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Каляндар  знамянальных  і  памятных  дат  Талачыншчыны на  2023  

год  /  ДУК  “Талачынская цэнтралізаваная  бібліятэчная  сістэма”;  аддзел  

бібліятэчнага маркетынгу  [склад. І.А. Труханёнак]. – Талачын, 2022. – 30 с. : 

іл., фота.  

У  Каляндар  уключаны  знамянальныя  і  памятныя  даты  

Талачыншчыны, а таксама юбілейныя даты з жыцця нашых выдатных 

землякоў і дзеячоў, якія пакінулі значны след у гісторыі і культуры нашага 

рэгіёна. Выданне  складаецца  з  двух  частак:  “Памятныя  даты 

Талачынскага раёна”, “Персаналіі”.  Пры складанні дадзенага дапаможніка  

былі  выкарыстаны:  інтэрнэт-рэсурсы,  матэрыялы перыядычных і 

даведачных выданняў  з  фонду цэнтральнай раённай  бібліятэкі, календары  

знамянальных  і  памятных дат іншых гадоў. Дапаможнік забяспечаны 

спасылкамі на крыніцы інфармацыі. 

  Прызначаны  краязнаўцам,  бібліятэчным  работнікам, выкладчыкам  і  

іншым  спецыялістам  у  вывучэнні  і  распаўсюджванні  краязнаўчых ведаў. 
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ПАМЯТНЫЯ ДАТЫ ТАЛАЧЫНСКАГА РАЁНА 
 

У 2023 ГОДЗЕ СПАЎНЯЕЦЦА: 

 

945 гадоў  таму (1078г.) упершыню згадваецца Друцк у летапісах.[
1
] 

  

590 гадоў  таму (1433г.) упершыню  быў  упамянуты  горад  Талачын  

як горад ВКЛ на рацэ Друць.[
2
] 

У гэты перыяд горад быў тэрыторыяй Вялікага княства Літоўскага. 

Гісторыя распавядае, што на працягу існавання горада яго ўладальнікамі 

былі многія прадстаўнікі княжацкіх дынастый: Друцкія, Талачынскія, 

Гарнастаі, Сангушкі, Шэмет і, нават, Леў Сапега.  

 

240 гадоў таму (09.02.1783г.) у Талачыне царскім указам Пятра I была 

створана мытня на дарозе Смаленск – Мінск.[
3
] 

Талачын быў раздзелены мяжой па р. Друць пасля 1-га падзелу Рэчы 

Паспалітай (1772г.). Мытня праіснавала да 1793 года (10 гадоў).  

 

230 гадоў таму (1793г.) Талачын цалкам увайшоў у састаў Расійскай 

імперыі.[
4
] 

 

170 гадоў таму (1853г.) пабудаваны Касцёл святога Антонія 

Падуанскага, г. Талачын. Помнік архітэктуры класіцызму, унесены ў 

Дзяржаўны спіс гісторыка-культурных каштоўнасцей Рэспублікі Беларусь. [
5
]  

Храм пабудаваны на сродкі мясцовых жыхароў, ахвяраванні 

памешчыкаў Славінскіх і грошы царскай казны. З'яўляецца помнікам 

архітэктуры класіцызму з элементамі рэтраготыкі. У 1908 годзе (115 гадоў 

таму) на ахвяраванні баранэсы Унгерн-Штэрнберг касцёл пакрылі бляхай, 

падлогу зрабілі тэракотавай. Мастак Гутцайт на сродкі памешчыцы          

С. Гадзінскай распісаў сцены і столі, якія часткова захаваліся да нашага 

часу. У 1993 годзе (30 гадоў таму) касцёл перадалі невялікай каталіцкай 

парафіі. 11 красавіка 1993 года (30 гадоў таму) адбылася першая служба, 

святкавалі Вялікдзень. Служба ішла на польскай мове. 

                                                           
1
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160 гадоў таму (1863г.) у Старым Талачыне адкрыта першае народнае 

вучылішча.[
6
]  

На яго ўтрыманне сялянскае грамадства выдзеліла 200 руб. У 1878–

1879 навучальным годзе (145 гадоў таму) у першым вучылішчы займалася 29 

хлопчыкаў і 4 дзяўчынкі. 

 

155 гадоў таму (1868г.) адкрыта Коханаўскае аднакласнае народнае 

вучылішча (пазней – Коханаўская сярэдняя школа імя І.П. Кожара).[
7
]  

Вучылішча было адкрыта ў доме валаснога праўлення як аднакласнае 

народнае вучылішча. Спецыяльны будынак пастаўлены арцеллю дойлідаў на 

чале з Канстанцінам Васілевічам Былінскім. На 01.01.1869 г. тут вучылася 

29 хлопчыкаў, у 1876 г. – 37 хлопчыкаў і 4 дзяўчынкі, у 1898-1899 гг. – 124 

хлопчыкі і 22 дзяўчынкі. 3 1900 г. – двухкласнае народнае вучылішча, мела 

кавальскую, сталярную і слясарную майстэрні. Пасля Вялікай 

Кастрычніцкай рэвалюцыі ўстанова называлася школай 1-й, 2-й ступеней, з 

1928 г. (95 гадоў таму) – сямігадовая, з 1932 г. – сярэдняя. У 1925-1927 гг. 

пабудаваны 2-павярховы будынак школы. У 2003 годзе (20 гадоў таму) 

школа становіцца ўдзельніцай міжнароднай канферэнцыі па ўкараненні 

інавацыйных тэхналогій. У тым жа годзе, да 135-годдзя школы, у падарунак 

ад абласнога ўпраўлення адукацыі атрымалі новы камп'ютарны клас. 

Таксама ў  2003 годзе (20 гадоў таму) быў адкрыты абноўлены школьны 

музей і створаны школьны зімовы сад. 

 

150 гадоў таму (1873г.) была заснавана Славенская школа, вёска 

Ламіншчына.[
8
] 

 Спачатку школа была царкоўнапрыходскай. У 1965 годзе Славенскай 

сярэдняй школе прысвоена імя П. А. Галецкага. 

 

135 гадоў таму (1888г.) даследаваны курганныя могільнікі за 7-8 км. на 

паўночы ад Друцка каля в. Загараддзе.[
9
]  

Даследчык – беларускі этнограф, фалькларыст і археолаг Еўдакім 

Раманавіч Раманаў (1855-1922). У 1886-1894 гг. Е. Р. Раманаў займаецца 

археалагічнымі раскопкамі на тэрыторыі Магілёўскай і Віцебскай губерняў 

                                                           
6
 Прыдзвінскі край : Гісторыя. Талачынскі раён : База дадзеных уласнай генерацыі ДУ “Віцебская 

абласная бібліятэка імя У.І. Леніна” : [Электронны рэсурс] : сайт. – Рэжым доступу :  – vlib.by. – 

Дата доступу : 01.11.2022. 
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як самастойна, так і па даручэнні і на сродкі Маскоўскага археалагічнага 

таварыства, правадзейным членам якога ён з’яўляўся, і Археалагічнай 

камісіі.  

 

135 гадоў таму (1888г.) даследаваны Барысаў камень каля в. Высокі 

Гарадзец.[
10

] 

Даследчык – беларускі этнограф, фалькларыст і археолаг Еўдакім 

Раманавіч Раманаў (1855-1922). У зборніку “Старажытнасці: Працы 

імператарскага Маскоўскага археалагічнага таварыства” (Т. 13, в. 1. – 

Масква, 1889, на рус. мове) ён пісаў: “Па знешняму выгляду камень уяўляе 

сабой глыбу чырвонага граніту квадратнай формы (4¼ арш. х 4¼ арш.) з 

няправільнымі вугламі (паўн. усход – паўд. захад 5¼  арш., паўн. захад – паўд. 

усход 4¾  арш.); заходні, правы вугал амаль не мае слядоў апрацоўкі. 

Чатырма бакамі сваімі камень размешчаны да чатырох бакоў свету, і 

даволі правільна… . Пры ўсім тым, лёгка можна заўважыць, што ва ўсю 

даўжыню каменя высечаны васьміканцовы крыж… . Вакол крыжа, па краях 

паверхні каменя, высечаны буйныя (некаторыя да 5 вяршкоў) славянскія 

літары: “Господи помози рабу своему Борису”. 

 

125 гадоў таму (1898г.) Іосіфам Газдзіцкім ў маёнтку Азерцы быў 

пабудаваны Паравы лесапільны і крухмальны заводы (зараз – Талачынскі 

кансервавы завод).[
11

] 

З крыніц Нацыянальнага гістарычнага архіва вядома, што завод быў 

заснаваны памешчыкамі Газдзіцкім Іосіфам Норбертавічам і Зембінскай 

Аўгусцінай Норбертаўнай у маёнтку Азерцы Аршанскага павета 

Магілёўскай губерні. Вінакурная вытворчасць дзейнічала 167 дзён у годзе, 

працавалі ўсяго 6 мужчын і адна паравая машына. 

