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         ПА ДАРОЗЕ НА ДЗІСНУ 

 

 

 

 

НАШЫ НАВІНЫ. 

АД РЭДАКЦЫІ.  

Мінуў юбілейны, пяты год выдання 

нашай газеты. На Беларусі няшмат 

недзяржаўных выданняў, якія без якой-небудзь 

значнай падтрымкі, без грантаў, толькі за кошт 

энтузіязму і сціплых сродкаў рэдактара не толькі 

працягвалі б існаваць, але і павялічвалі б наклад 

і колькасць старонак. Пашыраецца колькасць 

чытачоў нашай газеты і за кошт рассылкі па 

электроннай пошце. "Мѐрская даўніна” 

з’яўляецца галоўнай крыніцай інфармацыі аб 

дзейнасці нашага музейнага аб’яднання і 

археолага-краязнаўчага гуртка Арганаўты 

мінулага”.  

За мінулы год чытачы на старонках 

нашай газеты заўважылі шмат важных падзей: 

перш за ўсѐ адкрыццѐ новага чацвѐртага па ліку 

этнаграфічнага музея Сялянская хата” і 

стварэнне сайта нашых музеяў у Інтэрнэце. Гэта 

значна пашырыла цікавасць да нашай дзейнасці. 

За мінулы год у музеях было праведзена 

200 экскурсій, колькасць наведвальнікаў склала 

больш за 2 тысячы. За 2016 год у музеі паступіла 

звыш 1000 новых знаходак. Па-ранейшаму шмат 

шчыравалі, папаўняючы фонды музеяў, 

Паўловіч Мікола з Латвіі, паэт і пісьменнік з 

Мінска Сяргей Панізьнік, студэнт БДУ 

Кандратовіч Ігар, бібліятэкар з Мѐраў Галіна 

Рачыцкая і шмат іншых нашых сяброў. На 

карысць этнаграфічнага музея добра 

пашчыраваў наш зямляк пісьменнік Славамір 

Даргель, дзякуючы якому і газета павялічыла 

колькасць старонак. Пры кожнай сустрэчы сп. 

Даргель перадае і пачкі паперы, неабходнай для 

друку нашага выдання. 

Шчырая падзяка і нашым няштатным 

карэспандэнтам, якія дасылалі матэрыялы, каб 

зрабіць нашу газету больш цікавай і змястоўнай: 

гэта Фадзей Шымуковіч з Дзісны і Кастусь 

Шыталь з Парф’янава Докшыцкага раѐна. 

Сѐлета мы  плануем прадоўжыць пачатыя тэмы і 

адкрыць у газеце новыя рубрыкі. 

 

ВІНШАВАННЕ АД СЛАВАМІРА ДАРГЕЛЯ 

Здравствуйте, Витольд Антонович! 

Через Вас я хочу поздравить весь учительский и 

технический персонал, учеников Вашей школы с 

наступающим Новым годом. 

Уважаемый коллектив школы №3! 

Примите мои искренние и сердечные 

поздравления с наступающим Новым годом. 

Своим благородным и упорным трудом, своими 

знаниями Вы даѐте путѐвку детям в жизнь, 

формируете их характер, прививаете любовь к 

Родине, воспитываете настоящего человека, 

приучаете их к трудолюбию. 

Вы, не считаетесь со своим личным временем, 

даете знания детям, вручаете документ, который 
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называется «Аттестатом зрелости». Вы даѐте 

детям путѐвку в новую жизнь. 

Я желаю Вам крепкого здоровья, личного 

благополучия. Пусть у Вас никогда не 

существует проблемы «Учитель –  ученик», 

пусть всегда будет взаимопонимание и успех в 

Вашем благородном, очень нужном труде. 

Примите мой скромный новогодний подарок, 

стихотворение, которое написано в Вашу честь.  

 

Учитель 

Это слово, такое простое, 

Я всегда в своѐм сердце ношу. 

Для меня это слово –  святое, 

Я об этом с волненьем пишу. 

Это слово готов я прославить, 

Чтоб звучало, как в оде строка. 

Ему памятник нужно поставить, 

Чтоб хранилось оно на века. 

С уважением к Вам ваш земляк Славомир 

Даргель, член Союза писателей Беларуси. 

16 декабря 2015 года, г. Минск. 

Юбілейныя даты 2016 года 

1301 г.– 715 год уваходу Дзісеншчыны ў склад 

ВКЛ 

1461 г.– 555 год таму –  першы  пісьмовы 

ўспамін пра Дзісну 

1461 г.– 555 год першай пісьмовай узгадкі аб 

Новым Пагосце 

1506 г.– 510 год таму ўпершыню ў дакументах 

узгадваецца Галомысла 

1506 г.– 510 год таму  узгадваецца в.Грудзінава, 

як уласнасць полацкага баярына Грудыны 

1516 г.– 500 год з надання Яну Сапегу прывілея 

на будаўніцтва замка Вята 

1566 г.– 450 год таму Дзісна атрымала права 

бязмытнага гандлю 

1566 г – 450 год першай пісьмовай згадцы аб в. 

Наўгарод (сучасныя Наўгароды) 

1571 г.– 445 год таму Пераброддзе атрымала 

Магдэбургскае права 

1576 г. – 440 год таму памѐр будаўнік 

Дзісненскага замка Баркулаб Корсак, дзісненскі 

стараста і ротмістр войск ВКЛ 

1581 г.– 435 год таму кароль Рэчы Паспалітай 

Стэфан Баторы наведваў Дзісну 

1611 г.– 405 год таму Жыгімонт ІІІ Ваза прыняў 

у Дзісне ў сваѐ падданства 230 маскоўскіх баяр 

1656 г.– 360 год таму цар Аляксей Міхайлавіч 

вяртаўся з няўдалага паходу з-пад Рыгі праз 

Дзісну 

1661 г.– 355 год вызвалення Дзісны ад 

маскоўскіх войск у выніку паўстання гараджан 

1796 г.– 220 год з надання Кацярынай ІІ гербу 

Дзісне: на зялѐным полі сноп залацістага ільну  

1806 г.– 210 год таму нарадзілася Эмілія Плятэр 

(1811-1831), гераіня паўстання 1831 года, 

збіральніца беларускага фальклору на 

Дзісеншчыне і Браслаўшчыне 

1811 г.– 205 год таму нарадзіўся Аляксандр 

Рыпінскі, (1811-1900) пісьменнік, кнігавыдавец, 

фалькларыст, удзельнік паўстання 1831 г. на 

Дзісеншчыне 

Красавік 1831 г.– 185 год нацыянальна-

вызваленчага паўстання ў Дзісенскім павеце 

1851 г.– 165 год з дня смерці біскупа самай 

вялікай дыяцэзіі ў свеце Казіміра Дмахоўскага з 

Забалоцця 

1861 г.– 155 год як нарадзіўся Ігнат Буйніцкі, 

заснавальнік беларускага прафесійнага тэатра 
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1866г.-150год таму адчынена народнае 

