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Кіраўнікам і сябрам студэнцкага навуковага 
гісторыка-краязнаўчага гуртка 

Гродзенскага дзяржаўнага універсітэта імя Янкі Купалы! 
 

Сардэчна вітаю цяперашніх удзельнікаў і тых, хто раней прайшоў школу 
гістарычнага навучання ў гуртку, у сувязі з яго 50-годдзем. Мне асабліва 
прыемна гэта выказаць як былому ўдзельніку гуртка, які атрымаў у ім 
пачатковыя навыкі навукова-даследчай работы. 

Школу гістарычнага навучання, падрыхтоўкі да навуковай і педагагічнай 
працы прайшлі ў гуртку многія дзесяткі і нават сотні студэнтаў гісторыка-
філалагічнага, а затым гістарычнага факультэтаў.  Тыя веды, якія былі 
атрыманы пад кіраўніцтвам заснавальніка і шматгадовага кіраўніка гуртка 
прафесара Я.Н.Мараша, яго пераемнікаў І.П.Крэня і С.В.Марозавай, іншых 
выкладчыкаў, многія сябры гуртка паспяхова выкарыстоўваюць на багатай 
ніве гістарычнай навукі. Гэта дапамагае ў іх навуковай і педагагічнай працы. 

Многім сваім удзельнікам гурток даў пуцёўку ў навукова-педагагічную 
дзейнасць, якая адзначана дасягненнямі, прызнанымі ў Рэспубліцы Беларусь і 
за яе межамі. На працягу дзесяцігоддзяў і ў цяперашні час добрыя традыцыі, 
якія закладзены ў гуртку, на гістарычным факультэце, шмат у чым працягнуты 
і памножаны.  

Сардэчна жадаю кіраўнікам гуртка, былым і цяперашнім гурткоўцам 
добрага здароўя, новых творчых здзяйсненняў, дабрабыту і шчасця! Няхай 
атрыманыя Вамі веды прыносяць творчы плён, задавальненне і актыўна 
садзейнічаюць развіццю гісторыі нашай Бацькаўшчыны, яе папулярызацыі ў 
Рэспубліцы Беларусь, блізкім і далёкім замежжы. 

 
Удзельнік гуртка 60-х гадоў 
доктар гістарычных навук, прафесар,  
акадэмік Нацыянальнай Акадэміі навук Беларусі, 
акадэмік  Цэнтральнай Еўрапейскай 
Акадэміі навукі і мастацтва 
 
27 чэрвеня 2005 года  Касцюк М.П. 
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Дзе такі ёсць? – У нашым універсітэце. Адзіны студэнцкі гурток у рэспубліцы з 

паўвекавой гісторыяй. Называецца студэнцкі навукова–даследчы гісторыка–краязнаўчы 
гурток. Дзейнічае пры кафедры гісторыі Беларусі. 

 

Гурток быў заснаваны разам з 
гістарычным факультэтам, у 1954/55 
навучальным годзе, прафесарам Якавам 
Навумавічам Марашам. Вось ужо 50 
год гурток аб’ядноўвае вакол сябе 
здольных, неардынарна мыслячых 
студэнтаў гістарычнага факультэта, 
якія шукаюць самарэалізацыі ў сферы 
навуковай творчасці. За гэты час праз 
яго прайшло да 500 чалавек. Больш для 
сотні з іх гурток адкрыў шлях у 
вялікую навуку. Паўстагоддзя гэта 
добраахвотная навуковая супольнасць 
уносіць сваю лепту ў прафесійнае 
станаўленне будучых вучоных, творча 
працуючых педагогаў, аматараў і 
даследчыкаў гісторыі Панямоння.  

Студэнтаў сюды прыводзіць 
жаданне глыбей пазнаць і самому 
даследаваць гісторыю Беларусі і 
Гродзеншчыны, цікавасць да 
гістарычнай навукі і даследчай працы. 
Некаторых прыцягвае аўтарытэт 
гуртка, зносіны з людзьмі, 
зацікаўленымі роднай мінуўшчынай, 
магчымасць пробы сваіх сіл у навуцы. 
Тут далучаюцца да глыбінь нашай 
гісторыі, вучацца павазе і акуратнасці ў 

абыходжанні з ёй. Тут 
прывучаюцца да стараннасці і 
карпатлівасці, культуры 
дыскусіі, гэтак неабходнай 
даследчыку. 