 

115 гадоў  таму (1908г.)  Якуб  Колас  працаваў  настаўнікам  у  вёсцы  

Сані Талачынскага раёна.[
12

] 

Па ўспамінах Якуба Коласа: “У пачатку 1908 года паехаў у 

Магілёўшчыну і вёў там навучанне па беларуску. Матэрыял для навучання 

чытанню была “Наша ніва”, невялікая літаратура, якую можна было 

дастаць тады”. Школа існавала да канца красавіка 1908 года. 

 

105 гадоў  таму (1918г.)  дзеянні па ўстанаўленню Савецкай улады на 

Талачыншчыне.[
13

] 
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18 лютага Талачын, Стараталачынская, Коханаўская воласці і іншыя 

тэрыторыі сучаснай Талачыншчыны аказаліся акупіраванымі войскамі 

кайзераўскай Германіі. 25 кастрычніка Талачын, Коханаўская, 

Стараталачынская воласці былі вызвалены часцямі Чырвонай Арміі і згодна 

з Трэцяй Устаўной граматай Талачын быў абвешчаны часткай Беларускай 

Народнай Рэспублікі. Пачаліся мерапрыемствы па аднаўленні Савецкай 

улады. Ствараліся валасныя местачковыя рэўкамы, якія падтрымлівалі 

рэвалюцыйны парадак, вялі барацьбу супраць контррэвалюцыйных 

элементаў, удзельнічалі ў забеспячэнні Чырвонай Арміі прадуктамі 

харчавання і абмундзіраваннем, прыцягвалі насельніцтва да работ на 

дапамогу фронту. 

 

90 гадоў  таму (1933г.) цікавую інфармацыю аб эканамічным развіцці 

Талачыншчыны пачатку 30-х гг. дае статыстычны даведнік “Усе раёны 

БССР”, выдадзены ў Мінску.[
14

] 

Паводле даведніка насельніцтва раёна складала 89 282 чалавекі. 

Паводле тытульнага спіса за 1931 год у раёне налічвалася 75 

прадпрыемстваў, сярод якіх былі: арцелі смалакурная, дрэваапрацоўчая, 

ткацкая, сукнавальная і фарбавальная, аўчынная, кравецкія (2), шавецкія (6), 

тарфяныя (4), кавальскія (4), цагельныя (8); заводы льноапрацоўчыя (3), 

аўчына-футравы, лесазавод, крухмальны, спіртзавод, пладова-вінны; 

таксама працавалі 12 кузняў, сукнавальня, нафтавы і 10 вадзяных млыноў, 

хлебапякарня, кандытарская і інш. У 1932 г. на 22 дзяржаўных і 54 

кааператыўных прадпрыемствах працавала 1060 чалавек. Спажывецкая 

кааперацыя раёна мела 23 сельпо, 47 гандлёвых адзінак. У раёне налічвалася 

14 689 гаспадарак, з іх на 1 студзеня 1933 г. калектывізавана 4593. Было 197 

калгасаў. Яны мелі 28 свінагадоўчых ферм, 26 малочных; 29 па вырошчванні 

маладняка, 2 каняводчыя фермы. Большасць саўгасаў (“Райцы”, “Лемніца”, 

“Крывое”, “Скрыншчына”, “Рубеж”, “Кулікоўка”) мелі свінаводчы кірунак. 

Машынны парк раённай МТС складаў 14 трактароў, 15 складаных 

малатарняў, 80 ільноцерабілак. Сетка навучальных устаноў раёна на 1 

студзеня 1933 г.: 145 чатырохгадовых школ, у іх 13 001 вучань, 278 

настаўнікаў, 1 ФЗС (163 вучні, 2 настаўнікі), 28 школ сялянскай моладзі 

(1940 вучняў, 79 настаўнікаў), 1 тэхнікум (сельскагаспадарчы ў Коханаве), у 

ім 95 студэнтаў, 4 настаўнікі. 

 

85 гадоў таму (27.09.1938г.) Талачын атрымаў афіцыйны 

статус пасёлка гарадскога тыпу Віцебскай вобласці.[
15

] 
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Да гэтага часу (з 17.07.1924г.) Талачын быў цэнтрам раёна Аршанскай 

акругі БССР. 

 

85 гадоў  таму (1938г.) мясцовая газета з чэрвеня выходзіла пад назвай 

“Чырвоны хлебароб”.[
16

] 

Пад гэтай назвай газета праіснавала па студзень 1960 гг. На працягу 

наступных двух гадоў  газета выходзіла пад назвай “Ленінец”, з красавіка 

1962 па люты 2001 гг. – “Сцяг Ільіча”. З сакавіка 2001 года мае сучасную 

назву – “Наша Талачыншчына”. 

 

80 гадоў  таму (1943г.) 15 сакавіка выйшаў першы ваенны нумар 

“Чырвонага хлебароба”.[
17

]  

На першай паласе змяшчаўся лозунг “Смерць нямецкім захопнікам” і 

заклік “Прачытаўшы, перадай другому!”. Ніжэй – кліштараваны загаловак 

“Чырвоны хлебароб”, справа ў рамцы – “Штодэкадная газета Талачынскага 

РК КП(б)Б і N-скага партызанскага атрада. Год выдання 1-ы”. Выдаваўся 

нумар у друкарні партызанскай брыгады “Стары”, што размяшчалася каля 

возера Палік. Рэдагаваў газету – А. П. Пахамовіч, набіраў тэкст –                

В. Кандрацьеў. Наогул, у гады Вялікай Айчыннай вайны (1943–1944 гг.) 

газета выдавалася падпольна. За два гады выйшла больш 40 нумароў газеты, 

было надрукавана 500 экзэмпляраў. 

 

80 гадоў  таму (1943г.) 12 верасня нямецкімі карнікамі спалена вёска 

Рыдамля. У агні згарэла 136 двароў, 81 жыхар вёскі загінуў у той вераснёўскі 

дзень. 4 лістапада карнікі спалілі 59 двароў і растралялі 19 жыхароў у вёску 

Замошша.[
18

] 

Таксама ёсць звесткі пра спаленыя і часткова знішчаныя вёскі 

Талачынскага раёна ў 1943 годзе: Бук, Бызава, Высокі Гарадзец, Дубовае, 

Жураўля, Загацце, Замошша, Запруддзе, Лаўрэнавічы, Ліцвякі, Лазы, 

Манастыр, Рафалова, Сельцы, Серкавіцы, Сіманава, Сухачева, Шляпіна.[
19

]  

 

                                                                                                                                                                                           
15
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Дата доступу : 01.11.2022. 
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абласная бібліятэка імя У.І. Леніна” : [Электронны рэсурс] : сайт. – Рэжым доступу :  – vlib.by. – 

Дата доступу : 01.11.2022. 
18
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Мн., 1988. – С. 196-199.  
19 Белорусские деревни, сожжённые в годы Великой Отечественной войны : [Электронный ресурс] 

: сайт. – Режим доступа :  db.narb.by. – Дата доступа : 01.11.2022. 
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80 гадоў  таму (1943г.) у ліпені распачаў работу Талачынскі падпольны 

райкам партыі.[
20

] 

Райкам ажыццяўляў арганізацыйнае і палітычнае кіраўніцтва 

дзейнасцю партызанскіх брыгад “Граза”, Гудкова, 2-й Беларускай брыгады 

імя П.К. Панамарэнкі. Пад уплывам райкама  было насельніцтва 14 

сельсаветаў паўночнай часткі раёна. 

 

80 гадоў  таму (1943г.) сцяг 56-й Маскоўскай стралковай дывізіі быў 

перапраўлены на Вялікую зямлю.[
21

] 

Маладыя партызаны брыгады М. П. Гудкова К. Д. Мяснікаў і           

А.К. Зелюткоў схавалі перададзены ім у жніўні 1941 г. афіцэрамі-

акружэнцамі сцяг 56-й Маскоўскай стралковай дывізіі, які летам 1943 г.   

быў перапраўлены на Вялікую зямлю. 

 

75 гадоў  таму (1948г.) заснавана  сельскагаспадарчае  прадпрыемства 

“Жукнева” ў Талачынскім раёне як калгас імя Валадарскага.[
22

]  

З 1966 г. СВК існуе з сучаснай назвай. У 2005 г. аб'яднаны з СВК 

“Беларэчча”. Спецыялізацыя – вытворчасць збожжа і кармавых культур, 

мяса-малочнай жывёлагадоўлі. Агульная зямельная плошча 4476 га, у т. л. 

сельгасугоддзяў 4069 га (з іх пашні 3049 га, сенажацей і раллі 1012 га, 

шматгадовых насаджэнняў 8 га). У гаспадарцы 4 малочнатаварныя фермы і 

2 – па адкорму буйной рагатай жывёлы (усяго 1865 галоў; 2010).  

 

70 гадоў  таму (1953г.) сямігадовая школа ў Абольцах стала сярэдняй. 

Вучняў было шмат, школа працавала ў 2 змены.[
23

] 

ДУА “Аболецкая сад-базавая школа Талачынскага раёна” заснавана ў 

1945 годзе. Адразу пасля вайны заняткі праводзіліся ў старым будынку 

школы. 

