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  НАШЫ НАВІНЫ 

ЭКСКУРСІІ 

ЭКСКУРСІІ Ў ЭТНАГРАФІЧНЫ МУЗЕЙ 

Вучні 7-а класа на чале з класным 

кіраўніком Уладзіславам Кашкурам наведалі 

этнаграфічны музей “Сялянская хата”. Па 

гісторыі Беларусі яны вывучалі тэму “Сельская 

гаспадарка Беларусі ў ХVІ – ХVІІ стагоддзях”, 

таму кіраўнік музея Вітаўт Ермалёнак распавёў 

ім аб сельскагаспадарчых прыладах працы 

беларускага селяніна, якія практычна не 

змяняліся на працягу стагоддзяў. Большасць 

школьнікаў упершыню пабачылі саху, 

сявеньку, разак для ворыва і г.д. Асабліва 

падрабязна экскурсавод спыніўся на прыладах 

працы для апрацоўкі лёну і для ткацтва. Вучні 

пабачылі ў дзеянні нажы для абразання галовак 

лёну, льнамялку, шчотку для расчэсвання лёну, 

трапло, грэбень для расчэсвання кудзелі, 

верацяно, калаўрот і кросны. Дзеці ўвачавідзь 

маглі пабачыць, як шмат працы суправаджала 

жыццё селяніна ў мінулым. 

ЭКСКУРСІІ Ў МУЗЕЙ КНІГІ І ДРУКУ 

У сакавіку час музейнай педагогікі быў 

запланаваны для вучняў 1-а і 2-б класаў нашай 

школы. Для іх урокі праводзіў кіраўнік музея 

кнігі і друку Вітаўт Ермалёнак. Большасць 

дзяцей наведала музей упершыню, таму была 

абрана тэма агульнай накіраванасці: “Добры 

дзень, музей”. Падчас экскурсіі дзеці не толькі 

знаёміліся з экспазіцыяй музея, але і вучылі 

беларускія словы, бо асабліва першакласнікі 

дрэнна ведаюць мову сваіх продкаў.  Асабліва 

захапіў дзяцей аповед экскурсавода па першым 

раздзеле – “Вытокі пісьма”, а таксама 

знаёмства з экспазіцыямі “Філуменія” і 

“Літаратурная Мёршчына”. 

У МУЗЕІ – ЗМІЦЕР БАРТОСІК 

Карэспандэнт беларускай рэдакцыі 

радыё “Свабода” беларускі бард Зміцер 

Бартосік не аднойчы рабіў рэпартажы з нашых 

музеяў. У чарговы раз, завітаўшы да нас, ён 

зацікавіўся гісторыяй знойдзеных у апошнія 

гады рарытэтаў. Кіраўнік музейнага 

аб’яднання Вітаўт Ермалёнак распавёў 

карэспандэнту пра гісторыю турэцкага бубна – 
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аднаго з трафеяў Лявона Лапацінскага з бітвы 

пад Венай, аб незвычайнай гісторыі 

дакументаў сям’і Адама Пугаўкі з вёскі 

Падрэчкі, аб гісторыі біклажкі абаронца 

Мінска ў 1941 годзе і шмат інш.  На ўспамін аб 

сустрэчы Зміцер Бартосік падараваў кіраўніку 

музею кнігу рэпартажаў, падрыхтаваных ім 

для радыё Свабода пад назвай “Клініка 

кітайскага дантыста”, надрукаваную ў 2018 

годзе. У сваю чаргу Вітаўт Ермалёнак 

прэзентаваў госцю з Мінска свае выданні па 

краязнаўстве. 

ЗНАЁМСТВА З МУЗЕЙНАЙ ПРАЦАЙ 

Адзінаццацікласніца сярэдняй школы № 

2 г. Мёры Кацярына Кузьміна марыць 

паступіць на гістарычны факультэт па 

спецыяльнасці “музейная справа.” Каб лепш 

даведацца аб музейнай дзейнасці, яна завітала 

ў гістарычны музей СШ № 3. Кіраўнік 

музейнага аб’яднання Вітаўт Ермалёнак 

распавёў будучай абітурыентцы аб стварэнні 

школьных музеяў, пошукавай дзейнасці гуртка 

“Арганаўты мінулага” па збіранні экспанатаў 

для музеяў. Каця даведалася таксама аб 

даследчай дзейнасці ў музейным аб’яднанні, 

пазнаёмілася з методыкай правядзення 

экскурсій, карпатлівай працай па рэстаўрацыі, 

класіфікацыі, сістэматызацыі музейных 

фондаў. 

