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Каляндар знамянальных і памятных дат на 2020 год / ДУК "Талачынская 
цэнтралізаваная бібліятэчная сістэма"; аддзел абслугоўвання і інфармацыі [склад. 
А.Л. Галыга]. – Талачын, 2019. – 16 с. : іл. 

У Каляндар уключаны знамянальныя і памятныя даты Талачыншчыны і 
Віцебскай вобласці, а таксама юбілейныя даты з жыцця нашых выдатных землякоў і 
дзеячоў, якія пакінулі значны след у гісторыі і культуры нашага рэгіёна. 

Дапаможнік прызначаны краязнаўцам, бібліятэчным работнікам, 
выкладчыкам і іншым спецыялістам у вывучэнні і распаўсюджванні краязнаўчых 
ведаў.



Выданне складаецца з двух частак: «Памятныя даты 
Талачынскага раёна», «Знакамітыя землякі». Пры складанні дадзенага 
дапаможніка былі выкарыстаны: інтэрнэт-рэсурсы, матэрыялы 
часопіса “Бібліятэка прапануе”, даведачныя выданні з фонду 
цэнтральнай раённай бібліятэкі, календары знамянальных і памятных 
дат апошніх гадоў. 

ПАМЯТНЫЯ ДАТЫ ТАЛАЧЫНСКАГА РАЁНА

635гадоў таму (1385) узгадваецца в. Абольцы на рацэ Абалянка ў 
Талачынскім раёне як уладанні вялікага князя ВКЛ Ягайлы, які заснаваў у 
Абольцах касцёл.

135 гадоў таму (1885) выяўлены археалагічны помнік Галошава, 
курганны могільнік крывічоў на ўсходняй ускраіне в. Галошава 
Талачынскага раёна.

105гадоў таму (1915) нарадзіўся Сіманаў Канстанцін (Кірыла) 
Міхайлавіч (1915–1979), рускі пісьменнік, ваенны карэспандэнт, Герой 
Сацыялістычнай Працы, ураджэнец Санкт-Пецярбурга. У Вялікую 
Айчынную вайну быў карэспандэнтам газеты «Красная звезда». Першыя 
рэпартажы з фронту зрабіў каля Барысава, Талачына і Оршы.

100гадоў таму (1920) быў створаны Талачынскі народны драматычны 
тэатр пры хаце-чытальні (зараз Дом культуры).

95 гадоў таму (1925) была заснавана Талачынская раённая бібліятэка.

90гадоў таму (1930) заснаваны Коханаўскі льнозавод (1930-я) у в. Зялёны 
Бор цяперашняга Талачынскага раёна. З 1997 г. – ААТ «Коханаўскі 
льнозавод».

85 гадоў  таму (1935) заснавана Талачынская сярэдняя школа № 1.

65 гадоў таму (1955) заснаваны калгас імя Дзяржынскага на базе 6 
калгасаў. З 2003 г. – «Абольцы», СВК у Талачынскім раёне.

65гадоў таму 22 ліпеня 1955 году Талачын атрымаў статус горада.

55 гадоў таму (1965) заснавана кінастудыя «Летапіс» на базе 
Талачынскага ГДК.

45 гадоў таму (1975) заснаваны Талачынскі элеватар, ААТТалачынскі 
элеватар – буйнейшы на Віцебшчыне і адзін з двух самых магутных у 
краіне. Яго ёмістасць – 130 тыс. тон збожжа. 

35гадоў таму (1985) быў заснаваны Талачынскі гісторыка-краязнаўчы 
музей.



30гадоў таму (1990) заснаваны завод «Белэкс» у г.п.Коханава 
Талачынскага раёна. Зараз ААТ «Коханаўскі экскаватарны завод».

15гадоў таму (2005) пачалася пабудова храма Царква Ўвядзення ў 
храмПрасвятой Багародзіцы.Царква размешчана па вул. Дзяржынскага ў 
г. Талачыне. У 2010 годзе па благаславенню Мітрапаліта Філарэта ў 
царкве пачаліся службы. 

5год таму (2015) 3 кастрычніка ў Талачыне прайшоў абласны фестываль-
ярмарка працаўнікоў вёскі "Дажынкі-2015".

5год таму (2015) 3 кастрычніка адбылося адкрыццё новага будынка 
Талачынскай цэнтральнай раённай бібліятэкі.
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ЗНАКАМІТЫЯ ЗЕМЛЯКІ

(1986), маскоўскую Вышэйшую школу трэнераў (2004). Мае трэнерскую ліцэнзію 
катэгорыі Pro.

Кар'ера гульца: «Дзвіна» Віцебск (1978
«Дынама» Брэст (1981/два месяцы), «Чарнаморац» Адэса (1989
Масква (1991), «Санкт-Пельтэн» Аўстрыя (1991), КеПС Кеми, Фінляндыя (1992), 
«Металург» / «Маладзечна» Маладзечна (1992), «
«Вісмут» Гера, Германія (1993), «Атаку
(1994-1997) і «Славія» Мазыр (1998). Выступаў за міні
«Мінск (1994-1996)», Дыфар “Заслаўе
РАН-БДПА Мінск (1998-1999; гал

Кар'ера трэнера: «Славія» Мазыр (1998
трэнер «Дынама» Мінск (2001), «Лакаматыў» Віцебск (2003
2008), «Мінск» (2015-2017), «Белшына» (2018). Трэнер (2006
моладзевай зборнай Беларусі (2009
(2011-12), галоўны трэнер нацыянальнай зборнай Беларусі (2011

Чэмпіён СССР (1982), бронзавы прызёр (1983) Фіналіст кубка СССР (1987) і 
ўладальнік Кубка Федэрацыі СССР па футболе (1990). Член клуба савецкіх бамбардзіраў 
імя Рыгора Фядотава (115 галоў). Двойчы трапляў у спісы «33
СССР» – № 2 (1985), № 3 (1987). У еўракубках за мінскае "Дынама" правёў 24 матчы, у 
якіх забіў 10 мячоў. За зборную С

Сваю трэнерскую кар'еру Георгій Пятровіч пачаў у 1998 годзе ў мазырскай "Славіі" 
ў якасці другога трэнера каманды. З 2000 па 2002 працаваў памочнікам галоўнага трэнера 
мінскага "Дынама", дзе на працягу ч
У 2003 годзе ўзначаліў Віцебскі "Лакаматыў" і з другога месца вывеў яго ў першы 
дывізіён, дзе прапрацаваў з камандай яшчэ адзін сезон. У 2005 годзе перайшоў у 
"Смаргонь" і з другой спробы вывеў каманду ў 

Паралельна, з 2006 па 2009 гады, два цыклы працаваў асістэнтам і выконваючым 
абавязкі галоўнага трэнера моладзевай зборнай Беларусі, а ў 2009 годзе ўзначаліў яе. У 
2011 годзе стаў бронзавым прызёрам моладзевага чэмпіянату Еўропы і заваяваў п
на Алімпійскія Гульні 2012 года ў Лондане. Пасля такога неверагоднага поспеху, у снежні 
2011 года ўзначаліў нацыянальную зборную Беларусі і прапрацаваў у якасці галоўнага 
трэнера першай зборнай да 13 кастрычніка 2014 года.

НАКАМІТЫЯ ЗЕМЛЯКІ:

7 студзеня – 60 гадоў таму (1960) нарадзіўся 
Кандрацьеў Георгій Пятровіч

Беларускі спартсмен і трэнер (футбол), 
чэмпіён СССР

Нарадзіўся 7 студзеня 1960
ЛюбанічыТалачынскага раёна Віцебскай 
вобласці. Майстар спорту 
Заслужаны трэнер Рэспублікі
Трэнеркаманды “Нёман”.

Выхаванец футбольнай школы: «Дзвіна» г. 
Віцебск.

Гуляў на пазіцыі нападніка.Скончыў БДІФК 
(1986), маскоўскую Вышэйшую школу трэнераў (2004). Мае трэнерскую ліцэнзію 

Кар'ера гульца: «Дзвіна» Віцебск (1978-1979), «Дынама» Мінск (1980
ынама» Брэст (1981/два месяцы), «Чарнаморац» Адэса (1989

Пельтэн» Аўстрыя (1991), КеПС Кеми, Фінляндыя (1992), 
«Металург» / «Маладзечна» Маладзечна (1992), «Тэмп» Шапятоўка, Украіна (1993), 

1993), «Атаку-Аўра» Мінск (1993), Каік Каскінен, Фінляндыя 
1997) і «Славія» Мазыр (1998). Выступаў за міні-футбольныя каманды»

Заслаўе” (1996-1997) і “Адмірал-Дарыда
1999; галоўны і гуляючы трэнер).