Кіраўнікі гуртка (35 
гадоў ім кіраваў прафесар 
Я.Н.Мараш, з 1990 г. – 
прафесары І.П.Крэнь, 
С.В.Марозава, дацэнты 
Н.У.Паўлючэнка, І.І.Коўкель, 
Н.А.Івашчанка) імкнуцца 
зацікавіць здольную моладзь 
навуковай творчасцю, 
дапамагаюць пазнаваць і 
любіць свой край. Яны з 
павагай ставяцца да студэнтаў, 
бачаць у іх сваіх аднадумцаў, 
будучых калег.  

У гуртку пануе творчая 
дзелавая атмасфера. 
Гурткоўцаў не трэба 
падштурхоўваць, павучаць, 
патрабаваць аддачы. Усе нашы 
справы вынікаюць з унутраных 

пабуджэнняў, з імкнення авалодаць не 
толькі новымі ведамі, але і далучыцца 
да таямніц даследчага майстэрства. Для 
аб’яднаных гэтай мэтай маладых 
людзей уласціва патрэба ў 
самаадукацыі і самарэалізацыі.  

Для многіх гурток стаў не толькі 
школай даследавання, але і значным 
фактам асабістага жыцця: прыйшло 
разуменне, што ёсць навука, адбылося 
ўсведамленне сябе ў навуцы, набыццё 
ўпэўненасці ў сабе і сваіх навуковых 
здольнасцях. А для некаторых гурток 
вызначыў лёс. 

Гонар 
гуртка – гэта яго 
выпускнікі. 
Большасць іх 
працуе ў сістэме 
адукацыі, у 
навукова-
даследчых і 
культурна-
асветных 
установах 
рэспублікі. На 
“рахунку” гуртка 
– адзіны ў 

рэспубліцы гісторык-акадэмік 
М.П.Касцюк, прафесары У.М.Міхнюк, 
С.А.Габрусевіч, В.М.Чарапіца, 
І.І.Коўкель, дактары гістарычных навук 
С.Я.Сяльверстава і інш., прыкладна 50 
кандыдатаў навук, дацэнтаў. Сярод 
выпускнікоў гуртка – выкладчыкі 
нашага універсітэта кандыдаты навук, 
дацэнты М.Н.Беспамятных, 
К.В.Вербава і інш. Вядучымі 
выкладчыкамі гістарычнага факультэта 
з’яўляюцца былыя гурткоўцы 
В.М.Чарапіца, І.І.Коўкель, і 
Н.У.Паўлючэнка. Кандыдат 
гістарычных навук дацэнт 
С.А.Піваварчык сам цяпер вядзе 
студэнцкі даследчыцкі гурток.  

Шэраг выпускнікоў гуртка 
працуюць загадчыкамі кафедр у ВНУ 
Беларусі (І.Фёдараў, С.Сіткевіч і інш.). 
Прарэктарам нашага універсітэта 
з’яўляецца Т.А.Бадзюкова, якая 
заўсёды з цеплынёй успамінае пра сваю 
студэнцка-гурткоўскую маладосць.  

А прафесарска-выкладчыцкі 
склад кафедры гісторыі Беларусі 
фарміруецца, галоўным чынам, за кошт 
выпускнікоў гуртка. На сённяшні дзень 
– гэта 16 з 23 членаў кафедры. 

Толькі з гурткоўцаў апошніх пяці 
выпускаў трое сталі выкладчыкамі 
гэтай кафедры (І.Кулевіч, 
М.Ступакевіч, А.Загідулін), яшчэ 
шасцёра займаюцца ў аспірантуры пры 
кафедры гісторыі Беларусі (А.Борка. 
А.Гецэвіч, А.Ганчар, К.Пчэльнік, 
І.Прысяч) і сусветнай гісторыі 
(А.Якела). 