НАШЫ ПОСПЕХІ 

УДЗЕЛ У КАНФЕРЭНЦЫІ 

У нашай школе адбылася чарговая 

раённая навукова-практычная канферэнцыя 

даследчых прац вучняў “Крок у будучыню”. У 

ёй прынялі ўдзел вучні-даследчыкі са школ 

усяго раёна. У секцыі №4 “Краязнаўства 

родных мясцін” паспяхова прынялі ўдзел 

сябры гуртка “Арганаўты мінулага”. Вучань 

11-б класа Федарэц Аляксей падрыхтаваў 

даклад “Філуменія як гістарычная крыніца”. У 

працы былі даследаваны віды гістарычных 

крыніц, іх вызначэнні ў вучоных-гісторыкаў. 

Згодна пастаўленай гіпотэзы Аляксей упэўнена 

даказаў, што разам з такімі гістарычнымі 

крыніцамі, як нумізматыка, баністыка, 

археаграфія, філуменія таксама з’яўляецца 

гістарычнай крыніцай. Журы палічыла працу 

“арганаўта” найлепшай і адзначыла дыпломам 

першай ступені. Адзінаццацікласніца 

Грыгор’ева Юля падрыхтавала даследчую 

працу “Гераізм нараджэнцаў Дзісеншчыны ў 

баявых дзеяннях на Заходнім фронце”. Пры 

падрыхтоўцы тэмы яна шырока выкарыстала 

фонды гістарычнага музея, дзе сабрана шмат 

дакументаў, успамінаў аб удзеле нашых 

землякоў у баях з фашыстамі ў Афрыцы, Італіі, 
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Францыі, Бельгіі не толькі ў складзе наземных 

войск, але і ў паветраных і марскіх злучэннях. 

Даследчая праца Грыгор’евай Юліі была 

адзначана дыпломам-падзякай. 

ВЫСТАВА "АРТЭФАКТЫ ДРУГОЙ 

СУСВЕТНАЙ ВАЙНЫ”  

Сёлета спаўняецца 80 год з пачатку 

Другой сусветнай вайны і 75 год з часу 

вызвалення Беларусі ад нямецкіх захопнікаў. 

Нягледзячы на тое, што ў пастаяннай 

экспазіцыі па гэтай тэме мы праводзім чатыры 

экскурсіі па 45 хвілін, нашы навукова-

дапаможныя фонды ўтрымліваюць яшчэ шмат 

цікавых экспанатаў, з якіх мы і вырашылі 

стварыць выставу, прысвечаную юбілейным 

датам. Яе назва – “Артэфакты Другой 

сусветнай вайны” – выбрана намі не 

выпадкова. Рэчы вайны дазволяць 

наведвальнікам, асабліва вучням, больш 

змястоўна, яскрава і эмацыянальна даведацца 

аб падзеях Другой сусветнай вайны. Дзецям 

больш падабаюцца рэчавыя крыніцы, таму на 

выставе змешчана шмат рэшткаў зброі і 

амуніцыі як савецкай, так і нямецкай арміі. 