Кар'ера трэнера: «Славія» Мазыр (1998-99), «Дынама» Мінск (2000
трэнер «Дынама» Мінск (2001), «Лакаматыў» Віцебск (2003-2004), «Смаргонь» (2005

2017), «Белшына» (2018). Трэнер (2006-09) і галоўны тр
моладзевай зборнай Беларусі (2009-10), галоўны трэнер алімпійскай зборнай Беларусі 

12), галоўны трэнер нацыянальнай зборнай Беларусі (2011-2014
Чэмпіён СССР (1982), бронзавы прызёр (1983) Фіналіст кубка СССР (1987) і 

СССР па футболе (1990). Член клуба савецкіх бамбардзіраў 
імя Рыгора Фядотава (115 галоў). Двойчы трапляў у спісы «33-х лепшых футбалістаў 

№ 2 (1985), № 3 (1987). У еўракубках за мінскае "Дынама" правёў 24 матчы, у 
якіх забіў 10 мячоў. За зборную СССР правёў 14 матчаў (1984-1986), забіў чатыры мячы.

Сваю трэнерскую кар'еру Георгій Пятровіч пачаў у 1998 годзе ў мазырскай "Славіі" 
ў якасці другога трэнера каманды. З 2000 па 2002 працаваў памочнікам галоўнага трэнера 
мінскага "Дынама", дзе на працягу чатырох месяцаў выконваў абавязкі галоўнага трэнера. 
У 2003 годзе ўзначаліў Віцебскі "Лакаматыў" і з другога месца вывеў яго ў першы 
дывізіён, дзе прапрацаваў з камандай яшчэ адзін сезон. У 2005 годзе перайшоў у 
"Смаргонь" і з другой спробы вывеў каманду ў Вышэйшую лігу.

Паралельна, з 2006 па 2009 гады, два цыклы працаваў асістэнтам і выконваючым 
абавязкі галоўнага трэнера моладзевай зборнай Беларусі, а ў 2009 годзе ўзначаліў яе. У 
2011 годзе стаў бронзавым прызёрам моладзевага чэмпіянату Еўропы і заваяваў п
на Алімпійскія Гульні 2012 года ў Лондане. Пасля такога неверагоднага поспеху, у снежні 
2011 года ўзначаліў нацыянальную зборную Беларусі і прапрацаваў у якасці галоўнага 
трэнера першай зборнай да 13 кастрычніка 2014 года.

:
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Георгій Пятровіч. 

еларускі спартсмен і трэнер (футбол), 
чэмпіён СССР
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ыТалачынскага раёна Віцебскай 

вобласці. Майстар спорту СССР (1982), 
ікі Беларусь (2011).

Выхаванец футбольнай школы: «Дзвіна» г. 

Гуляў на пазіцыі нападніка.Скончыў БДІФК 
(1986), маскоўскую Вышэйшую школу трэнераў (2004). Мае трэнерскую ліцэнзію 

1979), «Дынама» Мінск (1980-1988), 
ынама» Брэст (1981/два месяцы), «Чарнаморац» Адэса (1989-1990), «Лакаматыў» 

Пельтэн» Аўстрыя (1991), КеПС Кеми, Фінляндыя (1992), 
эмп» Шапятоўка, Украіна (1993), 

Аўра» Мінск (1993), Каік Каскінен, Фінляндыя 
футбольныя каманды»: Эліта 

Дарыда”Мінск (1997-1998), 

99), «Дынама» Мінск (2000-02), галоўны 
2004), «Смаргонь» (2005-

09) і галоўны трэнер 
10), галоўны трэнер алімпійскай зборнай Беларусі 

2014).
Чэмпіён СССР (1982), бронзавы прызёр (1983) Фіналіст кубка СССР (1987) і 

СССР па футболе (1990). Член клуба савецкіх бамбардзіраў 
х лепшых футбалістаў 

№ 2 (1985), № 3 (1987). У еўракубках за мінскае "Дынама" правёў 24 матчы, у 
1986), забіў чатыры мячы.

Сваю трэнерскую кар'еру Георгій Пятровіч пачаў у 1998 годзе ў мазырскай "Славіі" 
ў якасці другога трэнера каманды. З 2000 па 2002 працаваў памочнікам галоўнага трэнера 

атырох месяцаў выконваў абавязкі галоўнага трэнера. 
У 2003 годзе ўзначаліў Віцебскі "Лакаматыў" і з другога месца вывеў яго ў першы 
дывізіён, дзе прапрацаваў з камандай яшчэ адзін сезон. У 2005 годзе перайшоў у 

Паралельна, з 2006 па 2009 гады, два цыклы працаваў асістэнтам і выконваючым 
абавязкі галоўнага трэнера моладзевай зборнай Беларусі, а ў 2009 годзе ўзначаліў яе. У 
2011 годзе стаў бронзавым прызёрам моладзевага чэмпіянату Еўропы і заваяваў пуцёўку 
на Алімпійскія Гульні 2012 года ў Лондане. Пасля такога неверагоднага поспеху, у снежні 
2011 года ўзначаліў нацыянальную зборную Беларусі і прапрацаваў у якасці галоўнага 



У лістападзе 2015 года, пасля гадавой паўзы, Кандрацьеў быў прызначаны галоўным 
трэнерам футбольнага клуба «Мінск», у якім прапрацаваў на працягу двух поўных сезонаў. 
З 2018 года ўзначаліў бабруйскую "Белшыну", якая вылецела двума сезонамі раней з 
вышэйшага дывізіёна. Кіраўніцтва
мэту на сезон — вяртанне ў эліту. Хатняе паражэнне за тры туры да канца турніру ад 
мазырскай "Славіі" хоць і пакінула гаспадарам мінімальныя шанцы на вяртанне, але, тым 
не менш, паслужыла разрывам адносін

Пасля гэтага матчу боку «спынілі працоўныя адносіны па дамове бакоў» і 
Кандрацьеў пакінуў Бабруйск.

24 студзеня 2019 года Георгій Пятровіч папоўніў трэнерскі штаб гродзенскага клуба. 
Працоўнае пагадненне з трэнерам разлічана да канца сезона.

Узнагароджаны Ганаровай граматай Вярхоўнага Савета БССР (1982), Ганаровым 
знакам беларускай федэрацыі футбола (2002).

1. Аўчыннікава, А.Георгій Кандрацьеў: "Адну гульню можна выйграць у 
любой каманды" / Алена Аўчыннікава // 

2. Георгій Пятровіч Кандрацьеў. Вікіпедыя
Рэжым доступа : https://be.wikipedia.org/wiki/ 
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10 студзеня 

1910
беларускі тэатральны 
Казахскай ССР

Украіне. Тут атрымаў сярэднюю адукацыю. Тут жа наведваў 
драматычную студыю пры чыгуначнай станцыі Дійовка 
(прыгарад Екацярынаслава, цяпер у складзе г.

інстытут

Украінскай акадэміі мастацтваў, прафесар Кіеўскага мастацкага інстытута, заслужаны 
дзеяч мастацтваў УССР.

Пасля заканчэння ВНУ Галубовіч вяртаецца ў Днепрапятроўск. У 1932 працаваў 
кіраўніком мастацка-плакатнай майстэрні пры Цэнтральным Палацы культуры металургаў 
Поўдня

пасля гадавой паўзы, Кандрацьеў быў прызначаны галоўным 
трэнерам футбольнага клуба «Мінск», у якім прапрацаваў на працягу двух поўных сезонаў. 
З 2018 года ўзначаліў бабруйскую "Белшыну", якая вылецела двума сезонамі раней з 
вышэйшага дывізіёна. Кіраўніцтва бабруйчан паставіла перад вядомым трэнерам адзіную 

вяртанне ў эліту. Хатняе паражэнне за тры туры да канца турніру ад 
мазырскай "Славіі" хоць і пакінула гаспадарам мінімальныя шанцы на вяртанне, але, тым 
не менш, паслужыла разрывам адносін.

Пасля гэтага матчу боку «спынілі працоўныя адносіны па дамове бакоў» і 

24 студзеня 2019 года Георгій Пятровіч папоўніў трэнерскі штаб гродзенскага клуба. 
Працоўнае пагадненне з трэнерам разлічана да канца сезона.