вучылішча ў Мѐрах  

1876 г.– 140 год нараджэння выдатнага 

фатографа Яна Булгака, які пакінуў шмат 

здымкаў помнікаў архітэктуры нашай 

мясцовасці 

1901 г.– 115 год з часу сялянскіх хваляванняў у 

Дзісенскім павеце ў сувязі з межаваннем зямлі 

1906 г.– 110 год з пачатку стварэння ў нашым 

краі вытворчых кааператываў 

1906 г.– 110 год з пачатку выдання беларускай 

газеты Нашай Ніва”, з якой супрацоўнічала 

шмат нашых землякоў 

1906 г.– 110 год таму нарадзіўся ў в. Якужы 

Язэп Малецкі (1906-1982 г.), дзеяч нацыянальна-

вызваленчага руху 

1921 г.– 95 год уваходу Мѐршчыны і 

Дзісеншчыны ў склад Польшчы 

1926 г.– 90 год з часу будаўніцтва дамбы праз 

возера ў Мѐрах 

1926 г.– 90 год з пачатку арганізацыі і дзейнасці 

Беларускай Рабоча-сялянскай Грамады 

1936. г.– 80 год з дня нараджэння краязнаўцы 

Кліменція Кожана 

ліпень 1941 г.– 75 год з пачатку акупацыі 

Мѐрскага раѐна фашысцкімі войскамі 

май 1941г.– 75 год з выхаду першага нумара 

раѐннай газеты Бальшавіцкая трыбуна 

1946 г.– 70 год таму загінуў Мікола Шкялѐнак, 

гісторык, дзеяч нацыянальна-вызваленчага руху 

1946 г.– 70 год таму ў в. Цімошкава нарадзіўся 

Мікалай Гіргель, мастак-карыкатурыст 

1946 г.– 70 год тамуд адчынена Мѐрская раѐнная 

бальніца на 30 ложкаў 

1956 г.– 60 год з дня пабудовы Мѐрскага 

ільнозавода 

1956 г.– 60 год таму пачалася электрыфікацыя 

раѐна 

1971 г.– 45 год таму пабудаваны Мѐрскі 

камбікормавы завод 

1971 г.– 45 год таму пачаў дзейнічаць Мѐрскі 

хлебазавод 

1971 г.– 45 год з часу адкрыцця Чэславам 

Сіповічам музея і бібліятэкі імя Ф. Скарыны ў 

Лондане 

1976 г.– 40 год з пачатку дзейнасці археолага-

краязнаўчага гуртка-клуба Арганаўты мінулага” 

1981 г.– 35 год з часу пабудовы сярэдняй школы 

№3 у Мѐрах 

1981 г.– 35 годтаму памѐр Ч. Сіповіч (1914-1981 

г.) біскуп, патрыѐт беларушчыны  

Верасень 1986 г.– 30 год з пачатку дзейнасці на 

базе СШ №3 гістарычнага музея  

1986 г.– 30 год таму памѐр Г. І. Цітовіч, 

кампазітар, дырыжор, фалькларыст, стваральнік 

народнага хору  

1996 г.– 20 год таму ў Мѐрах праведзена 

міжнародная навукова-практычная канферэнцыя 

Дзісенскія чытанні” 

ЭКСКУРСІІ. 

ГОСЦІ З ПАСОЛЬСТВА 

У студзені гістарычны музей наведалі 

прадстаўнікі польскага пасольства ў Мінску на 

чале з Міхалам Хабрасам, Часова Павераным у 
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Справах Рэспублікі Польшча ў Рэспубліцы 

Беларусь. Увага гасцей была звернута на рэдкія 

артэфакты, звязаныя з польскай гісторыяй у 

нашым краі. Асабліва зацікавіў гасцей 

міжваенны перыяд. Для Інтэрнэт-старонкі 

польскага пасольства ў Мінску кіраўніку музея 

былі замоўлены тры артыкулы па гісторыі 

Мѐршчыны.  

У МУЗЕІ –  НАМЕСНІК МІНІСТРА 

АДУКАЦЫІ. 

Нашу школу наведалі намеснік міністра 

адукацыі Беларусі, кандыдат педагагічных навук 

Сідарэнка Раіса Станіславаўна і першы намеснік 

начальніка ўпраўлення адукацыі Віцебскага 

аблвыканкама Сцяпанаў Леанід Міхайлавіч. Па 

праграме  візіту госці пазнаѐміліся з дзейнасцю 

музейнага аб’яднання школы.  Экскурсіі па трох 

музеях правѐў кіраўнік В. А. Ермалѐнак. Падчас 

знаѐмства з экспазіцыямі асаблівая ўвага была 

звернута на найбольш цікавыя экспанаты і 

рарытэты музеяў, вынікі пошукавай дзейнасці 

кіраўніка музеяў і яго вучняў - сяброў гуртка 

Арганаўты мінулага”. Намеснік міністра 

выказала сваѐ здзіўленне з пабачанага і пачутага 

ў музеях. 

ГОСЦІ З МАСКВЫ 

У самым пачатку 2016 года ў нашы музеі 

завіталі неабыякавыя да гісторыі Беларусі 

масквічы. Яны ўжо шмат вандравалі па Беларусі 

і, пачуўшы пра ўнікальныя музеі СШ № 3 г. 

Мѐры, завіталі да нас, каб пазнаѐміцца з іх 

экспазіцыямі. Госці не былі расчараваны. 

Кіраўнік музея В. Ермалѐнак на прыкладах 

мясцовай гісторыі здолеў адкрыць 

наведвальнікам і некаторыя таямніцы расійскай 

гісторыі, памяняць іх погляды як на падзеі 

вайны 1812 года, так і на палітыку царызму на 

Беларусі. 

НАВЕДВАННЕ ВЫСТАВЫ 

У снежні 2015 года мы адчынілі 

чарговую выставу Новыя знаходкі”. Аб ѐй былі 

публікацыі не толькі ў нашай газеце, але і ў 

раѐннай газеце Міѐрскія навіны”, вось чаму 

з’явіліся адразу жадаючыя хутчэй пазнаѐміцца з 

яе экспазіцыяй. Аднымі з першых яе наведалі 

пяцікласнікі нашай школы на чале з класным 

кіраўніком Гагалінскай Наталляй Леанідаўнай. 

Асабліва вучням спадабалася разглядаць манеты 

і папяровыя грошы.  Вынікам экскурсіі стала 

правядзенне віктарыны. Лепшыя знаўцы 

выставы атрымалі прызы. 

У музеі кнігі і друку для 5-б класа 

правяла экскурсію захавальніца фондаў М. Г. 

Ермалѐнак. Тэмай яе аповеду быў першы 

раздзел музея Вытокі пісьма”. Вучні даведаліся 
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аб з’яўленні пісьменнасці і першых прыладах і 

матэрыялах для пісьма.  

ЗНАХОДКІ АЛЯКСАНДРА ЮРШЭВІЧА. 

