10 сакавіка – 85 гадоў таму (1938) нарадзілася Ганчарова Роза 
(Ружа) Іосіфаўна, вучоная ў вобласці 
генетыкі, ураджэнка г. Оршы. 

10 сакавіка – 65 гадоў таму (1958) нарадзіўся Грыдзюшка 

Уладзімір Паўлавіч, беларускі дзеяч 

культуры, ураджэнец в. Лужкі 

Шаркаўшчынскага раёна. 
11 сакавіка – 120 гадоў; таму (1903) нарадзіўся Кляшторны Тодар 

Тодаравіч (1903–1937), беларускі паэт, 

ураджэнец в. Парэчча Лепельскага раёна. 

 
1 верасня – 280 гадоў таму (1743) нарадзіўся Жэра Караль Антоні 

(1743–1798), польскі і беларускі пісьменнік, 

педагог. Жыў у г. Сянно. Ураджэнец 

в. Тварогі Выпіхі Сілезскага ваяводства 

(Польшча). 
1 верасня – 215 гадоў таму (1808) у Віцебску на базе Віцебскага 

народнага вучылішча заснавана губернская 

мужчынская Аляксандраўская гімназія, 

урачыста адкрыта 27.09.1809 г. 
1 верасня – 105 гадоў таму (1918) нарадзіўся Чарапнёў Сяргей 

Міхайлавіч (1918–1944), ваенны лётчык, 

Герой Савецкага Саюза, ураджэнец 

в. Шніткі Сенненскага раёна. 
1 верасня – 100 гадоў таму (1923) заснаваны Віцебскі кааператыўны 

тэхнікум. 
1 верасня – 70 гадоў таму (1953) адкрыты Полацкі дзяржаўны 

педагагічны інстытут імя Ф. Скарыны. 

Існаваў да 1959 г. 
1 верасня – 45 гадоў таму (1978) пушчана першая чарга 

віцебскага тралейбуса. 
1 верасня – 35 гадоў таму (1988) у Полацку адкрыта ПТВ-233. 
1 верасня – 30 гадоў таму (1993) у Наваполацку адчынены ліцэй. 

Зараз – ліцэй пры Полацкім дзяржаўным 

універсітэце. 
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  12 сакавіка – 155 гадоў таму (1868) нарадзіўся Лепяшынскі 
Панцеляймон Мікалаевіч (1868–1944), 
рэвалюцыянер, публіцыст, педагог. Жыў у 
г. Оршы (1906–1910), ганаровы старшыня 
аршанскага ВРК (1917). 

14 сакавіка – 85 гадоў таму (1938) нарадзіўся Цішачкін Мікалай 

Пятровіч (1938–1993), акцёр тэатра імя 

Я. Коласа, заслужаны артыст Беларусі, 

ураджэнец г. Віцебска. 
16 сакавіка – 130 гадоў; таму (1893) нарадзіўся Гольц Георгій Паўлавіч 

(1893–1946), рускі і беларускі мастак тэатра, 

архітэктар. Правадзейны член Акадэміі 

архітэктуры СССР. У Віцебску ў Беларускім 

другім дзяржаўным тэатры аформіў спектаклі: 

«Разлом» Б. Лаўранёва, «Калі спяваюць пеўні» 

Ю. Юр’іна і інш. Ураджэнец г. Масквы (Расія). 
17 сакавіка – 105 гадоў таму (1918) нарадзіўся Лефеўр Марсель 

(1918–1944), Герой Савецкага Саюза, 
заслужаны лётчык Францыі, удзельнік 
Віцебска-Аршанскай наступальнай аперацыі. 
Ураджэнец г. Туркуэн (Францыя). 

17 сакавіка – 90 гадоў таму (1933) нарадзіўся Смялкоўскі Леанід 
Аляксандравіч (1933–1995), дамрыст, 
дырыжор, кампазітар, заслужаны артыст 
Беларусі. Ураджэнец в. Радунь Лепельскага 
раёна. 

18 сакавіка – 95 гадоў таму (1928) нарадзіўся Арэстаў Іван 
Георгіевіч (1928–2002), беларускі вучоны ў 
галіне ветэрынарыі, дактар ветэрынарных 
навук, прафесар. У 1966–2000 гг. – загадчык 
кафедрай Віцебскай дзяржаўнай акадэміі 
ветэрынарнай медыцыны. Ураджэнец 
в. Каралеўшчына Цвярской вобласці (Расія). 

27 жніўня – 85 гадоў таму (1938) нарадзіўся Бекіш Освальд-Ян 

Лявонавіч (1938–2010), беларускі вучоны ў 

вобласці імуналогіі, прафесар, член-карэспандэнт 

НАН Беларусі, прарэктар ВДМУ (1985–1997). 

Ураджэнец в. Трабы Іўеўскага раёна. 
28 жніўня – 135 гадоў таму (1888) нарадзіўся Багдановіч Анатоль 

Васілевіч (1888–1969), беларускі і рускі 

мовазнавец, ураджэнец в. Луначарскае 

Верхнядзвінскага раёна. 
28 жніўня – 75 гадоў таму (1948) нарадзілася Александровіч Ганна 

Пятроўна, журналіст, сцэнарыст 

дакументальнага кіно, лаўрэат Прэміі 

Федэрацыі прафсаюзаў Беларусі, ураджэнка 

в. Копцевічы Чашніцкага раёна. 
29 жніўня – 130 гадоў таму (1893) нарадзіўся Ляўданскі Аляксандр 

Мікалаевіч (1893–1937), беларускі археолаг, 

кандыдат гістарычных навук. Першым 

прыступіў да сістэматычнага даследавання 

гарадоў Полацк, Віцебск, Орша, Заслаўе, 

Барысаў. Ураджэнец в. Юр’ева Барысаўскага 

павета Мінскай губерні (цяпер Смалявіцкага 

раёна Мінскай вобласці). 
29 жніўня – 100 гадоў таму (1923) нарадзіўся Казбярук Уладзімір 

Міхайлавіч (1923–2016), беларускі 

літаратуразнавец, крытык, кандыдат 

філалагічных навук. З 1955 г. выкладаў у 

Полацкім педагагічным інстытуце. Ураджэнец 

в. Бандары Падляскага ваяводства (Польшча). 
30 жніўня – 75 гадоў таму (1948) Савет Міністраў БССР прыняў 

пастанову «Аб зацвярджэнні праекта планіроўкі 

горада Оршы Віцебскай вобласці». 
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  18 сакавіка – 75 гадоў таму (1948) нарадзіўся Шышкевіч 

Аляксандр Міхайлавіч (1948), краязнавец 

Аршанскага раёна. 
18 сакавіка – 65 гадоў таму (1958) Мехаўскі раён Віцебскай 

вобласці перайменаваны ў Езярышчанскі 

раён, які існаваў да 25.12.1962 г. 
19 сакавіка – 60 гадоў таму (1963) нарадзіўся Жураўлёў Анатоль 

Пятровіч, беларускі мастак. Ураджэнец 

г. Оршы. 
20 сакавіка – 100 гадоў таму (1923) нарадзіўся Семянькоў Уладзімір 

Нікіфаравіч (1923–2007), беларускі філосаф, 

сацыёлаг, доктар філасофскіх навук, кандыдат 

гістарычных навук, прафесар, ураджэнец 

в. Стражавічы Чашніцкага раёна. 
20 сакавіка  – 100 гадоў таму (1923) нарадзіўся Хамянкоў Мікалай 

Нічыпаравіч (1923–1944), Герой Савецкага 

Саюза. 22 чэрвеня 1944 г. радавы Хамянкоў 

вызначыўся ў баі каля в. Карташы 

Шумілінскага раёна, калі ў баі замяніў 

камандзіра, узняў роту ў атаку. Ураджэнец 

в. Ад’езджае Калужскай вобласці (Расія). 
22 сакавіка – 115 гадоў таму (1908) нарадзіўся Лемеш Уладзімір 

Піліпавіч (1908–1975) савецкі вучоны ў галіне 
заатэхніі, доктар сельскагаспадарчых навук, 
прафесар. Заслужаны дзеяч навукі БССР. З 
1933 г. – у Віцебскім ветэрынарным інстытуце 
(у 1933–1941 гг. – выканаўца абавязкаў 
загадчыка кафедры кармлення 
сельскагаспадарчай жывёлы, у 1944–1968 гг. – 
рэктар, у 1944–1975 гг. загадчык кафедры 
кармлення сельскагаспадарчай жывёлы). 
Ураджэнец в Падлессе Слуцкага раёна. 

22 жніўня  – 120 гадоў таму (1903) нарадзіўся Жылянін Якім 

Аляксандравіч (1903–1979), партыйны дзеяч, 

адзін з кіраўнікоў партызанскага руху на 

Віцебшчыне ў Вялікую Айчынную вайну. У 

1944–1959 гг. – на кіруючай партыйнай рабоце 

ў Віцебскай, Полацкай, Магілёўскай абласцях 

і ў ЦК КП(б)Б. Ураджэнец в. Гайна лагойскага 

раёна Мінскай вобласці. 
23 жніўня – 120 гадоў таму (1903) нарадзіўся Далгоў Рыгор 

Апанасавіч (1903–1944), Герой Савецкага 

Саюза, удзельнік вызвалення Віцебскай 

вобласці ў Вялікую Айчынную вайну. 

Ураджэнец в. Старая Брынь Калужскай 

вобласці (Расія). 
23 жніўня – 90 гадоў таму (1933) нарадзіўся Ляскоўскі Уладзіслаў 

Канстанцінавіч (па пашпарце 08.07.1934 г.) 

(1933–2021), педагог, краязнавец. Ураджэнец 

в. Запруддзе Шаркаўшчынскага раёна. 