 

 

Студэнцкі гурток з паўвекавой гісторыяй 
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Працягвае адукацыю ў 
магістратуры Варшаўскага універсітэта 
выпускніца 2004 г. А.Коўшык. 
Спашукальніцай пры кафедры гісторыі 
і беларусазнаўства Рэспубліканскага 
інстытута вышэйшай школы (г. Мінск) 
з’яўляецца Т.Сяльверстава. З 
выпускнікоў апошніх пяці гадоў двое 
(І.Кулевіч і М.Ступакевіч) ужо 
абаранілі кандыдацкія дысертацыі. Усе 
астатнія з вышэй названых актыўна над 
імі працуюць. Магістрам медыевістыкі 
з’яўляецца С.А.Салей. Ім ідзе 
дастойная змена – цяперашнія 
пяцікурснікі І.Бойка, А.Чарнецкі, 
Д.Чарнель. 

Толькі за 2001–2004 г. абаранілі 
кандыдацкія дысертацыі выпускнікі 
гуртка В.Сабалеўская, Н.Сліж, 
С.Сіткевіч, І.Кулевіч, М.Ступакевіч, 
М.Шаўчэня, Д.Крывашэй. Не будзе 
перабольшаннем сказаць, што гурток 
адыграў істотную ролю ў падрыхтоўцы 
навукова-педагагічных кадраў для 
нашага універсітэта.  

Нашы выпускнікі займаюць 
ключавыя пасады ў музеях і архівах 
горада: дырэктар Рэспубліканскага 
музея гісторыі рэлігіі Л.А.Карнілава, 
былыя дырэктары Гродзенскага 
дзяржаўнага гісторыка-археалагічнага 
музея А.А.Салаўёва і В.М.Царук. 
Сярод выпускнікоў – дырэктары школ 

(А.Ф.Прысяч), творча працуючыя 
настаўнікі.  

У нас ужо ёсць і “гурткоўскія” 
дынастыі, як, напрыклад, бацька і дачка 
Прысячы. 

Дзейнасць гісторыка-
краязнаўчага гуртка абагульнена ў 
шэрагу кніг. Две з іх, яму спецыяльна 
прысвечаныя, напісаны заснавальнікам 
Я.Н.Марашам. Выйшлі яшчэ тры 
зборнікі матэрыялаў 
канферэнцый: “Научно-
исследовательский кружок и 
историческое краеведение” 
(1990), “Шлях у навуку” (1997) і 
“Шляхі развіцця інтэлекта і 
творчасці маладых” (2001). 
Маем і сваю газету “ГУРТ”. 

У гуртка шмат цікавых і 
карысных спраў. Праводзяцца 
агляды навінак навуковай 
літаратуры па беларускай і 
рэгіянальнай гісторыі, а таксама 
гістарычнай перыёдыкі 
рэспублікі. Заслухоўваюцца 
паведамленні і даклады 
студэнтаў па іх даследчым 
тэмам. Нашымі гасцямі не раз 
былі вядомыя вучоныя-
гісторыкі з іншых гарадоў і 
краін. Сустракаемся і з людзьмі 
творчых прафесій. Нашы 
пасяджэнні праходзяць не толькі ў 

вучэбных аўдыторыях, але і ў архівах і 
музеях горада, майстэрнях мастакоў і 
скульптараў, у залах навуковых 
канферэнцый. Раз у год абавязкова 
вандруем дарогамі Гарадзеншчыны. 

Гурткоўцы прымаюць актыўны 
ўдзел ва універсітэцкіх, гарадскіх, 
рэспубліканскіх і міжнародных 
канферэнцыях, пасылаюць свае работы 
на рэспубліканскія конкурсы 
студэнцкіх навуковых работ. У 2003 г. 
мы правялі абласную канферэнцыю 
“Гродна - 875”. На рэспубліканскім 
конкурсе творчых работ 2004 г. 
“Беларусь у сучасным свеце” студэнты 
Д.Чарнель і А.Коўшык атрымалі 
адпаведна другое і трэцяе месца, 
дыпломы і прэміі спецыяльнага фонда 
прэзідэнта Рэспублікі Беларусь. 
Стараста гуртка С.Марозаў на 
рэспубліканскім конкурсе студэнцкіх 
навуковых работ 2005 г. атрымаў 
прешую катэгорыю і дыплом 
Мінстэрства адукацыі Рэспублікі 
Беларусь.  Нашы добрыя традыцыі 
варта зберагаць і памнажаць.  

