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В Софийском соборе. 
Мы – в центре истории, 

Она – вокруг нас. 
Вот «стены», которые – 
Безмолвный рассказ, 

Поведают всем 
О былых временах... 

И веет от стен, 
Что стояли в веках, 
Силой и холодом, 
Мощью и славой. 

Здесь юность и молодость 
Нашей державы. 

Б. Аронина. 
 
975 год     з пачатку княжання ў Полацку Ізяслава Брачыславіча (? – 

1101), князя полацкага (1044-1101). 
890 год      з дня высылкі ў Візантыю полацкіх князёў. 
780 год     таму вянчалася полацкая князёўна Параскева з 

Аляксандрам Яраславічам (Аляксандрам Неўскім). 
755 год      таму быў заключаны дагавор Полацка з Рыгаю (1264). 
515 год      з дня ўтварэння Полацкага ваяводства (1504) 
440 гадоў     з дня захопу Полацка войскамі Стэфана Баторыя, які 

вырашыў ператварыць горад у бастыён каталіцызму (1579). 
385 год    з дня нараджэння Сімяона Полацкага (1629-1680),  

грамадскага і царкоўнага дзеяча, педагога, пісьменніка і 
публіцыста.  

285 год   з дня нараджэння Іраклія Лісоўскага (1734-1809), уніяцкага 
царкоўнага дзеяча, ураджэнца Полацкага раёна. 

225 год    з дня нараджэння Яна Баршчэўскага (1794-11.03.1851), бел. 
і польск. пісьменніка.  

180 год   з дня прыняцця Царкоўным саборам (1839)  у Полацку акта  
аб ліквідацыі Уніі. 

145 год    з дня нараджэння Андрэя Фаміча Суліма-Самойлы (1874-
1933), вучонага-гігіеніста, ураджэнца г. Полацка. 

115 год      таму назад у Полацку пражывала 23665 жыхароў. 
110 год     з дня нараджэння Івана Епіфанавіча Аляксеева (1909-1943), 

Героя Савецкага Саюза, ураджэнца в. Узніцы Полацкага 
раёна. 

115 год    з дня нараджэння Уладзіміра Канстанцінавіча Сарокіна 
(1914-1997), кампазітара, ураджэнца г. Полацка. 
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100 год    з дня адкрыцця Полацкай гарадской бібліятэкі імя Ф. 
Скарыны (1919). 

95 год      з дня ўтварэння Полацкай акругі (1924). 
80 год    з дня адкрыцця Дома афіцэраў (1939). 
45 год    з дня адкрыцця помніка Ф. Скарыне  на скрыжаванні пр. К. 

Маркса і  вул. Гогаля (1974). 
40 год      з дня адкрыцця СШ №11 (1979). 
30 год    з дня заснавання ўзорнага ансамбля народнай музыкі 

“Таўкачыкі” (1989) Полацкай дзіцячай школы мастацтваў. 
30 год      з дня адкрыцця помніка 23-м воінам-гвардзейцам. 
20 год       з дня  падпісання дагавора аб садружнасці Полацка і 

Электрасталі. 
 
 
6 студзеня   170 год з дня нараджэння Васіля Іванавіча Сямеўскага 

(1849 г. Полацк – 04.10.1916), гісторыка, эканаміста. 
8 студзеня   95 год з дня нараджэння (1924-2015) Алеся Савіцкага 

(Аляксандра Ануфрыевіча), беларускага пісьменніка, 
ураджэнца г. Полацка. 

15 лютага   60 год з дня нараджэння Пятра Васільевіча Васючэнкі 
(н.1959, Полацк), беларускага празаіка, крытыка. 

17 лютага   100 год з дня нараджэння Тамары Нікандраўны Кулакоўскай 
(1919-1986), беларускага вучонага ў галіне глебазнаўства і 
аграхіміі, ураджэнкі г. Полацка. 

25 сакавіка   25 год з дня адкрыцця Музея – бібліятэкі Сімяона Полацкага 
(1994). 

29 сакавіка   100 год з дня адкрыцця Дзіцячай школы мастацтваў 
(музычнай школы). 

15 красавіка   230 год таму адчыніла дзверы Полацкае галоўнае народнае 
вучылішча (1789). 

14 мая   205 год з дня нараджэння Каятана Андрэевіча Касовіча 
(1814, г. Полацк – 1883), вучонага ў галіне ўсходазнаўства, 
аднаго з першых санскрытолагаў Расіі. 

26 мая  70 год з дня нараджэння Аркадзя Цімафеевіча Караткова 
(1939), беларускага  архітэктара. 

4 ліпеня  75 год з дня вызвалення войскамі 1-га  Прыбалтыйскага 
фронту г. Полацка (1944). 

1 жніўня  175 год  з дня адкрыцця Спаса-Еўфрасіннеўскага жаночага 
епархіяльнага вучылішча пры Спаса-Еўфрасіннеўскім 
манастыры для дзяцей святараў і пераважна сірот (1844) 

20 жніўня  105 год  таму пачаліся заняткі ў Полацкай мужчынскай 
гімназіі. 
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4 верасня  160 год з дня нараджэння Браніслава Ігнатавіча Эпімах–
Шыпілы (1859, в. Будзькаўшчына Полацкага раёна – 
06.06.1934), выдавец, мовазнавец. 

20 верасня  75 год з дня ўтварэння Полацкай вобласці (1944). 
11 лістапада  20 год таму быў арганізаваны рэспубліканскі ландшафтны 

заказнік  “Каз’янскі” (1999). 
24 лістапада   65 год  з дня нараджэння Алега  Іванавіча Ладзісава (1954), 

беларускага мастака. 
19 снежня  100 год  з дня нараджэння Мікалая Макаравіча Пятрэнкі 

(1919-1997), беларускага дзеяча, самадзейнага мастака, 
кампазітара, педагога. 

21 снежня  65 год  з дня нараджэння Анатоля Сцяпанавіча Ізаіткі  (1954, 
г. Полацк – 2014), мастака-жывапісца. 

21 снежня  70 год з дня нараджэння Аляксандра Пятровіча Ступеня (н. 
1949), беларускага мастака. 

28 снежня 60 год з дня нараджэння Галіны Сцяпанаўны Васільевай (н. 
1959, г. Полацк), беларускай мастачкі.  

  
 
975 год       з пачатку княжання ў Полацку Усяслава Брачыславіча (? – 

 1101). 
У гэтым годзе спаўняецца 975 год з дня пачатку княжання ў Полацкім 

княстве князя Усяслава Брачыслававіча, за мудрасць і ўдаласць празванага 
Чарадзеем. Аб памяці легендарнага князя- ваяра, абаронцы Полацкай зямлі 
ад захопнікаў, славутага будаўніка Святой Сафіі, сведчаць старонкі 
старажытных летапісаў, вершаваныя радкі “Слова аб палку Ігаравым”. 
Нагадаем пра  подзвігі князя Усяслава.  
 …Усяслаў узводзіў храм у гонар святой Сафіі, каб сказаць свету пра 
роўнасць Полацка з Ноўгарадам і Кіевам, дзе такія саборы з’явіліся трохі 
раней. Галоўны сабор Полацкай зямлі мусіў стаць сімвалам адзінства і 
аднадумства ўсіх жыхароў княства. Яго будавалі усей грамадой… 
 …З рашучасці ды імклівасці дзеянняў Усяслава-ваяра можна толькі 
дзівіцца. Не паспеў праехаць пераможцам па наўгародскіх вуліцах, як на 
пачатку 1067 года вырушыў на Навагародак. Палачанаў вяла зорка ўдачы. 
Яны выбілі з Навагародка кіеўскую дружыну і заявілі пра свае правы на 
літоўскія землі.Такая перамога ўстрывожыла трох сыноў Яраслава Мудрага і 
яны наважылі пераняць Чарадзея на шляху дадому. Усяслаў не мог 
дазволіць прарвацца ў глыбіню сваей краіны. З сакавіка войскі полацкага 
князя сышліся паблізу спаленага Менску на Нямізе.Усяслаў хоць і дарагой 
цаной, але абараніў сваю дзяржаву. 
 …У 1077 годзе на Полацк пайшоў вядомы ў гісторыі Уладзімір 
Манамах. Ласы кавалак  



Інфармацыйна-бібліяграфічны аддзел 
Цэнтральная бібліятэка імя Ф. Скарыны 
ДУК “Полацкая РЦБС” 5 
 

быў не па зубах, і у наступным 1078 годзе Манамах сабраў дружыны ўсіх 
паўдневых князеў, паклікаўшы на дапамогу палавецкую арду. Полацк 
выстаяў.  
 …Пакуль ворагі скрыгаталі зубамі і выкрывалі будаўніка Сафіі ў 
бязбожнасці, крывіцкая зямля дасягнула вяршыні сваей магутнасці. Абшарам  
Полацкае княства было роўнае такім, як герцагства Баварыя ці каралеўства. 
 …Ніхто на зямлі не вечны, час Божага суда падыйшоў да Усяслава ў 
1101 годзе.  
 … У 2007 годзе адбылося ўрачыстае адкрыцце помніка Усяславу 
Брачыслававічу. 
 
 Беларусь. – Мінск, 1995. – С. 723.           
 Масляніцына, І. А. Усяслаў Брачыславіч (Чарадзей), князь Полацкі / 

І. А. Масляніцына // Асветнікі зямлі беларускай. – Мінск, 2006. – С. 442-
443. 

 Валадар Полацкай зямлі : [Усяслаў Чарадзей] // Полацкі веснік. – 2007. 
– 27 красавіка. – С. 2. 

 Час Усяслава Чарадзея // Полацкі веснік. – 1994. – 23 верасня. – С. 2. 
 https://ru.wikipedia.org/wiki/Всеслав_Брячиславич – Википедия 

 
890 год   з дня высылкі ў Візантыю полацкіх князёў. 
 
780 год   таму  вянчалася полацкая князёўна Параскева з Аляксандрам 
Яраславічам (Аляксандрам Неўскім). 
 
 Вершинский, А. Вольны быть вместе. Часть 1. Венчание на союз : (760 

лет назад, в 1239 год Александр Ярославич, князь новгородский, 
дмитровский и тверской (прозванный позже Невским), заключил 
союзный договор с полоцким князем Брячиславом, скрепленный 
женитьбой на его дочери Александре)  / А. Вершинский // Техника-
молодёжи. – 1999. – № 2. 

 
755 год  таму  быў заключаны дагавор Полацка з Рыгаю (1264). 
 
515 год  – з дня ўтварэння Полацкага ваяводства (1504). 
 
        Як сведчаць летапісы, у 1307 годзе Полацкая зямля мірна ўвайшла ў 
склад новай дзяржавы – ВКЛ.  Полацк захаваў вялікую самастойнасць, якую 
літоўскія гаспадары шмат разоў падкрэслівалі пісьмовымі абавязацельствамі  
“не рухаць старыны, не ўводзіць навіны”. 

Апошнім полацкім князем быў Андрэй, найстарэйшы з 12-ці сыноў князя 
Альгерда, таленавіты военачальнік, што камандаваў правым крылом 
славянскіх войскаў у Кулікоўскай бітве. Пасля яго Полацкай зямлёй кіравалі 
ўжо вялікакняжныя намеснікі. 

https://ru.wikipedia.org/wiki/Всеслав_Брячиславич


Інфармацыйна-бібліяграфічны аддзел 
Цэнтральная бібліятэка імя Ф. Скарыны 
ДУК “Полацкая РЦБС” 6 
 

       У 1504 годзе ствараецца Полацкае ваяводства, найбольшымі гарадамі і 
мястэчкамі якога былі Дрыса, Дзісна, Ула, Асвея, Себеж, Ушачы, 
Бешанковічы, Лепель, Кублічы, Ветрына, Чашнікі, Лукомль і Глыбокае. У 
Полацку, што доўгі час заставаўся найбуйнейшым горадам Вялікага Княства, 
склікаліся ваяводскія соймы, падчас вайны сюды збіраліся з паветаў войскі і 
апалчэнні.  
       Першым полацкім ваяводам быў Станіслаў Глябовіч. У сярэдзіне ХVІ ст. 
ваяводства мела пурпуровы сцяг з “Пагоняй” на белым полі. У выніку 
першага падзелу Рэчы Паспалітай у 1772 годзе правабярэжная частка 
ваяводства была акупіравана царскімі войскамі і далучана да Расійскай 
імперыі. Рэшта Полацкага ваяводства існавала да 2-га падзелу Рэчы 
Паспалітай 1793г. 
 
 Памяць : гіст.-дакум. хроніка Полацка. – Мінск, 2002 – С. 151. 
 https://ru.wikipedia.org/wiki/Полоцкое_воеводство – Википедия 

 
440 гадоў – з дня захопу Полацка войскамі Стэфана Баторыя, які 
вырашыў ператварыць горад у бастыён каталіцызму (1579). 
 