ы Ганаровай граматай Вярхоўнага Савета БССР (1982), Ганаровым 
знакам беларускай федэрацыі футбола (2002).

Літаратура:
Георгій Кандрацьеў: "Адну гульню можна выйграць у 

любой каманды" / Алена Аўчыннікава // Звязда. — 2013. — 29 марта.
Георгій Пятровіч Кандрацьеў. Вікіпедыя [Электроный рэсурс] 

https://be.wikipedia.org/wiki/ — Дата доступу. —
Івулін Аляксандр. Чым жыве Георгій Кандрацьеў пасля сыходу з 

[Электронны рэсурс]. сайт. — Рэжым доступ
https://www.racyja.com/sport/chym-zhyve-georgij-kandratseu-paslya

Кандрацьеў Георгій Пятровіч. Афіцыйны сайт ФК 
[Электронный ресурс] : https://www.fcneman.by/by/komanda/trenerskij

Дата доступу. — 13.12.2019.

10 студзеня – 110 гадоў таму (1910) нарадзіўся 
Галубовіч Васіль Васілевіч

Беларускі тэатральны мастак

Васіль Васілевіч Галубовіч (30 снежня (
1910, Коханава, Талачынскі раён—
беларускі тэатральны мастак. Заслужаны дзеяч мастацтваў 
Казахскай ССР (1954). Лаўрэат Сталінскай прэміі СССР

Пераехаў у Екацярынаслаў (цяпер г. Дняпро) на 
Украіне. Тут атрымаў сярэднюю адукацыю. Тут жа наведваў 
драматычную студыю пры чыгуначнай станцыі Дійовка 
(прыгарад Екацярынаслава, цяпер у складзе г.

У 1927 паступіў і ў 1932 скончыў 
інстытут.

Яго настаўнікам быў Фёдар Крычэўскі 
Украінскай акадэміі мастацтваў, прафесар Кіеўскага мастацкага інстытута, заслужаны 

Пасля заканчэння ВНУ Галубовіч вяртаецца ў Днепрапятроўск. У 1932 працаваў 
плакатнай майстэрні пры Цэнтральным Палацы культуры металургаў 

пасля гадавой паўзы, Кандрацьеў быў прызначаны галоўным 
трэнерам футбольнага клуба «Мінск», у якім прапрацаваў на працягу двух поўных сезонаў. 
З 2018 года ўзначаліў бабруйскую "Белшыну", якая вылецела двума сезонамі раней з 

бабруйчан паставіла перад вядомым трэнерам адзіную 
вяртанне ў эліту. Хатняе паражэнне за тры туры да канца турніру ад 

мазырскай "Славіі" хоць і пакінула гаспадарам мінімальныя шанцы на вяртанне, але, тым 

Пасля гэтага матчу боку «спынілі працоўныя адносіны па дамове бакоў» і 

24 студзеня 2019 года Георгій Пятровіч папоўніў трэнерскі штаб гродзенскага клуба. 

ы Ганаровай граматай Вярхоўнага Савета БССР (1982), Ганаровым 

Георгій Кандрацьеў: "Адну гульню можна выйграць у 
29 марта.

ый рэсурс] : сайт. -
— 12.12.2019.

драцьеў пасля сыходу з 
Рэжым доступу. : 

paslya-sykh/. — Дата 

Кандрацьеў Георгій Пятровіч. Афіцыйны сайт ФК 
https://www.fcneman.by/by/komanda/trenerskij-

110 гадоў таму (1910) нарадзіўся 
Галубовіч Васіль Васілевіч.

Беларускі тэатральны мастак

Васіль Васілевіч Галубовіч (30 снежня (10 студзеня) 
29 снежня1991) —

Заслужаны дзеяч мастацтваў 
Сталінскай прэміі СССР(1952).

Пераехаў у Екацярынаслаў (цяпер г. Дняпро) на 
Украіне. Тут атрымаў сярэднюю адукацыю. Тут жа наведваў 
драматычную студыю пры чыгуначнай станцыі Дійовка 
(прыгарад Екацярынаслава, цяпер у складзе г. Дняпро).

У 1927 паступіў і ў 1932 скончыў Кіеўскі мастацкі 

Яго настаўнікам быў Фёдар Крычэўскі - першы рэктар 
Украінскай акадэміі мастацтваў, прафесар Кіеўскага мастацкага інстытута, заслужаны 

Пасля заканчэння ВНУ Галубовіч вяртаецца ў Днепрапятроўск. У 1932 працаваў 
плакатнай майстэрні пры Цэнтральным Палацы культуры металургаў 

https://be.wikipedia.org/wiki/
https://www.racyja.com/sport/chym
https://be.wikipedia.org/wiki/
https://www.racyja.com/sport/chym-zhyve-georgij-kandratseu-paslya
https://www.fcneman.by/by/komanda/trenerskij
https://www.fcneman.by/by/komanda/trenerskij-


Як тэатральны мастак пачаў працаваць у тэатрах 
тэатры 1933 - 1941). Потым (1943
Маркса). У 1946 - 1958 — галоўны мастак у 

У 1958 - 1962— галоўны мастак 
Рускага драматычнага тэатра БССР

З 1947 выкладчык Алмацінскага мастацкага вучылішча
тэатральна-мастацкага інстытута

У Тэатры імя Я. Купалы
Мележа(1858), «Смерць ваяводы
Талстога(1960).

У Рускім драматычным тэатры БССР
цаліна» паводле М. Шолахава(1963), «
стаўка» К. Губарэвіча (1965), «
(1970), «Птушкі нашай маладосці» 

Таксама аформіў спектаклі ў 
жыцця» Л. Андрэева(1976), «Варвары» 

Сталінская прэмія(1952) за спектакль «
Казахскім драматычным тэатры

1. Галубовіч Васіль Васілевіч
рэдкал. Г. П. Пашкоў [і інш.]. 

2. Галубовіч Васіль Васілевіч
2 т. / рэдкал. Г. П. Пашкоў [і інш.]. 

3. Энцыклапедыя літаратуры i мастацтва Беларусi ў 5

1 лютага 

лётнай школе ГВФ. У арміі са снежня 1940 года. У 1941 годзе скончыў Тамбоўскую 
ваенную авіяцыйную школу лё
інструктарам. У 1943 годзе скончыў Ваеннае авіяцыйнае вучылішча разведчыкаў ВПС 
(горад Дащлеканава, Башкірыя

Удзельнік Вялікай Айчыннай вайны
камандзір звяна 4-га (з чэрвеня 1943 г. 

Як тэатральны мастак пачаў працаваць у тэатрах Днепрапятроўска
41). Потым (1943 - 1946) — у саратаўскіх тэатрах (

галоўны мастак у Казахскім драматычным тэатры
галоўны мастак Тэатра імя Я. Купалы. У 1963

Рускага драматычнага тэатра БССР.
лмацінскага мастацкага вучылішча,у1959

мастацкага інстытута.
Тэатры імя Я. Купалыаформіў спектаклі «Дні нашага нар

Смерць ваяводы» Ю. Славацкага(1959), «Уваскрасенне

Рускім драматычным тэатры БССРстварыў дэкарацыі да спектакляў «
(1963), «Антоній і Клеапатра» У. Шэкспіра

(1965), «Маскарад» М. Лермантава (1966), «Марыя» 
(1970), «Птушкі нашай маладосці» І. Друцэ(1972).

Таксама аформіў спектаклі ў Брэсцкім абласным драматычным тэатры
(1976), «Варвары» М. Горкага(1979).

(1952) за спектакль «Абай» М. А. Аўэзава, пастаўлены на сцэне 
Казахскім драматычным тэатры.

Літаратура:
Галубовіч Васіль Васілевіч // Беларуская энцыклапедыя : у 18 т. / 

рэдкал. Г. П. Пашкоў [і інш.]. — Мн., 1997. — Т. 4. — С. 471.
Галубовіч Васіль Васілевіч // Тэатральная Беларусь : энцыклапедыя : у 

2 т. / рэдкал. Г. П. Пашкоў [і інш.]. — Мн., 2002. — Т. 1. — С. 240.
літаратуры i мастацтва Беларусi ў 5-ці тамах. Т 2, стр.19.

1 лютага – 100 гадоў таму (1920) нарадзіўся 
Лузгін Аляксей Андрэевіч

Герой Савецкага Саюза

Аляксей Андрэевіч Лузгін (
Загараддзе Зарэчна-Талачынскай воласці 
паветаВіцебскай губерні — 10 студзеня
Герой Савецкага Саюза (1946). 