Выпрабаванне часам гурток 
прайшоў. Будучыня пакажа яго 
трываласць. 

 
С.В.Марозава, выпускніца 

гісторыка-краязнаўчага гуртка, яго 
сакратар у 1974–1977 г. , а цяпер – 
кіраўнік, доктар гістарычных навук, 
прафесар кафедры гісторыі Беларусі. 

Студэнцкі гурток з паўвекавой гісторыяй 
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Гурткоўскія дынастыі: Анатоль і Ірына Прысяч 

Сямейныя традыцыі перадаюцца з 
пакалення пакаленню, але ёсць 
выпадкі, калі па логіцы жыцця 
нараджаюцца своеасаблівыя традыцыі. 
Так атрымалася ў нашай сям’і. 

У далёкім 1969 годзе мой бацька, 
малады студэнт-першакурснік 
гісторыка-педагагічнага факультэта, 
Анатоль Прысяч быў прыняты ў 
гісторыка-краязнаўчы гурток, якім 
кіраваў прафесар Якаў Навумавіч 
Мараш. Гэты выбар быў зроблены 
невыпадкова. Перад гурткоўцамі 
адкрываўся магічны свет гістарычнай 
навукі і шырокі абшар для самастойных 
даследаванняў у галіне гісторыі, 
грамадазнаўства, археалогіі, 
архівазнаўства і гістарыяграфіі. Сябры 
гуртка прымалі актыўны ўдзел у 
навуковых канферэнцыях і сімпозіўмах, 
ладзілі краязнаўчыя экскурсіі, 
працавалі ў архівах і музеях краіны, 
удзельнічалі ў рэспубліканскіх і 
ўсесаюзных конкурсах студэнцкіх 
навуковых работ. Кожнае пасяджэнне 
гуртка, як успамінае мой бацька, 
адзначалася непаўторнасцю, 
адсутнасцю штампаў і руціны, што 
безумоўна было вялікай заслугай яго 
заснавальніка і шматгадовага кіраўніка 
прафесара Мараша, які не шкадаваў ні 
часу, ні асабістай працы, ні багатага 
навуковага і жыццёвага вопыту для 
фарміравання і развіцця студэнцкай 
моладзі таго часу. 

Маё асабістае захапленне 
гісторыяй яшчэ ў школьныя гады 
прадвызначыла мой далейшы шлях у 
жыцці. У 1997 годзе я паступіла на 
гістарычны факультэт Гродзенскага 
дзяржаўнага універсітэта імя Я. 
Купалы. Калі я яшчэ вучылася ў школе, 
ад бацькі ведала пра існаванне 
студэнцкага даследчыцкага гуртка, які 
дзейнічаў ужо некалькі дзесяцігоддзяў 
пры гістарычным факультэце. З 
першага курса ўніверсітэта я таксама 
стала сябрам гуртка, прымала актыўны 
ўдзел у яго рабоце. З 2000 года была 
абрана яго сакратаром. 

Безумоўна не ўсе выпускнікі 
гісторыка-краязнаўчага гуртка звязалі 
свой далейшы лёс з гістарычнай 
навукай, але тыя незабыўныя гады 
праведзеныя ў няспыннай навукова-
даследчыцкай рабоце, якая традыцыйна 
вялася ў гуртку, засталіся ў памяці на 
ўсё жыццё ў кожнага, хто прайшоў 
шлях гуртоўца. 

Мой бацька звязаў свой лёс з 
адукацыяй і ўжо больш за 30 год 
працуе ў ёй: спачатку настаўнікам, а 
апошнія 20 год – дырэктарам школы ў 
горадзе Гродна. Удзел у рабоце 
гісторыка-краязнаўчага гуртка 
ўдасканаліў яго навыкі самастойнага 
мыслення, аналізу і самааналізу, 
культуры вуснай і пісьмовай мовы, 
лагічнасці пры пабудове сістэмы 
навучання і выхавання, прывіў 
глыбокае пачуццё патрыятызму і 