Зацікавяць наведвальнікаў біклажка з 

надпісамі ўдзельніка абароны Мінска 1941 

года і біклажка воіна-вызваліцеля з надпісам 

“1944 – 1945 год. Марговенка В.С.”. У 

экспазіцыі выставы ёсць таксама прабітая 

асколкам каска чырвонаармейца 1944 года, 

алюмініевы кубак, сапёрная рыдлёўка, 

знойдзеная ў рэчышчы Заходняй Дзвіны на 

месцы разбомбленай немцамі пераправы 

савецкіх войскаў у ліпені 1941 года. Побач 

выстаўлены самаробныя вырабы 

чырвонаармейцаў: кубачак з латуннай гільзы, 

грэбень з гільзы ад снарада, запальнічкі. З 

амуніцыі часоў вайны можна пабачыць 

планшэт савецкага афіцэра, дзягу, кабуру 

пісталета. Аб жахах вайны можа распавесці 

вялікі асколак ад гаўбічнага снарада, які 

разарваўся, прабіўшы вежу касцёла. У 

экспазіцыі знаходзяцца і рацыя 1942 года, 

скрынка і кулямётныя стужкі для кулямёта 

“Максім”. Добра захавалася партызанская 

папаха, менавіта падобную насіў камандзір 

брыгады “Кастрычнік” А.Юрчанка-Ветраў. 

Лісты з фронту Шука Віктара з вёскі Пуцінава 

– гэта не толькі памяць пра загінулага салдата, 

але і яскравыя сведкі аб франтавым побыце 

чырвонаармейцаў. Усе лісты напісаны на 

абгортках ад махоркі, гарохавага супу і іншых 

рэчываў. Побач у экспазіцыі знаходзіцца ліст-

трохкутнік воіна Банькоўскага Дзмітрыя 1926 

года нараджэння, прызванага ў войска з Язна, 

які загінуў пры вызваленні Венгрыі ў сакавіку 

1945 года. Ад загінулых на фронце Шокеля 

Станіслава з вёскі Юнцы, Шокеля Міхаіла з 

вёскі Вялікая Глінаўка, Ёдчыка Адольфа і 

Ёдчыка Юзэфа засталіся толькі фотаздымкі. На 

выставе змешчаны ўзнагароды ветэрана вайны 

і працы Мальца Сямёна Сямёнавіча (1923 – 

2006 гг.),  шматлікія граматы воінам, якія 

гераічна ваявалі супраць фашыстаў. Некалькі 

грамат належалі чырвонаармейцу Мішуту 

Антону; цікавыя з грамат – узнагарода за ўдзел 

у штурме і захопе Берліна, якую атрымаў 

Браніслаў Мікалаевіч Будрэвіч ад 

Галоўнакамандуючага акупацыйнымі войскамі 

ў Германіі маршала Г.К.Жукава і яго намесніка 

генерал-лейтэнанта Цялегіна, а таксама 

грамата Чарняўскага Юзэфа за прарыў 

умацаванняў Паморскага валу. У экспазіцыі 

выставы знаходзіцца вялікая колькасць 

фотаздымкаў Жука Ігната, удзельніка штурму 

Берліна, які пасля вайны служыў у сталіцы 

Германіі. Таму на фотаздымках шмат яго 

баявых сяброў з розных куткоў Савецкага 

Саюза і відаў нямецкіх гарадоў. Цэнтральную 

частку экспазіцыі займае мундзір з 

узнагародамі і фотаздымак ветэрана вайны – 

снайпера 36-га Лужыцкага палка 8-й 

Дрэненскай дывізіі 2-й Арміі Войска 

Польскага Ермалёнка Антона Міхайлавіча 

(1911 – 1995гг.). 
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   Акрамя рэчаў і дакументаў воінаў, 

якія змагаліся з фашыстамі, на выставе 

экспануюцца і рэшткі амуніцыі і зброі 

нямецкай арміі, якія былі знойдзены на месцы 

баёў. Пошукавы атрад Міністэрства абароны 

Рэспублікі Беларусь пры нашай дапамозе 

знайшоў і раскапаў нямецкі самалёт 

“Фоккевульф-88” 1943 года выпуску, які быў 

збіты і ўпаў разам з экіпажам у балота за 200 

метраў на ўсход ад вёскі Сташулі Павяцкага 

сельсавета. Цікавай знаходкай з’яўляецца і 

дынама-машынка, якая выкарыстоўвалася 

фашыстамі для падрыву розных аб’ектаў: 

мастоў, будынкаў, баявой тэхнікі і інш. 