Даследаваў гісторыю і культуру 

Шаркаўшчынскага раёна і былога Дзісненскага 

павета. Аўтар кнігі «Шаркоўшчына і наваколле 

(гістарычная хроніка)». Пераклаў з польскай 

мовы кнігу Отана Гедэмана «Валер'янаўская 

школа айцоў піяраў Лужэцкіх». 
26 жніўня – 85 гадоў таму (1938) нарадзіўся Фёдараў Мікалай 

Яўгенавіч (1938–2002), беларускі вучоны ў 

галіне гастраэнтэралогіі, доктар медыцынскіх 

навук, прафесар, ураджэнец г. Віцебска. 
27 жніўня – 95 гадоў таму (1928) нарадзіўся Вакар Сяргей Міхайлавіч 

(1928–1998), скульптар, заслужаны дзеяч 

мастацтваў Беларусі, ураджэнец г. Оршы. 
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  23 сакавіка – 75 гадоў таму (1948) нарадзіўся Пашкоў Генадзь 

Пятровіч (1948), паэт, публіцыст, 

ураджэнец в. Ліпавічы Чашніцкага раёна. 
24 сакавіка – 115 гадоў таму (1908) нарадзіўся Глебаў Аляксей 

Канстанцінавіч (1908–1968), скульптар, 

народны мастак Беларусі, скончыў Віцебскі 

мастацкі тэхнікум. На аснове станковай  

партрэтнай кампазіцыі «Францыск Скарына» 

(1954) выканаў праект помніка першадрукару 

ў Полацку. Адзін з арганізатараў Асацыяцыі 

мастакоў рэвалюцыі ў Віцебску (1928–1930). 
25 сакавіка – 100 гадоў таму (1923) нарадзіўся Акуцыёнак Пётр 

Антонавіч (1923–1943), удзельнік вызвалення 

Беларусі ў Вялікую Айчынную вайну, Герой 

Савецкага Саюза, ураджэнец г. п. Шуміліна. 
25 сакавіка – 100 гадоў таму (1923) нарадзіўся Карыкаў Парфірый 

Герасімавіч (1923–2003), удзельнік Вялікай 
Айчыннай вайны, поўны кавалер ордэна 
Славы. З 1998 г. жыў у г. Віцебску. 

26 сакавіка – 120 гадоў таму (1903) нарадзіўся Пятроў Васіль 

Фёдаравіч (1903–1990), вучоны ў галіне 

ветэрынарыі. Працаваў у Віцебскім 

ветэрынарным інстытуце. Ураджэнец 

г. Чэбаксары (Чувашская Рэспубліка). 
26 сакавіка – 90 гадоў таму (1933) нарадзіўся Клубовіч Уладзімір 

Уладзіміравіч, вучоны ў галіне тэхналогіі 
апрацоўкі матэрыялаў, акадэмік НАН Беларусі, 
заслужаны дзеяч навукі Рэспублікі Беларусь, 
былы дырэктар Віцебскага аддзялення 
Інстытута фізікі цвёрдага цела і паўправаднікоў 
АН Беларусі. Ураджэнец в. Варонічы 
Зэльвенскага раёна Гродненскай вобласці. 

16 жніўня  – 80 гадоў таму (1943) пачалася Докшыцка-

Крулеўшчынская аперацыя 1-й Антыфашысцкай 

партызанскай брыгады сумесна з партызанскай 

брыгадай «Жалязняк» па разгроме нямецка-

фашысцкіх захопнікаў у г. Докшыцы і на 

чыгуначнай станцыі Крулеўшчына на лініі 

Маладзечна – Полацк. 
18 жніўня  – 45 гадоў таму (1978) створаны музей баявой садружнасці 

беларускіх, рускіх, латышскіх і літоўскіх 

партызан у г. п. Расоны. Для наведвальнікаў 

адкрыты з 04.07.1981 г. Да 1990 г. – з’яўляўся 

філіялам Беларускага дзяржаўнага музея 

гісторыі Вялікай Айчыннай вайны. 
19 жніўня  – 95 гадоў таму (1928) нарадзіўся Пакроўскі Уладзімір 

Пятровіч (1928–1987), Герой Сацыялістычнай 

Працы. У 1944–1948 гг. і з 1951 г. – манцёр. З 

1955 г. – кабельшчык-спайшчык эксплуатацыйна-

тэхнічнага вузла сувязі ў г. Оршы. Ураджэнец 

г. Мсціслаў Магілёўскай вобласці. 
19 жніўня  – 60 гадоў таму (1963) нарадзіўся Грыбко Віктар 

Вільгельмавіч, педагог, краязнавец. 

Ураджэнец г. Хабараўска (Расія). Даследуе 

гісторыю вёсак Іванскага с/с, вывучае 

культурныя і духоўныя помнікі Чашніччыны. 

Аўтар кніг «Іванск: гісторыка-краязнаўчы 

нарыс», «Наша Чашніччына: гістарычна-

краязнаўчы курс «Чашніказнаўства». 
20 жніўня  – 95 гадоў таму (1928) у Віцебску пачало работу швейнае 

аб’яднанне «Рассвет». 
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  27 сакавіка – 100 гадоў нарадзіўся Алесь (Аляксей Іванавіч) Рылько 

(1923–1967), пісьменнік. У Вялікую 

Айчынную вайну партызан атрада 

«Пабеда» брыгады К. Заслонава. 

Ураджэнец в. Рыдамля Талачынскага раёна. 
27 сакавіка – 65 гадоў таму (1958) нарадзілася Белашапка Таццяна 

Міхайлаўна (Івінская), беларуская 

спартсменка, баскетбалістка. Ураджэнка 

г. Віцебска. 
28 сакавіка – 140 гадоў таму (1883) нарадзіўся Керзін Міхаіл 

Аркадзевіч (1883–1979), заслужаны дзеяч 

мастацтваў Беларусі, скульптар, педагог, 

выкладчык Віцебскага мастацкага тэхнікума 

(1923–1932). Ураджэнец Санкт-Пецярбурга. 
30 сакавіка – 130 гадоў таму (1893) нарадзіўся Гітгарц Ілья 

Аляксандравіч (1893–1966), беларускі 

дырыжор, педагог, кампазітар, заслужаны 

дзеяч мастацтваў Беларусі. З 1926 г. – 

загадчык музычнай часткі Беларускага 

другога дзяржаўнага тэатра. Ураджэнец 

г. Адэса (Украіна). 
30 сакавіка – 70 гадоў таму (1953) нарадзіўся Маслюк Валерый 

Васілевіч (1953–2001), рэжысёр Беларускага 

тэатра імя Я. Коласа, лаўрэат Дзяржаўнай 

прэміі Беларусі, ураджэнец в. Ропна 

Полацкага раёна. 
31 сакавіка – 130 гадоў таму (1893) нарадзіўся Путна Вітаўт 

Казіміравіч (1893–1937), савецкі военачальнік. 

З мая 1918 г. – ваенны камісар Віцебскай 

губерні. Ураджэнец в. Мацканяй Уценскага 

павета (Літва). 

13 жніўня – 105 гадоў таму (1918) нарадзіўся Азміцель Фёдар Фёдаравіч 
(1918–1944), удзельнік партызанскага руху ў 
Віцебскай і Мінскай абласцях у Вялікую 
Айчынную вайну, Герой Савецкага Саюза. У 
1942 г. – камандзір атрада асобнага прызначэння 
НКУС СССР «Грозны». Ураджэнец с. Лінавіцк 
Мартукскага раёна Акцюбінскай вобласці 
(Казахстан). 

13 жніўня – 80 гадоў таму (1943) нарадзіўся Высоцкі Эдуард 

Аляксандравіч (1943–2011), беларускі геолаг, 

географ, ураджэнец г. Віцебска. 
13 жніўня – 60 гадоў таму (1963) у Наваполацку адкрыта музычная 

школа. 
14 жніўня – 105 гадоў таму (1918) нарадзіўся Гусакоў Аркадзь Уласавіч 

(1918–1999), Герой Сацыялістычнай Працы. 

Ураджэнец в. Ужляціна Шумілінскага раёна. 
15 жніўня – 105 гадоў таму (1918) нарадзіўся Капіч Мікалай Федаравіч 

(1918–?), беларускі гісторык, доктар гістарычных 

навук, прафесар, кандыдат філасофскіх навук. 

Заслужаны работнік вышэйшай школы Беларусі. 

Ураджэнец в. Шаенка Шумілінскага раёна. 
15 жніўня – 105 гадоў таму (1918) заснавана Віцебскае губернскае 

ўпраўленне міліцыі. 
15 жніўня – 55 гадоў таму (1968) адчынена музычная школа ў 

г. Дуброўна. 
16 жніўня – 310 гадоў таму (1713) нарадзіўся Жаба Ігнацы (1713–

1780), рэлігійны і грамадскі дзеяч ВКЛ. 

Настаўнічаў у Полацку (1736–1737). З 1752 г. – 

пракуратар і прэфект будаўніцтва ў Полацку. 
16 жніўня – 100 гадоў таму (1923) нарадзіўся Касцюковіч Пётр 

Іванавіч (1923–1982), поўны кавалер ордэна 

Славы. Ураджэнец в. Казекі Аршанскага раёна. 
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230 гадоў таму (1793) утвораны Дзісенскі павет (адміністрацыйна- 

тэрытарыяльная адзінка ў Расійскай імперыі, РСФСР і БССР) у складзе 

Мінскай губерні на тэрыторыі былога Полацкага ваяводства ВКЛ, якая 

адыйшла да Расіі пасля 2-га падзелу Рэчы Паспалітай. З 1843 г. – у 

Віленскай губерні. 15 студзеня 1940 г. – скасаваны (тэрыторыя ўключана ў 

Глыбоцкі, Дзісенскі, Докшыцкі, Мёрскі, Пліскі і Шаркаўшчынскі раёны). 
85 гадоў таму (1938) заснавана ўпраўленне гандлю і паслуг Віцебскага 
абласнога выканаўчага камітэта, як аддзел гандлю арганізацыйнага камітэта 
Цэнтральнага выканаўчага камітэта БССР па Віцебскай вобласці. На I сесіі 
Віцебскага абласнога Савета дэпутатаў працоўных 8–9 студзеня 1940 г. 
утвораны аддзел гандлю Віцебскага аблвыканкама. З 2001 г. – сучасная назва. 
55 гадоў таму (1968) заснаваны Бягомльскі музей народнай славы (1968), 

адкрыты ў маі 1970. 
1 красавіка – 110 гадоў таму (1913) нарадзіўся Папкоўскі Леанід 

Аляксандравіч (1913–1988), адзін з кіраўнікоў 

падполля на Расоншчыне ў Вялікую Айчынную 

вайну, ураджэнец в. Кульнева Расонскага раёна. 
1 красавіка – 75 гадоў таму (1948) нарадзілася Краснова-Гусачэнка 

Тамара Іванаўна, ганаровы член Саюза 

пісьменнікаў Беларусі. Узнагароджана медалём 

(2007) і ордэнам (2018) Францыска Скарыны.  З 

2005 г. – старшыня Віцебскага абласнога 

аддзялення Саюза пісьменнікаў Беларусі. 

Ураджэнка в. Шчапяціна Бранскай вобл. (Расія). 
1 красавіка – 40 гадоў таму (1983) быў адкрыты рух самалётаў ТУ-134 

праз Віцебскі аэрапорт на Свярдлоўск, 

Калінінград. 

9 жніўня – 65 гадоў таму (1958) нарадзіўся Падпалаў Уладзіслаў 

Паўлавіч, вучоны ў галіне клінічнай 

медыцыны. Заслужаны дзеяч навукі Беларусі, 

выдатнік аховы здароўя. Доктар медыцынскіх 

навук, прафесар. З 1984 г. працуе ў Віцебскім 

дзяржаўным медыцынскім універсітэце. 