 

65 гадоў таму (1958г.) даследаваны курганны могільнік за 0,2 км ад 

вёскі Воўкавічы. Знаходзіцца за 0,2 км на поўнач ад вёскі, на беразе ракі 
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Крывая. Захавалася 18 насыпаў (раней было больш за 30) дыяметрам 5–12 м, 

вышынёй 1–3 м.[
24

] 

Даследчык – Леанід Васільевіч Аляксееў (1921-2008),  гісторык і 

археоляг, Доктар гістарычных навук, аўтар працаў па 

гісторыі Полацкай і Смаленскай земляў XI—XIII стагодзьдзяў. Пазней гэты 

могільнік даследаваўся беларускімі археолагамі А.Р. Мітрафанавым і       

Ш.I. Бекцінеевым у 1972 і 1981 гадах. 

 

60 гадоў  таму (1963г.) у Талачыне пачала працаваць дзіцячая 

музычная школа.[
25

] 

Школа знаходзілася па вуліцы Энгельса да 1974 года. Першым 

дырэктарам стала Яўгенія Іванаўна Главацкая. Навучанне праводзілася па 

двух накірунках – баян і фартэпіяна. Заняткі наведвалі 43 вучні. У 1993 годзе 

(30 гадоў таму) у сувязі з адкрыццём класа харэаграфіі школа перайменавана 

ў дзіцячую школу мастацтваў.   

 

60 гадоў  таму (1963г.) адбыўся першы выпуск навучэнцаў 

Талачынскай сярэдняй школы № 2 з вытворчым навучаннем. Пры школе 

створаны даследчы ўчастак. На ім вырошчвалі розныя культуры, выводзілі 

гатункі, вялі даследчую работу.[
26

] 

 

50 гадоў  таму (1973г.) адкрыты і даследаваны курганныя могільнікі ў 

вёсцы Скавышкі і паміж вёскамі Навінка і Ельнік.[
27

] 

Курганны могільнік у в. Скавышкі знаходзіцца на паўночнай ускраіне 

вёскі. Прасёлачнай дарогай падзелены на 2 групы. Адна мае 16 насыпаў і 

часткова занята сучаснымі могілкамі, другая – 29, знаходзіцца за 50 м на 

захад ад могілак, за дарогай. Вышыня курганоў 1-1,5 м, дыяметр 5-12 м. 

Абследавалі Л. В. Аляксееў (1959) і А. Р. Мітрафанаў (1972). У 1973 годзе (50 

гадоў таму) тры курганы раскапала 3. М. Сяргеева. 

Даследчык – расійскі археолаг, кандыдат гістарычных навук             

Зоя Міхайлаўна Сяргеева. Вучоная выявіла элементы пахавальнага абраду і 

матэрыяльнай культуры ўсходніх славян  Паўночнай Беларусі, аналагічныя 

старажытнасцям балцкіх плямён, што тлумачыць захаваннем традыцый 

даславянскага насельніцтва, якое жыло тут да XI  – пачатку  XII  стст., і 

                                                           
24
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кантактамі з суседнімі рэгіёнамі. Па знаходках балцкіх рэчаў даследавала 

сувязі крывічоў з суседнімі балцкімі плямёнамі ў дамангольскі час. На яе 

думку, у X–XI стст. больш значае ўздзеянне на заходнерускія землі было з 

боку суседніх усходнеславянскіх плямён крывічоў на балцкі рэгіён. 

Даследавала курганы каля Друцка (Багрынава). Устанавіла, што 

тэрыторыю на ўсход ад Друцка ў XI ст. засялялі крывічы. 

 

50 гадоў  таму (1973г.)  заснавана  раённая  праграма  радыёвяшчання 

“Талачынскае раённае радыё”.[
28

] 

 

45 гадоў  таму (1978г.)  тэатр мініяцюр “13” пры Талачынскім ГДК 

атрымаў званне “народны”.[
29

] 

Тэатр створаны ў 1962 годзе.  Дыпламант Другога Міжнароднага 

фестывалю-конкурсу сатыры і гумару на кубак Аркадзія Райкіна ў г. Рыга. 

Штогод калектыў прымае ўдзел у Міжнародным фестывалі мастацтваў 

“Славянскі базар у Віцебску”. Кіраўнік – Пятрушына Наталля Мікалаеўна.  

28  верасня  2013  года  (10 гадоў таму) калектыў  прыняў  удзел  у  раённым  

конкурсе  тэатральнага  мастацтва  “Тэатральныя  таленты”  з  

рэпертуарам  пантамімы:  “Трыо”,  “Дзед  і  Баба”,  “Улыбка”  і быў 

ўзнагароджаны  Дыпломам  I  месца  (Талачынскі  ГДК).  

 

40 гадоў таму (1983г.) кінавідэастудыі “Летапіс” прысвоена званне 

народнай.[
30

] 

Кінастудыя “Летапіс” Талачынскага раённага Дома культуры 

дзейнічае з 1965 года. Заснавальнік – Анатоль Антонавіч Шнэйдар. 

 

40 гадоў  таму (1983г.) на базе Крыўлянскага сельскага клуба 

Талачынскага раёна створаны народны фальклорны  калектыў  “Суседзі”  

Аболецкага  ДФ.[
31

] 

 

20 гадоў  таму (2003г.) у снежні БЛСП ТАА “Святавіт” атрымала 

Сертыфікат сістэмы менеджменту якасці на адпаведнасць патрабаванням 

міжнароднага стандарту ISO 9001.[
32

]  

                                                           
28

 Каляндар  знамянальных  і  памятных  дат  на 2018 год /  ДУ “Віцебская  абласная  бібліятэка  

імя  У.  І.  Леніна”, Аддзел  краязнаўчай літаратуры  і  бібліяграфіі;  склад.  Г.  В.  Галімская,  Н.  В.  

Ціпанава. – Віцебск, 2017. – С. 39. 
29

 Толочинский районный исполнительный комитет : Культура : [Электронный ресурс]. – Режим 

доступа : tolochin.vitebsk-region.gov.by. – Дата доступа : 01.11.2022. 
30

 Прыдзвінскі край : Культура.  Талачынскі раён : База дадзеных уласнай генерацыі ДУ 

“Віцебская абласная бібліятэка імя У.І. Леніна” : [Электронны рэсурс] : сайт. – Рэжым доступу :  – 

vlib.by. – Дата доступу : 01.11.2022. 
31

 Тое ж. 
32

 Прыдзвінскі край : Эканоміка.  Талачынскі раён : База дадзеных уласнай генерацыі ДУ 

“Віцебская абласная бібліятэка імя У.І. Леніна” : [Электронны рэсурс] : сайт. – Рэжым доступу :  – 

vlib.by. – Дата доступу : 01.11.2022. 

https://be.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D1%80%D1%8B%D0%B2%D1%96%D1%87%D1%8B
https://be.wikipedia.org/wiki/X_%D1%81%D1%82%D0%B0%D0%B3%D0%BE%D0%B4%D0%B4%D0%B7%D0%B5
https://be.wikipedia.org/wiki/XI_%D1%81%D1%82%D0%B0%D0%B3%D0%BE%D0%B4%D0%B4%D0%B7%D0%B5
https://be.wikipedia.org/wiki/%D0%94%D1%80%D1%83%D1%86%D0%BA
https://be.wikipedia.org/w/index.php?title=%D0%91%D0%B0%D0%B3%D1%80%D1%8B%D0%BD%D0%B0%D0%B2%D0%B0,_%D0%B0%D1%80%D1%85%D0%B5%D0%B0%D0%BB%D0%B0%D0%B3%D1%96%D1%87%D0%BD%D1%8B%D1%8F_%D0%BF%D0%BE%D0%BC%D0%BD%D1%96%D0%BA%D1%96&action=edit&redlink=1
https://be.wikipedia.org/wiki/XI_%D1%81%D1%82%D0%B0%D0%B3%D0%BE%D0%B4%D0%B4%D0%B7%D0%B5
http://pridvinie.vlib.by/index.php/mtree-lib/pismenniki-paety-litaratary/shnejdar-anatol-antonavich
http://tolochin.vitebsk-region.gov.by/
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Прадпрыемства забяспечвае выніковасць сістэмы менеджменту 

якасці, што пацвярджаецца сертыфікатамі адпаведнасці патрабаванням 

міжнароднага стандарту ISO 9001 і СТБ ISO 9001. Машынабудаўнічае 

прадпрыемства заснавана ў 1997 г. як СП ТАА. Сёння гэта адно з вядучых 

беларускіх вытворцаў дарожна-будаўнічай тэхнікі. 

 

20 гадоў  таму (2003г.) калгас “Чырвоны сцяг” перайменаваны ў ААТ 

“Слаўнае”.[
33

] 

СВК утворана ў 1951 г. як калгас “Чырвоны сцяг” на базе 6 калгасаў. З 

1988 г. перайменавана ў “Красное знамя”. З 2003 г. (20 гадоў таму) СВК з 

сучаснай назвай. 