Аляксандр Юршэвіч –   актыўны 

ўдзельнік нашага гуртка пад час вучобы ў школе 

–    і праз некалькі год не перастае займацца 

пошукавай дзейнасцю. У апошні час ѐн зрабіў 

шэраг разведак у Каменполлі, Дзедзіне, Чэрасах, 

Грэцкіх. Нягледзячы на тое, што зараз шмат 

дзейнічае чорных капальнікаў”, нашаму 

гурткоўцу пашчасціла знайсці шэраг цікавых 

знаходак.  Так, ля маѐнтка ў Каменполлі ѐн 

адшукаў некалькі старых гузікаў салдата і 

марака Расійскай імперыі, а таксама найбольш 

каштоўны –  з шляхецкага мундзіра 18-га 

стагоддзя, магчыма, аднаго з Мірскіх. Ля 

маѐнтка Дзедзіна Аляксандр знайшоў некалькі 

аскепкаў кафлі 18-га стагоддзя з жоўтай і шэрай 

палівай, што дапаможа лепш уявіць выгляд 

кафельных печаў сядзібы, аб якіх мы толькі 

ведаем з дакументаў. У наваколлі маѐнтка 

Аляксандр адшукаў і напарстак з бронзы канца 

19-га стагоддзя. У вѐсцы Чэрасы наш былы 

гуртковец знайшоў латунныя накладкі ад 

конскай вупражы, гільзы і шумѐлку.  

ПАДАРУНКІ АД ПАЎЛА БУКІСА.  

Нажаль і ў сѐнняшні час не ўсе 

грамадзяне разумеюць каштоўнасць старых 

папераў, але знаходзяцца і неабыякавыя да 

захавання спадчыны асобы. 

Павел Букіс якраз і з’яўляецца адным з кагорты 

нераўнадушных людзей да нашай гісторыі. 

Падчас працы ў складзе будаўнічай брыгады ў 

Дзісне на рамонтных работах у Дзісенскай 

бальніцы ѐн пад застрэшкам знайшоў нейкія 

пажоўклыя паперы.  Таварышы, убачыўшы, як 

ѐн беражліва разглядае пажоўклыя кавалкі 

паперы, пачалі з яго насміхацца: маўляў, каму 

патрэбна такое смецце, выкінь як 

непатрэбшчыну. Але Павел не паслухаў сяброў і 

беражліва сабраў усе кавалачкі. Днямі ѐн прынѐс 

іх да нас у музей. Падчас азнаямлення з 

паперамі высветлілася, што самым цікавым 

з’яўляецца дакумент Віленскага акруговага суда 

аб узяцці пад варту за ўчыненае злачынства 

сялянкі Ганны Маркаўны Цімафеевай і 

суправаджэнні яе ў Дзісенскую турму. Дакумент 

датуецца 1892 годам. Як мы ведаем, у будынку, 

дзе зараз бальніца, у 19-м стагоддзі была турма, 

пазней вінныя склады, а ў міжваенны час 

польская гімназія. Акрамя гэтага дакумента 

Павел знайшоў яшчэ некалькі фрагментаў 

дакументаў 19-га стагоддзя, кавалак газеты 

Большевисткое знамя” Полацкага раѐна за 1949 

год ды абгортку ад курыльнай паперы таксама 

гэтага часу. 
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ПАКУНАК З ОЛЬШТЫНА 

 Па ранейшаму нас не забывае наш 

зямляк, які зараз жыве ў Ольштыне, -  Уладзімір 

Скукоўскі. У чарговы раз ѐн даслаў нумары 

часопіса Славянскі голас”, дзе змешчаны і 

звесткі пра нашу газету. У склад рэдакцыі 

ўваходзяць наша паэтка Алена Басікірская і 

Вітольд Ермалѐнак. А яшчэ для нашага музея 

кнігі і друку доктар філалогіі даслаў кнігу на 

польскай мове Памяці блізкіх”, якая была 

надрукавана ў Ольштыне ў 1998 годзе 

Таварыствам Катыньскіх Сямей у Ольштыне. У 

ѐй змешчаны кароткія біяграфіі ахвяр НКУС 

польскіх, пераважна малодшых, афіцэраў, 

расстраляных у Катыні, Асташкаве, 

Старабельску ў 1940 годзе. Успаміны напісалі 

блізкія забітых, якія жылі пасля вайны ў 

Ольштыне. У спісе расстраляных у Катыні мы 

знайшлі і прозвішча Паўла Александровіча, 

жыццѐ якога звязана з Мѐрамі. У нашай 

мясцовасці гэтае прозвішча распаўсюджана, але 

нарадзіўся Павел Александровіч у сям’і Пятра і 

Марыі каля Мінску ў 1901 годзе. Вучыўся ў 

Мінскай гімназіі. Добраахвотнікам ваяваў у 

польска-бальшавіцкай вайне 1920 года.  Пасля 

дэмабілізацыі закончыў вучобу ў гімназіі, 

паступіў у Познаньскі ўніверсітэт, які скончыў у 

1926 годзе .З гэтага часу ѐн працаваў галоўным 

ляснічым у Мѐрах. Тут ѐн ажаніўся з Тэрэзай, у 

іх з’явіліся дзеці –   сын Альгерд і дачка 

Міраслава. У 1938 годзе П.Александровіч быў 

пераведзены таксама галоўным ляснічым у 

мястэчка Гожа на Гродзеншчыне. 23 жніўня 

1939 года быў мабілізаваны, трапіў у палон у 

ваколіцах Любліна. Апошні ліст да сям’і 

прыйшоў у сакавіку 1940 года з Казельска. 

Жонка з дзецьмі, пазбаўленыя сродкаў 

існавання, хаваліся ад пагрозы высылкі ў Сібір. 

Дапамагалі добрыя людзі і продаж сваіх 

пажыткаў. Падчас вайны трагічна загінуў сын 

Альгерд. Пасля вайны Тэрэза працавала 

дырэктарам бібліятэкі, шмат высілкаў патраціла 

на пошук мужа. У 1947 годзе прыйшоў адказ з 

пасольства Польшчы ў Маскве, што Павел 

Аляксандровіч расстраляны гітлераўцамі ў 

Катыні. Толькі ў 1990 годзе стала вядома, што яе 

муж быў расстраляны не фашыстамі, а 
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бальшавіцкімі катамі. Але жонка аб гэтым так і 

не даведалася, бо памерла ў 1980 годзе. 

НАБЫЦЦЁ МАНЕТ.  

Для павелічэння калекцыі антычных 

манет гістарычнага 

музея Кандратовіч Ігар 

набыў на аўкцыѐне 

чарговую рымскую 

манету –  дынарый 

імператара Веспасіяна 

(гады кіравання 69 –  79 

нашай эры). Манета 

чаканена з серабра ў 72 –  73 гадах нашай эры. 

На аверсе манеты выява галавы імператара 

павернута ўправа. Па коле надпіс на лацінскай 

мове: IMP.CAES.VESP.AVGR.PM COS1111. На 

зваротным баку выява багіні перамогі Вікторыі з 

надпісам VICTORIA AVGUSTI. Вага нашай 

манеты 2,8 г, што сведчыць аб яе вялікай 

пацѐртасці, новыя манеты важылі 3,5 грамы. 

Дыяметр манеты 19 мм. Імператар Веспасіян 

праславіўся як выдатны палкаводзец, заваяваў 

Брытанію. Але войны патрабавалі вялікіх 

расходаў, падаткамі былі абложаны нават 

прыбіральні. Калі яго сын Веспасіян адказаў 

Грошы не смярдзяць” 

–  гэта значыць не 

важна, якім чынам 

яны здабыты. 