Ураджэнец в. Іменін Кобрынскага раёна. 
10 жніўня – 125 гадоў таму (1898) нарадзіўся Даленга-Мастовіч 

Тадэвуш (сапр. Мастовіч; 1898–1939), польскі 

пісьменнік, журналіст, ураджэнец маёнтка 

Акунёва Глыбоцкага раёна. 
10 жніўня – 90 гадоў таму (1933) нарадзіўся Грунтоў Пётр Сцяпанавіч 

(1933–2012), вочоны ў галіне транспартных 
сістэм, доктар тэхнічных навук, прафесар. 
Заслужаны дзеяч навукі і тэхнікі Беларусі. 
Ураджэнец в. Гарнова Сенненскага раёна. 

10 жніўня – 85 гадоў таму (1938) нарадзіўся Магіленка Анатоль 

Філімонавіч (1938–1997), вучоны ў галіне 

ветэрынарыі, член-карэспандэнт Акадэміі 

аграрных навук Беларусі, акадэмік Аграрнай 

акадэміі Расіі. З 1988 г. – прарэктар Віцебскай 

акадэміі ветэрынарнай медыцыны. З 1995 г. – 

рэктар. Ураджэнец в. Карабанавічы 

Дубровенскага раёна. 
11 жніўня – 35 гадоў таму (1988) заснаваны музей-сядзіба І. Я. Рэпіна 

«Здраўнёва» ў Віцебскім раёне, філіял 

Віцебскага абласнога краязнаўчага музея. 
13 жніўня – 110 гадоў таму (1913) нарадзіўся Багатыроў Анатоль 

Васілевіч (1913–2003), кампазітар, педагог, 

народны артыст Беларусі, ураджэнец 

г. Віцебска. 
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  1 красавіка – 30 гадоў таму (1993) створана Віцебская таможня. 
2 красавіка – 90 гадоў таму (1933) нарадзілася Белая (па мужу 

Бурсова) Елізавета Якаўлеўна, беларуская 
спартсменка (стральба кулявая), чэмпіёнка 
СССР. Ураджэнка Віцебска. 

4 красавіка – 120 гадоў таму (1903) нарадзіўся Дзякаў Іосіф Іванавіч 
(1903–1984), Герой Савецкага Саюза. У чэрвені 
1944 г. у час бою ў Дубровенскім раёне парторг 
батальёна Дзякаў падняў воінаў у атаку і ў 
рукапашнай сутычцы знішчыў 15 гітлераўцаў. 
Ураджэнец г. Гомеля. 

4 красавіка – 115 гадоў таму (1908) нарадзілася Базыленка Ганна 

Мартынаўна (1908–1980) мовазвавец, 

кандыдат філалагічных навук, ураджэнка 

г. п. Арэхаўск Аршанскага раёна. 
4 красавіка – 90 гадоў таму (1933) нарадзілася Навумава Лідзія 

Андрэеўна, Герой Сацыялістычнай Працы, 

былы старшыня калгаса «Перамога» 

Талачынскага раёна. Ураджэнка в. Новабеліца 

(цяпер у межах г. Гомеля). 
5 красавіка – 105 гадоў таму (1918) нарадзіўся Герасіменка Пракоп 

Міхайлавіч (1918–1944), Герой Савецкага 

Саюза, удзельнік вызвалення Віцебскай 

вобласці ў гады Вялікай Айчыннай вайны, 

загінуў у баях пад Віцебскам. Ураджэнец 

сяла Чырвоная Попаўка Луганскай вобласці. 
5 красавіка – 75 гадоў таму (1948) нарадзілася Ластоўская Рэгіна 

Норбертаўна, педагог, краязнавец. 

Ураджэнка в. Савічы Пастаўскага раёна. 

Стваральнік і кіраўнік музея баявой і 

працоўнай славы СШ № 2 г. Паставы. 
   

5 жніўня – 105 гадоў таму (1918) адбыўся з’езд Саветаў Віцебскага 

павета і губерні. 
5 жніўня – 105 гадоў таму (1918) адбылося Аршанскае паўстанне 

1918 г. (5–6 жніўня), найбуйнейшае ў шэрагу 

леваэсэраўскіх мяцяжоў 1918 года. 
6 жніўня – 125 гадоў таму (1898) нарадзіўся Холад Цімафей 

Аляксеевіч (1898–1944), Герой Савецкага 

Саюза, кулямётчык стралковага палка. 

Вызначыўся ў баі за с. Радзькава 

Бешанковіцкага раёна, а праз дзень 

(24 чэрвеня 1944 г.) у складзе групавога 

захопу ў ліку першых з кулямётам фарсіраваў 

р. Заходняя Дзвіна ў раёне в. Буй. Ураджэнец 

в. Новастроеўка-Першая Белгарадскай вобласці 

(Расія). 
8 жніўня – 60 гадоў таму (1963) нарадзіўся Лапшын Ігар Алегавіч, 

беларускі спартсмен (лёгкая атлетыка, трайны 

скачок), заслужаны майстар спорту СССР, 

прызёр алімпійскіх гульняў, чэмпіён свету і 

Еўропы, трэнер, ураджэнец Віцебска. 
9 жніўня – 120 гадоў таму (1903) нарадзіўся Вавілаў Максім 

Андрэевіч (1903–1960), генерал-лейтэнант, 

ураджэнец г. Полацка. 
9 жніўня – 100 гадоў нарадзіўся Васкабойнікаў Васіль Міхайлавіч 

(1923–1997), вучоны ў галіне ветэрынарыі, 
доктар ветэрынарных навук, прафесар. З 1955 г. – 
у Віцебскім ветэрынарным інстытуце, у т. л. у 
1971–1992 гг. – загадчык кафедрай акушэрства 
і гінекалогіі, у 1968–1973 гг. – прарэктар. 
Ураджэнец г. Лябедзін Харкаўскай вобласці 
(Украіна). 
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  6 красавіка – 110 гадоў таму (1913) нарадзіўся Цукерман Веніямін 
Аронавіч (1913–1993), фізік-тэарэтык, 
заснавальнік сучаснай імпульснай 
рэнтгенаграфіі. Доктар тэхнічных навук, 
прафесар. Герой Сацыялістычнай Працы. 
Ганаровы вынаходнік РСФСР. Атрымаў 
Ленінскую прэмію, Сталінскія, Дзяржаўныя 
прэміі СССР. Ураджэнец г. Віцебска. 

7 красавіка – 100 гадоў таму (1923) нарадзіўся Данілаў Віталь 
Аляксандравіч (1923–1993), беларускі 
архітэктар. У 1951–1993 гг. працаваў у 
інстытуце «Віцебскгражданпраект». 

7 красавіка – 85 гадоў таму (1938) нарадзілася Кажарская Ларыса 

Рыгораўна, педыятр, доктар медыцынскіх 

навук, прафесар. Ураджэнка г. Сянно. 
7 красавіка – 80 гадоў таму (1943) быў створаны Віцебскі 

падпольны гаркам КПБ. 
10 красавіка – 95 гадоў таму (1928) нарадзілася Кубліцкая Раіса 

Уладзіміраўна (1928–2021), Герой 

Сацыялістычнай Працы. З 1948 г. – палявод. 

З 1955 г. – рахункавод-касір, у 1960-1983 гг. – 

звеннявая ільнаводчага звяна калгаса імя 

Калініна Лёзненскага раёна. Ураджэнка 

в. Калышкі Лёзненскага раёна. 
11 красавіка – 75 гадоў таму (1948) нарадзілася Касоўская Ірына 

Яўгенаўна, краязнаўца Аршанскага раёна. 

Ураджэнка г. Хабараўска (Расія). 
13 красавіка – 95 гадоў таму (1928) нарадзіўся Крупеня Дзям’ян 

Уладзіміравіч. Ён увайшоў у гісторыю 

самадзейнага мастацтва як аўтар жывапісу 

на партызанскую і калгасную тэматыку. 

Ураджэнец в. Судзілавічы Ушацкага раёна. 

 
1 жніўня – 105 гадоў таму (1918) у Оршы пачала работу швейная 

майстэрня. Зараз – фабрыка пашыву і рамонту 
адзення. 

1 жніўня – 75 гадоў таму (1948) адкрыты Мемарыяльны музей 
К. С. Заслонава ў г. Оршы. З 1994 г. – філіял 
Музейнага комплексу гісторыі і культуры 
Аршаншчыны. Пасля рэканструкцыі адкрыты 
18.08.2022 г. у новым будынку як Ваенна-
гістарычны музей імя Героя Савецкага Саюза 
К. С. Заслонава. 

1 жніўня – 65 гадоў таму (1958) у Лепелі адкрылася музычная школа. 
2 жніўня – 250 гадоў таму (1773) абразаваны Сенненскі павет 

(адміністрацыйна-тэрытарыяльная адзінка ў 
Расійскай імперыі і РСФСР) у Магілёўскай 
вобласці (да 02.04.1777 г. – у складзе Аршанскай 
правінцыі). З 07.11.1917 г. – у РСФСР. З 
26.04.1919 г. – у Віцебскай губерні. 15.02.1923 г. – 
скасаваны, 3 воласці перададзены Віцебскаму, па 
5 воласцей – Бачэйкаўскаму і Аршанскаму 
паветам. 

2 жніўня – 105 гадоў таму (1918) нарадзіўся Жарнасек Ілья Максімавіч 

(1918–1993), вучоны, доктар ваенных навук, 

ураджэнец в. Падымхі Лепельскага раёна. 
5 жніўня – 260 гадоў таму (1763) нарадзіўся Кульнеў Якаў Пятровіч 

(1763–1812), ваенны дзеяч, генерал-маёр. У вайну 
1812 г. камандаваў войскамі корпуса 
П. Х. Вітгенштэйна. 03.17.1812 г. разбіў каля 
м. Друя (цяпер пасёлак Браслаўскага раёна) два 
кавалерыйскія палкі. Ураджэнец г. Люцын (Рэч 
Паспалітая), цяпер г. Лудза (Латвія). 
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  13 красавіка – 90 гадоў таму (1933) нарадзіўся Кальцоў Віталь 

Аляксандравіч (1933–2007), рэдактар 

раённай газеты «Чырвоны прамень», 

ураджэнец в. Хвашчы Чашніцкага раёна. 
14 красавіка – 70 гадоў таму (1953) нарадзіўся Фісюк Анатоль 

Уладзіміравіч (1953-2009), прафсаюзны 

работнік. З 1978 г. – слесар на Лукомльскай 

ГРЭС. Ураджэнец в. Сыцін Жлобінскага 

раёна Гомельскай вобласці. 
15 красавіка – 110 гадоў таму (1913) нарадзіўся Пруднікаў Міхаіл 

Сідаравіч (1913–1995), Герой Савецкага 

Саюза, генерал-маёр, камандзір 

партызанскай брыгады «Няўлоўныя», якая 

дзейнічала ў Полацкім раёне. Ураджэнец с. 