 

20 гадоў  таму (2003г.) калгас “Камсамольская  праўда” Талачынскага 

раёна  пераўтвораны  ў  сельскагаспадарчы  кааператыў.  Таксама   калгас  

імя  Заслонава  Талачынскага  раёна перайменаваны ў СВК “Краснаселле”.[
34

] 

 

20 гадоў  таму (2003г.) створаны Талачынскі райаграсэрвіс як ААТ на 

базе КУП “Талачынская райаграпрамтэхніка”.[
35

] 

 

15 гадоў  таму (2008г.) калектыў народнага тэатра пры ДУК 

“Талачынскі цэнтр культуры і народнай творчасці” атрымаў дыплом 

абласнога фестывалю аматарскага тэатральнага мастацтва “Тэатральная 

вясна” ў г. Лепеле.[
36

] 

Наогул, калектыў – дыпламант абласнога фестывалю аматарскага 

тэатральнага мастацтва “Тэатральная вясна” ў рамках Усебеларускага 

фестывалю народнага мастацтва “Беларусь – мая песня” (г. п. Шуміліна, 

2004), абласнога фестывалю аматарскага тэатральнага мастацтва 

“Тэатральная вясна” (г. Лепель, 2006; Глыбокае, 2014), агляду-конкурсу, 

прысвечанага 120-годдзю з дня нараджэння Я. Купалы і Я. Коласа                

(г. Віцебск, 2002). 

 

                                                           
33

 Прыдзвінскі край : Эканоміка. Агульны стан. Талачынскі раён : База дадзеных уласнай 

генерацыі ДУ “Віцебская абласная бібліятэка імя У.І. Леніна” : [Электронны рэсурс] : сайт. – 

Рэжым доступу :  – vlib.by. – Дата доступу : 01.11.2022. 
34

 Каляндар  знамянальных  і  памятных  дат  на 2018 год /  ДУ “Віцебская  абласная  бібліятэка  

імя  У.  І.  Леніна”, Аддзел  краязнаўчай літаратуры  і  бібліяграфіі;  склад.  Г.  В.  Галімская,  Н.  В.  

Ціпанава. – Віцебск, 2017. – С. 49. 
35

 Тое ж, с. 50. 
36

 Прыдзвінскі край : Культура. Талачынскі раён : База дадзеных уласнай генерацыі ДУ “Віцебская 

абласная бібліятэка імя У.І. Леніна” : [Электронны рэсурс] : сайт. – Рэжым доступу :  – vlib.by. – 

Дата доступу : 01.11.2022. 
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15 гадоў  таму (2008г.) на поўначы ад Друцкага гарадзішча і вакольнага 

горада выяўлены курганны могільнік. [
37

] 

Даследчыкі – беларускі археолаг, доктар гістарычных навук, прафесар 

Вольга Мікалааеўна Ляўко (1947-2000), навуковы супрацоўнік аддзела 

археалогіі Сярэдніх стагоддзяў і Новага часу Кянько Павел Міхайлавіч 

(1981). У раёне Друцкага гарадзішча і вакольнага горада, каля Друцка 

знойдзены ляпная кераміка 2-й паловы I тыс., вырабы з каляровага металу 

(бранзалет з пашыранымі канцамі, фрагмент шыйнай грыўны, накладка), 

сляды бранзалетнай вытворчасці. Таксама выяўлены рэшткі кузні, каменных 

ачагоў. Выяўленыя пабудовы XІV–XVII стст. сведчаць аб існаванні на 

тэрыторыі старажытнага пасада мястэчка, якое прымыкала да замка, 

пабудаванага на месцы гарадзішча і вакольнага горада. 

 

15 гадоў  таму (2008г.) харэаграфічнаму калектыву “Каханачка”   ДУА 

“Коханаўская дзіцячая школа мастацтваў” прысвоена  ганаровае  званне  

“узорны”. Кіраўнік –  Юшкевіч  Наталля  Паўлаўна. 

 

15 гадоў таму (03.09.2008г.) будынку вадзянога млына на р. Крывая 

нададзены статус гісторыка-культурнай каштоўнасці пастановай Савета 

Міністраў Рэспублікі Беларусь № 1288.[
38

] 

За 12 км на паўднёвы ўсход ад Талачына, на р. Крывая, знаходзіцца 

добра захаваны да нашых дзён будынак, у якім быў вадзяны млын. Узведзены 

з чырвонай цэглы ў другой палове ХІХ ст. Гэта быў трохпавярховы 

прамавугольны ў плане будынак з двухсхільным дахам, да якога прымыкала 

аднапавярховае працоўнае памяшканне. Масіўныя сцены прарэзаны 

невялікімі прамавугольнымі вокнамі. На першым паверсе знаходзілася 

турбіна, на другім – жорны, на трэцім – гаспадарчыя памяшканні. Млын 

належыў памешчыку Гардзялкоўскаму і функцыянаваў да 30-х гадоў ХІХ ст. 

 

5 гадоў  таму (2018г.) ў Абольцах адбылося адкрыццё памятнага 

знака на месцы колішняга касцёла найсвяцейшай панны Марыі.[
39

] 

На таблічцы, прымацаванай да каменя, лацінскімі буквамі напісаны 

словы: “У 1387 годзе вялікім князем літоўскім і каралём польскім Ягайлам 

тут пабудаваны адзін з першых касцёлаў на тэрыторыі Беларусі”. 

 

                                                           
37

 Прыдзвінскі край : Помнікі археалогіі. Талачынскі раён : База дадзеных уласнай генерацыі ДУ 

“Віцебская абласная бібліятэка імя У.І. Леніна” : [Электронны рэсурс] : сайт. – Рэжым доступу :  – 

vlib.by. – Дата доступу : 01.11.2022. 
38

 Прыдзвінскі край : Помнікі гісторыі. Талачынскі раён : База дадзеных уласнай генерацыі ДУ 

“Віцебская абласная бібліятэка імя У.І. Леніна” : [Электронны рэсурс] : сайт. – Рэжым доступу :  – 

vlib.by. – Дата доступу : 01.11.2022. 
39

 Бірукоў, В. Добрае задуманае пераўтворваецца ў такія ж справы : у Абольцах адкрылі памятны 

знак : [Электронны рэсурс] : сайт. – Рэжым доступу :  – natal.by. – Дата доступу : 10.09.2018. 
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ПЕРСАНАЛІІ 

 

РОХКІНД 

СОФ’Я (Спрынца) ЛЬВОЎНА 
(1903-2000) 

Педагог. Кандыдат філалагічных навук, дацэнт 

 

Рохкінд Соф'я (Спрынца) Львоўна[
40

] 

 нарадзілася ў 1903 годзе  (120 гадоў таму) ў Талачыне 

ў адукаванай яўрэйскай сям'і. У 1920–1925 гг. 

вучылася ў Інстытуце вышэйшых яўрэйскіх ведаў у 

Петраградзе. 

У 1926 годзе, працуючы ў школе для дарослых, працягвала вучобу на 

яўрэйскім аддзяленні літаратурна-лінгвістычнага факультэта Другога 

Маскоўскага дзяржаўнага ўніверсітэта. 

У 1928 годзе атрымала кваліфікацыю “Выкладчык яўрэйскай мовы”. З 

верасня 1928 года да сярэдзіны кастрычніка 1931 года выкладала літаратуру і 

грамадазнаўства ў розных сярэдніх школах Веліжа, Пскова і Мінска. У 

кастрычніку 1931 года паступіла ў аспірантуру пры Акадэміі навук БССР. 

Праз год, паралельна з вучобай, выкладала практычны курс у Маскоўскім 

дзяржаўным універсітэце. 

У 1934 годзе абараніла кандыдацкую дысертацыю па мове яўрэйскай 

рэвалюцыйнай і публіцыстычнай літаратуры канца 80-х – пачатку 90-х гг. 

ХІХ ст. З 1933 года працавала ў Інстытуце мовы і літаратуры. У званні 

дацэнта  выкладала  агульнае  мовазнаўства  на  літаратурным  факультэце     

і факультэце замежных моў Мінскага дзяржаўнага педагагічнага інстытута. 

11 лістапада 1938 г. Вышэйшая атэстацыйная камісія СССР зацвердзіла 

Соф'ю Львоўну ў навуковым званні дацэнта. 

У гады Вялікай Айчыннай вайны выехала ў Казахстан, дзе з 1941 года 

працавала інспектарам-метадыстам Акмалінскага абласнога аддзела 

народнай адукацыі, з чэрвеня 1942 па люты 1944 гг. – дырэктарам сярэдняй 

школы ў вёсцы Імантава, а з сакавіка па верасень 1944 года – загадчыкам 

вучэбнай часткі школы для дарослых у г. Какчэтаў і інспектарам 

Какчэтаўскага абласнога аддзела адукацыі. 

У лістападзе 1944 года вярнулася на працу ў Мінскі педінстытут у 

званні дацэнта кафедры рускай мовы, а са снежня пачала выконваць абавязкі 

намесніка загадчыка кафедры. Праз два гады стала загадчыкам кафедры 

рускай мовы. У 1949 годзе пераведзена на пасаду дацэнта кафедры рускай 

мовы. 