Нарадзіўся 1 лютага1920 года
цяпер Талачынскага раёнаВіцебскай вобласці
1930 жыў у Маскве. У 1936 годзе скончыў 8 класаў 
школы. У 1936-1937 гадах працаваў падсобным рабочым 
на Маскоўскім электромоторном заводзе, у 1937
гадах — нарадчыкам разъяздных брыгад у 1
пасажырскім аддзяленні Кастрычніцкай чыгункі. У 1939 

годзе скончыў Чыгуначны аэраклуб г.Масквы.
У студзені-снежні 1940 года навучаўся ў Тамбоўскай 

лётнай школе ГВФ. У арміі са снежня 1940 года. У 1941 годзе скончыў Тамбоўскую 
ваенную авіяцыйную школу лётчыкаў, да чэрвеня 1942 года быў у ёй лётчыкам
інструктарам. У 1943 годзе скончыў Ваеннае авіяцыйнае вучылішча разведчыкаў ВПС 

Башкірыя).
Вялікай Айчыннай вайны: у красавіку 1943 — маі 1945 

га (з чэрвеня 1943 г. — 98-га гвардзейскага) асобнага разведвальнага 

Днепрапятроўска (ТЮГ, оперным 
у саратаўскіх тэатрах (ТЮГ,тэатр імя К. 

Казахскім драматычным тэатры.
- 1973галоўны мастак 

1959 - 1965—Беларускага 

Дні нашага нараджэння» І. 
Уваскрасенне» паводле Л. 

стварыў дэкарацыі да спектакляў «Узнятая 
У. Шэкспіра(1964), «Галоўная 

(1966), «Марыя» А. Салынскага

Брэсцкім абласным драматычным тэатры: «Дні нашага 

, пастаўлены на сцэне 

// Беларуская энцыклапедыя : у 18 т. / 

// Тэатральная Беларусь : энцыклапедыя : у 
С. 240.

ці тамах. Т 2, стр.19.

100 гадоў таму (1920) нарадзіўся 
Лузгін Аляксей Андрэевіч. 

Герой Савецкага Саюза

Аляксей Андрэевіч Лузгін (1 лютага1920, в. 
Талачынскай воласці Сенненскага 

10 студзеня1977, Масква) —

1920 года ў вёсцы Загараддзе 
Віцебскай вобласці(Беларусь). З 

1930 жыў у Маскве. У 1936 годзе скончыў 8 класаў 
1937 гадах працаваў падсобным рабочым 

на Маскоўскім электромоторном заводзе, у 1937-1939 
нарадчыкам разъяздных брыгад у 1-м Маскоўскім 

пасажырскім аддзяленні Кастрычніцкай чыгункі. У 1939 
годзе скончыў Чыгуначны аэраклуб г.Масквы.

снежні 1940 года навучаўся ў Тамбоўскай 
лётнай школе ГВФ. У арміі са снежня 1940 года. У 1941 годзе скончыў Тамбоўскую 

тчыкаў, да чэрвеня 1942 года быў у ёй лётчыкам-
інструктарам. У 1943 годзе скончыў Ваеннае авіяцыйнае вучылішча разведчыкаў ВПС 

маі 1945 — лётчык і 
га гвардзейскага) асобнага разведвальнага 



авіяцыйнага палка (Цэнтральны і 1-й Украінскі франты). Удзельнічаў у Курскай бітве, 
вызваленні Левабярэжнай Украіны, бітве за Днепр, Корсунь-Шаўчэнкаўскай, Львоўска-
Сандамірскай, Вісла-Одэрскай, Берлінскайі Пражскайаперацыях.

7 сакавіка1944 года яго самалёт быў збіты зенітнай артылерыяй праціўніка ў раёне 
вёскі Шастакова (Кацярынапольскі раён Чаркаскай вобласці, Украіна). Апынуўшыся на 
варожай тэрыторыі, пераапрануўся ў цывільную вопратку і паспрабаваў перайсці лінію 
фронту. Тройчы трапляў у аблавы на грамадзянскае насельніцтва, але ўсе тры разы збягаў. 
У выніку апынуўся ў вёсцы Врадзіеўка (Мікалаеўская вобласць, Украіна), якая 28 
сакавіка1944года была вызвалена нашымі войскамі. Прайшоўшы спецправерку, у канцы 
мая 1944 года вярнуўся ў свой полк.

За час вайны здзейсніў 106 баявых вылетаў на самалётах Пе-2і Пе-3бісна 
аэрафотаразведку ў глыбокі тыл праціўніка, зняў 160 фільмаў, з якіх зманціравана 275 
фотасхем і 450 фотапланшэтаў.

За мужнасць і гераізм, праяўленыя ў баях, Указам Прэзідыума Вярхоўнага Савета 
СССРад 15 мая1946 годагвардыі старшаму лейтэнанту Лузгіну Аляксею Андрэевічу 
прысвоена званне Героя Савецкага Саюзаз уручэннем ордэна Ленінаі медалі «Залатая 
Зорка».

У 1947 годзе скончыў Вышэйшыя афіцэрскія лётна-тактычныя курсы ВПС (горад 
ЛюберцыМаскоўскай вобласці). Пасля вайны працягваў службу ў страявых частках ВПС 
(у Прыкарпацкай, Забайкальскай і Паўночнай ваенных акругах); быў камандзірам звяна, 
намеснікам камандзіра і камандзірам авіяэскадрыллі, намеснікам камандзіраў 
разведвальных авіяпалкоў.

З чэрвеня 1960 г. падпалкоўнікА. А. Лузгін — у запасе.
У лютым-ліпені 1963 года працаваў дырэктарам станцыі дарожнага абслугоўвання, у 

1965-1968 гадах — тэхнікам у Навукова-даследчым інстытуце аўтаматыкі.Жыў у Маскве. 
Памёр 10 студзеня1977года. Пахаваны на Кунцаўскіх могілках у Маскве.

Ўзнагароды: Герой Савецкага Саюза (15.05.1946); ордэн Леніна(15.05.1946); тры 
ордэны Чырвонага Сцяга(15.10.1943; 10.04.1945; 29.05.1945); ордэн Айчыннай вайны 1-й 
ступені(8.04.1944); ордэн Айчыннай вайны 2-й ступені(5.10.1944); ордэн Чырвонай 
Зоркі(30.12.1956); медалі.

Яго імем названа вуліца ў горадзе Талачын.
Яго імем названы самалёт Су-24МР марской авіяцыі Расіі.

Літаратура:
1. Азёрны, С. Іх імёны ў памяці нашай назаўсёды / С. Азёрны // Наша 

Талачыншчына. — 2005. — 30 сак.
2. Аляксей Андрэевіч Лузгін. Вікіпедыя [Электронны рэсурс] : сайт. — Рэжым 

доступу : https://be.wikipedia.org/wiki. — Дата доступу. — 12.12.2019.
3. Герои Советского Союза : Краткий биографический словарь / Пред. ред. 

Коллегии И. Н. Шкадов. — М.: Воениздат, 1987. — Т. 1 / Абаев — Любичев/. — 911 
с. — 100 000 экз. — ISBN отс., Рег. № в РКП87-95382.

4. Журналіст, пісьменнік, баец // Віцебскі рабочы. – 1957. – 9 мая.
5. Лузгін, А. Паветраныя разведчыкі / Аляксей Лузгін // Сцяг Ільіча (Талачын). 

— 1969. — 16 жн.
6. Памяць: Гісторыка-дакументальная хорніка Талачынскага раёна / 

Рэдкал.: І. П. Шамякін (гал. рэд) і інш. — Мн.: БелСЭ. — 654 с. — 20 000 экз. —
ISBN 5-85700-007-6.

7. Скапа, У. Паветраныя рэйды / Уладзімір Скапа // Віцебскі рабочы. — 1970. —
25 лют.

https://be.wikipedia.org/wiki.