Новапакроўка Кемераўскай вобласці (Расія). 
15 красавіка – 105 гадоў нарадзіўся Кавалеўскі Георгій Ціханавіч 

(1918–2008), вучоны-эканаміст, кандыдат 

эканамічных навук, прафесар. Заслужаны 

дзеяч навукі Беларусі. Ураджэнец 

в. Мацюшына Лепельскага раёна. 
16 красавіка – 120 гадоў таму (1903) нарадзіўся Крылоў Мікалай 

Іванавіч (1903–1972). Маршал Савецкага 

Саюза, двойчы Герой Савецкага Саюза. У 

Вялікую Айчынную вайну камандаваў 

войскамі 21-й і 5-й армій, адзін з кіраўнікоў 

абароны Адэсы, Севастопаля, Беларусі (у 

чэрвені 1944 г. войскі 5 арміі прарвалі 

абарону праціўніка ў раёне г. п. Багушэўск 

Віцебскай вобласці, першымі фарсіравалі 

Бярэзіну). Ураджэнец с. Вішнёвае Тамалінскага 

раёна Пензенскай вобласці (Расія). 

28 ліпеня  – 195 гадоў таму (1828) нарадзіўся Гурка Іосіф 

Уладзіміравіч (сапр. Рамейка-Гурка; 1828–1901), 

вайсковы і дзяржаўны дзеяч ВКЛ і Расіі герба 

«Гурка», генерал-фельдмаршал Расійскай арміі, 

ураджэнец в. Высачаны Лёзненскага раёна. 
28 ліпеня  – 95 гадоў таму (1928) нарадзіўся Валаховіч Леанід 

Ігнатавіч, беларускі вучоны-гісторык, 
кандыдат гістарычных навук, ураджэнец 
в. Лужкі Чашніцкага раёна. 

29 ліпеня  – 105 гадоў таму (1918) пачала выходзіць штотыдневая газета 
«Голос бедняка», орган Віцебскага губвыканкама. 
У свет выйшла 12 нумароў на рускай мове. 
Выдавалася з 29.07.1918–09.12.1918 у Віцебску. 

30 ліпеня  – 100 гадоў таму (1923) адчынілася аддзяленне Прамбудбанка 
ў Віцебску. 

30 ліпеня  – 75 гадоў таму (1948) нарадзіўся Шыбека Захар Васілевіч, 
беларускі гісторык, доктар гістарычных навук, 
прафесар, ураджэнец в. Асінаўка Сенненскага 
раёна. 

31 ліпеня  – 65 гадоў таму (1958) нарадзілася Волкава Ларыса 

Вікенцьеўна, прафсаюзны работнік, ураджэнка 

в. Пятровічы Баранавіцкага раёна Брэсцкай 

вобласці. З 1984 года – на Віцебскім швейным ПА 

«Віцябчанка», а з верасня 2002 года – старшыня 

Віцебскай абласной арганізацыі Беларускага 

прафсаюза работнікаў мясцовай прамысловасці і 

камунальна-бытавых прадпрыемстваў. 
 

 

 

 

 

81 108 



  16 красавіка – 85 гадоў таму (1938) нарадзілася Ганчарова Тамара 
Васілеўна, бібліёграф. Працавала ў Віцебскай 
абласной бібліятэцы ў аддзеле беларускай 
літаратуры (1967–2007). Аўтар буклетаў і 
бібліяграфічных даведнікаў па гісторыі і 
культуры Віцебшчыны. Узнагароджана знакам 
«За отличную работу» Міністэрства культуры 
СССР (1985), ганаровым знакам Міністэрства 
культуры Рэспублікі Беларусь (2000). 

16 красавіка – 80 гадоў таму (1943) створана 11 гвардзейская армія 

ў выніку пераўтварэння 16 арміі. За ўдзел у 

Гарадоцкай аперацыі 1943г. яе 4 стралковым 

дывізіям былі прысвоены найменні 

«Гарадоцкіх». Удзельнічала ў Віцебска-

Аршанскай аперацыі 1944 г. 
16 красавіка – 60 гадоў таму (1963) нарадзіўся Сінкевіч Уладзімір 

Аляксандравіч, ганчар клуба народных 

майстроў і мастакоў «Натхненне», член 

Беларускага Саюза майстроў народнай 

творчасці, метадыст філіяла Сенненскага Дома 

рамёстваў. Ураджэнец г. Варкута Комі АССР, 

пражывае ў г. п. Багушэўск Сенненскага раёна. 
17 красавіка – 70 гадоў таму (1953) нарадзіўся Драба Уладзімір 

Нікандравіч (1953), беларускі вандроўнік-
палярнік, удзельнік і кіраўнік больш за 50 
арктычных і антарктычных экспедыцый, 
ураджэнец в. Астрова Мёрскага раёна. 

19 красавіка – 100 гадоў таму (1923) нарадзіўся Целешаў Яўген 
Міхайлавіч (1923–1997), Герой Савецкага 
Саюза. У Вялікую Айчынную вайну з 1942 г. – 
на Варонежскім, 1-м Украінскіх франтах. 
Ураджэнец п. Забайкал Талачынскага раёна. 

  

21 ліпеня  – 160 гадоў таму (1863) нарадзіўся Краснянскі Уладзімір 

Гаўрылавіч (1863–1930), гісторык, краязнавец, 

педагог, дырэктар Віцебскага рэальнага 

вучылішча (1911–1917). 
22 ліпеня – 235 гадоў таму (1788) нарадзіўся Сухазанет Іван 

Ануфрыевіч (1788–1861), генерал артылерыі. 

У вайну 1812 г. камандаваў артылерыйскімі 

часцямі, удзельнічаў у баях каля Друі, 

Клясціц, Чашнікаў, Бярэзінскай аперацыі 1812 

года. 
22 ліпеня – 75 гадоў таму (1948) нарадзіўся Падлесны Яўген 

Якаўлевіч, палкоўнік, кандыдат палітычных 

навук, служыў у аналітычных і выхаваўчых 

структурах Віцебскага абласнога ваенкамата. 
23 ліпеня – 155 гадоў таму (1868) нарадзіўся Фамін Аляксандр 

Аляксандравіч (1868–1929), педагог, гісторык 

літаратуры, ураджэнец г. Віцебска. 
24 ліпеня – 100 гадоў таму (1923) нарадзіўся Углоўскі Анатоль 

Яфімавіч (1923–1943), Герой Савецкага 

Саюза. 20 снежня 1943 г. на шашы Сураж-

Віцебск радавы Углоўскі ўступіў у 

адзінаборства з варожымі танкамі. Ураджэнец 

в. Лужавіца Валагодскай вобласці (Расія). 
27 ліпеня  – 110 гадоў таму (1913) нарадзіўся Янчанка Ілья 

Платонавіч (1913–1999), поўны кавалер ордэна 

Славы. Працаваў у органах міліцыі на чыгуначнай 

станцыі Орша. У Вялікую Айчынную вайну – на 

Западным, Сталінградскім, Паўднёвым, 1, 2, 3 і   

4-м Украінскіх франтах. Ураджэнец в. Калмакова 

Гарадоцкага раёна. 
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  19 красавіка – 65 гадоў таму (1958) нарадзіўся Дамарацкі Уладзімір 

Антонавіч, беларускі вучоны ў галіне 

псіхіятрыі. Доктар медыцынскіх навук, 

прафесар. Ураджэнец г. Віцебска. 
20 красавіка – 115 гадоў таму (1908) нарадзіўся Шур Якаў 

Шэбселевіч (1908–1986), расійскі вучоны-

фізік, адзін са стваральнікаў уральскай 

навуковай школы магнітолагаў, ураджэнец 

г. Дуброўна. 
20 красавіка – 95 гадоў таму (1928) нарадзіўся Дзямешка Міхаіл 

Кузьміч (1928–1976), Герой Сацыялістычнай 

Працы, заслужаны будаўнік Беларусі. 

З 1946 г. – муляр. З 1951 – брыгадзір муляроў. 

У 1970–1974 гг. – майстар будаўнічага 

ўпраўлення № 42 (з 1973 г. – АМК-135) трэста 

«Полацксельбуд». Ураджэнец в. Велічкаўцы 

Ушацкага раёна. 
22 красавіка – 225 гадоў таму (1798) пачалася брукоўка віцебскіх 

вуліц. 
22 красавіка – 130 гадоў таму (1893) нарадзіўся Шульгоўскі Фёдар 

Несцеравіч (1893–1968), генерал-лейтэнант 

інжынерна-тэхнічнай службы, дацэнт, 

удзельнік грамадзянскай вайны 1918–1920 гг. 

Ураджэнец г. п. Коханава Талачынскага раёна. 
23 красавіка – 110 гадоў таму (1913) нарадзіўся Рэлес Рыгор Львовіч 

(1913–2004), паэт, празаік, ураджэнец 

г. Чашнікі. 
23 красавіка – 105 гадоў таму (1918) нарадзілася Паслядовіч 

Аляксандра Ануфрыеўна (1918–1988), 

графік. Вучылася ў Віцебскім мастацкім 

вучылішчы (1938–1941 гг.). 

15 ліпеня  – 110 гадоў таму (1913) нарадзілася Шалупкіна Марына 

Іванаўна (1913–1996), Герой Сацыялістычнай 

Працы. Ураджэнка в. Бржэзава Лёзненскага раёна.

15 ліпеня  – 75 гадоў таму (1948) нарадзіўся Катляроў Ігар Васілевіч, 
беларускі сацыёлаг і палітолаг, дзяржаўны дзеяч 
Беларусі. Доктар сацыялагічных навук, кандыдат 
філасофскіх навук, прафесар. Працаваў у 
праектна-канструктарскіх установах. З 1982 г. – 
інструктар Віцебскага абкама КПБ. Ураджэнец 
г. п. Відзы Браслаўскага раёна. 

15 ліпеня  – 55 гадоў таму (1968) заснаваны Наваполацкі дзяржаўны 

музычны каледж як музычнае вучылішча. З 

2001 г. – дзяржаўнае. З 24.12.2009 г. – сучасная 

назва. 
17 ліпеня  – 100 гадоў таму (1923) нарадзілася Дзерваед Вольга 

Сямёнаўна (1923–1996), Герой Сацыялістычнай 
Працы. З 1937 г. – у саўгасе «Межава» Аршанскага 
раёна, у 1944–1970 гг. – даярка эксперыментальнай 
базы «Межава». Ураджэнка в. Межава Аршанскага 
раёна. 