11 жніўня да Полацка з войскам падышоў Стэфан Баторый. Ужо на 
другі дзень, Баторый у суправаджэнні Замойскага і Бекеша аглядаў 
размяшчэнне горада. Баторый, каб пазбегнуць кровапраліцця прапанаваў 
абаронцам здаць замак. Абаронцы адказалі. Было вырашана ядром прабіць 
у сцяне праем і кінуць туды ваяроў. Але драўляныя сцены вытрымалі агонь 
грамат. Тады смельчакі перабраліся цераз Палату і спрабавалі запаліць 
сцены. Маскавіты сустракалі іх стральбой з грамат. Аблога зацягвалася. 
Кожны новы дзень прыносіў новыя цяжкасці.  
 А тым часам сціхалі дажджы, сонца заліло зямлю цяплом. Шматлікія 
смельчакі, захвочаныя Баторыям, кінуліся цераз Палату падпальваць 
прасохлыя сцены. Адзін з іх да замка і прынес з сабой касцел з гарачым 
вуголлем і падпаліў вежу. Пажар ужо было не патушыць. Баторый 
прапанаваў гарнізону здавацца. Абаронцы яшчэ спадзяваліся выстаяць і 
збіраліся ўмацаваць згарэлую вежу. 29 жніўня, угорцы зноў яе падпалілі. 
Гарматы бесперапынна абстрэльвалі Полацк. І абаронцы не вытрымалі. 30 
жніўня стральцы і баярскія дзеці паддаліся на каралеўскую ласку. 
 Пасля маскавіцкага панавання гэты багацейшы горад ператварыўся ў 
пустыннае месца. Жыхары былі выведзены ў няволю, а новы гаспадар 
нагнаў сюды салдатні. Былую магутнасць Полацка растаптала вайна. 
 
 Літвін, В. Штурм Полацка / Віктар Літвін //  Беларуская мінуўшчына. – 

1996. – № 1. – С.17-19. 
 Памяць : гіст.-дакум. хроніка Полацка. – Мінск, 2002. – С. 180-183. 

 

https://ru.wikipedia.org/wiki/Полоцкое_воеводство


Інфармацыйна-бібліяграфічны аддзел 
Цэнтральная бібліятэка імя Ф. Скарыны 
ДУК “Полацкая РЦБС” 7 
 

385 год  –  з дня нараджэння Сімяона Полацкага (1629-1680), грамадскага 
і  царкоўнага дзеяча, педагога, пісьменніка і публіцыста. 
 

Быў ён, як цяпер вядома, з тых, 
Хто не біў святым паклонаў лішніх, 
Ды ўсё ж ходу спраў яго зямных 
Памагаў, напэўна,Усявышні. 
Не адну знаў мову, а ключы 
Ад дзвюх роднасных – бярог у сэрцы. 
Перавагу ім аддаючы, 
Спавядаў іх, як паэт, да смерці. 
Хай маскоўскі цар і адараў, 
Толькі ў царстве вершаў быў шчаслівы, 
Дзе яго засеяныя нівы. 
Ён масквіч – наканаваў так лёс, 
Палачанін – існасцю сваёю. 
Поўны самых смелых думак, гроз, 
Штурмаваў жыццё, як грэкі Трою. 
Верхняя друкарня ў Крамлі – 
Пастараўся для яго цар Фёдар. 
Фарбы пах мілей за кветак водар, 
Лепшыя надзеі ажылі. 
Нёс свой крыж цярпліва, без ныцця 
Самабытны, неўтаймоўны творца. 
Хоць загасла полымя жыцця, 
Ды гарэць, не гаснуць яго зорцы. 

 
        Сімяон Полацкі нарадзіўся ў Полацку. Вучыўся ў Полацку, скончыў 
Кіева-Магілянскую калегію (1650), пасля, як мяркуюць, вучыўся ў Віленскай 
езуіцкай акадэміі. З 1656 г. у Полацку прыняў манаства, выкладаў у брацкай 
школе пры Богаяўленскім манастыры. З 1664 г. у Маскве, настаўнік царскіх 
дзяцей, арганізаваў і ўзначаліў Верхнюю друкарню ў Крамлі, дзе надрукаваў 
свае кнігі “Буквар языка славянска” (1679), “Псалтыр рыфматворны” (1680) і 
інш. Пад уплывам еўрапейскага барока Сімяон Полацкі паступова 
набліжаўся да актуальнай сац.-філас. і гістарычнай праблематыкі.  

Фарміраванне яго сац.-эстэт. і філас. поглядаў звязана з агульным 
уздымам нац-вызвал. барацьбы на Беларусі і Украіне. На першы план ён 
вылучаў матывы гістарычнага лёсу беларускага народа, абароны яго 
вяковых традыцый, быў прыхільнікам яднання усх.-слав. народаў. Склаў 
зборнікі твораў, прысвечаных значным грамадска – палітычным падзеям, 
праблемам маральна-філасоф. і сямейна-бытавога характару: “Вертаград 
мнагацветны (1678)”, “Рыфмалагіён” (1679), аўтар п’ес “Камедыя прытчы пра 
блуднага сына” і “Пра Навухаданасара цара...” 
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 Падокшын, С. А. Унія. Дзяржаўнасць. Культура / С. А. Падокшын. – 
Мінск, 2000. – С. 91-98.  

 Памяць : гіст.-дакум. хроніка Полацка. – Мінск, 2002. – С. 221-225.  
 Тарасаў, К. Памяць пра легенды / К. Тарасаў. – Мінск, 1990. – С.149.   
 Яскевіч, А. Падзвіжнікі і іх святыні / А. Яскевіч. – Мінск, 2001. 
 https://ru.wikipedia.org/wiki/Симеон_Полоцкий – Википедия 
 http://wpoet.ru/россия/русская-поэзия-xvii-века/симеон-полоцкий.html  

 
285 год – з дня нараджэння Іраклія Лісоўскага (1734-1809), уніяцкага 
царкоўнага дзеяча.      
 

Лісоўскі Іраклій (свецкае імя Іосіф: 1734, Полацкае ваяв. – 11.09.1809), 
уніяцкі  царкоўны дзеяч. Вучыўся ў школе пры кляштары дамініканцаў ва 
Ушачах, там уступіў у ордэн базыльян. У 1784-1809 гг. – полацкі архіепіскап. 
З 1795 г. пасля скасавання Кацярынай ІІ уніяцкіх епархій (акрамя Полацкай) 
фактычны кіраўнік усіх грэка- католікаў Расійскай імперыі. У 1806-09 гг. 
мітрапаліт кіеўскі (не зацверджаны папам рымскім). У царкоўным жыцці  ў 
процівагу базыльянам абапіраўся на белае духавенства, вылучаў яго на 
кіруючыя пасады. Садзейнічаў стварэнню Гал. семінарыі пры Віленскім ун-це 
(1803), адкрыў семінарыю для белага духавенства ў в. Струнь (1803, каля 
Полацка). Быў прыхільнікам ачышчэння абраднасці ад лац. запазычанняў. 
Дамогся ад імператара Аляксандра стварэння ўнутры рымска-каталіцкай 
калегіі асобнага дэпартамента для ўніятаў (1805), старшынёй якога стаў сам. 
Курс Л. на збліжэнне грэка-каталіцкай царквы з праваслаўем працягвалі ў 
1820-1830-я гг. уніяцкія царк. дзеячы А. Зубко, І. Красоўскі, В. Лужынскі, 
І. Сямашка і інш.   

 
 Казуля, С. В. Асветнікі зямлі беларускай / С. В. Казуля. – Мінск : 

Беларуская энцыклапедыя, 2006. – С. 258.    
 Лісоўскі Іраклій (свецкае імя Іосіф) // Беларуская энцыклапедыя : у 18 т.  

– Мінск,1999. – Т. 9. – С. 284.   
 https://ru.wikipedia.org/wiki/Ираклий_(Лисовский) – Википедия 

 
225 год – з дня нараджэння Яна Баршчэўскага (1790, паводле інш. 
крыніц  1794, в. Мурагі – 12.03.1851), беларускі літаратар, выдавец. 
 
       Вучыўся паэт у Полацкай езуіцкай калегіі. Пасля яе заканчэння хацеў 
паступіць у славуты Віленскі ўніверсітэт. Але паехаў у Санкт-Пецярбург. 
Зарабляў там на хлеб рэпетытарствам, гувернёрствам, 
працаваў выкладчыкам грэчаскай і лацінскай моў у розных навучальных 
установах сталіцы.  Служыў таксама ў марскім ведамстве, што дало яму 
магчымасць пабываць у Фінляндыі, Францыі, Англіі. 
        У Пецярбургу з землякоў-беларусаў  Ян арганізаваў літаратурны гурток. 
У яго ўваходзіў зямляк-палачанін, пісьменнік Вінцэнты Рэут і іншыя. З іх 

https://ru.wikipedia.org/wiki/Симеон_Полоцкий
http://wpoet.ru/россия/русская-поэзия-xvii-века/симеон-полоцкий.html
https://ru.wikipedia.org/wiki/Ираклий_(Лисовский)


Інфармацыйна-бібліяграфічны аддзел 
Цэнтральная бібліятэка імя Ф. Скарыны 
ДУК “Полацкая РЦБС” 9 
 

дапамогай Ян Баршчэўскі ўзяўся выдаваць літаратурны альманах-штогоднік 
“Незабудка”, які выходзіў на польскай мове – тагачаснай літаратурнай мове 
Беларусі. 
         У Пецярбургу Ян ні на хвіліну не забываў пра сваю радзіму Беларусь. 
Ён ехаў сюды ў любую вольную часіну. Вясной ён штогод  накіроўваўся  з 
Пецярбурга на Бацькаўшчыну, вандраваў па беларускіх вёсках у Наддзвінні. 
         У сярэдзіне 40-х гадоў паэт змушаны быў пераехаць на Валынь, у горад 
Чуднаў, дзе жыў у сваякоў свайго сябра пісьменніка Генрыха Ржавускага, 
разам з вядомым беларускім мастаком Напалеонам Ордам. Там жа 
неўзабаве і памёр ад сухотаў. 
         Літаратурную творчасць Ян Баршчэўскі пачаў з беларускамоўных 
вершаў. Свае беларускамоўныя творы паэт пісаў для душы, для сваіх 
сяброў, не для публікавання, бо добра ведаў, што іх нідзе не надрукуюць: 
беларускага ж друку тады проста не існавала. Для друку ён пісаў па-польску. 
         Важнае месца ў творчасці Яна займае проза, праз якую ён хацеў 
пазнаёміць чытача з Беларуссю, яе вераваннямі, міфалогіяй, характарам 
народа. У 1843 годзе ў польскамоўным часопісе “Рочнік Літэрацкі”, які 
выдаваў у Пецярбургу Рамуальд Падбярэскі, быў апублікаваны яго “Нарыс 
паўночнай Беларусі”. А неўзабаве пачаў друкавацца самы буйны і самы 
значны твор Яна Баршчэўскага “Шляхціц  Завальня, або Беларусь у 
фантастычных апавяданнях”, які ў 1844-1846 гадах выйшаў у Пецярбургу ў 
трох тамах. Уступны артыкул да кнігі напісаў Рамуальд Падбярэскі, які горача 
вітаў з’яўленне гэтага твора, пранізанага беларускім духам. Крытык 
М. Грабоўскі таксама пісаў,  што ў кожным слове “Шляхціца Завальні...” 
адразу “быццам чуеш беларуса”. 
 
 Памяць : гіст.-дакум. хроніка Полацка. – Мінск, 2002. – С. 216.   
 Марціновіч, А. Хто мы, адкуль мы....: у 2 кн. / А. Марціновіч. – Мінск, 

1996. – Кн. 1. – С. 279.   
 https://ru.wikipedia.org/wiki/Барщевский,_Ян  
 https://vkurier.by/49775 

 
 
145 год – з дня нараджэння Андрэя Фаміча Суліма-Самойлы (1874-1933), 
вучонага-гігіеніста, ураджэнца г. Полацка. 
 
        Нарадзіўся ў Полацку ў 1874 г. у сям’і ваеннага ўрача. У 1898 г. 
закончыў Ваенна-медыцынскую акадэмію ў Пецярбургу.    

Будучы студэнтам акадэміі, ды і пазней, пасля заканчэння вучобы, ён 
не карыстаўся міласцю царскіх улад, і яму за яго рэвалюцыйную дзейнасць 
неаднаразова прадстаўлялася, як ён пісаў, “казенная кватэра”. 
          Андрэй Фаміч пасля заканчэння акадэміі на працягу некалькіх гадоў 
працаваў на кафедры гігіены ў вядомага вучонага прафесара С.В. 
Шыдлоўскага. 

https://ru.wikipedia.org/wiki/Барщевский,_Ян
https://vkurier.by/49775
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Працуючы тут, у сценах роднай акадэміі, ён абараніў доктарскую 
дысертацыю, прысвечаную ацэнцы прыбораў для вызначэння вуглекіслаты ў 
паветры. 
        У 1906 годзе на старонках часопіса “Рускі ўрач” Суліма-Самойла 
надрукаваў артыкул “Уражанні ўрача ад знаходжання ва ўзорнай адзіночнай 
турме”. 

Пасля таго, як “Кресты” выпусцілі яго са сваіх “абдымкаў”, Андрэй Фаміч 
сур’ёзна заняўся вывучэннем пытанняў гігіёны харчавання. Праўда, гэтаму 
перашкодзіла высылка яго ў якасці пакарання за мяжу. Але, вярнуўшыся на 
Радзіму ў 1911 годзе, ён зноў працягваў навуковую работу, у прыватнасці, 
вывучаў магчымасць выкарыстання некаторых мікробаў для павышэння 
каштоўнасці асобных прадуктаў харчавання. Ім быў апублікаваны шэраг 
работ: “Малавядомыя прыгодныя для ўжывання грыбы”, “Ядомае бацвінне 
агародных раслін Паўначнай паласы Расіі”, “Гігіена і здароўе рабочай і 
сялянскай сям’і”, “Квас як карысная частка нашай стравы”, “Аб бацвінні 
агароднінных раслін” і т .д. 
          Памёр Андрэй Фаміч Суліма-Самойла ў 1933 годзе. 
 