любові да нашай роднай Беларусі. 
Сёння я з’яўляюся аспіранткай 

кафедры гісторыі Беларусі 
Гродзенскага дзяржаўнага універсітэта 
імя Я.Купалы. Актыўны ўдзел у 
студэнцкіх канферэнцыях, сустрэчы з 
вядучымі навукоўцамі нашай краіны, 
што адбываліся на пасяджэннях 
гісторыка-краязнаўчага гуртка, 
вызначылі і мой шлях у навуку. 
Гурткоўская дзейнасць прадвызначыла 
і выбар кафедры маёй спецыялізацыі. 
Праца ў гэтым гуртку была важнай 
часткай майго студэнцкага жыцця. Я 
вельмі ўдзячна яго кіраўнікам 
прафесарам І.П.Крэню і С.В.Марозавай 
за абуджэнне ў студэнтаў-гісторыкаў 
зацікаўленасці да больш глыбокіх і 
грунтоўных даследаванняў мінулага 
Гродна і Гарадзеншчыны; да вывучэння 
помнікаў старажытнасці і гістарычных 
каранёў і традыцый нашага народа; за 
авалоданне метадалогіяй навуковага 
пазнання; за крытычны падыход, 
дапамогу і навуковыя кансультацыі, 
якія я атрымала калі рабіла самыя 
першыя спробы самастойных 
даследаванняў. Той цудоўны 
гістарычны, навуковы, тэарэтычны і 
практычны скарб, які я атрымала за 
гады ўдзелу ў рабоце гуртка, тыя веды і 
навыкі застануцца са мною на ўсё 
жыццё. 

Ірына Прысяч, аспірантка  
кафедры гісторыі Беларусі 

Першы справа – Прысяч Анатоль Фёдаравіч 

 

Дынастыя 
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Выпускнікі гуртка: Міхаіл Паўлавіч Касцюк 
 

За час свайго існавання 
гістарычны  факультэт Гродзенскага 
дзяржаўнага універсітэта імя Янкі 
Купалы ўзрасціў шмат выдатных 
людзей, навукоўцаў, якія працуюць у 
імя Бацькаўшчыны, нясуць святло 
навукі, даследуюць багатую і 
самабытную гісторыю беларускага 
народ. праслаўляюць нашу краіну за яе 
межамі. Адным з яго выпускнікоў 
з’яўляецца вядомы беларускі гісторык, 
акадэмік Нацыянальнай Акадэміі навук 
Беларусі,  доктар гістарычных навук, 
прафесар, Міхаіл Паўлавіч 
Касцюк. 

Ураджэнец 
Навагрудчыны, выхадзец з 
сялянскай сям’і, ён вучыўся на 
нашым факультэце ў 1958 – 
1963 г. Атрымаў дыплом з 
адзнакай. Педагагічную працу 
пачаў з пасады дырэктара 
Касадворскай васьмігадовай 
школы васьмігадовай школы 
Навагрудскага раёна. З 1966 г. 
Міхаіл Паўлавіч звязаў свой 
лёс з Інстытутам гісторыі 
Акадэміі навук БССР. Амаль 
12 гадоў з’яўляўся кіраўніком 
гэтага Інстытута. 

Сёння ён – каля 200 
навуковых прац, прысвечаных 
актуальным праблемам 
айчыннай гісторыі, у тым ліку 
10 асабістых і калектыўных 
манаграфій. Яго апошняе 
манаграфічнае даследаванне “ 
Бальшавіцкая сістэма улады на 
Беларусі” (Мн., 2001 ) выклікала 
значны інтарэс навуковай грамадскасці 
Беларусі і Расіі і была перавыдадзена 
Інстытутам расійскай гісторыі 
Расійскай Акадэміі навук.  

Пад кіраўніцтвам Міхаіла 
Паўлавіча Інстытут гісторыі НАН шмат 
зрабіў для даследавання “белых плям” 
айчыннай гісторыі. Выхад у свет 
двухтомных “Нарысаў гісторыі 
Беларусі” пад галоўнай рэдакцыяй 
М.П.Касцюка з’явіўся этапам у развіцці  
беларускай гістарычнай навукі. 
Грунтаваныя на нацыянальна-
дзяржаўнай канцэпцыі, “Нарысы” сталі 
своеасаблiвай сінтэзай айчыннай 
гісторыі, створанай у суверэннай 
Беларусі. Некалькі гадоў  гэта кніга 

выкарыстоўвалася як дапаможнік для 
студэнтаў ВНУ рэспублікі.  