18 ліпеня  – 100 гадоў таму (1923) нарадзілася Ганестава Людміла 

Раманаўна (1923–2009), беларуская спявачка, 

заслужаная артыстка Беларусі, ураджэнка 

в. Калышкі Лёзненскага раёна. 
18 ліпеня  – 85 гадоў таму (1938) нарадзіўся Майсеенка Уладзімір 

Іванавіч, беларускі вучоны ў галіне 

машыназнаўства і машынабудавання. Доктар 

тэхнічных навук, прафесар. Заслужаны дзеяч 

навукі Беларусі. Ураджэнец г. Лепель. 
20 ліпеня – 135 гадоў таму (1888) нарадзіўся Акуліч-Казарын 

Яраслаў Вікенцьевіч (1888–1917?), ваенны 
лётчык, Георгіеўскі кавалер. Ураджэнец 
Віцебскай губерні. 
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  24 красавіка – 375 гадоў таму (1648) кароль польскі і вялікі князь 
літоўскі Уладзіслаў IV Ваза сваёй граматай 
дазволіў заснаваць у Оршы праваслаўнае 
брацтва. 

24 красавіка – 120 гадоў таму (1903) нарадзіўся Мацкевіч Леў 

Пятровіч (1903–1968), беларускі архітэктар, 

заслужаны будаўнік Беларусі. Ураджэнец 

г. Орша. 
25 красавіка – 80 гадоў таму (1943) адбыўся Латыгольскі бой (бой 

другога батальёна (камандзір М. М. Барысаў) 

партызанскага Смаленскага палка па 

разгроме нямецка-фашысцкага гарнізона ў 

в. Латыголь Сенненскага раёна ў Вялікую 

Айчынную вайну). 
26 красавіка – 75 гадоў  таму (1948) выраблены першы дыван на 

Віцебскім дывановым камбінаце. 
27 красавіка – 145 гадоў таму (1878) нарадзіўся Любіч-Маеўскі 

Станіслаў Адамавіч (1878–1941), грамадскі і 

культурны дзеяч, педагог, ураджэнец 

Полацкага раёна. 
29 красавіка – 115 гадоў  таму (1908) нарадзіўся Голубаў Анатоль 

Емяльянавіч (1908–1978), удзельнік баёў у 

Беларусі ў Вялікую Айчынную вайну, 

вызваляў Віцебск, Оршу, Мінск. Ураджэнец в. 

Нова-Маркаўка Варонежскай вобласці (Расія). 
 

 

 

 

 

12 ліпеня  – 100 гадоў таму (1923) пастановай Прэзідыума Віцебскага 

губернскага выканаўчага камітэта Савета 

рабочых, сялянскіх і армейскіх дэпутатаў ад 

12.07.1923 старшынёй савета фізічнай 

культуры пры губвыканкаме быў прызначаны 

Жызнеўскі, якому было даручана арганізаваць 

савет. У 1986 г. рэарганізаваны ў Камітэт па 

фізічнай культуры і спорту Віцебскага 

аблвыканкама. З 1996 г. – упраўленне фізічнай 

культуры, спорту і турызму Віцебскага 

аблвыканкама. 
12 ліпеня  – 85 гадоў таму (1938) нарадзіўся Капцяроў Міхаіл 

Іванавіч (1938–1990), Герой Сацыялістычнай 

Працы. У 1952–1954 гг. працаваў у калгасе 

«Чырвоны сцяг». У 1955–1957 гг. – камбайнёр 

Арловіцкай машынна-трактарнай станцыі. З 

1960 г. – механізатар саўгаса імя Чарняхоўскага 

Дубровенскага раёна. Ураджэнец в. Міхалінава 

Дубровенскага раёна. 
13 ліпеня  – 110 гадоў таму (1913) нарадзіўся Бароўскі Браніслаў 

Адольфавіч (1913–2000), Герой Сацыялістычнай 
Працы. У 1929–1941 гг. – тынкоўшчык на 
будоўлях у г. Оршы, у 1945–1973 гг. – 
тынкоўшчык-муляр Аршанскага рамонтна-
будаўнічага ўпраўлення № 3. Ураджэнец г. Оршы. 

14 ліпеня  – 110 гадоў таму (1913) нарадзіўся Глікман Гаўрыіл 

Давыдавіч (1913-2003), мастак, скульптар, 

ураджэнец г. п. Бешанковічы. 
15 ліпеня  – 125 гадоў таму (1898) нарадзіўся Сямашка Сцяпан 

Пятровіч (1898–1965), беларускі пісьменнік, 

празаік, ураджэнец в. Барылы Полацкага раёна. 
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105 гадоў таму (1918) заснавана Сенненская цэнтральная раённая 

бібліятэка. У 1920 г. з яе вылучылася дзіцячая бібліятэка. Падчас нямецка-

фашысцкай акупацыі (1941–1944 гг.) памяшканні бібліятэкі былі 

разбураны, цалкам адноўлены ў 1952 г. З 1977 г. – сучасная назва. 
105 гадоў таму (1918) пачала выдавацца раённая газета «Голас 

Сенненшчыны» ў г. Сянно. Першапачаткова называлася «Вести 

исполкома», «Факел», «Большевистская трибуна», «Путь к коммунизму», 

«Знамя Ильича», «Ленинская искра». З 1991 г. – сучасная назва. 
85 гадоў таму (1938) утворана спажывецкая кааперацыя Віцебскай вобласці. 
35 гадоў таму (1988) каля в. Альбрэхтава пушчана ў строй устаноўка па 

вырабе асфальту. 
1 мая – 100 гадоў таму (1923) нарадзіўся Жукаў Сцяпан 

Іванавіч (1923–1997), Герой Савецкага Саюза, 

удзельнік Вялікай Айчыннай вайны, лётчык-

штурмавік, ураджэнец в. Пірагі Расонскага 

раёна. 
1 мая – 100 гадоў таму (1923) нарадзіўся Шабашоў Сяргей 

Міхайлавіч (1923–2007), партыйны дзеяч 

Беларусі, удзельнік Вялікай Айчыннай вайны, 

грамадскі дзеяч, ганаровы грамадзянін 

г. Віцебска, ураджэнец в. Драгуны 

Лёзненскага раёна. 
1 мая – 95 гадоў таму (1928) нарадзіўся Захарчэня Барыс 

Пятровіч (1928–2005), расійскі фізік, акадэмік 

РАН, лаўрэат Ленінскай прэміі, лаўрэат 

Дзяржаўнай прэміі, ураджэнец г. Оршы. 
   

11 ліпеня  – 140 гадоў таму (1883) нарадзілася Акімава Вольга 

Дзмітрыеўна (1883–1969), беларускі вучоны-

альголаг, адна з першых даследчыкаў 

альгафлоры на Беларусі, ураджэнка Полацкага 

павета. 
11 ліпеня  – 85 гадоў таму (1938) пачала выдавацца віцебская 

раённая газета «Жыццё Прыдзвіння». 

Першапачаткова мела назву «Калгасная 

трыбуна», «За Родину», «Колхозная правда», 

«Ленінская праўда». У 1994–2022 г. – «Жыццё 

Прыдзвіння». Выдавалася да ліпеня 2022 г. 
11 ліпеня  – 70 гадоў таму (1953) нарадзілася Кабакова (Бязніцкая) 

Ларыса Віктараўна, беларуская спартсменка 

(веславанне на байдарках), заслужаны майстар 

спорту СССР, чэмпіёнка свету і Еўропы, 

ураджэнка в. Вугалеўшчына Талачынскага 

раёна. 
12 ліпеня – 130 гадоў таму (1893) нарадзіўся Казлоў Пётр 

Міхайлавіч (1893–1944), генерал-лейтэнант, 

Герой Савецкага Саюза. Удзельнік 

грамадзянскай вайны. У Вялікую Айчынную 

вайну з 1941 г. – на Паўднёвым, Паўднёва-

Заходнім, Паўночна-Каўказскім і 

Цэнтральным франтах. Ураджэнец в. Залесная 

Глыбоцкага раёна. 
12 ліпеня  – 105 гадоў таму (1918) нарадзіўся Дудчык Павел 

Андрэевіч (1918–1994), Герой Савецкага 

Саюза, ураджэнец в. Казённыя Паршні 

Аршанскага раёна. 
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  1 мая – 90 гадоў таму (1933) нарадзілася Андрэева Наталля 

Яўгенаўна, урач, прафесар, доктар 

медыцынскіх навук, ураджэнка г. Оршы. 
1 мая – 80 гадоў таму (1943) нарадзілася Давыдзенка Вера 

Міхайлаўна, беларуская актрыса, заслужаная 

артыстка Узбекістана. Ураджэнка г. Сянно. 
1 мая – 75 гадоў таму (1948) нарадзіўся Канавалаў Аляксандр 

Васілевіч, мастак. Працуе ў станкавым 
жывапісе і графіцы. Жыве ў Віцебску. 
Ураджэнец г. Пяндж (Таджыкістан). 

2 мая  135 гадоў таму (1888) нарадзіўся Віткоўскі Іван Антонавіч 

(1888–1937), беларускі гісторык, педагог, 

прафесар, ураджэнец в. Чэрчыцы Шумілінскага 

раёна. 
2 мая – 130 гадоў таму (1893) нарадзіўся Бяссмертны Аркадзь 

Львовіч (1893–1955), скрыпач, дырыжор, 

педагог, заслужаны артыст Беларусі, прафесар, 

адзін з арганізатараў першай на Беларусі 

Віцебскай народнай кансерваторыі. Ураджэнец 

г. Сураж Бранскай вобласці (Расія). 
3 мая – 70 гадоў таму (1953) нарадзіўся Сіўко Франц Іванавіч, 

беларускі пісьменнік, публіцыст. З 1991 г. 

працаваў у газеце «Віцебскі рабочы». З 1999 па 

2009 год – старшыня Віцебскага абласнога 

аддзялення Саюза беларускіх пісьменнікаў. 

Лаўрэат Літаратурнай прэміі імя У. Караткевіча, 

Літаратурнай прэміі «Гліняны Вялес» (2015). У 

1993–1999 гг. – у Віцебскім тэхналагічным 

універсітэце. З 2003 г. – у часопісе «Ave Maria». 

Ураджэнец в. Вята Мёрскага раёна. 
   

3 ліпеня  – 65 гадоў таму (1958) нарадзіўся Лаўрэцкі Генадзь 

Аляксандравіч, гісторык архітэктуры, 

архітэктар. Кандыдат мастацтвазнаўства. 

Навуковы кіраўнік і аўтар праектаў 

рэстаўрацыі помнікаў архітэктуры 12 ст.: 

Дабравешчанскай царквы ў Віцебску, Спаса-

Праабражэнскай царквы ў Полацку і інш. 