 Бржэскі, В. Арыгінальны вучоны-гігіеніст, палачанін А. Ф. Суліма– 

Самойла / В. Бржэскі  // Сцяг камунізму. – 1984. – 16 лютага. 
 http://russia-xxi.blogspot.com/2016/12/1.html  

 
 
115 год  таму у Полацку пражывала 23 665 жыхароў. 
 
          У 1904 г. ў горадзе 23 665 жыхароў, 1 854 дамы, з іх 180 мураваныя, 8 
фабрык і заводаў (55 рабочых), 288 рамесных майстэрняў ( 1 198 рамеснікаў, 
у 1909г.- 2 060), 53 пастаялыя двары,13 гасцініц, 14 тракціраў, 2 бальніцы (33 
ложкі), 3 аптэкі, 10 аптэкарскіх крам, 12 урачоў, 17 навучальных устаноу (2 
608 вучняў), 3 друкарні, 3 бібліятэкі.      
 
110 год  –  з дня нараджэння Сцяпана Мікалаевіча Канашэнкі (1909-1943), 
Героя Савецкага Саюза, ураджэнца в. Узніцы Полацкага раёна. 
  
        Канашэнка Сцяпан Мікалаевіч, ураджэнец в. Узніцы Полацкага раёна. 
На фронце з 1942 г. Старшына стралковай роты, вызначыўся пры 
фарсіраванні Дняпра і ўтрыманні плацдарма каля г. Канеў. У ноч на 
24.09.1943 г. група разведчыкаў на чале з Канашэнкам фарсіравала Дняпро, 
захапіла плацдарм і больш за суткі вяла бой з ворагам. Загінуў пры 
пераправе з данясеннем на левы бераг Дняпра. 
  
 Гайдукоў, С.  Адкрыты помнік Герою : [у весцы Узніца адкрыты помнік 

Канашэнку С. М.] / С. Гайдукоў // Сцяг камунізму. – 1988. – 18 мая. 

http://russia-xxi.blogspot.com/2016/12/1.html
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 Ліхачоў, У.   Агонь на сябе / У. Ліхачоў  // Сцяг камунізма. – 1984. – 9 
мая. 

 Лихачёв, В. Огонь на себя / В. Лихачёв // Лихачёв, В. Герои-полочане / 
В. Лихачев. – Полоцк, 1992. – С. 42.  

 http://polotsk.vitebsk-region.gov.by/index.php/ru/menu-sport/19-cat-
gordost/107-txt-konoshenko – Полоцкий районный исполнительный 
комитет 

 http://www.warheroes.ru/hero/hero.asp?Hero_id=9601 – Герои страны 
 
110 год –  з дня нараджэння Івана Епіфанавіча Аляксеева (1909-1943), 
мужнага сына народа, ураджэнца г. Полацка. 
 

Іван Епіфанавіч Аляксееў, ураджэнец г. Полацка. У Чырвонай Арміі з 
1931 г. Скончыў Кіеўскую артыл. школу (1933), бранятанкавыя курсы (1935). 
З 1933 г. служыў у БВА. У час ВАВ на фронце з 1941г.: камандзір танкавага 
батальёна, начальнік аўтабранятанкавых войск корпуса, нам. камандзіра, 
потым камандзір танкавай брыгады. Удзельнік абароны Масквы. 
          У студзені 1943 г. брыгада пад камандаваннем палкоўніка Аляксеева 
прарвала абарону ворага  ў напрамку г. Росаж Варонежскай вобл., за ноч 
прайшла па тылах ворага 70 км, вызваліла дзесяткі населеных пунктаў у т.л. 
г. Росаш, захапіла варожы эшалон. А. загінуў у баі. Пахаваны ў г. Росаш. Яго 
імем названа плошча і вуліца ў Росашы: вуліца і школа ў Полацку: у двары 
школы №12 бюст Аляксеева, на яе будынку – мемарыяльная дошка. 
  
 Гаўрыленка, І. Аляксееўцы / І. Гаўрыленка  // Сцяг камунізму. – 1978. – 

28 лістапада. 
 Зайцаў, В. Подзвіг нашага земляка / В. Зайцаў // Чырвоная змена. – 

1958. – 25 сакавіка. 
 Іваноў, В. Слаўны сын народа / В. Іваноў   // Сцяг камунізму. – 1958. – 

15 студзеня. 
 Тарлер, А. Волат зямлі Полацкай / А. Тарлер // Сцяг камунізму. – 1979. 

– 14 красавіка. 
 Энцыклапедыя гісторыі Беларусі : у 6 т. – Мінск, 1993. – Т. 1. – С.111. 
 Навечно в сердце народном. – Минск, 1984. – С. 15. 
 http://www.warheroes.ru/hero/hero.asp?Hero_id=9768 – Герои страны 
 https://ru.wikipedia.org/wiki/Алексеев,_Иван_Епифанович – Википедия 

 
105 год – з дня нараджэння Уладзіміра Канстанцінавіча Сарокіна 
(01.08.1914-1997), кампазітара, ураджэнца г. Полацка. 
 

Уладзімір Канстанцінавіч Сарокін нарадзіўся ў 1914 г. у Полацку ў сям’і 
рабочага. У 1920 г. У. Сарокін паступіў у дзіцячую мастацкую студыю 
Маскоўска-Нарвскага раёна Петраграда ў клас фартэпіяна, а ў 1928 – у 
Ленінградскі музычны тэхнікум імя М. Глінкі. У 1932 г. Уладзімір 

http://polotsk.vitebsk-region.gov.by/index.php/ru/menu-sport/19-cat-gordost/107-txt-konoshenko
http://polotsk.vitebsk-region.gov.by/index.php/ru/menu-sport/19-cat-gordost/107-txt-konoshenko
http://www.warheroes.ru/hero/hero.asp?Hero_id=9601
http://www.warheroes.ru/hero/hero.asp?Hero_id=9768
https://ru.wikipedia.org/wiki/Алексеев,_Иван_Епифанович
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Канстанцінавіч стаў студэнтам кампазітарскага факультэта Ленінградскай 
кансерваторыі. У 1934 г. выйшаў з друку яго першы твор “Песні аб 
грамадзянскай вайне” на словы А.Пракоф’ева. 
 Малады кампазітар прабуе сваі сілы ў самых розных жанрах. Ен піша 
балет “Цыгане”, сімфанічную сюіту, хоры на М. Асеева і.г.д.. 
 У гады Вялікай Айчыннай вайны У. К. Сарокін служыў у артылерыі, а 
потым быў ваенным дырыжорам. У гэты час ён пісаў аперэту “Раскінулася 
мора шырока” па лібрэце У. Вішнеўскага, А. Крона і У. Азарава, музыку да 
п’ес “Чакай мяне” К. Сіманава і “Навала” Л. Лявонава, шэраг ваенна-
патрыятычных песень. 
 У творчай біяграфіі нашага земляка такія выдатны творы, напісаныя ў 
пасляваенны час, як араторыя “Ленін заўсёды з намі” на словы У. Азарава, 
“Героі Сталінграда” і іншыя. 
 Памер славуты кампазітар у 1997 годзе. 
 
 Іванова, Г.   Імі ганарыцца наш горад  / Г. Іванова  // Сцяг камунізму. – 

1972. – 22 сакавіка. 
 Памяць : гіст.-дакум. хроніка Полацка. – Минск, 2002. – С. 794. 
 http://www.biografija.ru/biography/sorokin-vladimir-konstantinovich.htm – 

Биография 
 http://rusog.ru/-sorokin-vladimir-konstantinovich-kompozitor/  

 
 100 год – з дня адкрыцця цэнтральнай бібліятэкі імя Ф. Скарыны (1919). 
 
 Корни истории библиотек Полоцка уходят в далёкое прошлое. 
Сведения о первой библиотеке города до нас не дошли. Но известно, что 
Евфросинья Полоцкая, Святая заступница Белой Руси, в XII веке 
занималась переписыванием богослужебных книг. К этому времени в 
Софийском соборе была собрана большая библиотека. Есть сведения о 
библиотеке Иезуитского коллегиума, а затем Кадетского корпуса, библиотеке 
Богоявленского монастыря. 
 В 1912 г. было создано общество Полоцкой библиотеки. Перед 
революцией в Полоцке существовала ещё одна библиотека – 
Просветительского общества. За время оккупации Полоцка с 25 января по 21 
ноября 1918 г. многие книги были вывезены или уничтожены. В январе 1919 
г. в Полоцке были национализированы все библиотечные книги, и создана 
центральная городская библиотека. Пользование библиотекой было 
платным. Сотрудники библиотеки работали в тяжёлых условиях: не хватало 
специалистов, было трудно с топливом. Но библиотека работала, 
проводились литературные суды, диспуты. Работали кружки: “Друзья книги”, 
“По изучению белорусской литературы”. 
 В 1926 г. библиотеке присвоили имя Революции 1905 г. В 1926-1929 гг. 
библиотекой руководил Иссидор Маркович Фрумин, впоследствии 
профессор Московского Института культуры. К 1940 г. в Полоцке было 9 

http://www.biografija.ru/biography/sorokin-vladimir-konstantinovich.htm
http://rusog.ru/-sorokin-vladimir-konstantinovich-kompozitor/
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библиотек. За время Великой Отечественной войны, с 1941 по 1944 гг., всё 
собранное библиотеками было уничтожено. Ни одной библиотечной книги в 
городе не осталось. 
 В 1945 г. была открыта Полоцкая областная библиотека. К 1954 г. фонд 
её составил 100 тысяч экземпляров. В этом же году, в связи с ликвидацией 
Полоцкой области, библиотека была реорганизована в центральную 
городскую библиотеку и переведена в новое помещение, где находится 
сейчас.  
 В 1990 г.  библиотеке было присвоено имя Франциска Скорины. С 2013 
г. Центральная библиотека имени Ф. Скорины – это главная библиотека ГУК 
“Полоцкая районная централизованная библиотечная ситема”. В  фонде 
библиотеки свыше 100 тысяч томов, ежегодно библиотека обслуживает 
свыше 7 тысяч читателей.  
 
 Вальшонак, Н. Калі нічога не рабіць, то нічога і не будзе / Н. Вальшонак 

// Полацкі веснік. – 2002. – 9 сакавіка. 
 Говорова,Т. Мы все достойны похвалы / Т. Говорова // Бібліятэчны 

свет. – 2000. – № 4. – С. 12. 
 Палынская, А. Праз бібліятэку – у Інтэрнет : [9 красавіка ў ЦБ імя Ф. 

Скарыны адбылося ўрачыстае адкрыццё “Інтэрнет-центра”] // Полацкі 
веснік. – 2002. – 12 красавіка. 

 Палынская, А. Скарб жыццёвай мудрасці / А. Палынская // Полацкі 
веснік. – 2002. – 17 верасня. – С. 3. 

 http://www.skorina-lib.by/glavnaya/istoriya-bibliotechnoj-sistemy/ – ГУК 
“Полоцкая РЦБС” 

 
95 год – з дня утварэння Полацкай акругі (1924). 
 

Створана ў ліпені 1924 года. Цэнтр – г. Полацк. Плошча 9366 км. кв., 
пасля ўзбуйнення ў 1927 годзе – 10 807 км. кв., насельніцтва 374,2 
тыс. чалавек (1926). У 1924-1927 гг. уключала Асвейскі, Валынецкі, 
Ветрынскі, Дрэтунскі (пазней Краснапольскі, скасаваны ў 1927), Дрысенскі, 
Полацкі, Расонскі, Ульскі, Ушацкі раёны. У 1927 г. са скасаванай 
барысаўскай акругі ў Полацкую ўвайшоў Лепельскі раён. Акруговая газета 
“Полоцкий пахарь”, з 1926 года – “Чырвоная Полаччына”. Акруга існавала да 
ліпеня 1930 года. Зноў утворана ў чэрвені 1935 года. Уключала Асвейскі, 
Ветрынскі, Дрысенскі, Полацкі, Расонскі раёны. Акруговая газета “Бальшавік 
Полаччыны”. Скасавана ў сувязі з увядзеннем у БССР абласнога падзелу ў 
лютым 1938 г. Усе раёны перададзены ў склад Віцебскай вобласці. 
 
 Памяць : гіст.-дакумент. хроніка Полацка. – Мінск, 2002. – С. 374. 

 
80 год таму пачаў працаваць Дом афіцэраў (1939). 
 

http://www.skorina-lib.by/glavnaya/istoriya-bibliotechnoj-sistemy/
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45 год – з дня адкрыцця помніка Ф. Скарыне на скрыжаванні пр. К. 
Маркса і вул Гогаля (1974 г.) 
 
     Помнік Ф.Скарыне пастаўлены ў 1974 г. (скульптар А. Глебаў, Дзяржаўная 
прэмія БССР у 1976 г.  І. Глебаў, А. Засціцкі, арх. В. Марокін – бронза, 
чырвоны граніт, рупсовы пясчанік, вышыня помніка 12 м). Бронзавая 
скульптура (вышыня 5,5 м.) на высокім (6,5 м.) прамавугольным гранітным 
пастаменце, размешчаным на стылабаце (6 х 8 м.).  

Помнік выразны па кампазіцыі і змесце, манументальна – велічны па 
форме. Лаканічныя дэталі (кніга і гранка ў руках) трактуюць вобраз 
Ф. Скарыны як друкара і асветніка.  

Свабодныя глыбокія складкі шырокай доўгай мантыі падкрэсліваюць 
дынаміку руху, пластыку постаці друкара. 
 
 І вярнуўся ты ў бронзе // Сцяг камунізму. – 1974. – 13 жніўня. 
 https://planetabelarus.by/sights/pamyatnik-frantsisku-skorine-v-polotske/  

 
 
75 год  –  з дня адкрыцця СШ №11 (1944). 
 