Наведвальнікі ўбачаць і скрыначку, у якой 

немцы трымалі парашок для абясшкоджвання 

ад мікробаў пітной вады, жэтон, які насілі на 

шыі нямецкія салдаты, каб можна было 

апазнаць загінулага, нямецкі працівагаз 1942 

года, рэшткі кулямёта МГ-36 і скрынку ад яго 

патронаў, шмат іншых рэчаў вайны. Зацікавіць 

экскурсантаў драўляная скульптура жанчыны, 

якую выразаў нямецкі салдат, будучы ў 

савецкім палоне. Такім чынам створаная 

экспазіцыя дазваляе лепш адлюстраваць падзеі 

мінулай вайны. 

Да 101-й гадавіны абвяшчэння Беларускай 

Народнай Рэспублікі 

ВІНШУЕМ!  

Наш знакаміты зямляк – паэт, 

пісьменнік, грамадскі дзеяч Сяргей Сцяпанавіч 

Панізьнік узнагароджаны медалём у гонар 100-

годдзя абвяшчэння Беларускай Народнай 

Рэспублікі.  На ўрачыстасьці ў Таронта 

24.03.2019 г. мэдаль з рук Старшыні Рады БНР 

Івонкі Сурвіллы арымалі Ірына Варабей, 

Зінаіда Гімпелевіч, Віялета Кавалёва, Ірына 

Тоўсьцік, Вольга Іпатава, Сяргей Панізьнік –

вядомы паэт і журналіст, шматгадовы 

заслужаня грамадскі дзеяч у Беларусі і 

Канадзе.  

"Мэдаль да 100-годзьдзяБеларускае 

Народнае Рэспублікі усталяваны Статутам ад 

23 сакавіка 2018 года нададзены Сп. Сяргею 

Панізьніку з нагоды адзначэння 100-гадовага  

юбілею Беларускае Народнае Рэспублікі і на 

знак прызнаньня  заслугаў для нацыянальнага 

адраджэньня ў беларускай літаратуры згодна 

Дэкрэту Старшыні Рады БНР ад 24 сьнежня 

2018 г. Старшыня Рады Беларускае Народнае 

Рэспублікі Івонка Сурвілла 

Урачыстасць у гонар славутага земляка 

Ужо дваццаць восем год наша Беларусь 

з’яўляецца суверэннай краінай. Але за гэты час 

у нашай мясцовасці не зроблена з боку 

дзяржаўных органаў ніводнага кроку, каб 

ушанаваць нашу гісторыю, славутых землякоў, 

якія аддалі сваё жыццё за тое, каб стала 

незалежнай наша дзяржава. Ні ў назвах вуліц, 

ні ў помніках не ўшанавана памяць пра 

Вацлава Ластоўскага, Кузьму Крука, Пятра 

Мятлу, Флора Манцэвіча, Чэслава Сіповіча і 

шмат іншых. У гонар іх не праводзіцца ніякіх 

урачыстасцяў і імпрэзаў. Выключэннем 

з’яўляецца дзейнасць настаўнікаў і вучняў 

нашай школы, якія па ўласнай ініцыятыве і за 

ўласныя сродкі ўсталявалі памятныя шыльды ў 

гонар паўстанца і скульптара Генрыха 

Дмахоўскага ў Забалоцці і пісьменніка Яна 

Гушчы ў Дзісне. Каб захавалася незалежнай 

нашай краіны ў прышласці, у ёй павінна быць 

свая гісторыя, аб якой трэба памятаць 

нашчадкам. Інакш краіны не будзе, а 
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застанецца тэрыторыя насельніцтва, якое будзе 

ўспрымаць чужых герояў як сваіх. Зусім па-

іншаму ставіліся да гісторыі ў міжваеннай 

Польшчы. За менш чым дваццаць год менавіта 

дзяржава падтрымліва і клапацілася аб 

ушанаванні мясцовай гісторыі. Аб гэтым 

сведчыць і артыкул “Гадавіна гібелі 

Дмахоўскага” з польскай газеты, якую нам 

даслаў краязнаўца Кастусь Шыталь. Падаём 

яго змест у вольным перакладзе. 