4 красавіка 

Оршы ёсць энтузіясты і людзі, адданыя сваёй справе і тыя, 
краязнаўца-аматар Эдуард Нов
якога-гэта гісторыя роднага горада, яго малой радзімы 

Калі вам цікавая жыццё роднага горада, прадстаўленая праз аб'ектыў відэакамеры, 
наведайце сайт http://sites.google.com/site/filmorsha. 
паўнавартасныя фільмы пра гісторыю роднай Оршы, пазнаёміцеся з публіцыстыкай на 
тэму горада, знойдзеце апавяданні аб гарадскіх прадпрыемствах, паглядзіце фрагменты 
фільмаў па тэхніцы бяспекі і ахове працы. Таксама на сайце можна знайсці цікавыя 
відэазамалёўкі пра знакамітых аршанцаў. Аўтар прадставіў на рэсурсе кліпы на вершы В. 
Жытнова, якія прысвечаны гораду на Дняпры. Акрамя гэтага, на старонках сайта вы 
можаце азнаёміцца з відэакліпамі, якія распавядаюць аб паходах аршанскіх краязнаўцаў, 
турыстычных маршрутах. На гэтым сайце вельмі шмат карыснай інфармацыі, толькі 
шкада, што не асвячоны адпачынак у Егіпце кошты.

Стваральнік сайта плануе ў будучыні стварэнне фільма пра вядомых
грамадзян свайго роднага горада. Сайт будзе папаўняцца кожны тыдзень новымі сюжэтамі.

1. Аглядная экскурсія па г. Орша
падзей ; Быліны і легенды Оршы : 6 навэл : (герб, храмы, Кабыляцкая гара, 
мельніца, падземныя хады, баярын "Орша") : фільмы / аўтар Эдуард Навагонскі
[Б. м., 20]. — 2 відэадыска.

2. Цікавую фотагалерэю стварыў Эдуард Навагонскі
сайт. — Рэжым доступу : https://orsha24.by/news/582/
12.12.2019.

3. Рэгіянальны сайт "Фільм
[Электронны рэсур]. 
http://orshagorodmoy.info/news/regionalnyj_sajt_
12.12.2019.

4 красавіка – 70 гадоў таму (1950) нарадзіўся 
Навагонскі Эдуард Эдуардавіч

Беларускі кінарэжысёр
кінааператар,краязна

Аршанскі краязнаўца Эдуард Нав
вядомы як стваральнік краязнаўчых фільмаў
сусветнай павуціне існуе велізарная колькасць самых 
разнастайных сайтаў. Але рэсурсаў, прысвечаных 
роднаму краю, да жаль, не так шмат. Большую частку 

з іх складаюць сайты афіцыйных прадстаўніцтваў, 
камерцыйных арганізацый. Але варта сказаць, што і ў 

Оршы ёсць энтузіясты і людзі, адданыя сваёй справе і тыя, хто любіць родны край. Так, 
аматар Эдуард Новагонскі вырашыў стварыць сайт, асноўнае прызначэнне 

гэта гісторыя роднага горада, яго малой радзімы – Оршы.
Калі вам цікавая жыццё роднага горада, прадстаўленая праз аб'ектыў відэакамеры, 
йце сайт http://sites.google.com/site/filmorsha. Тут вы знойдзеце відэасюжэты і 

паўнавартасныя фільмы пра гісторыю роднай Оршы, пазнаёміцеся з публіцыстыкай на 
тэму горада, знойдзеце апавяданні аб гарадскіх прадпрыемствах, паглядзіце фрагменты 

эхніцы бяспекі і ахове працы. Таксама на сайце можна знайсці цікавыя 
відэазамалёўкі пра знакамітых аршанцаў. Аўтар прадставіў на рэсурсе кліпы на вершы В. 

тнова, якія прысвечаны гораду на Дняпры. Акрамя гэтага, на старонках сайта вы 
ідэакліпамі, якія распавядаюць аб паходах аршанскіх краязнаўцаў, 

турыстычных маршрутах. На гэтым сайце вельмі шмат карыснай інфармацыі, толькі 
шкада, што не асвячоны адпачынак у Егіпце кошты.

Стваральнік сайта плануе ў будучыні стварэнне фільма пра вядомых
грамадзян свайго роднага горада. Сайт будзе папаўняцца кожны тыдзень новымі сюжэтамі.

Літаратура:
Аглядная экскурсія па г. Орша [Відэазапіс] ; Дажынкі —

падзей ; Быліны і легенды Оршы : 6 навэл : (герб, храмы, Кабыляцкая гара, 
мельніца, падземныя хады, баярын "Орша") : фільмы / аўтар Эдуард Навагонскі

Цікавую фотагалерэю стварыў Эдуард Навагонскі [Электронны рэсурс] : 
упу : https://orsha24.by/news/582/. —

Рэгіянальны сайт "Фільм-Орша". Навіны. Гарадскі партал Оршы 
[Электронны рэсур]. — Рэжым доступу. : 
http://orshagorodmoy.info/news/regionalnyj_sajt_film_orsha/. —

0 гадоў таму (1950) нарадзіўся 
Навагонскі Эдуард Эдуардавіч.

Беларускі кінарэжысёр-дакументаліст, 
краязнаўца-аматар 

Аршанскі краязнаўца Эдуард Навагонскі больш 
вядомы як стваральнік краязнаўчых фільмаў. Сёння ў 
сусветнай павуціне існуе велізарная колькасць самых 
разнастайных сайтаў. Але рэсурсаў, прысвечаных 
роднаму краю, да жаль, не так шмат. Большую частку 

з іх складаюць сайты афіцыйных прадстаўніцтваў, 
камерцыйных арганізацый. Але варта сказаць, што і ў 

хто любіць родны край. Так, 
вырашыў стварыць сайт, асноўнае прызначэнне 

Калі вам цікавая жыццё роднага горада, прадстаўленая праз аб'ектыў відэакамеры, 
ут вы знойдзеце відэасюжэты і 

паўнавартасныя фільмы пра гісторыю роднай Оршы, пазнаёміцеся з публіцыстыкай на 
тэму горада, знойдзеце апавяданні аб гарадскіх прадпрыемствах, паглядзіце фрагменты 

эхніцы бяспекі і ахове працы. Таксама на сайце можна знайсці цікавыя 
відэазамалёўкі пра знакамітых аршанцаў. Аўтар прадставіў на рэсурсе кліпы на вершы В. 

тнова, якія прысвечаны гораду на Дняпры. Акрамя гэтага, на старонках сайта вы 
ідэакліпамі, якія распавядаюць аб паходах аршанскіх краязнаўцаў, 

турыстычных маршрутах. На гэтым сайце вельмі шмат карыснай інфармацыі, толькі 

Стваральнік сайта плануе ў будучыні стварэнне фільма пра вядомых і ганаровых 
грамадзян свайго роднага горада. Сайт будзе папаўняцца кожны тыдзень новымі сюжэтамі.

— 2008. Калейдаскоп 
падзей ; Быліны і легенды Оршы : 6 навэл : (герб, храмы, Кабыляцкая гара, 
мельніца, падземныя хады, баярын "Орша") : фільмы / аўтар Эдуард Навагонскі. —

[Электронны рэсурс] : 
Дата доступу. —

Гарадскі партал Оршы 
Рэжым доступу. : —

Дата доступу. —

http://sites.google.com/site/filmorsha.
https://orsha24.by/news/582/
http://orshagorodmoy.info/news/regionalnyj_sajt_
http://sites.google.com/site/filmorsha.
https://orsha24.by/news/582/.
http://orshagorodmoy.info/news/regionalnyj_sajt_film_orsha/.


загадчыка аддзела. 3 1961 у ЦК КПБ: інструктар, загадчык 
сектара (1963 - 1967), загадчык аддзела 
культуры (1975 - 1976). 3 1967 адказны сакратар, у 1973
галоўнага рэдактара Беларускай Савецкай Энцыклапедыі. 3 1991 кіраўнік арганізацыйна
метадычнага цэнтра па выданні гістор
Міністэрстве культуры і друку Рэспублікі Беларусь. Сябра Рады СП Беларусі (з 1991). 
Старшыня Беларускага фонду славянскага пісьменства і славянскіх культур (з 1991). 
Узнагароджаны ордэнам «Знак Пашаны», граматамі Вярхоў
Савета УССР, медалём Ф. Скарыны, іншымі медалямі.

Творчы почырк А. Петрашкевіча як публіцыста, фельетаніста і сатырыка пачаў 
складвацца ў 50-я гады (першыя публікацыі ў рэспубліканскім друку датуюцца 1954). 
Пільнае вока, добры стыль, трапнае слова вылучалі яго праблемныя публікацыі.

Першы мастацкітвор —
нарадзілася камедыя «Адкуль грэх» (1970, пастаўлена Беларускім тэатрам імя Я. Купалы).