 СШ №11 основана в 1944 году, первоначально она была начальной 
школой. В 1979 г. произошло памятное событие – школа переехала в новое 
здание с ул. Бабушкина на ул. Красноармейскую 17а и стала средней 
школой №11. До этого времени она была районной школой. 
 В 1981 г. был первый выпуск учащихся СШ №11. Первым директором 
был Шишкен Геннадий Брониславович, с 1987 по 2009 г. школу возглавляла  
Козлова Галина Болиславовна. Талдыкин Сергей Борисович – директор 
школы. 
 В 2004 г. школа отметила свой 25-летний юбилей. На школьном 
референдуме был принят герб школы, гимн школы. Сегодня в школе 232 
учащихся в 13 классах, 35 учителей. В школе работают общественные 
организации. На смену октябрятам пришли “Скоринята”, сегодня мы их 
называем “Наследники”. Для средних школьников – пионерская дружина 
“Искатель”, которая работает с 1991 г. Комсомол сменил БРСМ. 
 
 Много газет есть разных… : [СШ №11 г. Полоцка] // Полацкі веснік. – 

2005. – 27 верасня. 
 https://11polotsk.schools.by/pages/426448423869  

 
30 год – з дня заснавання ўзорнага ансамбля народнай музыкі 
“Таўкачыкі” (1989) Полацкай дзіцячай школы мастацтваў. 
 
 Створаны ў 1989 г. З 1995 г. мае званне ўзорнага, у 2001 г. пацвердзіў 
яго. Кіраўнікі:  П. А. Казлоў (з 1989), А. М. Малахоўская  (з 1996), І. А. 

https://planetabelarus.by/sights/pamyatnik-frantsisku-skorine-v-polotske/
https://11polotsk.schools.by/pages/426448423869
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Гальцова і С. Я. Захараў (з 2001). Калектыў фарміруе свой рэпертуар на 
аснове традыцыйнай народнай музычна-інструментальнай спадчыны 
Полаччыны, умела спалучаючы з гэтым спевы і харэаграфію. Лаурэат 
міжнародных конкурсаў “Зямля пад белымі крыламі” (г. Мазыр 2000), “Гучаць 
гармонік і цымбалы” (г. Паставы), рэспубліканскага фестывалю “Усе мы 
родам з дзяцінства” (2000). Калектыў выязджаў на гастролі ў Балгарыю, у 
1994, 1995, 1997 гадах прымаў ўдзел у міжнародным свяце “Азерны заяц” у г. 
Фрыдрыхсхафен (Германія), у 2000 г. на святкаванні 10-годдзя гарадоў-
пабрацімаў Полацка і Фрыдрыхсхафена. 
 
 Палынская, А. Заляцелі “Таўкачыкі” ў Піцер : [узорны ансамбль 

народнай  музыкі Полацкай школы мастацтваў] / А. Палынская // 
Полацкі веснік. – 2002. – 21 мая. 

 Памяць : гіст.-дакум. хроніка Полацка. – Мінск, 2002. – С. 879.  
 
30 год  –  з дня ўстанаўлення помніка 23-м воінам-гвардзейцам.  
 
 У Полацку ў невялікім скверы на правым беразе Заходняй Дзвіны стаіць 
сціплы памнік у форме куба. На ім – бронзавая дошка з 22 прозвішчамі 
героеў-гвардзейскай арміі 1-га Прыбалтыйскага фронту, якія загінулі ў баі 
пры вызваленні горада ад нямецка-фашысцкіх захопнікаў. 
 
 Кавалеўская, І. Вяртанне гвардзейцаў : [напярэдадні 45-й гадавіны 

вызвалення Беларусі і горада Полацка ад нямецка-фашысцкіх 
захопнікаў адбыўся мітынг, прысвечаны адкрыццю помніка 23-м воінам-
гвардзейцам] / І. Кавалеўская // Сцяг камунізму. – 1989. – 5 ліпеня. 

 Маніс, М. Іх велічнаму подзвігу – вечная слава : [аб героях-гвардзейцах, 
якія першымі вызвалялі Полацк у 1944 г.] / М. Маніс // Помнікі гісторыі і 
культуры Беларусі. – 1983. – № 4. – С. 3-5. 

 Памяць : гіст.-дакум. хроніка Полацка. – Мінск, 2002. – С. 841. 
 https://loginov-lip.livejournal.com/767017.html  
 http://wikimapia.org/12541661/ru/Памятник-23-м-гвардейцам  
 https://planetabelarus.by/sights/pamyatnik-23-voinam-gvardeytsam-v-

polotske/ 
   

 
20 год – з дня падпісання дагавора аб садружнасці Полацка і 
Электрасталі.  
   
 Тесные дружеские отношения установлены с российскими городами 
Тосно, Электросталь. Идея о породнении с г. Электросталь зародилась на 
первой встрече городов-побратимов Беларуси и России, которая состоялась 
в Гомеле в 1998 году. 

https://loginov-lip.livejournal.com/767017.html
http://wikimapia.org/12541661/ru/Памятник-23-м-гвардейцам
https://planetabelarus.by/sights/pamyatnik-23-voinam-gvardeytsam-v-polotske/
https://planetabelarus.by/sights/pamyatnik-23-voinam-gvardeytsam-v-polotske/
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 Совместно с Полоцким заводом ОАО “Проммашремонт” в российском 
городе было создано совместное предприятие “Эл-По” по изготовлению 
электрооборудования. В г. Электросталь действует кафе “Полоцк”, 
созданное российской торговой фирмой ЗАО “ТПК ЭЛКО”. 
 В 2003 г. в целях изучения работы централизованной библиотечной 
системы, а также обмена опытом г. Электросталь посетили работники 
библиотечной системы г. Полоцка. В 2004 г. с ответным визитом г. Полоцк 
посетили специалисты Управления культуры г. Электросталь. 

В 2003 г. творческие коллективы г. Полоцка “Руны” и “Спонайд” 
приняли участие в Международном фестивале “Подмосковные вечера”, 
который традиционно проходит в г. Электросталь. 

Полоцким горисполкомом совместно с Администрацией г. 
Электросталь был разработан проект программы торгово-экономического, 
научно-технического и культурного сотрудничества на 2005-2007 г.г. в рамках 
Договора о дружбе и сотрудничестве между городами-побратимами г.г. 
Электросталь и Полоцк. 
 Проект Программы определяет совместные предложения по развитию 
взаимовыгодных отношений, направленных на развитие и укрепление 
дружбы и сотрудничества во всех сферах жизнедеятельности. 
 
 Васільеў, П. Дагавор на супрацоўніцтва / П. Васільеў // Полацкі веснік. – 

1999. – 20 ліпеня. 
 Город мастеров Электросталь. 1916-1998. – Электросталь, 1998.  
 http://polotsk.vitebsk-

region.gov.by/index.php/ru/component/content/category/48-cat-goroda-
pobratimy-g-polotska-i-polotskogo-rajona – Полоцкий районный 
исполнительный комитет     

 
 
6 студзеня  – 170 год з дня нараджэння Васіля Іванавіча Сямеўскага 
(1849, г. Полацк – 04.10.1916), гісторыка, эканаміста. 
 
 Сямеўскі – стваральнік школы эканамістаў-гісторыкаў, якія вывучалі 
сацыяльна-эканамічнае  развіцце сялянства па першакрыніцах, першы ўвеў у 
навуковы ўжытак велізарныя архіўныя матэрыялы аб умовах і ладзе жыцця 
рускага сялянства. Ен заклаў асновы вывучэння гісторыі прамысловай працы 
ў краіне. Асвятляючы цяжкае рабочых, прыходзіў да думкі пра 
непазбежнасць рэвалюцыі ў Расіі.Верыў у народніцкія ідэі. 
 З’яўляецца адным са стваральнікаў гістарычна-літаратурнага часопіса 
ліберальна-народніцкага кірунку “Голос минувшего”. Аўтар прац “Сяляне ў 
цараванні імператрыцы Кацярыны II”, “Сялянскан пытанне ў Расіі ў 18 і 1-ай 
палове 19 ст.”, “Палітычна-грамадскія ідэі дзекабрыстаў”.  
 У цэлым светаўспрыманне Сямеўскага супярэчлівае і 
неадназначнае:ен лічыў сябе вучнем А. Герцэна і М. Чарнышэўскага і ў 

http://polotsk.vitebsk-region.gov.by/index.php/ru/component/content/category/48-cat-goroda-pobratimy-g-polotska-i-polotskogo-rajona
http://polotsk.vitebsk-region.gov.by/index.php/ru/component/content/category/48-cat-goroda-pobratimy-g-polotska-i-polotskogo-rajona
http://polotsk.vitebsk-region.gov.by/index.php/ru/component/content/category/48-cat-goroda-pobratimy-g-polotska-i-polotskogo-rajona


Інфармацыйна-бібліяграфічны аддзел 
Цэнтральная бібліятэка імя Ф. Скарыны 
ДУК “Полацкая РЦБС” 17 
 

пачатку 1880-х гадоў выступае з  рэвалюцыйна-народніцкіх пазіцый, але 
потым больш схіляўся да ліберальнага народніцтва. Памер 4 лістапада 
1916г. 
 
 Историография истории СССР с древнейших времен до ВОСР. – 

Москва, 1971. – С. 290-294.     
 Памяць : гіст.-дакум. хроніка Полацка. – Мінск, 2002. – С. 316.  
 https://ru.wikipedia.org/wiki/Семевский,_Василий_Иванович – Википедия 

  
 
8 студзеня – 95 год з дня нараджэння (1924-2016) Алеся Савіцкага 
(Аляксандра Ануфрыевіча), беларускага пісьменніка, ураджэнца г. 
Полацка. 
 
           У 1939 годзе сям’я пераехала ў Гродна па месцы службы бацькі. На 
неакрэплыя юнацкія плечы цяжкім грузам лягла вайна. Партызаніў, ваяваў з 
фашыстамі на фронце, штурмаваў Берлін, быў тройчы цяжка паранены. 

Пасля дэмабілізацыі стаў журналістам, доўгі час супрацоўнічаў у 
полацкай абласной газеце “Бальшавіцкі сцяг”. У 1953-1958 гг. вучыўся ў 
Літаратурным інстытуце імя Горкага, пасля заканчэння якога застаўся ў 
аспірантуры. З 1961 г. загадчык рэдакцыі выдавецтва “Ураджай”. З 1973 г. на 
творчай рабоце. 

Друкуецца з 1943 г. Аўтар аповесцяў “Жанчына” (1963), “Самы высокі 
паверх” (1965, прэмія Ленінскага камсамола Беларусі 1970), “І нічога ўзамен” 
(1971) і інш. Напісаў раманы “ Палын-зелле горкае” (1967),  
“Толькі аднойчы” (1979), “Зямля не раскажа” (1980). 
 
 Беларускія пісьменнікі (1917-1990) : даведнік. – Мінск, 1994. – С. 475-

476.  
 Беларусь. – Мінск, 1995. – С. 640.    
 Ваніна, М.  Сустрэча з земляком / М. Ваніна  // Сцяг камунізму. – 1996. – 

25 кастрычніка. – С. 4. 
 Лемеш, І. Пачынаў на Полаччыне  / І. Лемеш // Сцяг камунізму. – 1984. – 

7 студзеня. 
 Лукша, В. Паверхі чалавечнай годнасці : нататкі аб творчасці нашага 

земляка пісьменніка А. Савіцкага  / В. Лукша // Сцяг камунізму. – 1973. – 
13 студзеня. 

 Наш зямляк пісьменнік А. А. Савіцкі  // Сцяг камунізму. – 1984. – 7 
студзеня. 

 Памяць : гіст.-дакум. хроніка Полацка. – Мінск, 2002. – С. 790-793. 
 https://ru.wikipedia.org/wiki/Савицкий,_Александр_Ануфриевич – 

Википедия 
 https://www.sb.by/articles/2-maya-pal-nadmennyy-reykhstag.html   

 

https://ru.wikipedia.org/wiki/Семевский,_Василий_Иванович
https://ru.wikipedia.org/wiki/Савицкий,_Александр_Ануфриевич
https://www.sb.by/articles/2-maya-pal-nadmennyy-reykhstag.html
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12 лютага – 180 год   з дня прыняцця  Царкоўным саборам  у Полацку  
акта аб ліквідацыі Уніі (1839). 
 
 Полацкі царкоўны сабор – сход іерархаў уніяцкай царквы Беларусі і 
Украіны, які прыняў рашэнне аб далучэнні да рускай праваслаўнай царквы у 
Полацку ў 1839 г. 
 Палітыка царскага ўрада да уніяцкай царквы была непаслядоўнай: ад 
масавага пераходу ў праваслаўе да падтрымкі рымска-каталіцкага і ўніяцкага 
духавенства, каб мець у ім сацыяльную апору. 
 Смерць у 1838 г. апошніх праціўнікаў аб'яднання з праваслаўем 
мітрапаліта Ігнація Булгака і пінскага вікарнага епіскапа іасафата Жарскага 
зняла перашкоды для скасавання уніі. Паводле распараджэння Мікалая I 25 
сакавіка 1839г. прынята пастанова  Св. Сінода аб далучэнні уніятаў. У 
красавіку 1839 г. пачалося абвяшчэнне Акта сабора. Паводле акта Полацкага 
царкоўнага сабора да праваслаўнай царквы было далучана каля 1,5 млн. 
чалавек. Найбольш цяжка скасоўвалася уніяцтва ў паўночнай Беларусі, дзе 
лацінізацыя грэка-каталіцкай царквы была больш глыбокая частка уніятаў 
там перайшла ў грэка-католікі. 
 Уніяцкая царква ў Царстве Польскім далучана да праваслаўя ў 1875 г.  
  