Дзякуючы чарговай 

рымскай манеце 

адбылося павелічэнне 

калекцыі антычных 

манет. 

За сродкі кіраўніка музейнага аб’яднання 

былі набыты дзве манеты. Першая манета пад 

назвай орт Жыгімонта 

ІІІ Аўгуста была 

чаканена ў 1615 годзе ў 

Гданьску. Орт –  гэта 

чацвѐртая частка талера, 

срэбраная манета вагою 

7 грамаў. На аверсе 

манеты выява караля Рэчы Паспалітай і Вялікага 

князя літоўскага Жыгімонта ІІІ Вазы, на рэверсе 

манеты яго герб. Дыяметр манеты 30 мм. Другая 

набытая манета –  талер Саксоніі 1598 года. Яго 

назва ў нумізматаў –  тры браты”, бо на аверсе 

манеты мы бачым выяву трох братоў. У цэнтры 

старэйшы брат Хрысціян, злева сярэдні брат 

Іаан Георг, справа малодшы Аўгуст. Іх бацька 

курфюрст Хрысціян І памѐр маладым, 

пакінуўшы малымі трох сыноў. Па закону яны 

маглі правіць 

толькі тады, калі ім 

споўніцца 18 год. 

Першым стаў 

курфюрстам у 1601 

годзе старэйшы, пад 

тытулам 

Хрысціян ІІ. Але праз 

10 год ѐн памірае, курфюрстам стаў сярэдні брат 

пад тытулам Іаан Георг І. Ён кіраваў Саксоніяй 

да смерці ў 1658 годзе. Малодшы брат Аўгуст 

памѐр маладым. Такая гісторыя трох братоў з 

саксонскага талера. Вага талера каля 27 грамаў, 

дыяметр манеты 43 мм. 

НЕАБПАЛЬНАЯ КУПІНА.  

Абраз пад такой назвай мы набылі ад жыхара 

Мѐраў Пятра Ходаса. Раней абраз належаў яго 

маці Ганне Дземідзѐнак з былой вѐскі 

Лявонаўцы. 

Памеры 

іконы 30х26 

см. 

Літаграфія 

абраза была 

надрукавана 

ў Санкт-

Пецярбургу 

ў 1885 годзе. 

У 

хрысціянстве 

сімвал 

неабпальнай 

купіны азначае беззаганнасць Маці Божай. У 

вернікаў яна шануецца як абаронца ад пажару і 

розных стыхійных бедстваў. Абраз будзе 

змешчаны ў чырвоным куце музея Сялянская 

хата”. 
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НОВЫЯ КНІГІ. 

Як мы ўжо паведамлялі, падчас канферэнцыі 

Браслаўскія чытанні” галоўны захавальнік 

фондаў у Навукова-даследчай установе 

культуры Браслаўскае раѐннае аб’яднанне 

музеяў” Ганна Базарэвіч падаравала для нашага 

музея кнігі і друку сваю кніжку Яўрэйская 

абшчына ў Браславе”. Надрукавана яна была ў 

Паставах у друкарні Сумежжа” ў 2015 годзе, 

накладам у 99 асобнікаў. У брашуры аўтар дае 

грунтоўную характарыстыку яўрэйскай 

абшчыне ў Браславе пераважна ў 20 –  30-я гады 

ХХ стагоддзя, менавіта гэты перыяд называюць 

залатым векам” яўрэйскага кагала ў Браславе. Ва 

ўводзінах аўтар дае характарыстыку з’яўлення 

яўрэяў на Браслаўшчыне, якія вядомы там ужо з 

ХVI стагоддзя. 

У раздзеле Эканамічны стан яўрэйства ў 

міжваенны перыяд” даецца падрабязная 

характарыстыка заняткаў яўрэйскага 

насельніцтва, пералічваюцца асноўныя прафесіі, 

якія былі ў браслаўскіх яўрэяў. Асаблівая ўвага 

надаецца аднаму з багацейшых яўрэяў 

Браслаўшчыны –  арандатару возера Дрывяты 

Арону Шнэеру і братам Магатам, якія стварылі 

друкарню, у яе будынку зараз месціцца музей. 

Асабліва распрацаваны раздзел Грамадска-

палітычнае развіццѐ і сіянісцкі рух”. Ганна 

Базарэвіч разглядае дзейнасць у Браславе 

прыхільнікаў Яўрэйскай народнай партыі ў 

Польшчы”, або фалкістаў”, якую ўзначальваў 

Лібер Цэпялевіч. Акрамя гэтай партыі ў горадзе 

дзейнічалі і маладзѐвыя сіянісцкія арганізацыі 

Хе-халуц” і Хе-халуц ха-цаір”. Мэтай гэтых 

арганізацый была падрыхтоўка моладзі да 

жыцця ў Палесціне: вядзенне сельскай 

гаспадаркі, навучанне розным прафесіям, 

вайсковая падрыхтоўка. Сябры браслаўскіх 

арганізацый сустракаліся з лідарам сіяністаў у 

Польшчы, які стаў кіраўніком паўстання ў 

Варшаўскім гета. Як і ў іншых месцах, на 

Браслаўшчыне дзейнічала правая рэвізіянісцкая 

ваенізаваная арганізацыя Бейтар”, мэтай якой 

была ваенная падрыхтоўка для барацьбы 

супраць пагромшчыкаў і падрыхтоўка байцоў у 

Палесціну. Узначальвалі гэтую арганізацыю ў 

горадзе Сымон Гелішкоўскі і Зусман Любовіч. У 

выданні змешчаны здымкі сяброў гэтай 

арганізацыі ў Браславе 1926 г. і здымак падчас 

сустрэчы з сябрамі яшчэ адной ваенізаванай 

арганізацыі Брыт-а-хаяль” у 1935 г.. Бейтар” 

стварыў сістэму пунктаў па ўсім павеце, дзе 

жадаючыя выехаць у эміграцыю навучаліся 

неабходным прафесіям. На Браслаўшчыне 

дзейнічалі і іншыя сіянісцкія арганізацыі, пра 

якія апавядае аўтар, –   гэта Хе-халуц”,”Ха-

шомер Ха-цаір”,”Мізрахі”,”Хехалуц-Хамірзахі”. 

Асноўнай формай іх дзейнасці стаў кібуцны рух, 

падрыхтоўка да калектыўнай працы. Выдатнай 

асобай сіянісцкага руху на Браслаўшчыне быў і 

настаўнік іўрыцкай школы Якаў Муніц. У 

раздзеле Канфесійнае жыццѐ абшчыны” Ганна 

Базарэвіч разглядае рэлігійнае жыццѐ яўрэйскага 

кагала, іх сінаногі, якія існавалі ў Браславе яшчэ 

ў ХІХ стагоддзі. Цікава пададзены матэрыял аб 

двух плынях, якія былі ў Браславе: гэта хасідызм 

і мітнагдым”, традыцыйны іудаізм; і аб іх 

дзеячах, якімі былі Аба Загор’е і Гірш Валін. 