«Праблемы веку» (алкагалізм, бюракра
прыроды і эрозія маральных устояў грамадства) раскрывае ў драмах «Трывога» (1974, 
пастаўлена Беларускім тэатрам імя Я. Коласа, іншымі тэатрамі на Беларусі і за яе межамі), 
«Соль» (1981, ставілася Рускім драматычным тэа
сатырычных камедыях «Злыдзень» (1974, пастаўлена Магілёўскім абласным тэатрам 
драмы і камедыі) і «Укралі кодэкс» (1976, ставілася ў Гомельскім абласным драматычным 
тэатры, у тэатрах Віцебска, Брэста, Харкава і інш.).

Распрацоўвае гістарычную тэматыку. П'еса «Напісанае застаецца» (1979, пастаўлена 
ў Беларускім тэатры імя Я. Купалы і ў Гродне) пра Ф. Скарыну. У ёй услаўляецца сіла 
слова, бескампраміснасць, вернасць сваім перакананням, любоў да роднага краю, народа, 
мовы.У трагедыі «Русь Кіеўская» («Гора і слава», 1982, пастаўлена Крымскім рускім 
драматычным тэатрам) асвятляецца перыяд хрышчэння Русі, паказваецца трагізм і 
непазбежнасць рашучай ломкі старых устояў і звычаяў.

Аўтар драмы «Мост упоперак ракі» (1986), п'есы
сон» (1987).Гістарычная хроніка «Змова» (напісана ў 1983, ставілася ў Крымскім тэатры) 
прысвечана падзеям Кастрычніка.

У гэты ж час працаваў і над п'есай «Мой друг, Вялікі Чалавек» (напісана ў 1984
1985). Гэта даследаванне складаных 
радыё па п'есе пастаўлены спектакль.

А. Петрашкевіч звяртаецца і да тэмы Вялікай Айчыннай вайны і партызанскага руху 
(трагедыя «Злавеснае рэха», 1984, пастаўлена Магілёўскім абласным тэатрам драмы і 

1 мая – 90 гадоў таму (1930) нарадзіўся 
Петрашкевіч Алесь (Аляксандр 

Лявонцьевіч).Пісьменнік, драматург, публіцыст

Нарадзіўся 01.05.1930 г. у в. Пярэвалачня 
Талачынскага раёна ў сялянскай сям'і. Маці,
Іванаўна Макарэнка, была вядомай
льнаводкай, бацька, Лявонцій Іванавіч,патомным дойлідам 
(загінуў у 1941). Да пачатку Вялікай Айчыннай вайны А. 
Петрашкевіч скончыў 3 класы пачатковай школы. У 1948 
г. скончыў Забалоцкую сямігадовую, у 
Коханаўскую сярэднюю школу. У 1955 скончыў БДУ, 
атрымаў дыплом юрыста. 3 1954 працаваў у ЦК ЛКСМБ 

інструктарам, загадчыкам лектарскай групы, намеснікам 
загадчыка аддзела. 3 1961 у ЦК КПБ: інструктар, загадчык 

67), загадчык аддзела культуры (1976 -1979). Рэктар Мінскага інстытута 
76). 3 1967 адказны сакратар, у 1973 - 1975 і ў 1979

галоўнага рэдактара Беларускай Савецкай Энцыклапедыі. 3 1991 кіраўнік арганізацыйна
метадычнага цэнтра па выданні гісторыка-дакументальных Хронік Памяці пры 
Міністэрстве культуры і друку Рэспублікі Беларусь. Сябра Рады СП Беларусі (з 1991). 
Старшыня Беларускага фонду славянскага пісьменства і славянскіх культур (з 1991). 
Узнагароджаны ордэнам «Знак Пашаны», граматамі Вярхоўнага Савета БССР і Вярхоўнага 
Савета УССР, медалём Ф. Скарыны, іншымі медалямі.

Творчы почырк А. Петрашкевіча як публіцыста, фельетаніста і сатырыка пачаў 
я гады (першыя публікацыі ў рэспубліканскім друку датуюцца 1954). 

стыль, трапнае слова вылучалі яго праблемныя публікацыі.
сатырычнае апавяданне «Кары егіпецкія», з якога потым 

нарадзілася камедыя «Адкуль грэх» (1970, пастаўлена Беларускім тэатрам імя Я. Купалы).
«Праблемы веку» (алкагалізм, бюракратызацыя апарата кіравання, разбурэнне 

прыроды і эрозія маральных устояў грамадства) раскрывае ў драмах «Трывога» (1974, 
пастаўлена Беларускім тэатрам імя Я. Коласа, іншымі тэатрамі на Беларусі і за яе межамі), 
«Соль» (1981, ставілася Рускім драматычным тэатрам БССР, у тэатрах Украіны), 
сатырычных камедыях «Злыдзень» (1974, пастаўлена Магілёўскім абласным тэатрам 
драмы і камедыі) і «Укралі кодэкс» (1976, ставілася ў Гомельскім абласным драматычным 
тэатры, у тэатрах Віцебска, Брэста, Харкава і інш.).

ўвае гістарычную тэматыку. П'еса «Напісанае застаецца» (1979, пастаўлена 
ў Беларускім тэатры імя Я. Купалы і ў Гродне) пра Ф. Скарыну. У ёй услаўляецца сіла 
слова, бескампраміснасць, вернасць сваім перакананням, любоў да роднага краю, народа, 

ыі «Русь Кіеўская» («Гора і слава», 1982, пастаўлена Крымскім рускім 
драматычным тэатрам) асвятляецца перыяд хрышчэння Русі, паказваецца трагізм і 
непазбежнасць рашучай ломкі старых устояў і звычаяў.

Аўтар драмы «Мост упоперак ракі» (1986), п'есы-фантасмагорыі «Куды ноч, туды 
сон» (1987).Гістарычная хроніка «Змова» (напісана ў 1983, ставілася ў Крымскім тэатры) 
прысвечана падзеям Кастрычніка.

У гэты ж час працаваў і над п'есай «Мой друг, Вялікі Чалавек» (напісана ў 1984
85). Гэта даследаванне складаных адносін У. Леніна і М. Горкага. У 1987 на беларускім 

радыё па п'есе пастаўлены спектакль.
А. Петрашкевіч звяртаецца і да тэмы Вялікай Айчыннай вайны і партызанскага руху 

(трагедыя «Злавеснае рэха», 1984, пастаўлена Магілёўскім абласным тэатрам драмы і 

0 гадоў таму (1930) нарадзіўся 
Петрашкевіч Алесь (Аляксандр 

ісьменнік, драматург, публіцыст

арадзіўся 01.05.1930 г. у в. Пярэвалачня 
Талачынскага раёна ў сялянскай сям'і. Маці, Мар'я 
Іванаўна Макарэнка, была вядомайна Талачыншчыне 
льнаводкай, бацька, Лявонцій Іванавіч,патомным дойлідам 
(загінуў у 1941). Да пачатку Вялікай Айчыннай вайны А. 
Петрашкевіч скончыў 3 класы пачатковай школы. У 1948 
г. скончыў Забалоцкую сямігадовую, у 1951 —
Коханаўскую сярэднюю школу. У 1955 скончыў БДУ, 
атрымаў дыплом юрыста. 3 1954 працаваў у ЦК ЛКСМБ 

інструктарам, загадчыкам лектарскай групы, намеснікам 
загадчыка аддзела. 3 1961 у ЦК КПБ: інструктар, загадчык 

9). Рэктар Мінскага інстытута 
75 і ў 1979 -1991 намеснік 

галоўнага рэдактара Беларускай Савецкай Энцыклапедыі. 3 1991 кіраўнік арганізацыйна-
дакументальных Хронік Памяці пры 

Міністэрстве культуры і друку Рэспублікі Беларусь. Сябра Рады СП Беларусі (з 1991). 
Старшыня Беларускага фонду славянскага пісьменства і славянскіх культур (з 1991). 

нага Савета БССР і Вярхоўнага 

Творчы почырк А. Петрашкевіча як публіцыста, фельетаніста і сатырыка пачаў 
я гады (першыя публікацыі ў рэспубліканскім друку датуюцца 1954). 

стыль, трапнае слова вылучалі яго праблемныя публікацыі.
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паставіў у многім біяграфічную драму «У спадчыну 
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Творам драматурга ўласцівы публіцыстычнасць, сцэнічнасць, дынамізм сюжэта, 
вострая інтрыга, дакладнасць моўнай харак
гумару са з'едлівай сатырай.Выступае ў друку з фельетонамі і публіцыстычнымі 
артыкуламі. Піша пад псеўданімамі Алесь Аляксееў, Алесь Тутэйшы, родители Алексеевы, 
Алесь Шпак.
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веснік», загадчык кафедры журналістыкі І
(Мінск). У 1986 годзе выконваў дзяржаўнае заданне падчас ліквідацыінаступстваў аварыі 
на Чарнобыльскай АЭС.