 Падокшын, С. А. Унія. Дзяржаўнасць. Культура / С. А. Падокшын. – 

Мінск, 2000. – С.100.  
 Памяць : гіст.-дакум. хроніка Полацка. – Мінск, 2002. – С. 269. 

 
15 лютага  –  60 год з дня нараджэння  Пятра Васільевіча Васючэнкі (н. 
1959), беларускага празаіка, крытыка. 
 
          Пятро Васільевіч Васючэнка нарадзіўся 15 лютага 1959 г. ў Полацку, 
празаік, драматург, крытык, літаратуразнаўца. Скончыў факультэт 
журналістыкі Беларускага дзяржаўнага ўніверсітэта. Друкуецца з 1979 г. 
Даследуе спадчыну Я. Купалы, М. Гарэцкага, А. Мрыя i творчасць сучасных 
празаікаў i драматургаў. 

Выдаў літаратуразнаўчыя манаграфіі “Драматургія i час”, 
“Драматургічная спадчына Янкі Купалы”, “Пошукі страчанага дзяцінства”, 
“Сучасная беларуская драматургія”. 

П. Васючэнка вядомы i як дзіцячы пісьменнік. Дзецям прызначана яго 
кніга казак “Жылі-былі паны Кубліцкі ды Заблоцкі”, а таксама арыгінальныя 
п'есы-казкі “Страшны Гам”, “Навагодні дэтэктыў”, “Маленькі зброяносец”, 
“Новы Kaлабoк”. Cваімі творамі для дзяцей ён унес свежы струмень у 
казачную плынь беларускай літаратуры, удала спалучыў традыцыйнае i 
наватарскае, прозу i вершаваныя тэксты. Ён радуе дзяцей гумарам, 
зацікаўлівае дынамікай падзей, трапнай самабытнай мовай. 

Сябра Саюза пісьменнікаў Беларусі з 1994 г. 
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Жыве ў Мінску. Працуе загадчыкам кафедры беларускай мовы i 
літаратуры Мінскага дзяржаўнага лінгвістычнага ўніверсітэта. 
 
 Васючэнка Пётр Васільевіч  // Памяць : гіст.-дакум. хроніка Полацка. – 

Мінск, 2002. – С. 785. 
 Васючэнка Пётр Васільевіч // Беларуская энцыклапедыя : у 18 т. – 

Мінск, 1997. – Т. 4. – С. 35. 
 https://ru.wikipedia.org/wiki/Васюченко,_Пётр_Васильевич – Википедия  
 http://www.journ.bsu.by/?id=192 – Факультет журналистики БГУ 

 
 
17 лютага – 100 год з дня нараджэння Тамары Нікандраўны Кулакоўскай 
(1919-1986), беларускага вучонага ў галіне глебазнаўства і аграхіміі, 
ураджэнкі г. Полацка. 
 
           Скончыла Маскоўскую с.-г.  акадэмію імя Ціміразева (1941). У 1949- 
1958 гг. старэйшы навуковы супрацоўнік інстытута меліярацыі і воднай 
гаспадаркі АН БССР, у 1959-69 гг. загадчыца аддзела жыўлення раслін 
інстытута глебазнаўства Мін-ва с/г БССР, з 1969 г. дырэктар  Бел. НДІ 
глебазнаўства і аграхіміі Мін-ва с/г БССР. Член-карэспандэнт АН БССР 
(1969). Доктар с/г навук (1965). 
           Асноўныя працы па пытаннях урадлівасці глебы, жыўлення раслін. 
 
 Памяць : гіст.-дакум. хроніка Полацка. – Мінск, 2002. – С. 788.   
 Беларуская ССР : кароткая энцыклапедыя : у 5 т. – Мінск, 1981. – Т. 5. – 

С.339. 
 Беларуская энцыклапедыя : у 18 т. – Мінск,1999. – Т. 8. – С. 571. 
 http://nasb.gov.by/rus/members/correspondents/kulakovskaya.php – 

Национальная академия наук Беларуси 
 https://ru.wikipedia.org/wiki/Кулаковская,_Тамара_Никандровна – 

Википедия 
 
 
25 сакавіка –  25 год з дня адкрыцця Музея-бібліятэкі Сімяона Полацкага 
(1994).  
 

Адкрыццё Музея-бібліятэкі Сімяона Полацкага, займае пачэснае месца 
ў стварэнні культурна-асветніцкага асяроддзя ў старажытным Полацку. 
 З’яўленне не проста музея Сімяона Полацкага, а музея-бібліятэкі 
вельмі лагічна, таму што наведвальнікі могуць не толькі пазнаёміцца тут з 
багатай кампазіцыяй экспазіцыяй, прысвечанай асветніку і гуманісту, але і ў 
літаратурным сэнсе сутыкнуцца з той эпохай, дзякуючы адпаведна 
аформленаму інтэр’еру і магчымасці карыстацца багатым кніжным фондам 
музея, у тым ліку і рэдкімі выданнямі часоў жыцця і творчасці Сімяона 

https://ru.wikipedia.org/wiki/Васюченко,_Пётр_Васильевич
http://www.journ.bsu.by/?id=192
http://nasb.gov.by/rus/members/correspondents/kulakovskaya.php
https://ru.wikipedia.org/wiki/Кулаковская,_Тамара_Никандровна
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Полацкага, такімі як “Тэстамент”(1680), “Вячэра душэўная (1683)”, “Жазло 
праўлення (1753)”.  

Музей-бібліятэка – гэта не столькі звыклы мемарыял, колькі жывы 
арганізм, у якім можна пры жаданні адчуць сябе прамым пераемнікам таго, 
чыя справа тут ушаноўваецца. Дзеяч духоўнай культуры праваслаўнага 
свету пісьменнік, адзін з пачынальнікаў рускага сілабічнага вершаскладання. 

Усе гэта пра нашага земляка Сімяона Полацкага. У 1980 г. ЮНЕСКА 
унесла ў каляндар знамянальных дат славутых дзеячаў славянскай 
культуры. 
 
 Памяць :  гіст-дакум. хроніка Полацка. – Мінск, 2002. – С. 866.  
 Третьякова,  О. Научная концепция музея С. Полоцкого / О.Третьякова, 

О. Краско // Тэзісы дакладаў навуковых супрацоўнікаў запаведніка па 
выніках працы (навукова-практычныя канферэнцыі 1991, 1992). – 
Полоцк, 1993. – С. 7-10.  

 Чалавек новага мыслення : [25 сакавіка – 5 год з дня адкрыцця Музея-
бібліятэкі Сімяона Полацкага] // Полацкі веснік. – 1999. – 21 красавіка. 

 http://simeon.polotsk.museum.by – Музей-библиотека Симеона 
Полоцкого НПИКМЗ 

 
 
29 сакавіка – 100 год з дня адкрыцця Дзіцячай школы мастацтваў 
(музычнай школы). 
 

Полоцкая музыкальная школа была создана 29.03.1919 г. решением 
Полоцкого уездного отдела народного образования. Первоначально в школе 
работало пять преподавателей:  

Маттисон Михаил Федорович – заведующий школой и преподаватель 
сольфеджио и теории музыки, окончил Московское синодальное училище 
хорового пения, с 1901 года по 1914 г. преподавал в Полоцком кадетском 
корпусе. Пальчевская Анна Феликсовна – преподаватель фортепиано, 
сольного пения, свободный художник Петроградской консерватории, бывший 
преподаватель Смольного института. Шимановская Мария Осиповна – 
преподаватель фортепиано, окончила Рижский музыкальный институт. 
Шнеерсон Дора Александровна – преподаватель фортепиано, окончила 
Варшавскую консерваторию. Хруцкий Иван Осипович – преподаватель 
скрипки и виолончели, слушатель старших курсов Петроградской 
консерватории.  

С 1925 по 1945 г. архивных документов о деятельности школы не 
сохранилось, хотя она и существовала с перерывом в занятиях во время 
Великой Отечественной войны. 

С 1946 г. школа возобновила свою деятельность, директором была 
назначена Этина А. А. Первоначально, школа размещалась в здании 
бывшего кадетского корпуса, затем в здании по улице Войкова 10, с 1954 г. 

http://simeon.polotsk.museum.by/
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школа перешла в здание по улице Войкова 6. В 1969 г. под школу было 
переоборудовано помещение закрытого типа (тюрьма) по улице 
Коммунистическая 7, в котором она находится и до настоящего времени. 
Решением исполкома города Полоцка от 08.12.93 здание бывшего Дома 
офицеров было безвозмездно передано школе.  

С 1996 г. школа, с открытием хореографического отделения получила 
статус школы искусств. В 2001 г. открылось эстрадное отделение. 
Директорами школы работали: Алексеенко А. Х. (1951-1958), Лукашевич Е. А 
(1958-1962), Зайцев Г. И. (1962-1966), Корсак А. В. (1966-1999). 
  Оставаясь, все эти годы единственной, школа сохраняет и расширяет 
систему внешкольного образования; одновременно является центром 
профессионального музыкального образования (ежегодно пополняет ряды 
студентов Новополоцкого музыкального училища) и центром 
общемузыкального развития школьников города. Деятельность школы 
позволяет считать ее и одним из учебно-методических центров 
музыкального образования в области (итоговое совещание директоров школ 
Витебской области проходило на базе ДШИ).  

То, что профессиональное обучение – одно из основных направлений в 
работе школы, подтверждает участие в областных, республиканских и 
международных конкурсах. 

В школе открыты классы органного исполнительства (имеется два 
органа). Обучение ведет солист концертного зала Софийского собора 
преподаватель ДШИ Погорелая К. М., ассистент Боровик Н. С. 

Школа является активным участником областных, республиканских и 
международных конкурсов и фестивалей, таких как: конкурс исполнителей 
народных инструментов им. И. Жиновича, международный конкурс юных 
пианистов им. Т.Николаевой (г. Брест), международный телевизионный 
конкурс “Щелкунчик” (г. Москва), международный конкурс-фестиваль 
“Каунас-2002” (г. Каунас), международный конкурс-фестиваль детского 
творчества “Артековские зори” (Артек), международный смотр-конкурс 
хореографических коллективов под эгидой Международной Лиги Танцев (г. 
Минск). Областной фестиваль-конкурс хореографических коллективов имени 
И.Серикова (г. Сенно), республиканский конкурс хореографических 
отделений ДШИ (г. Пинск), открытый областной конкурс юных пианистов (г. 
Витебск), международный конкурс юных музыкантов “Синяя птица” (г. 
Симферополь), международный конкурс юных органистов (г. Гатчина). 
 
 Каленик, Е. Созвездие талантов / Е. Каленик // Полацкі веснік. – 2003. – 

24 чэрвеня. 
 Коласава, Л. Справа яго жыцця : [30 гадоў – такі ўзрост народнага 

аркестра народных інтрументаў пры дзіцячай школе мастацтваў] / Л. 
Коласава // Полацкі веснік. – 2001. – 27 красавіка. 

 Ларыёнава, І. Далучыцеся да высокага мастацтва музыкі / І. Ларыёнава 
// Полацкі веснік. – 2001. – 9 студзеня. 
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 На падтрымку культуры і мастацтва : [Прэзідэнт Рэспублікі Беларусь 
падпісаў рашэнне савета фонду Прэзідэнта Рэспублікі Беларусь па 
падтрымцы культуры і мастацтва аб выдзяленні сродкаў з фонду 
Прэзідэнта Рэспублікі Беларусь па падтрымцы культуры і мастацтва на 
выплату грантаў і ганарараў...] // Полацкі веснік. – 2001. – 14 верасня. – 
С. 3.  

 Поруч з майстрамі – юныя выканаўцы : [споўнілася тры гады, як 
канцэртная зала Полацкай дзіцячай школы мастацтваў атрымала 
статус камернай залы Віцебскай абласной філармоніі] // Полацкі веснік. 
– 2001. – 28 снежня. 

 http://polotsk.vitebsk-region.gov.by/index.php/ru/icons/menu-rik/63-
podrazdeleniya-otdela-kultury/1966-guo-polotskaya-detskaya-shkola-
iskusstv  

 https://ok.ru/group/52337212850274  
 
 
15 красавіка – 230 год назад таму адчыніла дзверы Полацкае галоўнае 
народнае вучылішча (1789). 
 

Полацкае народнае вучылішча адчынілася 15 красавіка 1789 г. 
П. Б. Пасен накіраваў у Полацк і Магілеў вызначаных камісіяй настаўнікаў і 
дапаможнікі. Праграма прадугледжвала вывучэнне рускай славеснасці, 
усеагульнай гісторыі і геаграфіі, натуральнай гісторыі, матэматычных навук, 
катэхізісу, свяшчэннага пісання, польскай і нямецкай моваў. Вучні таксама 
знаеміліся са здабыткамі рускай класічнай літаратуры. У бібліятэцы 
вучылішча меліся творы М. В. Ламаносава, А. П. Сумарокава, Н. М. 
Карамзіна. 
 І. А. Сакольскі, які выступаў са святочнай одай на ўрачыстасцях пра 
адкрыцці вучылішча, сцвярджаў, што вучыцца павінен кожны, менавіта навукі 
з’яўляюцца крыніцай магутнасці краіны і асабістага шчасця чалавека. У 1789 
г. ў Полацкім народным вучылішчы 117 чалавек, у 1795-235 вучняў. У 1796 г., 
калі было скасавана Полацкае намесніцтва і губернскім цэнтрам стаў 
Віцебск, колькасць вучняў скарацілася да 69. У 1796 г. Полацкае народнае 
вучылішча было пераведзена ў разрад павятовых. 
 