                                                           
40

 Прыдзвінскі край : Выдатныя і знакамітыя людзі. Талачынскі раён : База дадзеных уласнай 

генерацыі ДУ “Віцебская абласная бібліятэка імя У.І. Леніна” : [Электронны рэсурс] : сайт. – 

Рэжым доступу :  – vlib.by. – Дата доступу : 01.11.2022. 
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За гады навукова-педагагічнай дзейнасці апублікавала работы па 

актуальных праблемах беларускага мовазнаўства: “Да вывучэння 

словаўтварэння беларускай мовы” (1955), “З гісторыі лексікі беларускай 

мовы” (1955), “Аддзеяслоўныя назоўнікі ў сучаснай беларускай мове” (1961). 

У 1939 годзе ў суаўтарстве з К. І. Гурскім, Ц. П. Ломцевым, Г. З. Шклярам,  

С. І. Рысінай апублікавала падручнік “Сінтаксіс беларускай мовы”. Сумесна 

са Г. З. Шклярам стварыла першы ў Савецкім Саюзе “Яўрэйска-рускі 

слоўнік” (1940). 

З'яўляецца аўтарам раздзела “Словаўтварэнне” падручніка “Курс 

сучаснай беларускай мовы (фанетыка, марфалогія, лексіка)” (1940).  

Па сведчанні тых, хто яе ведаў, Соф’я Львоўна была сардэчным 

чалавекам, мела шмат вучняў. Амаль страціўшы слых і зрок, у 1996-1998 гг. 

яна  напісала надзвычай каларытныя ўспаміны пра горад свайго дзяцінства і 

юнацтва –  Талачын. 

Памерла 11 чэрвеня 2000 года ў Мінску. 

 ЛІТАРАТУРА: 

1. Главный труд // Синеокая Толочинщина: история, экономика, 

культура, памятные места / А. А. Шнейдер. – Минск : Бизнесофсет, 2009. – С. 

38-39. 

2. Дзятко, Д. В. Асоба ў беларускай лінгвістыцы: Спрынца Львоўна 

Рохкінд / Дзмітрый Дзятко : Рэпазіторый БДПУ // Краявіды роднай мовы : 

зборнік мовазнаўчых навуковых артыкулаў (памяці прафесара І.Я. Лепешава) 

/ рэдкал.: М.А. Даніловіч (адк. Рэд.) [і інш.]. – Гродна : ЮрСаПрынт, 2014.  

3. Рохкинд, С. Л. Воспоминания Рохкинд Спринцы Львовны (1903–

2000) / С. Л. Рохкинд // Наша Талачыншчына. – 2007. – 3 лютага – С. 4 ; 10 

лютага – С. 3 ; 17 лютага – С. 4.  

 

 

МАРОЗАВА 

АНАСТАСІЯ ЯГОРАЎНА 
(1913-2010) 

Герой Сацыялістычнай Працы 

 

Марозава Анастасія Ягораўна[
41

] нарадзілася ў 

1913 годзе (110 гадоў таму) ў в. Паляны Лепельскага 

павета. 

Працоўную дзейнасць пачала ў 1928 годзе 

паляводам калгаса “Паляны”. У 1932-1941 і ў 1945-1968 

гадах працавала даяркай саўгаса “Райцы” (з 1965 года – 

племзавод “Рэканструктар” Талачынскага раёна. 

                                                           
41

 Толочинский районный исполнительный комитет : Знаменитые люди Толочинского района : 

[Электронный ресурс]. – Режим доступа : tolochin.vitebsk-region.gov.by. – Дата доступа : 

01.11.2022. 
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Дамаглася надою ў 4267 літраў малака ад кожнай каровы. Званне Героя 

Сацыялістычнай Працы прысвоена ў 1966 годзе за поспехі ў павелічэнні 

вытворчасці і нарыхтовак сельскагаспадарчых культур. 

Узнагароджана залатым медалём “Серп і Молат” Героя 

Сацыялістычнай Працы, ордэнам Леніна, медалямі. 

ЛІТАРАТУРА: 

1. Бірукоў, В. Яны нам шчасце працай здабывалі / Віктар Бірукоў // 

Сцяг Ільіча (Талачын). – 1998. – 17 студзеня. 

Аб працоўным шляху даяркі-шасцітысячніцы А.Я. Марозавай. 

2. Матиевский, Н. Если веришь в себя : очерк / Николай Матиевский // 

Сцяг Ільіча (Талачын). – 2000. – 19 красавіка. – С. 2. 

Очерк о Герое Социалистического Труда А.Е. Морозовой. 

3. Махтадуй, Т. Не поле перайсці / Т. Махтадуй // Сцяг Ільіча 

(Талачын). – 1997. – 7 сакавіка. 

4. Морозова Анастасия Егоровна // Твои герои, Беларусь! Герои 

Социалистического Труда : биогр. справ. / сост. И.Н. Кулан [и др.] ; под общ. 

ред. А.Н. Новикова. – Минск : БелЭн імя П. Броўкі, 2014. – С. 160. 

 

 

ЛЮТЫ 
 

ГАЛУБЦОВА 

ВОЛЬГА СЯМЁНАЎНА 
(1903-1974) 

Герой Сацыялістычнай Працы 

 

Галубцова Вольга Сямёнаўна[
42

] нарадзілася 

10.02.1903г.  (120 гадоў таму) у  в. Свіслачаны 

Гродзенскага павета (зараз – Гродзенскі раён). 

Працоўную дзейнасць пачала ў 1915 годзе ў 

Пецярбургу. Неўзабаве пераехала ў Беларусь, у вёску 

Райцы Талачынскага раёна Віцебскай вобласці. Калі арганізаваўся калгас, 

стала працаваць даяркай. З 1922 па 1961 год – даярка саўгаса “Райцы”           

(з 1965 г. – племзавод “Рэканструктар”). Паслядоўна ўдасканальвала сваё 

майстэрства, настойліва вучылася перадавых прыёмаў працы. Паступова 

вырасла ў сапраўднага майстра сваёй справы. З моманту адкрыцця 

Усесаюзнай сельскагаспадарчай выставы ў Маскве была нязменным яе 

ўдзельнікам. Будучы даяркай саўгаса “Рэканструктар”, А. С. Галубцова ў 

1958 годзе надаіла ад кожнай з 11 кароў па 4278 кілаграмаў малака.  

                                                           
42

 Толочинский районный исполнительный комитет : Знаменитые люди Толочинского района : 

[Электронный ресурс]. – Режим доступа : tolochin.vitebsk-region.gov.by. – Дата доступа : 
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Званне Героя Сацыялістычнай Працы прысвоена ў снежні 1958 года за 

высокія дасягненні ў сельскагаспадарчай вытворчасці . 

Узнагароджана залатым медалём “Серп і Молат” Героя 

Сацыялістычнай Працы, ордэнам Леніна, ордэнам Працоўнага Чырвонага 

Сцяга, медалямі. 

Памерла 26 красавіка 1974 года. 

ЛІТАРАТУРА: 

1. Голубцова Ольга Семёновна // Твои герои, Беларусь! Герои 

Социалистического Труда : биогр. справ. / сост. И.Н. Кулан [и др.] ; под общ. 

ред. А.Н. Новикова. – Минск : БелЭн імя П. Броўкі, 2014. – С. 74-75. 

2. Крижановский, М. Большое молоко // Знаменосцы трудовой славы / 

сост. Г.С. Гужва, В.Г. Скопа, Е.Я. Рыклин. – Минск: Беларусь, 1984. – С. 74-

77. 

 

САКАВІК 
 

АЛЕСЬ РЫЛЬКО 

(Аляксей Іванавіч Рылько) 
(1923-1967) 

Празаік, драматург, публіцыст 

 

Алесь Рылько (сапр. Аляксей Іванавіч 

Рылько)[
43

] нарадзіўся 27.03.1923г. (100 гадоў таму) у 

вёсцы Рыдамля Талачынскага раёна ў сялянскай сям’і.  

Скончыўшы 9 класаў Рыдамльскай сярэдняй 

школы, а затым педагагічныя курсы ў Оршы, 

настаўнічаў у Лявонаўскай пачатковай школе на 

Аршаншчыне. У 1941 годзе працаваў у сельскай гаспадарцы, са жніўня 1942 

года – партызан атрада “Перамога” брыгады К. Заслонава, з верасня 1943 

года – мінёр у спецгрупе “Непераможныя”. Быў паранены. У 1944-46 г.г. 

працаваў адказным сакратаром Баранавіцкага абласнога спартыўнага 

таварыства “Дынама”, настаўнічаў на Пастаўшчыне. Скончыў аддзяленне 

журналістыкі БДУ імя У.І. Леніна (1951 г.), працаваў у газетах “Савецкі 

селянін”, “Літаратура і мастацтва”, часопісах “Вожык”, “Полымя”, 

літаратурным кансультантам СП БССР. Член Саюза пісьменнікаў СССР з 

1952 г. Узнагароджан медалямі. 

Працаваў А. Рылько на ніве беларускай літаратуры нядоўга – усяго 15 

гадоў, але і за гэты час пакінуў у ёй адметны след. Гэта быў пісьменнік так 

званага “малога” літаратурнага жанру, аўтар кароткіх апавяданняў, 

фельетонаў, гумарэсак, нарысаў. У апошнія гады жыцця А. Рылько працаваў 
                                                           
43

 Прыдзвінскі край : Выдатныя і знакамітыя людзі. Талачынскі раён : База дадзеных уласнай 
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над раманам. На жаль, задума яго засталася не здзейсненая. Галоўнай тэмай 

пісьменніка было жыццё сучаснай вёскі. Адсюль ішлі ўсе сюжэты, праблемы 

і характары. Не ўсе творы роўныя па сваіх мастацкіх  вартасцях, але лепшыя 

з іх сведчаць аб тым, што ў асобе Алеся Рылько беларуская літаратура мела 

талент шматабяцаючы і яркі. 