Ураджэнец г. п. Вышкаў Бранскай вобласці 

(Расія). 
3 ліпеня  – 50 гадоў таму (1973) у Дубровенскім раёне быў 

адкрыты мемарыяльны комплекс «Рыленкі» ў 

памяць пра воінаў 11-й гвардзейскай і 31-й 

арміі 3-га Беларускага фронту, загінуўшых у 

баях за вызваленне Беларусі ад нямецка-

фашысцкіх захопнікаў у 1943–1944 гг. 
3 ліпеня  – 40 гадоў таму (1983) у Докшыцкім раёне на месцы 

спаленай нямецка-фашысцкімі захопнікамі 
в. Шунеўка адкрыты мемарыяльны комплекс 
«Шунеўка». 

4 ліпеня  – 120 гадоў таму (1903) нарадзілася Барысевіч Вольга 

Міхайлаўна (1903–1947), беларускі рэжысёр 

оперы. Працавала ў Беларускім другім 

дзяржаўным тэатры. Ураджэнка г. Порт-

Артур, цяпер г. Люйшунь (Кітай). 
7 ліпеня  – 95 гадоў таму (1928) адбыўся І з’езд калгаснікаў 

Віцебшчыны. 
10 ліпеня  – 110 гадоў таму (1913) нарадзілася Вайтовіч Ніна 

Трафімаўна (1913–1976), беларускі 

мовазнаўца, доктар філалагічных навук, 

лаўрэат Дзяржаўнай прэміі СССР, ураджэнка 

г. Дрысы (Векрхнядзвінск). 
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  4 мая – 160 гадоў таму (1863) нарадзіўся Нарбут Станіслаў 

(1853–1926), урач. Жыў у г. Браславе, дзе на 

ўласныя сродкі збудаваў бальніцу. 
4 мая – 140 гадоў таму (1883) нарадзіўся Малько Мікалай 

Андрэевіч (1883–1961), расійскі дырыжор, 

педагог. Узначальваў Віцебскую народную 

кансерваторыю і сімфанічны аркестр (1918–1921). 
4 мая – 80 гадоў таму (1943) у гэты і наступны дзень савецкая 

авіяцыя далёкага дзеяння зрабіла масіраваны 
налёт на чыгуначную станцыю Орша. Сігналы 
падавалі аршанскія падпольшчыкі. 

4 мая – 85 гадоў таму (1938) нарадзіўся Мароз Браніслаў 

Юльянавіч (1938–2015), паэт. У 1960–2002 гг. 

працаваў у Мёрскай раённай кінасетцы. 

Супрацоўнічаў з раённай газетай «Сцяг 

працы». З'яўляўся членам літаратурнага 

аб'яднання «Ручаёк». Аўтар кнігі лірыкі, баек, 

гумарэсак, прыпевак «Добры дзень, мае родныя 

людзі». На тэксты паэта напісана шмат песень, 

адна з іх стала гімнам г. Мёраў. Ураджэнец 

в. Дубашынскі Двор Мёрскага раёна. 
5 мая – 105 гадоў таму (1918) у Віцебску створаны Губернскі 

Савет народнай гаспадаркі. 
5 мая – 100 гадоў таму (1923) нарадзіўся Ягораў Міхаіл Аляксеевіч 

(1923–1975), беларускі партызан, Герой 
Савецкага Саюза. У Вялікую Айчынную вайну з 
1941 г. – разведчык і падрыўнік Смаленскага 
партызанскага палка У. Ф. Садчыкава, які 
дзейнічаў у Аршанскім, Багушэўскім, 
Ветрынскім, Сенненскім, Ушацкім, Чашніцкім 
раёнах Беларусі. Ураджэнец в. Бардзіна 
Руднянскага раёна Смаленскай вобласці (Расія). 

 
35 гадоў таму (1988) здадзены ў эксплуатацыю Летні амфітэатр у Віцебску.

1 ліпеня  – 120 гадоў таму (1903) у Оршы была адкрыта 

Аляксееўская жаночая гімназія. Ліквідавана 

16 верасня 1918 г. 
1 ліпеня  – 115 гадоў таму (1908) нарадзілася Воранава Аляксандра 

Іванаўна (1908–1978), беларускі гісторык, 

доктар гістарычных навук, прафесар, 

ураджэнка г. Віцебска. 
1 ліпеня  – 85 гадоў таму (1938) нарадзіўся Агароднікаў Мікалай 

Пракопавіч, дзеяч культуры, заслужаны 

работнік культуры Беларусі, ураджэнец 

Дубровенскага раёна. 
1 ліпеня  – 60 гадоў таму (1963) нарадзіўся Жалязоўскі Ігар 

Мікалаевіч (1963–2021), беларускі спартсмен 

(скарасны бег на каньках), заслужаны майстар 

спорту Беларусі, заслужаны дзеяч фізічнай 

культуры Рэспублікі Беларусь, прызёр 

Алімпійскіх гульняў, сярэбраны чэмпіён свету, 

ураджэнец г. Оршы. 
3 ліпеня – 135 гадоў таму (1888) нарадзіўся Акашаў (Акушаў) 

Канстанцін Васілевіч (1888–1931), адзін з 

першых расійскіх лётчыкаў, савецкі ваенны 

дзеяч, арганізатар авіяцыі. Ураджэнец 

Віцебскай губерні. 
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  6 мая – 90 гадоў таму (1933) нарадзіўся Свірка Юрась (сапр. 
Юрый Мікалаевіч; 1933–2004), беларускі 
паэт, перакладчык, ураджэнец в. Маргавіца 
Докшыцкага раёна. 

6 мая – 80 гадоў таму (1943) нарадзіўся Касцюк Юрась 

Васілевіч, журналіст, кіраўнік літаратурных 

аб“яднанняў «Крыніцы» (Наваполацк, 1973–

1983), «Надзвінне» (Полацк, 1992–1995). 

Ураджэнец м. Пліса Глыбоцкага раёна. 
7 мая – 115 гадоў таму (1908) нарадзіўся Сурын Марцін Акімавіч 

(1908–1963), Герой Савецкага Саюза, 

ураджэнец в. Руднае Чашніцкага раёна. 
8 мая – 90 гадоў таму (1933) нарадзілася Давыдзенка Ніна 

Сцяпанаўна, артыстка балета, народная 

артыстка Беларусі, ураджэнка г. Віцебска. 
9 мая – 105 гадоў таму (1918) быў арганізаваны першы ваенны 

камісарыят г. Віцебска для стварэння часцей 

рэгулярнай Чырвонай Арміі. 
9 мая – 55 гадоў таму (1968) у Віцебску ўстаноўлены помнік 

героям Віцебскага падполля. 
10 мая – 105 гадоў таму (1918) у Віцебску адкрыўся ІІ губернскі 

з’езд Саветаў рабочых, салдацкіх і сялянскіх 

дэпутатаў. 
10 мая – 105 гадоў таму (1918) нарадзіўся Цвяткоў Мікалай 

Леанідавіч (1918–1997), Герой 
Сацыялістычнай Працы, удзельнік савецка-
фінляндскай і Вялікай Айчыннай вайны. З 
1946 г. – шафёр. З 1980 г. – слесар-
дэфектаўшчык аўтакамбіната № 1 у Віцебску. 
З 1978 г. – ганаровы грамадзянін Віцебска. 
Ураджэнец в. Кізі Смаленскай вобласці. 

   

28 чэрвеня – 100 гадоў таму (1923) нарадзіўся Чантурыя Уладзімір 

Аляксандравіч (1923–1988), архітэктар, гісторык 

архітэктуры, сааўтар праекта дэтальнай 

планіроўкі гісторычных цэнтраў Віцебска. 
28 чэрвеня  –70 гадоў таму (1953) нарадзіўся Жаваранак Сяргей 

Уладзіміравіч, доктар медыцынскіх навук, 
прафесар, вучоны ў галіне імуналогіі, 
інфекцыйных захворванняў, эпідэміялогіі. 
Скончыў Віцебскі медыцынскі інстытут. 
Ураджэнец в. Селішча Ушацкага раёна. 

29 чэрвеня – 115 гадоў таму (1908) нарадзіўся Купрыянаў Павел 

Емяльянавіч (1908–1936), танкіст, першы 

беларус, узнагароджаны званнем Героя 

Савецкага Саюза. З кастрычніка 1936 г. 

удзельнічаў у грамадзянскай вайне ў Іспаніі 

на баку рэспубліканскага ўрада. Ураджэнец 

в. Старынцы Полацкага раёна. 
29 чэрвеня – 110 гадоў таму (1913) нарадзіўся Рапапорт Павел 

Аляксандравіч (1913–1988), археолаг, 

гісторык архітэктуры, доктар гісторычных 

навук. Правёў даследаванні полацкіх храмаў. 

Ураджэнец г. Санкт-Пецярбурга. 
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  10 мая – 100 гадоў таму (1923) нарадзіўся Асаналіеў Джумаш 
(1923–1944), удзельнік вызвалення Віцебскай 
вобласці ў Вялікую Айчынную вайну. Герой 
Савецкага Саюза. Ураджэнец с. Атуз-Уул 
Ісык-Кульскай вобласці (Кіргізія). 

10 мая – 95 гадоў таму (1928) адбыўся ІV з’езд прафсаюзаў 

Віцебшчыны. 
10 мая – 95 гадоў таму (1928) нарадзіўся Самсонаў Уладзімір 

Паўлавіч (1928–2017), вучоны ў галіне 
льнаводства. Акадэмік НАН Беларусі, доктар 
сельскагаспадарчых навук, прафесар. Заслужаны 
работнік сельскай гаспадаркі. З 1952  г. – 
галоўны аграном і дырэктар Глыбоцкай 
машынна-трактарнай станцыі. З 1957 г. – 
старшыня Пліскага райвыканкама. З 1962 г. –   
1-ы сакратар Мёрскага райкама КПБ. Ураджэнец 
с. Ерахтур Разанскай вобласці (Расія). 

10 мая – 90 гадоў таму (1933) нарадзіўся Вітко Уладзімір Ільіч 

(1933–2020), беларускі мастак, жывапісец. 

Жыў і працаваў у Віцебску. 
10 мая – 80 гадоў таму (1943) у гады Вялікай Айчыннай вайны 

адбыўся Шалкова-Шэлегаўскі бой паміж 

партызанскай брыгадай «Смерць фашызму» і 

нямецка-фашысцкімі войскамі ў вёсках 

Шалкова і Шэлегава Полацкага раёна. 
12 мая – 105 гадоў таму (1918) нарадзіўся Кляцкоў Леанід 

Герасімавіч (1918–1997), партыйны і дзяржаўны 
дзеяч Беларусі, Герой Сацыялістычнай Працы. 
Ураджэнец в. Шыліна Шумілінскага раёна. 

12 мая – 70 гадоў таму (1953) нарадзіўся Панізавец Уладзімір 

Ігнацьевіч (1953–2013).  Самадзейны мастак. 

Ураджэнец в. Дзяньгубы Лепельскага раёна. 