 Памяць : гіст.-дакум. хроніка Полацка. – Мінск, 2002. – С. 228. 

 
14 мая – 195 год з дня нараджэння Каятана Андрэевіча Касовіча (1814, г. 
Полацк – 1883), вучонага ў галіне ўсходазнаўства, аднаго з першых 
санскрытолагаў Рассіі. 
 
 Першы санскрыптолаг. Вучыўся ў Віцебскай гімназіі, потым на 
філалагічным факультэце Маскоўскага ўніверсітэта. Яшчэ калі быў 
выкладчыкам, пачаў вывучаць і даследаваць яўрэйскую і арабскую мовы, 

http://polotsk.vitebsk-region.gov.by/index.php/ru/icons/menu-rik/63-podrazdeleniya-otdela-kultury/1966-guo-polotskaya-detskaya-shkola-iskusstv
http://polotsk.vitebsk-region.gov.by/index.php/ru/icons/menu-rik/63-podrazdeleniya-otdela-kultury/1966-guo-polotskaya-detskaya-shkola-iskusstv
http://polotsk.vitebsk-region.gov.by/index.php/ru/icons/menu-rik/63-podrazdeleniya-otdela-kultury/1966-guo-polotskaya-detskaya-shkola-iskusstv
https://ok.ru/group/52337212850274
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потым санскрыт. Апошняй мовай валодаў так добра, што свабодна чытаў 
санскрыцкія помнікі “Махабхарата”, “Рамаяна”, рабіў пераклады. Пераклаў 
“Сунд і Упесунд”(1844), “Сказанне пра Двуру” (1848) і інш. дзейнасць Касовіча 
не атрымала падтрымкі ў Маскве. З 1950 г. Касовіч у Пецярбургу. Там ён 
стаў рэдактарам навуковых прац пры Публічнай бібліятэцы, а ў 1857 г. стаў 
чытаць лекцыі па санскрыцкай мове ва ўніверсітэце. У 1854 г. распачаў 
выданне “Санскрыцка-рускага слоўніка” (застаўся незакончаным). 

 Апошняй буйнай працай Касовіча было выданне збору персідскіх 
клінападобных надпісаў (1872). У 1874-75 гг. выйшаў яго пераклад 
“Яўрэйскай граматыкі” Гезніўса і “Яўрэйскай хрэстаматыі”, якія былі прыняты 
для настаўлення ў духоўных семінарыях. 
 
 Памяць : гіст.-дакум. хроніка Полацка. – Мінск, 2002. – С. 313. 
 Энцыклапедыя гісторыі Беларусі : у 6 т. – Мінск, 1997. – Т. 4. – С. 137. 
 Карнялюк, К. Родам з Полацка / К. Карнялюк // Полацкі веснік. – 2001. – 

23 студзеня. 
 http://nlr.ru/nlr_history/persons/info.php?id=86 – 
 https://ru.wikipedia.org/wiki/Коссович,_Каэтан_Андреевич – Википедия 
 http://www.evitebsk.com/wiki/Коссович,_Каэтан_Андреевич – Витебская 

энциклопедия 
 
26 мая – 70 год з дня нараджэння Аркадзя Цімафеевіча Караткова  
(1939), беларускага архітэктара.  
 

Нарадзіўся ў Полацку. Скончыў БПІ (1967). Працаваў у інстытуце 
“Мінскпраект”, Віцебскім філіяле Белдзяржпраекта, БелНДІ 
горадабудаўніцтва.  

З 1988 г. у Наваполацку, з 1990 г. галоўны архітэктар горада. Асноўныя 
работы ў Наваполацку: забудова мікрараёнаў №5 і 7, школа рабочай моладзі 
ў мікрараёне №3, 5-6 павярховыя жылыя дамы па вул. Маладзежнай, 
вучэбна-вытворчы камбінат нафтаправода “Дружба”. Дзяржаўная прэмія 
Беларусі 1984 г. за планіроўку і забудову Наваполацка. 
 
 Памяць : гіст.-дакум. хроніка Полацка. – Мінск, 2002. – С. 787. 
 https://www.sb.by/articles/etot-den-v-istorii-26-maya-164596.html – СБ. 

Беларусь сегодня 
   
 
4 ліпеня – 75 год  з дня вызвалення войскамі 1-га Прыбалтыйскага 
фронту г. Полацка (1944). 
 
 1 ліпеня нашы войскі, ахапіўшы паўднёвую частку Полацка дугой на 
фронце 25-28 км., адрэзалі немцам выхад з горада ў паўночна-заходнім 
напрамку ўздоўж левага берага р.Заходняя Дзвіна. Уначы і раніцай 3 ліпеня 

http://nlr.ru/nlr_history/persons/info.php?id=86
https://ru.wikipedia.org/wiki/Коссович,_Каэтан_Андреевич
http://www.evitebsk.com/wiki/Коссович,_Каэтан_Андреевич
https://www.sb.by/articles/etot-den-v-istorii-26-maya-164596.html
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немцы пры падтрымцы артылерыйскага і мінаметнага агню контратакавалі 
нашы войскі, але беспаспяхова. Зламаўшы супраціўленне праціўніка, 
савецкія войскі пачалі штурм Полацка. Па сігналу Полацк штурмавалі 
адначасова з поўначы, паўночнага ўсходу і поўдня, ён быў ахоплены нашымі 
войскамі поўкальцом. Да 11 гадзін 3 ліпеня паўторнай атакай 51-я і 71-я 
гвардзейскія стралковыя дывізіі прарвалі варожую абарону і ўварваліся ў 
Задзвінне. Да 12 гадзін савецкія войскі поўнасцю ачысцілі паўдневую частку 
Полацка. 
 Раніцай 4 ліпеня часці 119-й стралковай дывізіі авалодалі паўночнай 
ускраінай Полацка. Да 6-й гадзіны раніцы 4 ліпеня Полацк быў ачышчаны ад 
нямецкіх акупантаў і на будынку былога кадэцкага корпуса быў узняты 
чырвоны сцяг. У гонар перамогі 4 ліпеня 1944 г. сталіца нашай Радзімы 
Масква салютавала воінам 1-га Прыбалтыйскага фронту 20 артылерыйскімі 
залпамі з 224 гармат. 
 Полацкая наступальная аперацыя, як частка стратэгічнай аперацыі 
“Баграціен”, была завершана. Загам Вярхоўнага Галоўнакамандуючага 31 
злучэнне і вайсковая часць, якія штурмавалі горад і найбольш вызначыліся 
пры яго вызваленні, былі ўдастоены ганаровага звання “Полацкая”. За 
вызваленне горада больш чым 30 савецкіх воінаў атрымалі званне Героя 
Савецкага Саюза. 
 
 Памяць : гіст.-дакумен. хроніка Полацка. – Мінск, 2002. – С. 442.  
 https://ru.wikipedia.org/wiki/Полоцкая_наступательная_операция  – 

Википидия 
 http://pobeda.elar.ru/issues/operatsiya-bagration-chast-ii-osvobozhdenie-

minska/polotskaya-operatsiya/ – Календарь Победы  
 
17 ліпеня – 95 год з дня ўтварэння Полацкага раёна (1924). 
 
          Полацкі раён, утвораны ў цэнтры Віцебскай вобласці. Пл. 3,2 тыс. 
км.кв., насельніцтва 38,2 тыс  чалавек (1995). Цэнтр раёна г. Полацк: г. 
Наваполацк, г.п. Ветрына: – 434 сельскія нас. пункты, 19 сельсаветаў. 
          Паверхня ў асноўным плоская ў межах Полацкай нізіны. Пераважаюць 
выш. 125-150 м. над узр.м., найвыш пункт – 180 м. Карысныя выкапні: торф, 
пясчана – жыравы матэрыял, гліны і суглінкі, буд. пяскі. Сярэдняя тем-ра 
студзеня 7,2  градусаў С, ліпеня 17,7  градусаў С. Ападкаў 601 мм за год. 
Вегет.перыяд 184 сут. Рака Зах.Дзвіна з прытокамі Сосніца, Палата, 
Тураўлянка, Ушача, Нача. Азёры Янова, Вядзета, Чарвятка, Наўліцкае, 
Гомель, Усомля і інш.  

У раёне – Казьянкі, паляўнічы заказнік, азёрныя заказнікі Вялікае 
Астравіта, заказнік – журавіннік Лонва. 
  Лясы (53% тэр.раёна) пераважна хваёвыя, бярозавыя, яловыя. Пад с-г 
ўгоддзямі 26,8 % тэр. Глебы іх дзярнова – падзолістыя (43.4%), дзярнова – 
падзолістыя забалочаныя (32.8%), тарфяна-балотныя (13.2%) і інш. 

https://ru.wikipedia.org/wiki/Полоцкая_наступательная_операция
http://pobeda.elar.ru/issues/operatsiya-bagration-chast-ii-osvobozhdenie-minska/polotskaya-operatsiya/
http://pobeda.elar.ru/issues/operatsiya-bagration-chast-ii-osvobozhdenie-minska/polotskaya-operatsiya/
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Асн. галіны сельскай гаспадаркі – ільнаводства і малочна – мясная 
жывёлагадоўля, вырошчваюць збожжавыя і кармавыя культуры, бульбу. 
Прадпрыемствы буд. матэрыялаў, лёгкай, харч і дрэваапрац. прам-сці. 
Полацк – вузел чыгунак на Маладзечна, Даўгаўпілс (Латвія), Невель (Расія), 
Віцебск, аўтадарог на Віцебск, Лепель, Глыбокае, Міёры, Верхнядзвінск, 
Асвею, Расоны. 

Археал. помнікі Баркі, Гаравыя. 
 

 https://ru.wikipedia.org/wiki/Полоцкий_район – Википедия 
 https://nakarte.by/rayony/polockiy – Карта Беларуси 
 https://www.holiday.by/by/map/vitebsk-oblast/polockij  

 
1 жніўня – 175 год з дня адкрыцця Спаса-Еўфрасіннеўскага жаночага 
епархіяльнага вучылішча пры Спаса–Еўфрасіннеўскім манастыры для 
дзяцей святароў і пераважна сірот (1844).   
  

Адкрыты 1 жніўня 1844 года пры Спаса-Ефрасіньеўскам манастыры 
для дзяцей святароў, пераважна сірот. З’яўлялася адзіным епархіальным 
вучылішчам на тэрыторыі сучаснай Беларусі. Налічвала 21 выхаванку, 13 з 
якіх утрымліваліся на дапамогу ад папячыцельства. Дзяўчынкі жылі ў 
асобных манастырскіх пакоях. Вывучаліся Закон Божы, свяшчэнная гісторыя, 
сціслы курс агульнай гісторыі і геаграфіі, царкоўныя спевы і рукадзелле. 
 У 1847 г. для вучылішча пабудаваны новы корпус. На працягу першых 
дзесяці год вучылішча налічвала ад 20 да 30 дзяўчынак. Поўны курс 
навучання заканчвалі не больш 2 выхаванак. 
 У сувязі з пераводам цэнтра духоўнай адміністрацыі ў Віцебск, 
вучылішча меркавалася закрыць. Ігумення манастыра Ефрасіння Сарбіновіч 
звярнулася з хадатайствам у Сінод і прасіла пакінуць за манастыром грошы, 
якія раней выдзяляліся на вучылішча. Яна абяцала адкрыць новае 
вучылішча ўжо для дзяцей псаломшчыкаў. Было вырашана ў Віцебску 
заснаваць вучылішча пад апекай імператрыцы Марыі, а Спаса-
Ефрасіньеўскае ў Полацку пакінуць епархіяльным. 
 З пабудовай у 1884 г. трэцяга корпусу кожны клас вучылішча 
размяшчаўся ў асобным будынку, у 1907 г. пабудаваны трохпавярховы 
мураваны будынак. З 3-га студзеня 1907 г. вучылішча ператворана ў 6-
класнае епархіальнае жаночае. Але галоўнай праблемай вучылішча быў 
недахоп сродкаў. На першае студзеня 1913 г. доўг вучылішча складаў 5698 
руб. 
 Пры Спаса-Ефрасіннеўскім вучылішчы існавала ўзорная царкоўна-
прыходская школа. У 1910 г. для  матэрыальнай і маральнай падтрымкі 
выпускніц вучылішча было створана вучылішчнае братства. Пасля 
Кастрычніцкай рэвалюцыі навучальную ўстанову закрылі. 
 
 Памяць : гіст.-дакум. хроніка Полацка. – Мінск, 2002. – С. 297.   
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20 жніўня – 105 год таму пачаліся заняткі ў Полацкай мужчынскай 
гімназіі (1914). 
 
 На пасаду дырэктара гімназіі быў прызначаны А. С. Яленеў. 24 ліпеня 
1914 г. у друкарні М. Фейгінава былі надрукаваны аб’явы аб прыёме 
прашэнняў у першыя і другія класы Полацкай мужчынскай гімназіі на 1914-
1915 навучальны год. Адрэстаўрыраваны і падрыхтаваны да заняткаў 3-
павярховы камены будынак на вуліцы Азараўскай. Заняткі пачаліся 20 жніўня 
1914.На 1 студзеня у двух класах займалася 74 вучня. 15 жніўня 1915 г. 
гімназія эвакуіравала ў Яраслаўль, а ў 1916 г. вярнулася ў Полацк і 
размясцілася ў доме Шпакава. 1918-1919 гг. Гімназія ўжо размяшчалася 
разам з 1-ым пачатковым вучылішчам ў доме №4 па вуліцы Верхне-
Пакроўскай. Гімназія забяспечвалася неабходнымі дапаможнікамі. 
Фундаментальная бібліятэка налічвала 619 назваў і 1457 тамоў, вучнеўская- 
458 назваў і 566 тамоў. Было 392 адзінкі атласаў, глобусаў, гістарычных карт 
і карцін.  
 Паводле рашэння настаўніцкага з’езда гімназія была рэарганізавана ў 
6-ю савецкую школу, заняткі ў якой пачыналіся 10 лютага 1919 г. 
 