Не прамінула аўтар прааналізаваць 

адукацыю і культурнае жыццѐ яўрэйскай 

абшчыны на Браслаўшчыне. У міжваенны час 

яўрэі вучыліся як у польскай усеагульнай школе, 

так і ў рабінскай школе –  ешыве, у якой 

займалася каля 60 чалавек. Існавала таксама 

фолкшул”, дзе вучыліся на ідыш і яўнэ”, дзе 

навучаліся на іўрыце. Пры фолкшуле існаваў і 

аматарскі тэатр, які ставіў спектаклі і вадэвілі. 

Вялікую ролю ў духавым аркестры пажарнікаў 

ігралі яўрэі-музыканты Беніш Мілюцін і Эйзэр 

Эйдэльсан. Вялікую ролю ў жыцці кагала 
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адыгрывала дабрачынная дзейнасць, таму 

цяжкае становішча яўрэйскага насельніцтва ў 

царскай Расіі, мяжа аселасці прывялі да таго, 

што напрыканцы ХІХ стагоддзя 25 –  38 % 

яўрэяў жыло за кошт дабрачыннасці. У Браславе 

яшчэ ў 1900 годзе была створана дабрачынная 

арганізацыя Бікур-Халім”, якая дзейнічала і ў 

міжваенны перыяд. Значную дапамогу аказвала 

безадсоткавая пазыковая каса ўзаемадапамогі. 

Дзейнічаў фонд Маод Хіцім”, які аказваў 

дапамогу бедным падчас святаў. Нажаль, жыццѐ 

яўрэйскай абшчыны назаўсѐды знішчыла 

фашысцкая палітыка генацыду. Такім чынам, 

выданне Ганны Базарэвіч карысна тым, што ў ім 

сістэматызаваны значны матэрыял па гісторыі 

яўрэйскай абшчыны Браслава. 

 

Навуковае выданне: Касцярэзная 

вытворчасць Полацкай зямлі ІХ –  

ХІІІ стст.” 

Значна прыцягвае ўвагу людзей, што 

цікавіцца Сярэднявечнай гісторыяй Беларусі, а 

асабліва тагачаснай гісторыяй Полацкай зямлі 

як яе 

складовай 

часткай, 

манаграфія 

Касцярэзна

я 

вытворчасц

ь Полацкай 

зямлі ІХ –  

ХІІІ стст.” 

археолага, 

кандыдата 

гістарычны

х навук 

Вольгі 

Уладзіміраў

ны 

Мядзведзевай. 

У даследаванні сабраны, сістэматызаваны і 

прааналізаваны шырокі спектр археалагічных 

крыніц ІХ –  ХІІІ стст., здабытых навукоўцамі 

падчас раскопак на працягу многіх гадоў на 29-

ці помнікахгісторыі (ўмацаваных і 

неўмацаваных частках гарадоў, гарадзішчах, 

паселішчах і могільніках) былой Полацкай 

зямлі, сучасных Віцебскай і Мінскай вобласцяў.  

Варта зазначыць, што касцярэзная 

вытворчасць з’яўляецца адной са значных галін 

матэрыяльнай культуры жыхароў Паўночнай 

Беларусі, вырабы якой карысталася попытам у 

тагачаснага насельніцтва. Цікава, што майстры 

Полацкай зямлі дасягнулі даволі высокага, 

спецыялізаванага ўзроўню апрацоўкі косткі, 

былі не горшымі за многіх сваіх калег з іншых 

еўрапейскіх краін. Майстры-касцярэзы ўдала 

сумяшчалі мясцовы вопыт разам з замежнымі 

навацыямі, што спрыяла прагрэсу ў галіне, 

пашырэнню асартыменту прадукцыі. 

Вывучэнне прадметаў штодзѐннага ўжытку, 

без якіх не абыходзіўся ніводзін чалавек, 

сапраўды, важна, бо гэта дазваляе нам лепш 

уявіць побыт нашых продкаў. Разгляд масавых 

знаходак побытавых прадметаў дае магчымасць 

пабачыць падабенства і адрозненні ў 

асартыменце археалагічных помнікаў розных 

мясцовасцяў Полацкай зямлі, зрабіць многія 

іншыя высновы. 

Праца ўтрымлівае ў сабе шырокі асартымент 

артэфактаў, ахоплівае не толькі самі вырабы: 

прылады працы, гаспадарчы інвентар, тэхнічныя 

прыстасаванні, прыналежнасці касцюма, рэчы 

побытавага ўжытку і прадметы туалету, 

упрыгожанні, прадметы вайсковага 

прызначэння, культавыя вырабы, прадметы 

інтэлектуальных гульняў, гульняў і забаў, 

музычныя інструменты, прадметы дэкаратыўна-

прыкладнога мастацтва, косткі з рунічнымі 

надпісамі, але і сыравіну, нарыхтоўкі, 

паўфабрыкаты, адыходы і брак касцярэзнай 

вытворчасці. Увага таксама нададзеная 

дзейнасці майстэрняў, тэхналогіі апрацоўкі 

сыравіны і тэхніцы вытворсасці; адзначаныя 

мясцовыя рысы вытворчасці і запазычанні, 

гандлѐва-культурныя кантакты Полацкай зямлі і 

многае іншае. 
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Класіфікацыя, прадстаўленая аўтаркай, 

значна спрыяе ў ідэнтыфікацыі артэфактаў з 

косткі ІХ –  ХІІІ стст. Полацкай зямлі, што 

цяпер захоўваюцца ці яшчэ папоўняць музейныя 

фонды ахопленага ў працы рэгіѐну; стварэнню 

на яе падставе тэматычных экспазіцый.  

Кніга складаецца з чатырох раздзелаў: 

Гістарыяграфічны агляд і крыніцы”, Тэхналогія 

вытворчасці касцяных вырабаў”, Асартымент, 

тыпалогія і храналогія вырабаў”, Мастацкая 

вартасць касцяных вырабаў. Культурна-

гандлѐвыя кантакты” і Дадатку”. 

Першы раздзел разглядае пісьмовыя згадкі 

сучаснікаў аб касцярэзнай вытворчасці на 

ўсходнееўрапейскім абшары, асаблівасці 

арганізацыі раскопак у розныя перыяды часу на 

археалагічных помніках былой Полацкай зямлі, 

ранейшыя працы навукоўцаў, у якіх закраналася 

падобная праблематыка, ахарактарызаваныя 

крыніцы, скарыстаныя аўтаркай у даследаванні.   

У другім раздзеле звернутая ўвага на 

сыравіну, прылады працы (інструменты для 

атрымання нарыхтовак і паўфабрыкатаў, для 

вырабу і апрацоўкі прадметаў) касцярэзнай 

вытворчасці, а таксама на тэхналогію апрацоўкі, 

тэхніку вырабу і касцярэзныя майстэрні. Да 

інструментаў для атрымання нарыхтовак і 

паўфабрыкатаў, ажыццяўлення першаснай 

апрацоўкі адносяцца скоблы, лѐгкія невялікія 

сякеры ды пілы. Інструментамі для вырабу і 

апрацоўкі прадметаў з’яўляюцца нажы, шылы, 

такарныя станкі і інш.. Што да шылаў, дарэчы, 

сустракаем згадку аб нашай мясцовасці: на 

гарадзішчы і селішчы ля в. Пруднікі Мѐрскага р-

на было знойдзена некалькі дзясяткаў шылаў ІХ 

–  ХІІІ стст., якія мелі розную форму, памеры і 

канфігурацыю. Аналагічныя знаходкі адкрытыя 

ў Латвіі, што дазваляе прасачыць пэўныя сувязі. 