25 чэрвеня – 60 гадоў таму (1963) нарадзіўся Трафімаў Сяргей 
Анатолевіч, педагог, пісьменнік. Лаўрэат 
«Літаратурнай прэміі імя Петруся Броўкі» 
(2012, 2018, 2021), «Літаратурнай прэміі імя 
Уладзіміра Караткевіча» Віцебскага 
аблвыканкама (2020). Узнагароджаны 
нагрудным знакам Саюза пісьменнікаў Беларусі  
«За вялікі ўклад у літаратуру» (2013). 
Ураджэнец г. Полацка, жыве ў г. Оршы. 

26 чэрвеня – 85 гадоў таму (1938) нарадзіўся Купрыянаў Ігар 

Львовіч, вучоны ў галіне парашковай 

металургіі. Ураджэнец Віцебска. 
26 чэрвеня – 70 гадоў таму (1953) нарадзілася Крываблоцкая Галіна 

Пятроўна, беларуская мастачка дэкаратыўна-

прыкладнога мастацтва, майстар габелена, 

мадэлявання тканін і адзення. Аўтар 

манументальных работ «Вясёлка» для Палаца 

Рэспублікі, «Мелодыя зямлі» для 

Нацыянальнай бібліятэкі Беларусі, дызайнер 

сцэнічных касцюмаў для ансамбляў 

«Харошкі» і «Песняры». Ураджэнка в. Янкі 

Докшыцкага раёна. 
27 чэрвеня – 140 гадоў таму (1883) у Віцебску было заснавана 

Таварыства аматараў музычнага і 

драматычнага мастацтва. Існавала да 1887 г. 
27 чэрвеня – 70 гадоў таму (1953) нарадзіўся Кукуць Міледзій 

Мікалаевіч, пісьменнік, паэт, лаўрэат 

ганаровага звання «Чалавек года 

Шаркаўшчыны-2014». Ураджэнец в. Вусаўцы 

Мёрскага раёна. 
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  14 мая – 110 гадоў таму (1913) нарадзіўся Ванцян Вачаган 
Унанавіч (1913–1944), удзельнік вызвалення 
Віцебскай вобласці ў Вялікую Айчынную 
вайну, Герой Савецкага Саюза. Ураджэнец 
с. Зак (Грузія). 

15 мая – 140 гадоў таму (1883) нарадзіўся Буевіч Іосіф Іванавіч 

(1883–1964), рэвалюцыянер. Са жніўня 

1917 г. да канца 20-х гадоў – на розных 

пасадах у Оршы, Сянно і інш. 
15 мая – 105 гадоў таму (1918) нарадзіўся Котчанка Фёдар Пятровіч 

(1918–1995), Герой Савецкага Саюза, удзельнік 

партызанскага руху на тэрыторыі Гомельскай 

вобласці ў гады Вялікай Айчыннай вайны. 

Ураджэнец в. Смакава Віцебскага раёна. 
15 мая – 95 гадоў таму (1928) нарадзіўся Голубеў Барыс 

Маркавіч (1928–1978), Герой 

Сацыялістычнай Працы. Ураджэнец 

в. Матылёва Расонскага раёна. 
15 мая – 70 гадоў таму (1953) нарадзілася Стаховіч Надзея 

Канстанцінаўна, паэтэса. Ураджэнка г. Оршы.

16 мая – 105 гадоў таму (1918) пры Віцебскім акружным народным 

судзе створана камісія па справах непаўналетніх. 
16 мая – 100 гадоў таму (1923) адкрыты нафтасклад (з 1934 г. – 

нафтабаза) у г. Віцебску. Зараз – РДУП 
«Беларуснафта-Віцебскаблнафтапрадукт». 

20 мая – 125 гадо таму (1898) нарадзіўся Шапіра Тэвель 

Маркавіч (1898–1983), жывапісец і дойлід, 

ураджэнец мястэчка Смаляны пад Віцебскам. 
20 мая – 100 гадоў таму (1923) нарадзіўся Сталяроў Іван 

Міхайлавіч (1923–2015), мастак, педагог, 

ураджэнец г. Віцебска. 
  

19 чэрвеня – 80 гадоў таму (1943) нарадзіўся Багацікаў Георгій 

Васілевіч, вучоны-вірусолаг, доктар 

біялагічных навук, ураджэнец г. Лепеля. 
20 чэрвеня – 115 гадоў таму (1908) нарадзіўся Галубовіч Уладзімір 

(1908–1962), археолаг. У 1933–1939 гг. правёў 
маштабныя разведкі і раскопкі курганных 
могільнікаў на Захадзе і Паўночным Захадзе 
Беларусі (Ахрэмаўцы, Бірулі, Ваўкалата, 
Галінава, Залессе, Наўры, Паддубнікі, Чарневічы 
і інш.). Ураджэнец г. Краснадар (Расія). 

20 чэрвеня – 85 гадоў таму (1938) нарадзіўся Аўласевіч Міхаіл 

Аляксандравіч (1938–2008), беларускі 

мовазнавец, заслужаны работнік адукацыі 

Беларусі, дзяржаўны дзеяч, ураджэнец 

в. Станіславова Шаркаўшчынскага раёна. 
23 чэрвеня – 265 гадоў таму (1758) Ушачы атрымалі самакіраванне 

паводле Магдэбургскага права. 
25 чэрвеня – 95 гадоў таму (1928) у г. п. Арэхаўск Аршанскага 

раёна адбыўся І з’езд Камуністычнай партыі 

Заходняй Беларусі. 
25 чэрвеня – 100 гадоў таму (1923) нарадзілася Яршова Паліна Іванаўна 

(1923–2006), архівіст. У Дзяржархіве Віцебскай 

вобласці з 1946 г. – навуковы супрацоўнік, 

архіварыус, рэстаўратар. Узнагароджана 

медалём «За доблесную працу. У азнаменаванне 

100-годдзя з дня нараджэння У.  І. Леніна». 

Ураджэнка в. Цербяшова Старасельскай воласці 

Віцебскай губерніі. 
25 чэрвеня – 75 гадоў таму (1948) нарадзіўся Чміль Анатоль 

Аксенцьевіч, жывапісец. Выкладчык Віцебскага 
універсітэта. Ураджэнец с. Асіеўка Вінніцкай 
вобласці Украіны.
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  20 мая – 100 гадоў таму (1923) нарадзіўся Свідзінскі Уладзімір 

Іванавіч (1923–1945), Герой Савецкага Саюза. 

У Вялікую Айчынную вайну з 1941 г. – на 

Бранскім, Цэнтральным, 3-м Беларускім, 1-м 

Украінскім франтах. Ураджэнец г. Віцебска. 
20 мая – 95 гадоў таму (1928) нарадзіўся Шынкароў Мікалай 

Пятровіч (1928–2007), Герой Сацыялістычнай 

Працы. З 1944 г. – палявод калгаса імя 

Дзяржынскага. З 1951 г. – трактарыст 

Копыскай машынна-тарктарнай станцыі. З 

1958 г. – трактарыст. У 1963–1988 гг. – 

брыгадзір трактарнай брыгады калгаса імя 

Дзяржынскага Аршанскага раёна. Ураджэнец 

в. Люціны Аршанскага раёна. 
21 мая – 115 гадоў таму (1908) нарадзіўся Даўгяла Міхаіл 

Хрысанавіч (1908–1978), жывапісец, ураджэнец 

в. Крутое Гарадоцкага раёна. 
21 мая – 105 гадоў таму (1918) створаны Віцебскі губернскі 

аддзел народнай адукацыі. 
23 мая – 100 гадоў таму (1923) адбыўся V з’езд работнікаў 

мастацтва Віцебскай губерні. 
24 мая – 105 гадоў таму (1918) нарадзіўся Назарэнка Павел 

Іванавіч (1918–1944), удзельнік вызвалення 

Віцебскай вобласці ў Вялікую Айчынную 

вайну. Герой Савецкага Саюза. Шафёр баявой 

машыны мінамётнага палка. У ноч на 26 

чэрвеня 1944 г. каля в. Кажамякі Сенненскага 

раёна быў паранены, але працягваў адбіваць 

атакі гітлераўцаў. Ураджэнец с. Трохсельскае 

Краснадарскага края (Расія). 
   

16 чэрвеня – 225 гадоў таму (1798) нарадзіўся Казарскі Аляксандр 

Іванавіч (1798–1833), расійскі ваенны дзеяч, 

Георгіеўскі кавалер, ураджэнец Дуброўна. 
17 чэрвеня – 65 гадоў таму (1958) нарадзіўся Яхілеўскі Сцяпан 

Рыгоравіч, вучоны ў галіне тэарэтычнай фізікі. 

Доктар тэхнічных навук. З 2004 г. – загадчык 

кафедрай Полацкага ўніверсітэта. З 2008 г. – 

дэкан. Зараз – прафесар кафедры вылічальных 

сістэм і сетак. Ураджэнец г. Полацка. 
18 чэрвеня – 145 гадоў таму (1878) нарадзіўся Махноў Фёдар 

Андрэевіч (1878–1913), самы высокі чалавек 

на зямлі, ураджэнец в. Касцюкі Віцебскага 

раёна. 
18 чэрвеня – 125 гадоў таму (1898) у Віцебску адбыўся пуск першага 

электрычнага трамвая. 
18 чэрвеня – 100 гадоў таму (1923) нарадзіўся Гальданскі Віталь 

Іосіфавіч (1923–2001), вучоны ў вобласці 

хімічнай і ядзернай фізікі, акадэмік АН 

СССР, ураджэнец г. Віцебска. 
18 чэрвеня – 90 гадоў таму (1933) нарадзілася Дарафеенка Раіса 

Ільінішна (1933–2000), Герой Сацыялістычнай 

Працы. З 1949 г. – палявод. З 1952 г. – даярка. У 

1958–1981 гг. – свінарка калагаса імя Калініна 

Віцебскага раёна. Ураджэнка в. Старынцы 

Віцебскага раёна. 
19 чэрвеня – 125 гадоў таму (1898) нарадзіўся Савіцкі Маркел 

Сцяпанавіч (1898–1975), вучоны ў галіне 

раслінаводства, доктар сельскагаспадарчых 

навук, заслужаны дзеяч навукі і тэхнікі 

Беларусі, ураджэнец в. Росасна 

Дубровенскага раёна. 
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  25 мая – 110 гадоў таму (1913) нарадзілася Сарокіна Алена 
Дзям’янаўна, Герой Сацыялістычнай Працы. 
У 1937–1941 гг. – даярка саўгаса. У 1944–
1968 гг. – племзавода «Пламя» Сенненскага 
раёна. Ураджэнка в. Рудніца Сенненскага раёна. 