 Памяць : гіст.-дакум. хроніка Полацка. – Мінск, 2002. – С. 306.   

 
1 верасня – 100 год з дня адкрыцця СШ №1 (1919). 
 
 Школа стала самой первой школой нового образца Советской власти. 
30 декабря 1919 г. состоялось заседание школьного совета Полоцкой 
женской гимназии, на котором было принято решение о преобразовании 
гимназии в первую советскую единую трудовую школу I и II ступени. Первым 
директором школы был назначен Дейнис Петр Осипович.  
 В настоящее время ГУО “Полоцкая государственная 
общеобразовательная школа № 1 с экологическим уклоном” – современное 
образовательное учреждение, в котором работают 90 учителей, и обучается 
1057 учащихся. Школа является Республиканской экспериментальной 
площадкой по апробации модели непрерывного экологического образования 
и воспитания, городской площадкой по духовно-нравственному воспитанию 
учащихся. Оформлены современные учебные кабинеты, экспериментальная 
лаборатория “Зимний сад”, музей “Природа и кабинет”, кабинет природных 
коллекций. 
 На протяжении ряда лет коллектив школы добивался высокой 
результативности в обучении и воспитании учащихся. Выпускники лицейских 
классов  поступают в ВВУЗы и ССУЗы. Учителя школы постоянно занимают 
призовые места в конкурсах профессионального мастерства. 

В рейтинге школ города школа занимает призовые места. СШ №1 
всегда находится в творческом поиске, педагоги и администрация школы 
стремятся к высоким результатам. 
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 Замкоўскі, А. Камяні – як людзі : [СШ №1 – экспазіцыя Алены Пастернак 

“Свет мінералаў”] / А. Замкоўскі // Полацкі веснік. – 2006. – 29 жніўня . – 
С. 7. 

 Котава, І. Факел памяці – у 21 стагоддзі : [патрыятычнае выхаванне 
з’яўляецца адным з важнейшым накірункаў у дзейнасці калектыву СШ 
№1] / І. Котава //  Полацкі веснік. – 2002. – 5 красавіка.  

 Михальчеко,А. За город в зеленых тонах : [при СШ №1 создан летний 
оздоровительный лагерь “Эколог”] / А. Михальчеко // Полацкі веснік. – 
2005. – 22 апреля. 

 https://sch1polotsk.schools.by/pages/o-shkole – СШ №1 
 
1 верасня – 100 год з дня адкрыцця СШ №4 (1919). 
 
 Первые сведения по данным архивам приходятся на 1919 г. Настоящее 
здание 4-й школы открылось в 1954 г. Первым директором была Денисова 
Нина Никифоровна. Сейчас школу возглавляет директор Жевнерович Ж. Е.  

Для школы характерна неразрывная связь учащихся и учителей разных 
поколений. Традиционным стали коллективные прогулки, экскурсии, поездки. 
 С 2006 г. школа набирает учащихся в кадетские классы с изучением 
профильных предметов: физическая культура, музыка, танец, 
художественный труд. Также учащиеся кадетских классов получают 
дополнительное образование: борьба, плавание, этикет, история кадетских 
корпусов, строевая подготовка. 
 Школа гордится своими выпускниками: Богдановым Е. К. (вице-
адмирал), Лещенко И. Г.  (полковник авиации), Синицыным Л. Г. (экс вице-
премьер Совета Министров Республики Беларусь), Бердашевич, Е. (член 
олимпийской сборной по волейболу). 
 
 Жевнерович, Ж. Е. Полоцким кадетам – быть! : [открытие кадетских 

классов в Полоцкой СШ №4] / Ж. Е. Жевнерович //  Полацкі веснік. – 
2006. – 16 чэрвеня. – С. 2. 

 Замковский, А. Дело чести : [кадетский корпус в СШ №4] / А. 
Замковский // Полацкі веснік. – 2007. – 18 снежня. – С. 5. 

 Кадетский класс : [кадетский класс создан  в СШ №4] // Рэспубліка. – 
2007. – 20 студзеня. – С. 1. 

 Сыс, Е. Маршем под барабаны: [юные барабанщики – воспитанники 
кадетских классов СШ №4 г. Полоцка] / Е. Сыс // Віцебскі рабочы. – 
2008. – 19 красавіка. 

 Филимонова, Т. Возрождая кадетское братство : [кадеты СШ №4 г. 
Полоцка] / Т. Филимонова // Полацкі веснік. – 2007. – 19 кастрычника. – 
С. 2. 

https://sch1polotsk.schools.by/pages/o-shkole


Інфармацыйна-бібліяграфічны аддзел 
Цэнтральная бібліятэка імя Ф. Скарыны 
ДУК “Полацкая РЦБС” 28 
 

 http://polotskroo.by/index.php/uchrezhdeniya-obshchego-srednego-
obrazovaniya/19-gosudarstvennoe-uchrezhdenie-obrazovaniya-polotskoe-
kadetskoe-uchilishche – Кадетское училище 

 
1 верасня – 45 год з дня адкрыцця СШ №14 (1974). 
 
 Первый директор – Михейшин Михаил Иванович. В 1976 г. открыто 
музыкально-хоровое отделение, с 1978 г. набор в музыкальные классы 
увеличивается, открываются по два класса комплекта. В 1990 г. начало 
создания этнографического музея. В 2004 г. открытие лицейского класса с 
углубленным изучением профильных предметов: физика, математика. 
Начинает работу хореографическая студия “Ритм”. В 2005 г. концертному 
хору музыкального отделения школы присвоено звание “Образцовый”. 
Инструментальный ансамбль учителей “Настроение” получил звание 
“Народный”. 
 
 Журба, А. Школьный юбилей :  [СШ г. Полоцка – 30 лет] / А. Журба // 

Информ Плюс. – 2005. –  3 февраля. – С. 2.    
 Каленик, Е. Под парусом надежды : [СШ г. Полоцка – 30 лет] / Е. 

Каленик // Полацкі веснік. – 2005. – 8 лютага. – С. 7. 
 Колач, И.Л. Хор-лауреат : [образцовый хор СШ №14 г. Полоцка] / И. Л. 

Колач // Полацкі веснік. – 2007. – 23 студзеня. – С. 7. 
 Малашеня, Л. Школа в условиях самообеспечения :  [о СШ №14 г. 

Полоцка] / Л. Малашеня // Народнае слова. – 2002. – 12 лістапада. – С. 
2.  

 http://www.pschool14.by/index.php/m-about – СШ №14 г. Полоцка      
 
4 верасня – 160 год з дня нараджэння Браніслава Ігнатавіча Эпімах–
Шыпілы (1859, в. Будзькаўшчына Полацкага раёна – 06.06.1934), 
выдавец, мовазнавец. 
 
 91.9:83 Беларускія пісьменнікі : біябібліяграфічны слоўнік : у 6 т. – 

Мінск, 1995. – Т. 6. – С. 448.  
 Беларусь. – Мінск, 1995. – С. 781.     
 https://ru.wikipedia.org/wiki/Эпимах-Шипило,_Бронислав_Игнатьевич – 

Википедия 
 
20 верасня – 75 год з дня ўтварэння Полацкай вобласці (1944). 
 

Адміністратыўна-тэрытарыяльная адзінка  ў БССР з 20 верасня 1944 да 
8 студзеня 1954 г. Цэнтр – г. Полацк. Плошча 17.8 тыс.км., насельніцтва 
394,6 чалавек (на 1 студзеня 1947), 6 гарадоў (Браслаў, Глыбокае, Дзісна, 
Дрыса, Полацк, Докшыцы), 6 гарадскіх пасёлкаў (Асвея, Відзы, Дунілавічы, 
Ушачы, Друя, Шаркаўшчына), 217 сельсаветаў, 15 раенаў: Асвейскі, 

http://polotskroo.by/index.php/uchrezhdeniya-obshchego-srednego-obrazovaniya/19-gosudarstvennoe-uchrezhdenie-obrazovaniya-polotskoe-kadetskoe-uchilishche
http://polotskroo.by/index.php/uchrezhdeniya-obshchego-srednego-obrazovaniya/19-gosudarstvennoe-uchrezhdenie-obrazovaniya-polotskoe-kadetskoe-uchilishche
http://polotskroo.by/index.php/uchrezhdeniya-obshchego-srednego-obrazovaniya/19-gosudarstvennoe-uchrezhdenie-obrazovaniya-polotskoe-kadetskoe-uchilishche
http://www.pschool14.by/index.php/m-about
https://ru.wikipedia.org/wiki/Эпимах-Шипило,_Бронислав_Игнатьевич
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Ветрынскі, Дрысенскі, Полацкі, Расрнскі, Ушацкі (перададзены з Віцебскай 
вобласці), Браслаўскі, Відзскі, Глыбоцкі, Дзісенскі, Докшыцкі, Дунілавіцкі, 
Міерскі, Пліскі, Шаркаўшчынскі (перададзены з Вілейскай вобласці). 
Выдавалася абласная газета “Бальшавіцкі шлях” (з 1952 “Шлях камунізму”) і 
15 раённых газет. Пасля скасавання Полацкай вобласці Браслаўскі, Відзскі, 
Глыбоцкі, Дзісенскі, Докшыцкі, Дунілавіцкі, Міерскі, Пліскі, Шаркаўшчынскі 
раёны перададзены ў Маладзечанскую вобласць; Асвейскі, Ветрынскі, 
Дрысенскі, Полацкі, Расонскі, Ушацкі – ў Віцебскую. 
 
 Памяць : гіст.-дакум. хроніка Полацка. – Мінск, 2002. – С. 701.  
 https://ru.wikipedia.org/wiki/Полоцкая_область – Википедия 

 
11 лістапада – 20 год таму быў арганізаваны рэспубліканскі 
ландшафтны заказнік “Каз'янскі” (1999).  
 
ПОСТАНОВЛЕНИЕ СОВЕТА МИНИСТРОВ РЕСПУБЛИКИ БЕЛАРУСЬ 
11 ноября 1999 г. N 1765 
 
ОБ ОБРАЗОВАНИИ РЕСПУБЛИКАНСКОГО ЛАНДШАФТНОГО ЗАКАЗНИКА 
"КОЗЬЯНСКИЙ" 
Совет Министров Республики Беларусь постановляет: 
1. Принять предложение Министерства природных ресурсов и охраны 
окружающей среды, согласованное с землепользователями, 
землевладельцами и другими заинтересованными, об образовании в 
Полоцком и Шумилинском районах Витебской области республиканского 
ландшафтного заказника "Козьянский" площадью и в границах согласно 
приложению. 
Витебскому облисполкому обеспечить учет и регистрацию в установленном 
порядке указанного заказника, а Полоцкому и Шумилинскому райисполкомам 
– обозначение в натуре его границ. 
2. Утвердить прилагаемое Положение о республиканском ландшафтном 
заказнике "Козьянский". 
Премьер-министр Республики Беларусь С.Линг. 
Приложение 
к постановлению 
Совета Министров 
Республики Беларусь 
11.11.1999 N 1765 
Площадь и описание границ 
республиканского ландшафтного заказника "Козьянский" 
Республиканский ландшафтный заказник "Козьянский" общей площадью 
26060 гектаров расположен на территории Полоцкого и Шумилинского 
районов Витебской области и занимает: 

https://ru.wikipedia.org/wiki/Полоцкая_область
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в Полоцком районе - земли лесного фонда в урочище Токарево и кварталах 
N 68-71, 82, 83, 104-113, 123, 126, 148 (частично), 149-163 Горянского 
лесничества Полоцкого лесхоза (5025,6 гектара), земли колхоза "Новые 
Горяны" (53,4 гектара), земли Полоцкого районного арендного 
производственного объединения по агрохимическому обслуживанию 
сельского хозяйства (219,6 гектара); 
в Шумилинском районе – земли лесного фонда в кварталах N 16-19, 26, 27, 
34-36, 46-48, 54-61, 67-75, 80-82 Козьянского лесничества (6133 гектара), в 
урочище Оболь-2 и кварталах N 1-22, 25-35, 37-45, 48-50, 52-61, 64-82, 84-95, 
103-114, 116, 120, 121, 125-130, 134-139 Мишневичского лесничества (11915 
гектаров), в кварталах N 1 (частично), 2 (частично), 3, 4 (частично), 6 
(частично), 7-9, 18 (частично), 19 (частично), 20 (частично), 95 (частично) 
Обольского лесничества (1298,6 гектара) Шумилинского лесхоза, земли 
совхоза "Козьяны" (612 гектаров), колхоза "Обольский" (632,8 гектара), 
крестьянского (фермерского) хозяйства Савицкого Ю.А. (31 гектар), 
крестьянского (фермерского) хозяйства Константинова В.Е. (18 гектаров), 
акваторию озера Мошно (земли запаса – 121 гектар). 
Границы заказника: 
на севере 
на территории Полоцкого района – от пересечения реки Сосница с северо-
восточной границей квартала N 148 Горянского лесничества в восточном 
направлении по границе земель лесного фонда (границы кварталов N 148, 
70, 71, 83 и урочища Токарево Горянского лесничества) до южной границы 
дер. Лысое, затем по этой границе до границы земель лесного фонда, далее 
на землях лесного фонда по границам кварталов N 153, 149, 150, 151, 152 
Горянского лесничества до административной границы Шумилинского 
района; 
на территории Шумилинского района – по административной границе этого 
района до реки Свина; 
на востоке 
в южном направлении по границам кварталов N 19, 27, 36, 48, 60, 61, 75 
Козьянского лесничества, по границам кварталов N 52, 130, 35, 49, 50 
Мишневичского лесничества; 
на юге 
по границам кварталов N 49, 61, 48, 33, 22 Мишневичского лесничества, по 
границам кварталов N 82, 81 Козьянского лесничества, по границам 
кварталов N 21, 32, 45, 59, 60, 69, 79, 80, 94, 95, 114, 113, 121, 120, 110, 109, 
108, 107, 106, 116, 104, 84, 74 Мишневичского лесничества, по левому берегу 
реки Глыбочка до мелиоративного канала, затем на землях колхоза 
"Обольский" по этому каналу, далее на север протяженностью 200 метров по 
границе полосы отвода автомобильной дороги Оболь-Ровное. Затем через 
эту дорогу и далее на юг по границе лесных земель (урочище Рассолай) до 
границы земель лесного фонда, затем по этой границе (границы кварталов N 
137, 82, 103, 138, 139 и урочища Оболь-2 Мишневичского лесничества, 



Інфармацыйна-бібліяграфічны аддзел 
Цэнтральная бібліятэка імя Ф. Скарыны 
ДУК “Полацкая РЦБС” 31 
 

граница квартала N 20 Обольского лесничества) до автомобильной дороги 
Витебск-Полоцк. Далее по границе полосы отвода этой автомобильной 
дороги до административной границы Полоцкого района; 
на западе на территории Полоцкого района – по административной границе 
этого района до границы квартала N 126 Горянского лесничества, затем на 
землях лесного фонда по границам кварталов N 126, 123, 110, 107, 104, 82, 
68 этого лесничества до реки Сосница, далее по левому берегу этой реки до 
пересечения ее с северо-восточной границей квартала N 148 Горянского 
лесничества. 
 