Алесь Рылько, сельскі настаўнік, партызан-заслонавец, журналіст, мог 

бы зрабіць на ніве літаратуры значна больш, калі б зашчасная смерць не 

абарвала яго жыццё 16 красавіка 1967 г. Але і тая спадчына, якую ён пакінуў 

нам, заслугоўвае больш пільнай увагі і чытачоў, і літаратуразнаўцаў. Творы 

яго перакладаліся на мову народаў СССР,  балгарскую,  польскую, чэшскую. 

Трагічная смерць А. Рылько ад няшчаснага выпадку (16.04.1967г.) 

перапыніла працу над раманам “Срэбныя росы”. 

Пісаў пад псеўданімамі Аляксей Добры, А. Дрыль, Ал. Дрыль, Алесь 

Дрыль, Л. Дрыль, Алесь Кандыба, Кандыдат навук бытавога абслугоўвання, 

В. Крыжэня, Прымус Чапяльніцкі,   Алесь Рыль,  Л. Халіцкі, А. Яленец, Ал. 

Яленец, Л. Яленец, Ал. Ялень. 

Зборнікі твораў А. Рылько: “Мае сустрэчы”: апавяданні (1952); 

“Гром з яснага неба” : аднаактовыя п’есы (1953); “Ты прыгожая, Арынка”: 

апавяданні і нарысы (1960); “Цвіце чаромха”: апавяданні і аднаактовыя 

камедыі (1957); “Колькі вяровачку ні віць…”: аднаактовыя камедыі і сцэнкі 

(1958);  “Мядовыя краскі”: аповесць для дзяцей (1959); “Стуканок у 

аблавушцы”: гумарыстычныя апавяданні (1959); “Напрадвесні” (1984). 

ЛІТАРАТУРА: 

1. Алесь (Аляксей Іванавіч) Рылько // Памяць: гісторыка-

дакументальная хроніка Талачынскага раёна / рэдкал.: І. П. Шамякін [і інш.] ; 

мастак А. М. Хількевіч. – Мінск : БелЭн імя П. Броўкі, 1988. – С. 646. 

2. Алесь Рылько и Евгений Василёнок // В атмосфере художественного 

поиска и стилевого многообразия: творчество витебских литераторов во 

второй половине 1960-х – начале  1990-х   годов :  монография :  в  2 ч.            

/ А. В. Русецкий, Ю. А. Русецкий. – Витебск : ВГУ им. П. М. Машерова, 

2012. – Ч. 1. – С. 116-120. 

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

літаратурныя партрэты, артыкулы / Г. Шупенька. – Мінск : Мастацкая 

літаратура, 1977. – С. 143–151. 

4. Бялевіч, Л. А. Рылько Алесь / Л. А. Бялевіч // Беларускія пісьменнікі 

: біябібліяграфічны слоўнік : у 6 т. / рэдкал.: І. Э. Багдановіч [і інш.]. – Минск 

: БелЭн імя П. Броўкі, 1995. – Т. 5 : Пестрак–Сяўрук. – С. 186. 

5. Караткевіч, В. Б. Радзіма Рылько Алеся (Рыдамля) / В. Б. 

Караткевіч // Збор помнікаў гісторыі і культуры Беларусі. Віцебская вобласць 

/ рэдкал.: С. В. Марцэлеў [і інш.]. – Мінск : БелСЭ імя П. Броўкі, 1985. – С. 

418. 

6. Карніловіч, Э. Гром з яснага неба / Э. Карніловіч // Наша 

Талачыншчына. – 2013. – 10 жн. – С. 5. 
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7. Лирик, сатирик, юморист // Моя Толочинщина: страницы истории / 

А. Шнейдер. – 2-е изд, с изм. – Минск : Бизнесофсет, 2006. – С. 140–141. 

8. Рылько Алесь (Алексей Иванович) // Регионы Беларуси : 

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

П. Броўкі, 2011. – Т. 2 : Витебская область : в 2 кн. – Кн. 2. – С. 426–427. 

9. Рылько Алесь (Аляксей Іванавіч) // Беларуская энцыклапедыя : у 18 

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

Рэлаксін. – С. 499. 

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

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

 

 

КРАСАВІК 
 

НАВУМАВА 

ЛІДЗІЯ АНДРЭЕЎНА 
(1933) 

Герой Сацыялістычнай Працы 

 

 Навумава Лідзія Андрэеўна[
44

] нарадзілася 

04.04.1933г. (90 гадоў таму) у в. Нова-Беліца 

Гомельскага раёна (цяпер у рысе Гомеля). 

Закончыла Беларускую сельскагаспадарчую 

акадэмію. У 1957-1962 гадах працавала аграномам 

калгаса “XVIII партз’езд”, з 1962 года — старшыня 

калгаса “Перамога” (пасля ўзбуйнення – калгас імя 

Леніна) Талачынскага раёна.  

Пад яе кіраўніцтвам калгас “Перамога” з году ў год ішоў па шляху 

эканамічнага росквіту. Пачынаючы з 1966 года гаспадарка 6 разоў выходзіла 

пераможцам Усесаюзнага сацыялістычнага спаборніцтва, у 1970 годзе 

ўзнагароджана Ганаровай граматай ЦК КПСС, Прэзідыума Вярхоўнага 

Савета СССР і УЦСПС. У 1977 годзе Л.А. Навумава ўзначаліла 

найбуйнейшы калгас у Талачынскім раёне – імя Леніна, у склад якога быў 

уключаны і калгас “Перамога”. За 10-ю пяцігодку сярэднегадавая 

ўраджайнасць збожжавых склала 28,9 цэнтнера, бульбы – 192 цэнтнера, 

ільновалакна – 7,9 цэнтнера з гектара, інтэнсіўна развівалася свінагадоўчая 

галіна. 

Званне Героя Сацыялістычнай Працы прысвоена ў 1971 годзе за 

поспехі ў развіцці сельскагаспадарчай вытворчасці і выкананні плана 

продажу дзяржаве прадукцыі сельскай гаспадаркі. 

                                                           
44
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Член ЦК КПБ в 1971-1976гг.  

Узнагароджана залатым медалём “Серп і Молат” Героя 

Сацыялістычнай Працы, ордэнам Леніна, ордэнам Працоўнага Чырвонага 

Сцяга, ордэнам Дружбы народаў, ордэнам “Знак Пашаны”, медалямі. 

ЛІТАРАТУРА: 

1. Абрамовіч, С. Светлыя і добрыя пажаданні : з вышыні пражытага / 

Сяргей Абрамовіч // Наша Талачыншчына. – 2011. – 2 ліпеня. – С. 2. 

Успаміны Л.А. Навумавай. 

2. Бірукоў, В. Вялікія чалавечыя далі / Віктар Бірукоў // Наша 

Талачыншчына. – 2001. – 12 красавіка. – С. 1. 

З нагоды юбілею Л.А. Навумавай. 

3. Бірукоў, В. Ніколі не лічыла сябе зоркай, бо жыла і жыве толькі 

зараджанасцю на працу / Віктар Бірукоў // Наша Талачыншчына. – 2014. – 26 

ліпеня. – С. 3. – (Знакамітыя людзі Талачыншчыны). 

4. Бірукоў, В. Поле жыцця Лідзіі Навумавай / Віктар Бірукоў // Наша 

Талачыншчына. – 2003. – 15 сакавіка. – С. 2. 

5. Бирюков, В. Простое, обыкновенное, земное счастье / Виктор 

Бирюков // Наша Талачыншчына. – 2013. – 30 сакавіка. – С. 2. – (Дата в 

жизни и судьбе). 

6. Бирюков, В. Сила созидания: человек-эпоха / Виктор Бирюков // 

Витебские вести. – 2021. – 29 апреля. – С. 5.  

7. Бирюков, В. Трудности только закаляли характер, вели к новым 

свершениям / Виктор Бирюков // Наша Талачыншчына. – 2012. – 20 

кастрычніка. – С. 1, 4. 

8. Клепик, М. Бессонница забот : стихи [посвящены Л.А. Наумовой, 

делегату XXVIII съезда КПБ] / М. Клепик //  Віцебскі рабочы. – 1976. – 4 

лютага. 

9. Матиевский, Н. Дорогу осилит идущий : очерк / Николай 

Матиевский // Сцяг Ільіча (Талачын). – 2000. – 7 сакавіка. – С. 1, 2. 

10. Наумова Лидия Андреевна // Твои герои, Беларусь! Герои 

Социалистического Труда : биогр. справ. / сост. И.Н. Кулан [и др.] ; под общ. 

ред. А.Н. Новикова. – Минск : БелЭн імя П. Броўкі, 2014. – С. 164. 