Тэхналогія ж вырабу складалася з наступных 

кампанентаў: адбора і падрыхтоўкі сыравіны, 

нарыхтоўкі паўфабрыкатаў, іх разметкі, вырабу 

касцяных прадметаў, апрацоўкі, паліроўкі, 

упрыгожвання рэчаў, што дасягалася праз 

наступныя прыѐмы: сячэнне, рэзанне, пілаванне, 

шліфаванне, свідраванне, паліраванне, разьбу. 

Сярод найбольш значных касцярэзных 

майстэрань згадваецца Полацкая, Копыская 

(адна з найбольш ранніх), Мсціслаўская, 

Мінская і інш.. 

Трэці раздзел падрабязна спыняецца на 

асартыменце вырабаў з косткі, на класіфікацыі, 

вылучаючы асобныя катэгорыі, групы і віды, 

тыпы і падтыпы, вырашае пытанне датавання 

знаходак. Тут змешчаныя і згадкі аб знаходках 

на селішчы і гарадзішчы ля в. Пруднікі, да якіх і 

звернемся. Сустракаем наступныя артэфакты: 

іголкі, цыліндрычныя праселкі, некаторыя з якіх 

былі ўпрыгожаныя кружкамі з кропкай 

пасярэдзіне, дэталь ткацкага станка, магчыма 

гарызантальнага, спражка, аднабаковыя грабяні, 

накладкі і футуралы, пацерка, найбольшую 

сярод усіх помнікаў колькасць амулетаў-

прывесак з зубоў і іклаў жывѐл (19). Звернем 

увагу і на згадку знаходкі касцяной пацеркі ў 

могільніку ля в. Казлоўцы Мѐрскага р-на. 

У чацвертым раздзеле маем справу з 

прадметамі дэкаратыўна-прыкладнога мастацва: 

Касцяныя вырабы з гар. Пруднікі 
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аб’ѐмнымі выявамі (скульптуркамі, фрагментам 

лыжачкі для прычасця, капавушкамі, рогавым 

ігольнікам, навершамі); плоскарэльефнымі і 

праразнымі рэчамі (пласцінамі-накладкамі, 

дзяржаннямі), а таксама гандлѐва-культурнымі 

кантактамі Полацкай зямлі, што ажыццяўляліся 

праз шлях з варагаў у грэкі” і па 

заходнедзвінскім шляху. Праз гандаль жыхары 

Полацкай зямлі атрымоўвалі магчымасць 

займець тавары скандынаўскага, 

заходнееўрапейскага ды ўсходняга паходжання. 

Аб цесных сувязях са скандынаўскімі краінамі 

сведчаць многія артэфакты, у тым ліку і 

звязаныя з нашай мясцовасцю, а менавіта з 

археалагічнымі помнікамі ля в. Пруднікі, дзе 

былі знойдзеныя грабяні-расчоскі і іх футуралы 

ІХ –  першай паловы ХІ стст. ды вастрыѐ-амулет 

Х –  ХІ стст. са стылізаваным відарысам 

фантастычнай жывѐлы.  Аб сувязях са 

Скандынавіяй сведчаць і знаходкі костак з 

рунічнымі надпісамі, выяўленыя ў Маскавічах і 

Полацку. Прывеска-качка, што знойдзеная каля 

вѐскі Пруднікі і вырабленая мясцовым 

рамеснікам, мае карані ў фіна-ўгорскай 

культуры. Полацкая зямля падтрымлівала 

актыўныя сувязі і з землямі Усходняй Еўропы 

(Наўгародскай, Кіеўскай). Адтуль маглі 

трапляць шахматныя фігуркі, яйкі-пісанкі, а 

акрамя таго яшчэ часткова запазычваўся і 

рамесны вопыт. Сувязі падтрымліваліся і з 

Паўднѐвым Усходам, пра што сведчаць 

шахматы арабскага тыпу, з качэўнікамі, ад якіх 

засталіся шматлікія прадметы рыштунку 

вершніка і верхавога каня (петлі для 

падвешвання калчанаў, накладкі лукаў, псаліі і 

інш.). 

У дадатку да кнігі змешчаная карта 

Полацкай зямлі, тэматычныя табліцы, выявы 

знаходак археолагаў (72 чорна-белыя малюнкі і 

41 каляровы фотаздымак). У табліцы Помнікі з 

матэрыяламі касцярэзнай вытворчасці ІХ –  ХІІІ 

стст.” (с. 112) па Мѐрскім р-не маем дадзеныя па 

двух помніках: №15 –  ля в. Пруднікі 

(гарадзішча і селішча, у 1980 г. раскопкі вѐў 

Мітрафанаў А.Г., у 1983, 1985, 1987 –  1990, 

1993 –  1994,1999 гадах –  Шадыра В.І., за час 

якіх было сабрана 62 артэфакты); №23 –  в. 

Казлоўцы (курганы, раскопкі ў 1988 г. 

праводзілі Дучыц Л.У. і Семянчук Г.М., 

выяўлены 1 артэфакт). Сярод выяваў знаходак 

археолагаў, сабраных у нашай мясцовасці, 

неабходна згадаць наступныя малюнкі: 9 

(Інструменты касцярэзнай вытворчасці”, пад 

нумарам 3 –  шыла з Пруднікаў, с. 131); 12 

(Прылады працы –  праколкі без адтулін”, пад 

нумарамі 4 –  7 –  вырабы з Пруднікаў, с.134);   

13 (Прылады працы качадыкі”, пад нумарамі 3, 8 

–  артэфакты з Пруднікаў, с. 135), 14 (Прылады 

працы –  іголкі”, 1,2, 7 –  9 –  Пруднікі, с. 136), 

24 (Тэхналагічныя прыстасаванні”, пад нумарам 

4 –  дэталь ткацкага станка з Пруднікаў, с. 146), 

25 (Тэхнічныя прыстасаванні –  праселкі”, пад 

нумарамі 5 –  7 –  Пруднікі, с. 147), 28 

(Прыналежнасці касцюма. Спражкі”, пад нумам 

16 –  Пруднікі, с. 150), 30 (Рэчы бытавога 
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ўжытку і прадметы туалету”, пад нумарам 7 –  

расчоска з Пруднікаў, с. 152), 32 (Прадметы 

туалету –  расчоскі”, пад нумарамі 1,2 –  

Пруднікі, с. 154), 34  (Прадметы туалету –  

накладкі ад расчосак і футуралаў”, пад нумарамі 

1, 2 –  Пруднікі, с. 156), 39 (Прадметы туалету і 

ўпрыгожанні. Пацеркі”, пад нумарам 20 –   

Пруднікі, с. 161), 46 (Прадметы вайсковага 

прызначэння –  наканечнікі стрэл”, пад нумарам 

3 –  Пруднікі, с. 168), 48 (Культавыя вырабы –  

прывескі-амулеты”, пад нумарам 1 –  Пруднікі, 

с. 170), 49 (Культавыя вырабы– вастрыі-

амулеты”, пад нумарамі 2-4 –  Пруднікі, с. 171) і 

50 (Культавыя вырабы –  прывескі-качкі”, пад 

нумарам 1 –  Пруднікі, с. 172). 