УТВЕРЖДЕНО 
Постановление 
Совета Министров 
Республики Беларусь 
11.11.1999 N 1765 
 
ПОЛОЖЕНИЕ 
о республиканском ландшафтном заказнике "Козьянский" 
 
1. Республиканский ландшафтный заказник "Козьянский" образуется в 
Полоцком и Шумилинском районах Витебской области в целях сохранения 
уникальных ландшафтов Белорусского Поозерья с комплексами редких и 
исчезающих видов растений и животных, занесенных в Красную книгу 
Республики Беларусь. 
 
2. На территории республиканского ландшафтного заказника "Козьянский" 
запрещаются: 
проведение гидромелиоративных и других работ, связанных с изменением 
естественного ландшафта и существующего гидрологического режима; 
сброс неочищенных и недостаточно очищенных сточных вод и отходов 
производства и потребления в водоемы и водотоки; 
использование плавучих средств с моторами, кроме плавучих средств 
спасательной и природоохранной служб; 
расчистка водной и прибрежной растительности, кроме устьевых участков 
для прохода рыб на нерест, а также участков, отведенных под места отдыха; 
промысловый лов рыбы; промысловая заготовка дикорастущего 
технического и лекарственного сырья; 
повреждение и уничтожение древесно-кустарниковой растительности, не 
связанные с лесохозяйственной деятельностью; нарушение естественного 
почвенного покрова, за исключением контуров, находящихся на 
сельскохозяйственных землях, а также случаев, когда это связано с 
лесохозяйственной деятельностью; выжигание сухой растительности (палы); 
выпас скота в прибрежных полосах водотоков и водоемов; 
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разбивка туристических лагерей, разведение костров, стоянка автомобилей 
в местах, не предназначенных для этих целей; движение механизированного 
транспорта вне дорог, кроме машин, выполняющих сельскохозяйственные и 
лесохозяйственные работы; 
огневая очистка лесосек; сплошные рубки главного пользования с шириной 
лесосеки более 100 метров, кроме того, рубки главного пользования в 
выделе 44 квартала N 36, выделе 14 квартала N 71, выделе 3 квартала N 72 
Козьянского лесничества, в выделе 1 квартала N 13, выделе 30 квартала N 
33, выделе 3 квартала N 39, выделах 1, 6 квартала N 66, выделах 2, 4, 5 
квартала N 75, выделах 1-3, 8 квартала N 76, выделах 1, 11 квартала N 77, 
выделах 28, 37, 38 квартала N 78, выделе 31 квартала N 81, выделе 7 
квартала N 105, выделе 9 квартала N 106 Мишневичского лесничества 
Шумилинского лесхоза, в выделах 7, 12, 19, 23 квартала N 18, выделах 39, 
46 квартала N 19 Обольского лесничества, в выделе 1 квартала N 108 
Горянского лесничества Полоцкого лесхоза. 
Строительство зданий и сооружений, линий электропередачи, дорог, 
прокладка трубопроводов и других инженерных коммуникаций, разработка 
месторождений общераспространенных полезных ископаемых для 
внутрихозяйственных нужд на территории заказника осуществляются в 
соответствии с законодательством по согласованию с Министерством 
природных ресурсов и охраны окружающей среды Республики Беларусь и 
Министерством архитектуры и строительства Республики Беларусь. 
3. Режим республиканского ландшафтного заказника "Козьянский" 
учитывается при разработке и корректировке схем землеустройства 
Полоцкого и Шумилинского районов, проектов организации и развития 
Полоцкого и Шумилинского лесхозов, а также в градостроительных проектах. 
4. Объявление территории заказником республиканского значения не влечет 
за собой изъятия земельных участков у прежних землепользователей и 
землевладельцев. 
Землепользователи и землевладельцы, на земельных участках которых 
образован республиканский ландшафтный заказник "Козьянский", обязаны 
соблюдать установленный режим этого заказника и использовать 
природощадящие технологии. 
5. Республиканский ландшафтный заказник "Козьянский" находится в 
ведении Полоцкого и Шумилинского райисполкомов, которые совместно с 
природоохранными органами в установленном порядке обеспечивают 
охрану этого заказника. 
6. Лица, виновные в нарушении режима республиканского ландшафтного 
заказника "Козьянский", несут ответственность в соответствии с 
законодательством Республики Беларусь. 
7. Ущерб, причиненный нарушением режима заказника, возмещается 
юридическими и физическими лицами в размерах и порядке, 
устанавливаемых законодательством Республики Беларусь. 
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24 лістапада – 65 год з дня нараджэння Алега Іванавіча Ладзісава (1954), 
беларускага мастака. 
 

Беларускі мастак, член Беларускага Саюза мастакоў (1989). Нарадзіўся 
ў г.  п. Обаль Віцебскай вобласці. Скончыў Мінскі педагагічны інстытут 
замежных моў (1986), Беларускі тэатральна-мастацкі інстытут (1986). 
Удзельнік мастацкіх выставак з 1986 года. Працуе ў станкавым жывапісе і 
графіцы, перфоменс і інсталяцыі. Асноўныя творы: палотны “Белыя 
лілеі”,”Чырвонае на зялёным”, “Тая,што збірае каласы”, “Танец”, “Малітва”; 
перфомансы “Белы Зікурат”. Прымаў ўдзел у міжнародных выставах, 
міжнародных пленэрах у Полацку (1989, 1999). Творы знаходзяцца ў фондах 
Нацыянальнага Полацкага гісторыка-культурнага музея-запаведніка, у 
галерэі “Маскоўская палітра”(Масква), у прыватных калекцыях у Беларусі, 
Расіі, Польшчы, Германіі, Ізраіля. Жыве ў Мінску. 
 
 Памяць : гіст.-дакум. хроніка Полацка. – Мінск, 2002. – С. 810.  
 https://minsknews.by/abstraktsionist-oleg-ladisov-predstavil-novyie-rabotyi/  
 http://painters.vlib.by/ru/portfolio/93-zhivopis-grafika-by/ladisov-oleg-by/64-

biografiya-ladisov – Художники Витебщины 
 
 
19 снежня – 100 год з дня нараджэння Мікалая Макаравіча Пятрэнкі 
(1919-1997), беларускага дзеяча, самадзейнага мастака, кампазітара, 
педагога. 
 

Нарадзіўся ў вёсцы Барабароў Мазырскага раёна Гомельскай вобласці. 
З’яўляецца беларускім дзеячам мастацтва, кампазітарам і педагогам. 
Заслужаны настаўнік Рэспублікі Беларусь (1966). Скончыў Мінскі педагагічны 
інстытут (1940). З 1946 года працаваў ва ўстановах народнай асветы, з 1960 
у Полацкім педагагічным вучылішчы. Песням Пятрэнка ўласцівы 
меладычнасць, выкарыстанне інтанацый беларускага песеннага фальклору. 
Найбольш папулярныя: “Ручнікі”, “Прывітальная”, “Вочы зямлі маей”. Аўтар 
зборніка песен беларускіх паэтаў “Беларусі мілай”(1997). 
 
 Барэйша, М. Дзіўная, родная мова... / М. Барэйша // Сцяг камунізму. – 

1989. – 21 красавіка. 
 Гальпяровіч, Н. Шчодры і душэўны талент. 20 гадоў творчай дзейнасці / 

Н. Гальпяровіч // Сцяг камунізму. – 1975. – 12 снежня. 
 Гуд, М. Сустрэча з песняй / М. Гуд // Сцяг камунізму. – 1969. – 4 

студзеня. 
 Крупко, К. Не адстаць ад песні / К. Крупко // Сцяг камунізму. – 1978. – 17 

сакавіка. 
 Ярмак, Н. Закаханы ў жыццё і песню / Н. Ярмак // Сцяг камунізму. – 

1990. – 19 снежня. 

https://minsknews.by/abstraktsionist-oleg-ladisov-predstavil-novyie-rabotyi/
http://painters.vlib.by/ru/portfolio/93-zhivopis-grafika-by/ladisov-oleg-by/64-biografiya-ladisov
http://painters.vlib.by/ru/portfolio/93-zhivopis-grafika-by/ladisov-oleg-by/64-biografiya-ladisov
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 http://www.person.goub.by/?p=2276 – Знаменитые люди Гомельшчыны 
 http://local.polotsk.museum.by/be/node/44612 – Краязнаўчы музей –

філіял НПГКМЗ 
 
21 снежня – 65 год з дня нараджэння Анатоля Сцяпанавіча Ізаіткі (1954, 
г. Полацк-2014), мастака-жывапісца. 
 

Скончыў Віцебскі тэхналагічны інстытут легкай прамысловасці 
(адзяленне мастацкага праектавання) 1984 г. Працаваў ў станкавым 
жывапісе ў жанрах карціны, пейзажа. Удзельнік мастацкіх выставак з 1983 г. 
Асноўныя творы: палотны “Сонечнае зацьменне”, “Шэсце”, “Свой крыж”, 
“Успенне”, “Блакітная Полаччына”, “Купальская ноч”. Член Беларускага 
Саюза мастакоў (1995). Жыў ў Віцебску. 
 
 Памяць: гіст.-дакум. хроніка Полацка. – Мінск, 2002. – С. 786. 
 http://delaemvmeste.by/belorusskie-hudozhniki/anatoliy-izoitko/ – Делаем 

вместе : [Анатолий Изоитко]  
 
 
21 снежня  – 70 год з дня нараджэння Аляксандра Пятровіча Ступеня (н. 
1949), беларускага мастака. 
 

Нарадзіўся ў Полацку. Член Беларускага Саюза мастакоў (1988). Скончыў 
Мінскае мастацкае вучылішча (1969), Беларускі тэатральна-мастацкі інстытут 
(1974). Працуе ў афармленчым мастацтве, а таксама ў станкавым жывапісе. 
Удзельнік мастацкіх выставак з 1978 г. Асноўныя творы: афармленне 
экспазыцый гісторыка-археалагічнага музея, Музея гісторыі рэлігіі, дома-
музея М. Багдановіча (усе ў Гродна), палотны “Вандроўка”, “Акно”. 
 
 Памяць : гіст.-дакум. хроніка Полацка. – Мінск, 2002. – С. 795.  

 
28 снежня   –  60 год з дня нараджэння Васільевай Галіны Сцяпанаўны 
(н. 1959, Полацк), беларускага мастака-жывапісца. 
 

Галіна Сцяпанаўна скончыла мастацка-графічны факультэт Віцебскага 
педагагічнага інстытута ў 1982 годзе. З'яўляецца ўдзельніцай мастацкіх 
выставак з 1983 года. Працуе ў станкавым жывапісе, мастацкім 
праекціраванні. Асноўныя творы: палотны “Чырвоны месяц”, “Вялікая 
Венера”, “Урокі музыкі”, “Веды”, “12”, “Квадраты”, “Трохвугольнікі і сегменты”; 
серыі: “Сцяна”, “Рэйс”, “Карычневыя структуры”; трыпціх “Варыяцыі 
блакітнага”; мастацкія праекты “Эдэнбургскі праект” у г. Эдынбургу (з 
В. Васільевым). З 1992 г. выкладае ў Віцебскім дзяржаўным тэхналагічным 
універсітэце.  

 

http://www.person.goub.by/?p=2276
http://local.polotsk.museum.by/be/node/44612
http://delaemvmeste.by/belorusskie-hudozhniki/anatoliy-izoitko/
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 Памяць : гіст.-дакум. хроніка Полацка. – Мінск, 2002. – С. 785.  
 http://painters.vlib.by/ru/portfolio/55-zhivopis-grafika-by/vasilyeva-galina-

by/203-biografiya-vasileva – Художники Витебщины  
 
 
 
Складальнік і камп. набор: Дзедзюліна Л. Б. 
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