Фундаментальныя навуковыя 
працы акадэміка М.П.Касцюка 
дастойна вытрымліваюць выпрабаванне 
часам.  

Шырокі дыяпазон ведаў, смелы 
творчы падыход да разгляду складаных 
пытанняў гісторыі і ўменне засяродзіць 
увагу на галоўных аспектах 
даследуемай праблемы дазволілі 
Міхаілу Паўлавічу не толькі ствараць 
уласныя грунтоўныя манаграфічныя 

даследаванні, але і на высокім узроўні 
выступаць у якасці навуковага 
рэдактара шэрагу іншых выданняў.  

Ва ўсёй шматграннай творчай 
дзейнасці акадэміка галоўным 
з'яўляецца імкненне заўсёды «кіравацца 
праўдай гісторыі». 

Міхаіл Паўлавіч удзельнічае ў 
грамадска-палітычным жыцці. Ён 
узначальвае Беларускую асацыяцыю 
гісторыкаў, з’яўляецца старшынёй 
Беларускага нацыянальнага камітэта 
гісторыкаў, членам прэзідыума 
Беларускага камітэта міру, Старшынёй 
савета па абароне доктарскіх 
дысертацый, а таксама прымае актыўны 
ўдзел у дзейнасці іншых арганізацый.  

Міхаіла Паўлавіча, на якой бы 
пасадзе ён не знаходзіўся, вызначаюць 

цёплыя сардэчныя адносіны да людзей. 
За добразычлівасць, высокія 
прафесійныя якасці і глыбокія веды, за 
арганізатарскія здольнасці, 
прынцыповасць, настойлівасць і 
добразычлівасць вучоны карыстаецца 
вялікай павагай і аўтарытэтам сярод 
сваіх калег.  

Акадэмік Касцюк актыўна 
ўдзельнічае ў падрыхтоўцы 
кваліфікаваных кадраў для гістарычнай 
навукі. Ім падрыхтавана больш дзесяці 
кандыдатаў навук і праведзена 

кансультаванне пры 
падрыхтоўцы шэрагу 
доктарскіх дысертацый.  

Паспяховая 
рознабаковая дзейнасць 
Міхаіла Паўлавіча, вялікі 
ўклад у развіццё 
гістарычнай навукі 
атрымалі прызнанне 
навуковай грамадскасці  
нашай дзяржавы і 
замежжа. У 1989 годзе ён 
быў абраны членам-
карэспандэнтам, а ў 1996 
г. акадэмікам НАН 
Беларусі. У 1998 г. М. П. 
Касцюк абраны 
акадэмікам Цэнтральнай 
Еўрапейскай Акадэміі 
навук і мастацтва. У 1999 і 
2002 гг. ён быў прызнаны 

Амерыканскім 
біяграфічным інстытутам 
Чалавекам года і 
ўключаны ў склад 

Міжнароднага камітэта па прысваенню 
такога статуса іншым асобам.  

Наперадзе ў Міхаіла Паўлавіча 
– новыя планы і задумы, клопаты аб 
развіцці беларускай гістарычнай 
навукі.. 

Пры знаёмстве самы знакаміты 
з гурткоўцаў аказаўся чалавекам 
адкрытым i вельмi прыемным. Вось 
што ён адказаў на мае пытанні. 

– Міхаіл Паўлавіч,  раскажыце, 
што аказала ўплыў на ваш  выбар 
прафесii гiсторыка? 

– Яшчэ у школе у мяне была 
схiльнасць да гуманiтарных навук. 
Вельмi любiу урокi гiсторыi. I 
паступова прыйшло рашэнне вучыцца у 
iнстытуце на гiстарычным факультэце. 

 

Выпускнікі гуртка 
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– Час вучобы, кажуць, самая 

«залатая пара». Раскажыце пра свае 
студэнцтва. 

– Так, студэнцкія гады – самыя 
цікавыя. Гэты час трэба цаніць. Вучоба 
у мяне, як кажуць, ішла «нармалёва». З 
другога курса атрымоўваў 
персанальную стыпендыю iмя Янкi 
Купалы. Але студэнцтва – гэта не 
проста залатая, вясёлая пара, а час калi 
мы закладваем падмурак сваей залатой 
будучынi. 