На фота № 29 прысутная выява 

арыгінальнага вастрыя-амулета Х –  ХІ стст. са 

стылізаваным відарысам фантастычнай жывѐлы, 

знойдзенага ля в. Пруднікі (дасл. В.І. Шадыра).  

Даследаванне ўяўляе для нас асаблівую 

цікавасць, бо тут прысутнічаюць матэрыялы, 

датычныя нашай мясцовасці, што складаюць 

бясспрэчны інтарэс з краязнаўчага пункту 

гледжання.  

Спадарыня Мядзведзева падаравала музею 

Кнігі і друку асобнік сваѐй цікавай і змястоўнай 

манаграфіі Касцярэзная вытворчасць Полацкай 

зямлі ІХ –  ХІІІ стст.”, за што мы шчыра 

ўдзячныя. 

Жадаем даследчыцы выдаць яшчэ шмат 

выдатных прац, якія папоўняць палічкі чытачоў, 

што цікавяцца гісторыяй Сярэднявечнай 

Беларусі. 

Кандратовіч Ігар 

ЗВАРОТНАЯ СУВЯЗЬ. 

СЛЕДЦТВА ПА САВЕЦКІМ ЛАГЕРЫ Ў 

БЕРАЗВЕЧЧЫ(заканчэнне) 

АБГРУНТАВАННЕ прыведзеных выкладак. 

У ходзе праведзенага следства (падпісаны 

акт 3/ 02) у справе дэпартацыі польскага люду з 

былой тэрыторыі Віленскага ваяводства ў глыб 

СССР і іншых рэпрэсій функцыянерамі савецкіх 

органаў бяспекі ў перыяд з верасня 1939 года па 

чэрвень 1941 года сабраны матэрыял, з якога 

вынікае, што ў перыяд 1939 –  1941 гадоў у 

месце Глыбокае (Беразвечча) савецкія органы 

бяспекі злачынна ўчынілі забойствы тамашніх 

вязняў. 

 Рэпрэсіі супраць грамадзян Польшчы 

заключаліся ў беззаконным пазбаўленні волі, 

заключэнні ў турму Беразвечча, забойствах, 

пазбаўленні права абароны, права незалежнага 

безстаронняга суда, прымяненні недазволеных 

сродкаў прымусу, цялесных кар, голаду, 

адсутнасці сродкаў санітарыі, лекаў, 

медыцынскай дапамогі, што прыводзіла да 

поўнай інваліднасці і смерці многіх вязняў і да 

знішчэння гэтай часткі польскіх людзей. 

 Турма размяшчалася ў вялізных 

будынках былога кляштару манахаў-

базыльянаў, дзе да 1939 года памяшчалася 

частка Корпусу аховы пагранічнай. 

 Да 24 чэрвеня 1941 года тут было сабрана 

каля 3000 вязняў. Тут судзілі люд судом”  

НКВД, так званай тройкай”. Асуджаных 

вывозілі ў лагеры працы. 

 Следства вялі ў Глыбокім функцыянеры: 

Данілаў, Яўкін, Кулікоў Віктар, Лінкер, 

Ліхачоў (следчы афіцэр), Ляпіхін (следчы 

афіцэр), Максіменка і галоўны асабіст Зярноў –  

начальнік НКВД Глыбокага, Малінін –  

начальнік турмы ў Беразвеччы, Паланецкі Барыс 

(браў удзел у мясарубцы” пад Улай), і Сіўко. 

 Аднак, большасць прозвішчаў мяснікоў” 

таго часу не ўстаноўлена. 

 У Беразвечча паступалі вязні з іншых 

турмаў, напрыклад, з Браслава. Камеры былі так 

перапоўненыя, што людзі спалі стоячы. 

Панавала задуха, бруд. Сталаванне: хлеба каля 

0,5 кг, салѐнай рыбы 0,25 кг і супу з адходаў 

жывѐл. 

 На следстве прымяняліся страшныя 

катаванні, якіх многія не вытрымлівалі. З сем’яў, 
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прызначаных да вывазу ў глыб Расіі, на станцыі 

ў Глыбокім адбіралі мужчын і звозілі іх у 

Беразвечча. Групы іх налічвалі па 100 –  200 і да 

500 асоб. 

 У ноч на 24 чэрвеня былі замардаваны 

сотні праз расстрэл, павешанне, замураванне ў 

камерах. Астатніх, лікам ад 1500 да 3000 асоб, 

накіравалі ў напрамку Полацка. За калонамі 

вязняў падводы вязлі скрыні з дакументамі, 

багаж канваіраў і іх сем’і. 

 Не ўстаноўлена колькасць расстраляных 

у лесе па-за Беразвецкім лагерам. 

Пасля ўцѐкаў Саветаў на дзядзінцы турмы 

адкрыта 7 –  8 магіл, напоўненых трупамі 

вязняў, замучаных у лагеры. У двух магілах 

налічылі каля 170 трупаў у рознай стадыі 

распаду. Раніцай 24 чэрвеня было расстраляна 

каля 60 чалавек, у яме па левы бок дзядзінца ад 

брамы. Яны не былі закрытыя зямлѐй. Трупы 

ляжалі і ў студні на дзядзінцы, віселі ў падвалах. 

У адной з замураваных камер  яшчэ было двое 

жывых мужчын: адзін хутка памѐр, другім 

аказаўся Павел Крэміс. 

З колькасці 500 –  800 цел стан 300 дазваляў 

іх апазнаваць. Устаноўлена, што ў забойствах 

браў удзел сакратар павятовага камітэту 

камуністычнай партыі Скраба. 

 Эвакуацыяй кіраваў Тобін. У першай 

групе было каля тысячы маладых, здольных да 

працы асоб. Іх завялі на чыгунку і вывезлі да 

Куйбышава. У другой групе было ад 1500 да 

3000 чалавек, іх гналі ў кірунку Віцебска, 

Полацка праз Галубічы, Ушачы, Шэрочыно 

(Сарочына), Таклінава (цяпе Мікалаѐва). 

На другі дзень маршу падзялілі вязняў, 

аддзяляючы палітычных” ад астатніх. Калоны 

павялі асобна. У той жа дзень дабавілі вязняў з 

Літвы і Латвіі. Марш быў цяжкім: жара, высокі 

тэмп, без сталавання і вады. Аслабелых, 

няздольных да маршу, забівалі. Устаноўлена 

магіла 32 асоб каля вѐскі Сарочына. 27 чэрвеня 

дайшлі да Таклінава каля Улы. Там па іх 

адкрылі аўтаматны агонь, большасць 

расстраляна. Забіта каля 360 –  500 асоб. У час 

пераходу праз мост на Дзвіне многа вязняў 

спрабавалі ўцякаць, скачучы з моста ў ваду. Яны 

гінулі ад куль канваіраў. Дарога за мостам 

заглыблялася сярод глыбокіх, па некалькі 

метраў, адкосаў. Тут канваіры загадалі вязням 

легчы на зямлю і адкрылі агонь з аўтаматаў. 