11. Павлов, М. “Судьбы моей простое полотно” / Михаил Павлов // 

Наша Талачыншчына. – 2018. – 31 сакавіка. – С. 5. 

12. Пушнякова, А. Её “Победа” – её гордость / А.Пушнякова // 

Витебские вести. – 2018. – 3 апреля. – С. 6. 

13. Скопа, В. Двадцать первая весна. // Знаменосцы трудовой славы / 

сост. Г.С. Гужва, В.Г. Скопа, Е.Я. Рыклин. – Минск: Беларусь, 1984. – С. 231-

235. 

14. Телятко, Е. И это всё о ней… / Е. Телятко // Віцебскі рабочы. – 

2008. – 5 красавіка. – С. 9. 

15. Шнейдер, А. Высота Лидии Наумовой / Анатолий Шнейдер // 

Белорусская нива. – 2008. – 3 апреля. – С. 2. 
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                         ЦЕЛЕШАЎ 

ЯЎГЕН МІХАЙЛАВІЧ 
(1923-1997) 

Герой Савецкага Саюза 

 

 Целешаў  Яўген Міхайлавіч[
45

] нарадзіўся 

19.04.1923г. (100 гадоў таму) у пасёлку Забайкал 

Талачынскага раёна ў сялянскай сям’і.  

З 1941 года – у Чырвонай Арміі. У гады Вялікай 

Айчыннай вайны з мая 1942 года на Варонежскім, 1-м 

Украінскім франтах. Камандзір аддзялення сувязі 835-

га стралковага палка сяржант Яўген Целешаў 

вызначыўся ў верасні 1943 г. пры фарсіраванні Дняпра на поўдзень ад Кіева. 

Аддзяленне пад яго камандаваннем наладзіла сувязь з камандзірам палка, 

захапіла плацдарм і трымала яго да падыходу падмацавання, адбіўшы 10 

контратак праціўніка. 

Указам Прэзідыума Вярхоўнага Савета СССР ад 23 кастрычніка 1943 

года Яўгену Міхайлавічу было прысвоена званне “Герой Савецкага Саюза”. 

У 1947 годзе скончыў Кіеўскае ваеннае вучылішча сувязі. Да 1960 года 

Целешаў служыў у Савецкай Арміі, падпалкоўнік. Працаваў ваенным 

кіраўніком ў сярэдняй школе № 82 горада Мінска. 

Узнагароджаны ордэнамі Леніна, Айчыннай вайны I ступені, Чырвонай 

Зоркі, “За службу Радзіме” III ступені, медалём “Залатая Зорка”. 

Памёр 29 сакавіка 1997 года. 
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ШУЛЬГОЎСКІ 

ФЁДАР НЕСЦЕРАВІЧ 
(1893-1968) 

Ваенны дзеяч 

 

 Шульгоўскі Фёдар Несцеравіч[
46

] нарадзіўся 

22.04.1893г. (130 гадоў таму) у г.п. Коханава 

Талачынскага раёна.   

У арміі з 1914 года, са жніўня 1918 года – у 

Чырвонай Арміі. Удзельнік грамадзянскай вайны на 

Паўднёвым фронце. Член КПСС з 1920 года.  

Скончыў курсы ўдасканалення пры Ваенна-

паветранай акадэміі (1928), Маскоўскі авіяцыйны інстытут (1934). З 1940 

года – дацэнт. 

У 1938–1942 гг. працаваў у Ваенна-паветранай акадэміі: старшым 

выкладчыкам, начальнікам кафедры і факультэта. З 1942 года – начальнік 

Упраўлення тэхнічнай эксплуатацыі ў Цэнтральным апараце ВПС. З 1943 

года – генерал-лейтэнант інжынерна-тэхнічнай службы. У 1946–1947 гг. – 

начальнік Ленінградскай ваенна-паветранай акадэміі.  

З 1947 года – у адстаўцы. 

Узнагароджаны ордэнам Леніна, ордэнамі Працоўнага Чырвонага 

Сцяга (двойчы), ордэнамі Чырвонай Зоркі (двойчы), ордэнамі Суворава і 

Кутузава І і ІІ ступеняў. 

Памёр 21 красавіка 1968 года. 
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МАЙ 

БУЕВІЧ 

ВІТОЛЬД ПАЛІКАРПАВІЧ 
(1933) 

Заслужаны работнік аховы здароўя  

Рэспублікі Беларусь 

 

Буевіч Вітольд Палікарпавіч[
47

] нарадзіўся 

01.05.1933г. (90 гадоў таму) у в. Забалацце 

Талачынскага раёна.  

Вучыўся ў Забалацкай сямігодцы, потым у 

Коханаўскай сярэдняй школе. 

У 1957 годзе скончыў з адзнакай Мінскі медыцынскі інстытут 

(занесены ў Кнігу гонару інстытута). Працаваў галоўным урачом 

Чарнаруцкай участковай бальніцы, з 1959 года – урач-гінеколаг у Шклоўскай 

раённай бальніцы, намеснік галоўнага ўрача. 

3 мая 1965 года – галоўны ўрач Шклоўскай раённай бальніцы, 

адначасова і галоўны ўрач Шклоўскага раёна. 

У 1963 годзе выбіраўся дэпутатам Шклоўскага раённага Савета 

народных дэпутатаў, членам раённага камітэта КПБ. 

Заслужаны работнік аховы здароўя Рэспублікі Беларусь (1995). 
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Узнагароджаны ордэнамі Леніна, Працоўнага Чырвонага Сцяга, 

медалём “За доблесную працу”, Ганаровай граматай Вярхоўнага Савета 

БССР, нагрудным знакам М. I. Пірагова, дыпломам Саюза таварыства 

Чырвонага Крыжа і Чырвонага Паўмесяца СССР. 

 ЛІТАРАТУРА: 

1. Бялясаў, А. Удастоены звання “Заслужаны” / А. Бялясаў // Памяць: 

гісторыка-дакументальная хроніка Шклоўскага раёна / рэдкал.: Л. М. 

Анціпенка [і інш.] ; мастак Э. Э. Жакевіч. – Мінск : Універсітэцкае,1998. – С. 

451. 

2. Вітольд Палікарпавіч Буевіч // Памяць: гісторыка-дакументальная 

хроніка  Талачынскага  раёна / рэдкал. :  І. П. Шамякін [і інш.] ;  мастак        

А.М. Хількевіч. – Мінск : БелЭн імя П. Броўкі, 1988. – С. 640. 

3. В. П. Буевич // Моя Толочинщина: страницы истории / А. Шнейдер. 

– 2-е изд, с изм. – Минск : Бизнесофсет, 2006. – С. 127–128. 

 

 

ЛІПЕНЬ 
 

КАБАКОВА (Бязніцкая) 

ЛАРЫСА ВІКТАРАЎНА 
(1953) 

Заслужаны майстар  спорту  СССР. 

Чэмпіёнка  свету  і Еўропы 

 

 (Кабакова (Бязніцкая) Ларыса 

Віктараўна[
48

] нарадзілася 11.07.1953г. 

(70 гадоў  таму) ў в. Вугалеўшчына 

Талачынскага раёна.  

У 1976 годзе скончыла Рэспубліканскую школу трэнераў. 

Прадстаўляла добраахвотнае спартыўнае таварыства “Працоўныя рэзервы”. 

Заслужаны майстар спорту СССР (1973). Майстар спорту СССР 

міжнароднага класа (1973). 

У 1973–1978 гг. – інструктар Спорткамітэта Беларусі. 

Да 1997 года – трэнер па плаванні. 

Чэмпіёнка Свету і Еўропы ў веславанні на байдарцы-чацвёрцы (1973), 

сярэбраны прызёр чэмпіянатаў свету на байдарцы-чацвёрцы (1974, 1975). 

Чэмпіёнка VI Спартакіяды народаў СССР на байдарцы-двойцы (1975), 

чэмпіёнка СССР (1972–1975 гг. – на байдарцы-чацвёрцы; 1973 – на 

байдарцы-адзіночцы ў эстафеце 4х500 м; 1974 – на байдарцы-двойцы). 

Пяцікратная чэмпіёнка СССР. 
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ВЕРАСЕНЬ 

 

РЫЖЫКАЎ ІОСІФ ІВАНАВІЧ 
(1893-1979) 

Партыйны  і дзяржаўны  дзеяч  Беларусі, 

адзін  з арганізатараў  і  кіраўнікоў  партызанскага 

руху  ў  гады  Вялікай  Айчыннай  вайны 

 

 Рыжыкаў  Іосіф Іванавіч[
49

] нарадзіўся  

02.09.1893г. (130 гадоў  таму) у в. Рацава 

Талачынскага раёна. 

Скончыў земскае чатырохгадовае вучылішча, 

якое знаходзілася ў Барках. 

Жыў у Рызе. Там працаваў на Руска-

балтыйскім гарбарным заводзе, потым на дрэва-

апрацоўчым заводзе “Патэмпа”. 

З 1914 года – у царскай арміі. Быў курсантам ваеннай школы 

аўтамабілістаў (Петраград). Ваяваў за цара на Заходнім фронце. Удзельнічаў 

у баях пад Перамышлем, Варшавай, Люблінам, Баранавічамі. 