25 мая – 75 гадоў таму (1948) нарадзіўся Мацюк Уладзімір 

Фёдаравіч, вучоны ў галіне прыкладной 

фізікі, доктар тэхнічных навук. Ураджэнец 

г. п. Асвея Верхнядзвінскага раёна. 
25 мая – 70 гадоў таму (1953) нарадзіўся Пішчулёнак Міхаіл 

Уладзіміравіч (1953–2008), архівіст, педагог, 

кандыдат гістарычных навук, ганаровы 

архівіст Беларусі, ураджэнец в. Цімошкава 

Мёрскага раёна. 
26 мая – 120 гадоў таму (1903) нарадзіўся Пятроў Георгій 

Сяргеевіч (1903–1989), адзін з кіраўнікоў 

партызанскага руху на тэрыторыі Віцебскай 

вобласці, другі сакратар Полацкага 

падпольнага райкама КП(б)Б, ураджэнец 

г. Полацк. 24.07.1967 г. – прысвоена званне 

«Ганаровы грамадзянін горада Полацка». 
28 мая – 40 гадоў таму (1983) адкрыты мемарыяльны пакой-

музей П. М. Машэрава ў Віцебскім дзяржаўным 

педагагічным інстытуце імя С. М. Кірава. Зараз – 

ВДУ імя П. М. Машэрава. 
29 мая – 100 гадоў таму (1923) нарадзіўся Тышэвіч Уладзімір 

Аляксандравіч (1923–1980), Герой Савецкага 

Саюза, удзельнік Вялікай Айчыннай вайны, 

лётчык-штурмавік, палкоўнік, удзельнік 

Курскай бітвы, вызвалення Беларусі, 

Украіны, Польшчы. Ураджэнец г. Віцебска. 

11 чэрвеня – 105 гадоў таму (1918) нарадзіўся Бяляеў Ігнат 

Сцяпанавіч (1918–2000), паэт, перакладчык, 

ураджэнец Гарадоцкага раёна. 
11 чэрвеня – 95 гадоў таму (1928) нарадзіўся Філіповіч Мікалай 

Яўстафавіч (1928–2000), беларускі вучоны ў 

галіне хірургіі, ганаровы акадэмік Беларускай 

акадэміі медыцынскіх навук, заслужаны ўрач 

Беларусі, ураджэнец в. Жмакща 

Шумілінскага раёна. 
13 чэрвеня – 50 гадоў таму (1973) Аршанскі вячэрні тэкстыльны 

тэхнікум быў перайменаваны ў Аршанскі 

механіка-тэхналагічны тэхнікум. З 2002 г. – 

Аршанскі дзяржаўны механіка-эканамічны 

каледж. 
14 чэрвеня – 145 гадоў таму (1878) нарадзіўся Багародскі Мікалай 

Мікалаевіч (1878–1938), гісторык, краязнавец 

Віцебшчыны. 
14 чэрвен – 125 гадоў таму (1898) нарадзіўся Пруслін Навум 

Маркавіч (1898-1937), палітычны дзеяч, 

ураджэнец г. Лепеля. 
14 чэрвеня – 100 гадоў таму (1923) нарадзіўся Кац Меер Іцкавіч 

(Міхаіл Язэпавіч) (1923–2003), Герой 

Сацыялістычнай Працы. З 1947 г. працаваў на 

Віцебскім домабудаўнічым камбінаце. З 1958 

г. – старшыня калгаса імя Чырвонай Арміі 

Віцебскага раёна. Ураджэнец в. Міхайлаўка 

Жытомірскай вобласці (Украіна). 
15 чэрвеня – 75 гадоў таму (1948) нарадзіўся Гаркуша Уладзімір 

Іванавіч, беларускі кампазітар, член БСК, 

ураджэнец г. Полацка. 
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  30 мая – 120 гадоў таму (1903) нарадзіўся Каргер Міхаіл 

Канстанцінавіч (1903–1976), археолаг і 

мастацтвазнавец, доктар гістарычных навук, 

прафесар. З сярэдзіны 1950-х гг. пад яго 

кіраўніцтвам праведзены архітэктурна-

археалагічныя экспедыцыі ў Полацку, 

Віцебску, Тураве, Навагрудку, Ваўкавыску. У 

1952 г. атрымаў дзяржаўную прэмію СССР. 

Ураджэнец Казані (Татарстан). 
30 мая – 105 гадоў таму (1918) нарадзіўся Ерзікаў Фёдар 

Пятровіч (1918–1944), удзельнік вызвалення 

Віцебскай вобласці ў Вялікую Айчынную 

вайну, Герой Савецкага Саюза. Ураджэнец с. 

Архангельскае Разанскай вобласці (Расія). 
30 мая – 95 гадоў таму (1928) пачалі стварацца зберагальныя 

касы на Віцебшчыне 
31 мая – 90 гадоў таму (1933) нарадзілася Анібраева Марыя 

Васілеўна, Герой Сацыялістычнай Працы. 

Заслужаны работнік лёгкай прамысловасці 

Беларусі. У 1950–1988 гг. – швачка-матарыстка 

Віцебскай швейнай фабрыкі «Знамя 

індустрыялізацыі». Ураджэнка г. Віцебска. 
 

 

 

 

 

 

 

8 чэрвеня – 60 гадоў таму (1963) нарадзіўся Каваленка Аляксандр 

Юр’евіч, спартсмен (лёгкая атлетыка, трайны 

скачок). Майстар спорту СССР міжнароднага 

класа, выхаванец Віцебскай абласной 

СДЮШАР прафсаюзаў па лёгкай атлетыцы 

«Буравеснік-73». Бронзавы прызёр XXIV 

Алімпійскіх гульняў, чэмпіён Спартакіяды 

народаў СССР. Ураджэнец г. Рыга (Латвія). 
9 чэрвеня – 155 гадоў таму (1868) нарадзіўся Вярыга Уладзіслаў 

(1868–1916), польскі філосаф і этнограф, 

збіральнік твораў беларускага фальклору. У 

Люцынскім павеце Віцебскай губерні збіраў 

паданні, якія выдаў у перакладзе на польскую 

мову («Латышскім паданні», 1892). 

Ураджэнец г. Пскоў (Расія). 
10 чэрвеня –100 гадоў таму (1923) заснавана прадпрыемства па 

выпуску абутку для дзяцей і дарослых 

«Красный Октябрь» як Віцебская дзяржаўная 

абутковая фабрыка імя Лекерта на базе 

нацыяналізаваных прыватных майстэрняў. З 

1938 г. – сучасная назва. Разбурана ў гады 

Вялікай Айчыннай вайны. Адноўлена ў 

1944 г. У пасляваенныя гады рэканструявана. 

У 1988–1996 гг. – заснавальнік абутковага 

прадпрыемства «Белвест». З 1994 г. – ААТ. 
11 чэрвеня – 115 гадоў таму (1908) нарадзіўся Брэнч Пётр 

Міхайлавіч (1908–1990), партыйны і 

дзяржаўны дзеяч Беларусі. Ураджэнец 

г. Віцебска. 
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100 гадоў таму (1923) нарадзіўся Бярэзін Іван Мікалаевіч (1923–1944), 

удзельнік вызвалення Віцебскай вобласці ў Вялікую Айчынную вайну. 

Герой Савецкага Саюза. Ураджэнец с. Лябяж’е Алтайскага краю (Расія). 
70 гадоў таму (1953) заснавана Віцебская абласная арганізацыя 

Беларускага прафсаюза работнікаў аграпрамысловага комплексу шляхам 

аб’яднання абкамаў прафсаюза рабочых і служачых МТС і зямельных 

органаў, рабочых саўгасаў і рабочых мукамольнай прамысловасці і 

элеватараў. У лютым 1977 г. абкам прафсаюза рабочых і служачых 

сельскай гаспадаркі і нарыхтовак перайменаваны ў прафсаюз работнікаў 

сельскай гаспадаркі. З красавіка 1986 г. – сучасная назва. 
1 чэрвеня – 100 гадоў таму (1923) у Віцебску быў створаны першы 

піянерскі атрад. 
1 чэрвеня – 95 гадоў таму (1928) было пачата будаўніцтва першага 

ў БССР Аршанскага мясакамбіната. Уведзены 

ў строй у 1932 г. 
1 чэрвеня – 80 гадоў таму (1943) нарадзіўся Майсяёнак Андрэй 

Георгіевіч, беларускі вучоны ў галіне біяхіміі 

і нутрыцыялогіі, грамадскі дзеяч, доктар 

біялагічных навук, прафесар, член-

карэспандэнт НАН Беларусі, ураджэнец 

г. Глыбокае. 
3 чэрвеня – 100 гадоў таму (1923) адкрыты палітыка-асветніцкі сад 

імя В. І. Леніна, цяпер парк Партызанскай 

славы імя Міная Шмырова. 
 

 

  

3 чэрвеня – 100 гадоў таму (1923) нарадзіўся Савіцкі Сцяпан 

Еўдакімавіч (1923–1996), вучоны ў галіне 

тэхналогіі шкла і сілікатаў, першы рэктар 

Віцебскага дзяржаўнага тэхналагічнага 

ўніверсітэта (1965–1988). Ураджэнец 

в. Вялікая Сліва, Слуцкі раён. 
3 чэрвеня – 70 гадоў таму (1953) нарадзілася Кірпічонак Людміла 

Мікалаеўна, беларускі вучоны ў галіне 
біяхіміі. Працуе ў ВДМУ і Віцебскім філіяле 
НДІ радыяцыйнай медыцыны. Ураджэнка 
г. п. Ушачы. 

6 чэрвеня – 100 гадоў таму (1923) нарадзіўся Дрэмбіч Павел 

Мікалаевіч (1923–2014), ветэран Вялікай 

Айчыннай вайны, удзельнік вызвалення 

Полацка ад нямецка-фашысцкіх захопнікаў. 

Ураджэнец с. Нова-Віктараўка Кіраваградскай 

вобласці (Украіна). 
7 чэрвеня – 65 гадоў таму (1958) пачалося будаўніцтва горада 

Наваполацка ў Полацкім раёне.  З 22.10.1959 г. – 

рабочы пасёлак Полацкі. З 14.12.1963 г. – горад 

абласного падпарадкавання з сучаснай назвай. 
7 чэрвеня – 60 гадоў таму (1963) нарадзіўся Далінін Яўген 

Мікалаевіч, беларускі спартсмен (дзюдо, 

самба, самаабарона), майстар спорту СССР 

міжнароднага класа, чэмпіён Еўропы і прызёр 

чэмпіянату свету, ураджэнец г. Орша. 
8 чэрвеня – 105 гадоў таму (1918) нарадзілася Глушко (Смірнова) 

Валерыя Гаўрылаўна (1918–2000), архіўны 

работнік, ураджэнка г. Кастрама (Расія). У 

1952–1974 гг. загадвала партархівам 

Віцебскага абкама КПБ. 
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