Праз некалькі хвілін кананады жывым вязням 

загадалі прыняць з дарогі мѐртвых. Адначасова 

пачалі страляць з агнявых кропак на адхонах 

дарогі па новых калонах, якія падыходзілі. А 

тыя стражнікі, што былі на дарозе, дабівалі 

вязняў штыкамі. Агонь быў перапынены толькі 

налѐтам нямецкіх самалѐтаў. Вязні разбегліся, 

спрабуючы ўцячы. Канвой адкрыў агонь па 

ўцекачах. Вязняў стрымалі, паклалі на зямлю 

тварамі і ў такой пазіцыі іх расстрэльвалі. Целы 

расстраляных звезлі да блізкага лесу і хавалі па 

15 –  25 у яме. Выжылі нямногія: тыя, хто дабег 

да лесу, або тыя, хто ляжаў пад целамі забітых. 

У лесе вылоўлівалі збеглых з дапамогай 

мясцовых жыхароў. Найбольш верагодна, што 

каля Улы было 714 ахвяр. 

 Уцалелых  вывезлі ў глыб Расіі. З рапарту 

начальніка турмы ў Глыбокім Табера вынікае, 

што ўсе 830 чалавек і ўвесь персанал дастаўлены 

ў Віцебск. На трасе расстраляна 714 вязняў. 

Транспарт з 263 чалавек з Глыбокага (7 вагонаў) 

15 ліпеня 1941 года апынуўся ў Пензе, а 20 

ліпеня 1941 года транспарт з 261 вязнем прыбыў 

у Казань. УЦАЛЕЛІ: Міхал Баговіч, Антон 

Чарняўскі, Ліпскі, Станіслаў Палушка (з 

Дзісны), жанчына Талочка. ЗАГІНУЛІ: Сіняўскі, 

забіты 24 чэрвеня, Эдмунд Альхімовіч –  загінуў 

пад Улай, Ванда Цыбульская –  загінула пад 

Улай, Пѐтр Янушкевіч –  загінуў у Беразвеччы, 

Станіслаў Сянькоўскі –  затрыманы 1. 11. 1940 

года, вайсковы Трыбунал 20 сакавіка 1941 года 

прысудзіў да кары смерцю, 21 мая прысуд 

выкананы. Мечыслаў Руткевіч –  загінуў у час 

эвакуацыі, Віктар Мароз –  загінуў у час 

эвакуацыі, Міхал Гушча –  загінуў 23 чэрвеня 

(інвалід, не мог ісці), Мечыслаў Руткевіч –  

загінуў на эвакуацыі, Уладзімір Кандратовіч –  

узяты ад сям’і з цягніка, расстраляны, 

Канстанты Касевіч –  расстраляны на трасе, а 
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таксама расстраляныя: Вайцяхоўскі, Вансовіч, 

Юзаф Казлоўскі, Базыль Станкевіч, Францішак 

Вайткевіч (зняты з цягніка) –  расстраляны, 

Лявон Невяровіч –  расстраляны, Мечыслаў 

Каравай –  зняты з цягніка, расстраляны, 

Станіслаў Кіслоўскі –  згінуў бясследна, 

Напалеон Высаковіч –  расстраляны, Юзаф 

Ляшонак –  расстраляны, Аляксандр Пашкевіч –  

чакаў прысуду, Палікарп Праскурын –  зняты з 

цягніка ад сям’і, Раман Раманоўскі –  зняты з 

цягніка, Станіслаў Зянкевіч (Ляды) –  загінуў, 

Антоні Зінкевіч –  загінуў, Юльян Мількевіч –  

зняты з цягніка, загінуў, Юзаф Званьскі –  

загінуў на дарозе смерці, Рышард Раевіч –  

загінуў у Беразвеччы, Ежы Грышкевіч –  

вывезены ў Вілейку, лѐс невядомы, Мітрафан 

Садоўскі вывезены ў Оршу, Браніслаў Яноўскі –  

памѐр у лагеры 29 снежня 1943 года, Станіслаў 

Блажэвіч –  вывезены ў невядомым кірунку, яго 

брат Адольф Блажэвіч –  арыштаваны ў 1939 

годзе, адпушчаны, зноў арышт у 1940 годзе, 

лагер, у 1942 годзе –  у арміі Андэрса, Адам 

Ігнатовіч –  быў у лагеры, лѐс невядомы. На 

гэтым Камісія вычарпала свае магчымасці. 

Такім чынам, на жаль, лѐс большасці вязняў 

турмы ў Беразвеччы, нягледзячы на працу 

камісіі, дакладна вызначыць немагчыма. 

ЮБІЛЕЙ 

23 студзеня споўнілася 80 год  выдатнаму 

заслужанаму настаўніку БССР, краязнаўцу 

Кліменцію Арсеньевічу Кожану. Нарадзіўся ѐн ў 

вѐсцы Балбекі, у 1944 годзе пайшоў у першы 

клас Мнюцінскай пачатковай школы.  Пазней 

вучыўся ў Шкунцікаўскай няпоўнай сярэдняй 

школе, якую закончыў з Пахвальнымі лістамі. З 

1951 г. па 1955 год вучыўся ў Глыбоцкім 

педагагічным вучылішчы, пасля яго заканчэння 

адразу паступіў на факультэт рускай мовы і 

літаратуры Белдзяржуніверсітэта. Пасля яго 

заканчэння спачатку працаваў на Браслаўшчыне. 

Амаль трыццаць год выкладаў рускую мову і 

літаратуру, гісторыю ў Германавіцкай СШ. Тут 

ѐн праявіў сябе не толькі як актыўны грамадскі 

дзеяч, але перш за ўсѐ як выдатны краязнаўца. 

На канікулах за свой кошт ездзіў і працаваў у 

архівах і бібліятэках Глыбокага, Мінска, 

Вільнюса, Рыгі, Віцебска, Падольска. Дзякуючы 

гэтай працы быў назапашаны вялікі матэрыял, 

які затым быў выкарыстаны пры напісанні 

гісторыка-дакументальнай хронікі Памяць” 

Шаркаўшчынскага і Мѐрскага раѐнаў. Шмат 

зрабіў для стварэння музеяў у Германавічах. 

Прымаў актыўны ўдзел у краязнаўчых 

канферэнцыях. Пасля выхаду на пенсію ў 1998 

годзе да 2007 года працаваў навуковым 

супрацоўнікам Германавіцкага музея культуры і 

быту. Не спыняе займацца краязнаўчай 

дзейнасцю і зараз, піша артыкулы, аказвае 

дапамогу настаўнікам і цікаўным па вывучэнні 

гісторыі роднага краю. Кліменцій Арсеньевіч 

з’яўляецца актыўным чытачом і сябрам і нашай 

газеты. Мы жадаем нашаму юбіляру добрага 

здароўя і творчага плѐну, захаваць бадзѐрасць на 

доўгія гады. 

Здымак з газеты “Кліч Радзімы” 
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