2 жніўня 1917 года I. I. Рыжыкаву ўручылі партыйны білет. У 20-я гг. 

плённа працаваў у партыйных арганізацыях Барысаўскага лесапільнага 

завода, запалкавай фабрыкі “Бярэзіна”. Праходзіць шлях ад сакратара 

партячэйкі да першага сакратара Барысаўскага гаркама партыі. 

У 1934–1937 гг. – член парткалегіі Камісіі партыйнага кантролю пры 

ЦК ВКП(б) па БССР. З 1937 года – наркам лясной прамысловасці БССР. 3 
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1939 года – першы сакратар Гродзенскага РК КП(б)Б, наркам прамысловасці 

будматэрыялаў БССР. 

У гады Вялікай Айчыннай вайны знаходзіўся ў Маскве, узначальваў 

Заходнюю аператыўную групу ЦК КП(б)Б і актыўна садзейнічаў развіццю 

партызанскага руху. 

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

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

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

У сакавіку 1943 года быў прызначаны намеснікам начальніка 

Беларускага штаба партызанскага руху і членам Ваеннага савета 

Калінінскага, 1-га Прыбалтыйскага франтоў. 

У 1947–1959 гг. быў дэпутатам Вярхоўнага Савета БССР. З 1944 года – 

міністр, з 1953 – першы намеснік міністра жыллёва-грамадзянскага 

будаўніцтва БССР, гарадскога і сельскага будаўніцтва БССР.  

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

Памёр 10 снежня 1979 года. 

Узнагароджаны ордэнамі Леніна (двойчы), ордэнам Кастрычніцкай 

рэвалюцыі, іншымі ордэнамі і медалямі. 
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САСІМОВІЧ 

УЛАДЗІМІР МІКАЛАЕВІЧ 
(1968) 

Майстар спорта  СССР   

міжнароднага  класу 

 

 Сасімовіч Уладзімір Мікалаевіч[
50

] 

нарадзіўся 14.09.1968г. (55 гадоў таму) у в. 

Ільінка Талачынскага раёна. 

Пачаў займацца лёгкай атлетыкай у 1983 

годзе, праходзіў падрыхтоўку ў Мінску – прадстаўляў добраахвотнае 

спартыўнае таварыства “Працоўныя рэзервы”. 

У 1985 годзе скончыў Рэспубліканскую школу-інтэрнат спартыўнага 

профілю. 

Упершыню заявіў пра сябе ў кіданні дзіды на міжнародным узроўні ў 

сезоне 1986 года, калі ўвайшоў у склад савецкай зборнай і выступіў на 

юніёрскім сусветным першынстве ў Афінах – з сусветным рэкордам сярод 

юніёраў перасягнуў усіх супернікаў і заваяваў залаты медаль.  

У 1985-1992 гг. – у зборнай камандзе СССР, з 1993 года – у 

нацыянальнай камандзе Беларусі. З 2004 года працуе трэнерам-выкладчыкам 

у Рэспубліканскай школе вышэйшага спартыўнага майстэрства па лёгкай 

атлетыцы (лёгкая атлетыка, кіданне дзіды). 

Майстар спорту СССР міжнароднага класа (1986), чэмпіён свету сярод 

юніёраў (1986) з сусветным рэкордам, сярэбраны прызёр чэмпіянату Еўропы 

сярод юніёраў (1987), бронзавы прызёр зімовага і летняга чэмпіянатаў СССР 

(1990), чэмпіён Х Спартакіяды народаў СССР (1991), бронзавы прызёр 

чэмпіянату свету (1991) і Кубка свету (1992), сярэбраны прызёр Кубка 

Еўропы (1995, 1-я ліга), сярэбраны прызёр адкрытага чэмпіянату Расіі (1996). 

Рэкардсмен СССР (1991, 1992), рэкардсмен Беларусі (1995). 

Неаднаразовы пераможца міжнародных турніраў серыі Гран-пры 

(1991–1996), сярэбраны прызёр фіналу Гран-пры (1991). Пераможца 

міжнародных спаборніцтваў «Карнавал кап'я» (1995), Міжнароднага турніру 

(1999, Аўстрыя), сярэбраны прызёр турніру (1996, г. Кейптаун, ПАР), 

спаборніцтваў на прызы Р. Кліма (1990–2004), чэмпіянатаў Беларусі (з 1983 

года). 

 ЛІТАРАТУРА: 

1. Сасимович Владимир Николаевич // Регионы Беларуси : 
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2. Сасимович Владимир Николаевич // Спортивная энциклопедия 
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КАСТРЫЧНІК 

 

ГІРУЦКІ 

АНАТОЛЬ АНТОНАВІЧ 
(1948) 

Беларускі  мовазнавец, пісьменнік,                    

доктар  філалагічных  навук, прафесар 

 

 Гіруцкі Анатоль Антонавіч[
51

] нарадзіўся 

23.10.1948г. (75 гадоў таму) у в. Смаляны (былая 

вёска раёна) Талачынскага раёна. 

У 1977 годзе скончыў Беларускі дзяржаўны 

ўніверсітэт. З 1982 года працаваў у Беларускім політэхнічным інстытуце, з 

1991 года – у Беларускім педагагічным інстытуце (з 1994 – загадчык кафедры 

тэорыі і гісторыі мовы). 

Доктар філалагічных навук (1991), прафесар філалагічных навук 

(1993). Даследуе праблемы русістыкі, беларусістыкі, нейралінгвістыкі, 

рэлігіязнаўства, тэорыю і філасофію мовы. 

Асноўныя працы: “Беларуска-рускі мастацкі білінгвізм: тыпалогія і 

гісторыя, моўныя працэсы” (1990), “Вазьмі маё слова...” (1990, сумесна з А. 

Я. Міхневічам), “Тайна імя” (1996), “Навука і рэлігія” (1999), 

“Нейралінгвістыка” (2008, сумесна з І. Гіруцкім) і інш. 

Аўтар рамана “Армагедон” (2006), кнігі прозы “Адкрыццё” (2005) і 

“Паход” (2006). 
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СНЕЖАНЬ 
 

ОСІПАВА 

МАРЫЯ БАРЫСАЎНА 
(1908-1999) 

Герой Савецкага Саюза 

 

 Осіпава Марыя Барысаўна[
52

] нарадзілася 

27.12.1908г. (115 гадоў таму) у в. Серкавіцы 

Талачынскага раёна ў сям’і рабочых. 

З 1928 года – член ВКП(б). Скончыла 

Вышэйшую камуністычную сельскагаспадарчую 

школу Беларусі (1935) і Мінскі юрыдычны інстытут 

(1940). Да мая 1941 г. была членам Вярхоўнага Суда 

Беларускай ССР. Напярэдадні вайны – асістэнт юрыдычнага інстытута. 

У гады Вялікай Айчыннай вайны з ліпеня 1941 года арганізавала ў 

Мінску падпольную групу. Удзельніца Мінскага антыфашысцкага падполля, 

была сувязной партызанскіх атрадаў “Дзіма”, “Мясцовыя” (Градава), 

брыгады “Дзядзькі Колі”, “Жалязняк”, 200-й імя К. К. Ракасоўскага Мінскай 

вобласці. 

Марыя Осіпава – адна з удзельніц ліквідацыі ў 1943 года гаўляйтара 

Беларусі Вільгельма Кубэ. 

Званне “Герой Савецкага Саюза” прысвоена 29 кастрычніка 1943 года. 

Пасля вызвалення Беларусі вярнулася ў Мінск і актыўна ўдзельнічала ў 

аднаўленні разбуранага вайной горада. Затым працавала ў апараце Старшыні 

Прэзідыума Вярхоўнага Савета БССР Васіля Іванавіча Казлова, узначальвала 

аддзел па памілаванні пры Прэзідыуме Вярхоўнага Савета Беларусі, была 

членам Вярхоўнага Суда Беларускай ССР, членам рэспубліканскага Камітэта 

абароны міру. У 1947—1963 гадах абіралася дэпутатам Вярхоўнага Савета 

БССР 2—5-га скліканняў. Немалаважная заслуга М. Б. Осіпавай у 

рэабілітацыі членаў мінскага падполля, абвінавачаных у супрацоўніцтве з 

нацысцкімі акупантамі. Марыя Барысаўна паручылася больш чым за тры 

сотні ўдзельнікаў антынацысцкага руху. У 1988 г. Марыя Осіпава ўваходзіла 

ў склад Дзяржаўнай камісіі па расследаванні злачынстваў у Курапатах. 
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 Узнагароджана ордэнамі Леніна, Працоўнага Чырвонага Сцяга, 

Айчыннай вайны I ступені і медалямі. Ганаровая грамадзянка г. Мінска 

(1968) і г. Нурэк (Таджыкістан). 

Памерла 5 лютага 1999 года. Пахавана на Усходніх (Маскоўскіх) 

могілках у Мінску. 

Яе імем названа вуліца ў Давыд-Гарадку Брэсцкай вобласці. На доме 

па вуліцы Кісялёва, 11 у Мінску, дзе Марыя Осіпава пражывала ў 1970-1999 

гадах, устаноўлена мемарыяльная дошка. 
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