“Як і даўнія рыцарскія курганы, так і 

магілы паўстанцаў пераважна сталі 

безыменнай легендай. Нішчыла іх нянавісць 

ворагаў, заціраючы іх сляды пагрозамі і 

знішчэннем. Таму вельмі каштоўным 

з’яўляюцца для нас магілы, дзе мы ведаем, чый 

прах знаходзіцца ў іх. На адной з такіх 

вядомых магіл і адбылася памятная 

ўрачыстасць 75-й гадавіны гібелі камандзіра 

паўстанцаў Генрыха Дмахоўскага.” Далей 

аўтар артыкула апісвае веліч постаці Генрыха 

Дмахоўскага як паўстанца і скульптура ў 

кароткай біяграфічнай нататцы. Цікава, што 

аўтар называе лічбу паўстанцкага атраду 

Дмахоўскага  – 100 чалавек, у той час як у 

іншых крыніцах згадваецца колькасць 

паўстанцаў пад кіраўніцтвам нашага земляка 

агулам з 200 і нават трыста інсургентаў 

(інсургентамі называлі ў тыя часы паўстанцаў). 

Але тут жа ў артыкуле мы знаходзім 

тлумачэнне. Акрамя асноўнага атрада, для 

лепшай арганізацыі былі сфарміраваныя яшчэ 

шмат дробных паўстанцкіх аддзелаў, якія 

таксама падпарадкаваліся Дмахоўскаму. Ён 

планаваў злучыць усе аддзелы ў адзін у вялікай 

пушчы, каб адтуль рабіць напады на расійскія 

войскі. У артыкуле прыводзяцца важныя 

звесткі аб паўстанцах, якія захаваліся 

дзякуючы запісам селяніна з наваколля 

Парэчча – 70-гадовага беларуса Кузьмы 

Сватка. Ён уласнаручна запісаў успаміны, 

пачутыя ад свайго бацькі і дзеда, якія 

дапамагалі паўстанцам у 1863 годзе. Вось якія 

радкі прыведзены з гэтых успамінаў у 

артыкуле. “Паўстанцы былі сабраўшыся ў 

Горнаве і Перасечыне, мой дзед Юзэф і бацька 

Макар, бабуля Юстына. Сваткі начамі 

дастаўлялі правіянт з навакольных маёнткаў 

пераважна праз гушчары пушчы, дзе можна 

было пабачыць толькі шэрае неба. Днём 

паўстанцы вучыліся ваяваць, мой дзед атрымаў 

нават ад камандзіра паўстанцаў Дмахоўскага 

ўзнагароду. Пра гэта даведаліся хлопцы з 

суседняй вёскі, якія ад зайздрасці аб гэтым 

распавялі папу ў Тумілавічах, які і паслаў у 

Лепель чалавека, каб выклікаць царскае 

войска. У гэты час паўстанцкі атрад выйшаў з 

лесу з песняй “Хто можа годна аплакаць за нас 

грэшных смерць Тваю, Божа”. Рэха ад 

радаснай і адначасова жалоснай песні 

разносілася па лесе. У маёнтку Парэчча 

генерал Юзэфовіч гасцінна сустрэў 

паўстанцаў, падрыхтаваўшы ім абед. Але 

нечакана напалі царскія карнікі. У парку, дзе 

было шмат пагоркаў, курганаў ды густых 

зараснікаў, можна было б арганізаваць абарону 

не горш чым у лесе. Але царскія вайскоўцы 

засыпалі паўстанцаў градам куляў, ад якіх 

першым загінуў камандзір. Застаўшыся без 

кіраўніцтва, паўстанцы пачалі адступаць да 

берага возера і ракі Бярэзіна і былі 

разгромлены. Мой бацька Макар быў 

паранены, аднак кінуўся да Бярэзіны і схаваўся 

ў зарасніках трыснягу і таму ацалеў. Генерала 

Юзэфовіча звязаным павезлі на голай 

фурманцы ў Лепель. Побач з камандзірам 

загінула яшчэ сем паўстанцаў, імёны якіх 

невядомы. Большасць здолела схавацца, 

магчыма, як бацька Кузьмы ў трыснягу возера 

або ракі.” 