– Калi вы упершыню адчулi сябе 
не проста студэнтам, aле гiсторыкам-
даследчыкам? 

– На V курсе даследаваў тэму  
“Мілавiдская аперацыя ў паўстаннi 
1863г.». Шмат працаваў у архiве. Пасля 
выступа з гэтай тэмай на 
рэспублiканскай канферэнцыi і адчуў 
сябе даследчыкам. Работа атрымала 
высокiя адзнакi у Мiнску i Маскве. 

У мяне з’явiлася ўпэўненасць у 
сваiх сiлах. Тады ж вырашыў паступаць 
у аспiрaнтуру. Дарэчы, з майго выпуска 
толькi 2 чалавекi з 50 атрымалi 
чырвоныя дыпломы. 

– Асноўныя якасцi паспяховага 
студэнта? 

– Мэтанакiраванасць, 
працаздольнасць i, найперш, здаровыя 
амбіцыi. 

– Як змянялiся вашыя погляды як 
гiсторыка на працягу жыцця i што нa 
гэта паўплывала? 

– Погляды на гiстарычныя 
працэсы ўдакладнялiся ў абсалютнай 
большасці гiсторыкў. Па розных 
прычынах. Моцна яны змянiлiся за 
апошнiя 10-15 гадоў.  Гiсторыкам 
давалі доступ, паказывалi дёека не ўсе, 
шмат замоўчвалася , хавалася. У такiх 
умовах аб’ектыўна працаваць было 
вельмi складана  

– Гiсторык, кажуць, гэта 
прарок наадварот. Якой вы бачыце 
будычыню нашай Беларусi? 

– Свабоднай, незалежнай, 
упэўненай дзяржавай, якае «зойме 
пачэсны пасаг мiж народамi»! 

*** 
Для акадэміка М.П.Касцюка 2005 

год таксама з’яўлецца юбілейным. 
Гурткоўцы 2000-х віншуюць Міхаіла 
Паўлавіча з днём нараджэння і 
жадаюць новых творчых здзяйсненняў 
на карысць беларускай гістарычнай 
навукі. 

Юлія Каспер, студэнтка 3 курса. 

Энцыклапедыя гісторыі Беларусі: 
У 6 т. Т.5. – Мн.: БелЭн, 1999. – С. 
73 
 
МАРАШ Якаў Навумавіч [25.12.1916 
(7.1.1917), Гродна — 25.9.1990], 
беларускі гісторык. Доктар 
гістарычных навук (1973), прафесар 
(1974). У 1936—39 вучыўся ў 
Віленскім універсітэце, скончыў 
Львоўскі універсітэт (1940). Працаваў 
настаўнікам. 3 верасня 1946 у 
Гродзенскім педагагічным інстытуце 
(з 1978 Гродзенскі універсітэт), 
выкладчык, дацэнт, дэкан 
гістарычнага факультэта, загадчык 
кафедраў гісторыі СССР і гісторыі 
БССР. Асноўныя тэмы навуковых 
даследаванняў — гісторыя каталіцкай 
царк

вы на тэрыторыі Беларусі і Літвы 
(пераважна 16—18 стагоддзі): 
зямельная ўласнасць епархій і 
манаскіх ордэнаў, становішча 
сялянства ў царкоўных уладаннях, 
роля Ватыкана і езуітаў у 
падрыхтоўцы Брэсцкай уніі 1596, 
барацьба каталіцкага духавенства 
супраць ідэй вальнадумства і атэізму. 
Удзельнічаў у выяўленні і 
археаграфічнай апрацоўцы 
дакументаў і матэрыялаў для зборніка 
«Беларусь у эпоху феадалізму» (т. 1—
2, 1959—60). Распрацоўваў пытанні 
методыкі выкладання гісторыі ў 
сярэдняй і вышэйшай школе. Аўтар 
артыкулаў па гісторыі г. Гродна і 
іншых населеных пунктаў 
Гродзеншчыны. 