Даследваў гісторыю Беларусі 
бел. журналістыка. Аўтар гістарычных нарысаў пра 
Смоліча, А. Чарвякова і інш., манаграфій ікніг публіцыстыкі, сааўтар каля 10 калектыўных 
зборнікаў публіцыстыкі.  Апублікаваў звыш 250 навуковых і гістарычна

Кандыдат гістарычных навук (1987), дацэнт. Лаўрэат Дзяржаўнай прэміі Рэспублікі 
Беларусь (1994), прэміі Саюза журналістаў Беларусі (1993), пераможца шматлікіх 
усесаюзных і рэспубліканскіх творчых конкурсаў. Выдатнік друку Беларусі.
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жнацыянальных зносін, пытанні 
віча, Дз. Прышчэпава, А. 

А. Чарвякова і інш., манаграфій ікніг публіцыстыкі, сааўтар каля 10 калектыўных 
Апублікаваў звыш 250 навуковых і гістарычна-даследчых прац.

Кандыдат гістарычных навук (1987), дацэнт. Лаўрэат Дзяржаўнай прэміі Рэспублікі 
Беларусь (1994), прэміі Саюза журналістаў Беларусі (1993), пераможца шматлікіх 
усесаюзных і рэспубліканскіх творчых конкурсаў. Выдатнік друку Беларусі.

І калега, і сябар, і добры настаўнік / Віктар Бірукоў // Наша 

Анатолий Фёдорович // Республика Беларусь: Энциклопедия: 
— С. 282.

Айчыны верныя сыны: гістарычныя нарысы / Анатоль 
Мінск: Дзяржаўнае 

Дзеля гэтага варта жыць: публіцыстыка, дыялогі, эсэ / 
Мінск: Дзяржаўнае 

Мінск: Літаратура і 

Сто асоб беларускай гісторыі: гістарычныя партрэты / 
Мінск: Літаратура і Мастацтва, 

10 кастрычніка 90 гадоў таму (1930) нарадзіўся 
Анатоль Антонавіч.

урналіст, краязнаўца, кінарэжысёр

Нарадзіўся 13.10.1930 г. у в. Парэчча Талачынскага 
раёна. Скончыў Мінскую вышэйшую партыйную школу (1963 
г.). Настаўнікамі ў краязнаўстве лічыць А. Мальдзіса, У. 

Іпатаву, К. Тарасава, Е. 

Член Саюза журналістаў, краязнавец-даследчык, 
кінадакументаліст, гісторыёграф. Аўтар кіналетапісу 
талачынскага края. Лаўрэат і дыпламант многіх 

конкурсаў. Разам з калегамі з Мінска 
м Міжнародным кангрэсе 

Аўтар даследаванняў па гісторыі Талачынскага раёна. Удзельнічаў у стварэнні кнігі 
“Памяць”. Сааўтар і аўтар 13 кніг, больш за 300 публікацый, 100 дакументальных фільмаў. 
Занесены ў міжнародную энцыклапедыю «Кто есть кто в Республике Беларусь» (2009). 



1. Антонаў, А. Кінааматар
Талачыншчына. — 2013. — 12 чэрв. 

2. Бірукоў, В. Краязнаўца, кінарэжысёр, журналіст / Віктар Бірукоў // Віцебскі 
рабочы. — 2000. — 12 кастр.

3. Бірукоў, В. Слова пра Талачыншчыну і яе людзей / Віктар Бірукоў // Наша 
Талачыншчына. — 2011. — 7 мая. 

4. Королёв, М. Архивист времени / Михаил Королёв // Наша Талачыншчына. 
— 2013. — 12 студз. — С. 3. 

5. Кузьмич, О. Призвание 
Талачыншчына. — 2010. — 3 ліст. 

6. Мазур, А. Летапісе
2005. — 9 чэрв.

7.Маліноўскі, М. З берагоў Друці да ракі Мышанка / М. Маліноўскі. 
Баранавічы, 2008.

8. Петрашкевіч, А. Стан яго душы / Алесь Петрашкевіч // Віцебскі рабочы. 
2005. — 18 кастр.

9. Угрынскі, М. Створанае застаецца / М. Угрынскі // Культура. 
8—14 кастр. — С. 12.

10. Шалахоўскі, А. Ён піша гісторыю Талачына / Аляксей Шалахоўскі // ЛіМ. 
— 2006. — 14 ліп. — С. 12.

11. Шнейдер Анатолий Антонович // Кто есть Кто в Республике Бела
под ред. И.В. Чекалова.— Мн.: Энциклопедикс, 2009. 

19 кастрычніка

не адзіны ў рэспубліцы) па крупінках стане адраджаць у сваёй творчасці. І ў апошнія 
хвіліны жыцця рукі майстра былі ў гліне... пакінуў «вакантным» сваё працоўнае месца 
носьбіт і натхняльнік нацыянальнай культуры, Палескі «Містэр эк
мастака ў газеце «Культура» два гады таму адзін з яе карэспандэнтаў, для сваіх вучняў, з 
якімі дзяліўся творчымі сакрэтамі ў гуртку «Жывая гліна " пры Цэнтры дзіцячай творчасці. 
Каб на Палессі гліна "не памерла", цяпер уся надзея на іх.
ўвекавечылася імя майстра, працягнуліся яго ідэі, ўвасобіліся нерэалізаваныя планы і 
мары.

Высокае званне "Народны майстар Рэспублікі Беларусь" яму было прысвоена ў 2005 
годзе. На жаль, неажыццёўленай марай скульптара засталас
належнымі ганчару ўмовамі для працы. У яго была маса планаў і задумак, якім не 
наканавана ўвасобіцца ў жыццё.

Кінааматар-летапісец / Аляксей Антонаў // Наша 
12 чэрв. — С. 3. — (Чалавек і яго справа).

Краязнаўца, кінарэжысёр, журналіст / Віктар Бірукоў // Віцебскі 
12 кастр.
Слова пра Талачыншчыну і яе людзей / Віктар Бірукоў // Наша 

7 мая. — С. 11.
Архивист времени / Михаил Королёв // Наша Талачыншчына. 

С. 3. — (Личность: штрихи к портрету).
Призвание – гражданин / Ольга Кузьмич // Наша 

3 ліст. — С. 4. — (Юбилей).
Летапісец роднага краю / Алесь Мазур // Народнае слова. 

берагоў Друці да ракі Мышанка / М. Маліноўскі. 

Стан яго душы / Алесь Петрашкевіч // Віцебскі рабочы. 

Створанае застаецца / М. Угрынскі // Культура. 

Ён піша гісторыю Талачына / Аляксей Шалахоўскі // ЛіМ. 

Анатолий Антонович // Кто есть Кто в Республике Бела
Мн.: Энциклопедикс, 2009. — С. 266—

19 кастрычніка– 70 гадоў таму (1950) нарадзіўся 
Васкоўскі Міхаіл Васілевіч

Беларускі народны майстар

Упершыню ён сустрэўся з 
дзіцячыя гады на адной з кірмашоў Талачынскага 
раёна Віцебскай вобласці, куды яго прывёз 
дзядуля.

Нарадзіўся ў 1950 годзе ў вёсцы Ільінка
Талачынскага раёна Віцебскай вобласці

"захварэў" мастацтвам Ганчара, убачыўшы тую 
самую "задымленую кераміку", якую пазней (ці ледзь 

не адзіны ў рэспубліцы) па крупінках стане адраджаць у сваёй творчасці. І ў апошнія 
хвіліны жыцця рукі майстра былі ў гліне... пакінуў «вакантным» сваё працоўнае месца 
носьбіт і натхняльнік нацыянальнай культуры, Палескі «Містэр эк
мастака ў газеце «Культура» два гады таму адзін з яе карэспандэнтаў, для сваіх вучняў, з 
якімі дзяліўся творчымі сакрэтамі ў гуртку «Жывая гліна " пры Цэнтры дзіцячай творчасці. 
Каб на Палессі гліна "не памерла", цяпер уся надзея на іх. Як і тое, каб у іх творчасці 
ўвекавечылася імя майстра, працягнуліся яго ідэі, ўвасобіліся нерэалізаваныя планы і 

Высокае званне "Народны майстар Рэспублікі Беларусь" яму было прысвоена ў 2005 
годзе. На жаль, неажыццёўленай марай скульптара засталася годная майстэрня з 
належнымі ганчару ўмовамі для працы. У яго была маса планаў і задумак, якім не 
наканавана ўвасобіцца ў жыццё.