Энцыклапедыя гісторыі Беларусі: 
У 6 т. Т.4. – Мн.: БелЭн, 1997. – С. 
285 
 
КРЭНЬ Іван Платонавіч (нарадзіўся 
25.11.1936 у вёсцы Кузявічы 
Баранавіцкага раёна), беларускі 
гісторык. Кандыдат гістарычных 
навук (1981), прафесар (1991). 
Скончыў Гродзенскі педагагічны 
інстытут (1959). У 1959—67 працаваў 
настаўнікам. 3 1967 у Гродзенскім 
педагагічным інстытуце (з 1978 
універсітэт): старшы выкладчык, 
дацэнт, з 1990 загачдык кафедры 
гісторыі Беларусі, з 1995 дэкан 
факультэта гісторыі і культуры. 
Даследуе дзейнасць грамадскіх 
арганізацый (прафсаюзаў і інш.), 
гісторыю населеных пунктаў 
Гродзеншчыны, гістарычнае 
краязнаўства, навукова-метадычнае 
забеспячэнне курсаў гісторыі 
Беларусі і дапаможных гістарычных 
дысцыплін. 
 
Энцыклапедыя гісторыі Беларусі: 
У 6 т. Т.5. – Мн.: БелЭн, 1999. – С. 
79 
 
МАРОЗАВА (Палуцкая ) Святлана 
Валянцінаўна (нарадзілася 22.11.1954 
у гарадскім пасёлку Ілья 
Маладзечанскай вобласці, цяпер у 
Вілейскім раёне Мінскай вобласці), 
беларускі гісторык. Кандыдат 
гістарычных навук (1984). Скончыла 
Гродзенскі педагагічны інстытут 
(1977). 3 1979 у Гродзенскім 
універсітэце. Даследуе гісторыю 
уніяцкай царквы на Беларусі, 
гісторыю Гродзеншчыны, удзельнічае 
ў падрыхтоўцы вучэбных 
дапаможнікаў па гісторыі Беларусі. 

Энцыклапедыя – пра нашых 
кіраўнікоў 
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Гурток у Пецярбургу. Беларускі вакзал. 2001 год. 

 
Узнагароды гурткоўцаў у 2004 – 2005 гадах

 

Гурток у XXI ст. 
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Установа адукацыі 
 “Гродзенскі дзяржаўны 
універсітэт імя Янкі 

Купалы” 
Гістарычны 
факультэт 

Кафедра гісторыі 
Беларусі 

Студэнцкі гісторыка-
краязнаўчы гурток 

 
 

Праграма  
абласной канферэнцыі 
 студэнтаў і аспірантаў 

 

“Гродна 
- 875” 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

25 лістапада 2003 г. 

 
На секцыі 2: “Подготовка пе-

дагогических и научных кадров ис-
ториков в Гродненском государст-
венном университете имени Янки 
Купалы” выступіла 12 гурткоўцаў. 

Гродзенскі дзяржаўны 
універсітэт 

імя Янкі Купалы 
 

Гістарычны факультэт 
 

 
 
 

Праграма  
рэспубліканскай навуковай 

канферэнцыі 
“Здзяйсненне мары апантаных”,  

прысвечанай 50-годдзю  
студэнцкага навукова-даследчага 
гісторыка-краязнаўчага гуртка 
пры кафедры гісторыі Беларусі  
Гродзенскага дзяржаўнага 

універсітэта імя Янкі Купалы 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Гродна, 30 чэрвеня 2005 г. 
 
Заснавальнік: студэнцкі гісторыка-    Рэдактар, а таксама       Кантактны адрас: 
 краязныўчы гурток   дызайн, набор, вёрстка:    Гродна, 230003, вул. Шчорса, 38-70 
       Сяргей Марозаў  banifacyj@tut.by; www.banifacyj.narod.ru 
Размножана на тэхніцы Установы адукацыі                  Падпісана да друку  чэрвень, 2005 
    “Гродзенскі дзяржаўны універсітэт                  Наклад 50 паасобнікаў 
     імя Янкі Купалы”.   Электронны варыянт глядзіце на сайце: 
         Gurtok.narod.ru              Распаўсюджваецца бясплатна 

 

Навуковае жыццё гуртка 
 

mailto:banifacyj@tut.by
http://www.banifacyj.narod.ru