летапісец / Аляксей Антонаў // Наша 
(Чалавек і яго справа).

Краязнаўца, кінарэжысёр, журналіст / Віктар Бірукоў // Віцебскі 

Слова пра Талачыншчыну і яе людзей / Віктар Бірукоў // Наша 

Архивист времени / Михаил Королёв // Наша Талачыншчына. 

гражданин / Ольга Кузьмич // Наша 

ц роднага краю / Алесь Мазур // Народнае слова. —

берагоў Друці да ракі Мышанка / М. Маліноўскі. —

Стан яго душы / Алесь Петрашкевіч // Віцебскі рабочы. —

Створанае застаецца / М. Угрынскі // Культура. — 2005. —

Ён піша гісторыю Талачына / Аляксей Шалахоўскі // ЛіМ. 

Анатолий Антонович // Кто есть Кто в Республике Беларусь / 
—267.

гадоў таму (1950) нарадзіўся 
Васкоўскі Міхаіл Васілевіч.

еларускі народны майстар-кераміст

Упершыню ён сустрэўся з керамікай у 
дзіцячыя гады на адной з кірмашоў Талачынскага 
раёна Віцебскай вобласці, куды яго прывёз 

1950 годзе ў вёсцы Ільінка
скай вобласці. Там і 

"захварэў" мастацтвам Ганчара, убачыўшы тую 
", якую пазней (ці ледзь 

не адзіны ў рэспубліцы) па крупінках стане адраджаць у сваёй творчасці. І ў апошнія 
хвіліны жыцця рукі майстра былі ў гліне... пакінуў «вакантным» сваё працоўнае месца 
носьбіт і натхняльнік нацыянальнай культуры, Палескі «Містэр эксклюзіў», як назваў 
мастака ў газеце «Культура» два гады таму адзін з яе карэспандэнтаў, для сваіх вучняў, з 
якімі дзяліўся творчымі сакрэтамі ў гуртку «Жывая гліна " пры Цэнтры дзіцячай творчасці. 

Як і тое, каб у іх творчасці 
ўвекавечылася імя майстра, працягнуліся яго ідэі, ўвасобіліся нерэалізаваныя планы і 

Высокае званне "Народны майстар Рэспублікі Беларусь" яму было прысвоена ў 2005 
я годная майстэрня з 

належнымі ганчару ўмовамі для працы. У яго была маса планаў і задумак, якім не 



Керамічныя скульптуры Васкоўскага зачароўваюць і ўражваюць, напіхваюць на 
роздумы і ўспаміны. Каля іх спыняюцца мінакі, здзіў
на памяць, захапляюцца іх непаўторнасцю. Скульптура
таленавітага майстра, якая з'явілася ў апошнія дзесяць гадоў яго творчай дзейнасці.

Памёр Міхаіл Васільевіч у 2012 годзе.

1. Анисимова, Т.Творил в Мозыре Мастер / Тамара Анисимова // Жыццё 
Палесся. Мазыр. — 2012. —

2. Полесский характер и типаж. Выставка работ Михаила Васковского
[Электронный ресурс] : сайт. 
xarakter-i-tipazh-vystavka-rabot

Васіль Карлавіч Цімафееў
https://tolochin.moy.su/news/2010

Нарадзіўся ў 1925 годзе ў в. Зялёная Талачынскага раёна ў 
сялянскай сям’і. З 1940 года трактарыст, з 1945 г. 
брыгадзір трактарнай брыгады 
Героя Сацыялістычнай Працы прысвоена ў 1958 годзе за 
дасягненні ў развіцці сельскагаспадарчай вытворчасці. 
Узнагароджаны ордэнам Леніна, медалямі.

1. Барадаўка Іван Міхайлавіч // Беларуская Савецкая энцыклапедыя: у 12 т. / 
рэдкал. П.У. Броўка [і інш.]. —

2. Сузін, Л. Зямля яго —
— С. 4—5.

3. Сузін, Л. Пагавары са мною, поле ! / Л. 

Керамічныя скульптуры Васкоўскага зачароўваюць і ўражваюць, напіхваюць на 
роздумы і ўспаміны. Каля іх спыняюцца мінакі, здзіўленыя і захопленыя, фатаграфуюцца 
на памяць, захапляюцца іх непаўторнасцю. Скульптура-гэта адна з яркіх граняў 
таленавітага майстра, якая з'явілася ў апошнія дзесяць гадоў яго творчай дзейнасці.

Памёр Міхаіл Васільевіч у 2012 годзе.

Літаратура:
Творил в Мозыре Мастер / Тамара Анисимова // Жыццё 

5 мая.
Полесский характер и типаж. Выставка работ Михаила Васковского

сайт. — Режим доступа : https://tkm.by/2013/12/polesskij
rabot-mixaila-vaskovskogo/. — Дата доступа : 12.12.2019.

65 гадоў таму (1955) нарадзіўся Цімафееў Васіль 
Карлавіч,ураджэнец в. Звянячы

Жывапісец

Васіль Карлавіч Цімафееў працуе 
выкладчыкам Каханоўскай дзіцячай мастацкай 
школы. Жывапісам захапляецца даўно. Яго 
карціны выстаўляліся ў Талачыне, Оршы, 
Віцебску.

Літаратура:
Васіль Карлавіч Цімафееў[Электронны рэсурс] : сайт. —

https://tolochin.moy.su/news/2010-08-21-48. — Дата доступу. — 11.12.2012.

95 гадоў таму (1925) нарадзіўся Барадаўка
Іван Міхайлавіч.

Герой Сацыялістычнай Працы

Нарадзіўся ў 1925 годзе ў в. Зялёная Талачынскага раёна ў 
сялянскай сям’і. З 1940 года трактарыст, з 1945 г. 
брыгадзір трактарнай брыгады Талачынскай МТС. Званне 
Героя Сацыялістычнай Працы прысвоена ў 1958 годзе за 
дасягненні ў развіцці сельскагаспадарчай вытворчасці. 
Узнагароджаны ордэнам Леніна, медалямі.

Літаратура:
Іван Міхайлавіч // Беларуская Савецкая энцыклапедыя: у 12 т. / 

рэдкал. П.У. Броўка [і інш.]. — Мн., 1973. — Т. 2. — С. 132.
— лёс яго : нарыс / Л. Сузін // Беларусь 

Пагавары са мною, поле ! / Л. Сузін // Звязда. —

Керамічныя скульптуры Васкоўскага зачароўваюць і ўражваюць, напіхваюць на 
леныя і захопленыя, фатаграфуюцца 

гэта адна з яркіх граняў 
таленавітага майстра, якая з'явілася ў апошнія дзесяць гадоў яго творчай дзейнасці.

Творил в Мозыре Мастер / Тамара Анисимова // Жыццё 

Полесский характер и типаж. Выставка работ Михаила Васковского
https://tkm.by/2013/12/polesskij-

Дата доступа : 12.12.2019.

65 гадоў таму (1955) нарадзіўся Цімафееў Васіль 
ураджэнец в. Звянячы.

Жывапісец

Васіль Карлавіч Цімафееў працуе 
Каханоўскай дзіцячай мастацкай 

школы. Жывапісам захапляецца даўно. Яго 
карціны выстаўляліся ў Талачыне, Оршы, 

— Рэжым доступу. —
11.12.2012.

зіўся Барадаўка

Герой Сацыялістычнай Працы

Нарадзіўся ў 1925 годзе ў в. Зялёная Талачынскага раёна ў 
сялянскай сям’і. З 1940 года трактарыст, з 1945 г. 

Талачынскай МТС. Званне 
Героя Сацыялістычнай Працы прысвоена ў 1958 годзе за 
дасягненні ў развіцці сельскагаспадарчай вытворчасці. 
Узнагароджаны ордэнам Леніна, медалямі.

Іван Міхайлавіч // Беларуская Савецкая энцыклапедыя: у 12 т. / 

лёс яго : нарыс / Л. Сузін // Беларусь — 1973. — №3. 

— 1982. — 10 кастр.

https://tolochin.moy.su/news/2010
https://tkm.by/2013/12/polesskij
https://tolochin.moy.su/news/2010-08-21-48.
https://tkm.by/2013/12/polesskij-
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