На ўрачыстасць ушанавання памяці 

загінулых паўстанцаў сабралася больш за сто 

розных дэлегацый, якіх не мог змесціць 

гасцінны дом Юзэфовічаў. У гэтым 

мерапрыемстве прынялі ўдзел: эскадрон 

кавалерыі КОПу, аддзел стражніцы з Парэчча, 

прадстаўнікі кіраўніцтва КОПу з Вілейкі, 

кіраўніцтва аддзелу КОП з Будслава, два 

аддзелы Саюза Стрэльцаў і Саюза Рэзервістаў, 

пажарная ахова з Тумілавіч, прадстаўнікі 

Саюза Зямян і Земянак, Сялянскае таварыства, 

Арганізацыя Каталіцкай Моладзі, вучні 

паўшэхных школ, харцэры, шматлікія жыхары 

Дзісенскага павета. Натоўп народу запоўніў 

увесь парк. Крыж на ўзроўні высокіх сосен 

быў упрыгожаны гірляндамі. З высокага 

пагорку ксёндз-вайсковы капелан прамовіў да 

прысутных казанне. Затым дэкламавалі ўрыўкі 

з паэмы А.Міцкевіча “Дзяды” хлопчык і 

дзяўчынка з мясцовай школы. Іх звонкія 

галасы разносіліся далёка за межы парку і былі 

напэўна чутны ў вёсцы Парэчча, якая была ўжо 
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на савецкім баку мяжы. Пасля малітваў 

адбыўся вайсковы салют і хвіліна маўчання, 

ускладанне вянкоў. Пад акампанемент 

вайсковага аркестра прысутныя спявалі песні – 

гімны “Божа, што з Польшчай”, “Першая 

брыгада”. Так на паўстанцкай магіле 

спалучыліся песні жальбы і перамогі.  

НОВЫЯ ЗНАХОДКІ 

Былы маёр міліцыі Сяргей Драба купіў 

старую хату пад дачу ў вёсцы Томкі. Падчас 

рамонту, здзіраючы старую шпалеру, 

заўважыў, што пад ёю знаходзяцца нейкія 

пажоўклыя газеты, якімі былі першапачаткова 

абклеены сцены. Наколькі было магчыма ён 

асцярожна адарваў склееныя мучным клеем 

паперы і перадаў іх кіраўніку музея кнігі і 

друку Вітаўту Ермалёнку. Нягледзячы на тое, 

што вельмі складана было аддзяліць старонкі, 

нам удалося даведацца, якія газеты былі 

выкарыстаны для абклейкі драўлянай сцяны. 

Найбольш захавалася газета “Беларускі час”, 

якая выходзіла падчас нямецкай акупацыі на 

беларускай мове лацінкай у Вільні. Гэты нумар 

быў надрукаваны 17 снежня 1943 года. У той 

час яе рэдактарам быў Францішак Кушаль. 

Выпуск газеты быў пад кантролем фашыстаў, 

таму на яе першай старонцы змешчаны 

фотаздымкі і рэпартажы аб баявых дзеяннях 

нямецкай арміі як на ўсходзе, так і на Захадзе. 

Але ў ёй мы знаходзім і шмат артыкулаў аб 

культурным жыцці падчас нямецкай акупацыі. 

Нягледзячы на вайну, дзейнічалі кінатэатры не 

толькі ў Вільні, але і ў невялікіх беларускіх 

гарадах: Ашмянах, Смаргоні, Вілейцы і інш. У 

скрутку склееных газет мы знайшлі і газету 

Мёрскага РК КПБ “Бальшавіцкая трыбуна” за 

сакавік 1946 год. Нас асабліва зацікавіла газета 

Полацкай вобласці “Бальшавіцкі Сцяг” за 1946 

год. З захаванага артыкула мы даведаліся аб 

існаванні пасля вайны ў Язне шапавальні-

майстэрні па вырабу валёнкаў. Аўтар артыкула 

крытыкуе кіраўніка майстэрні Канстанціна 

Міхненку за тое, што вырабленыя ў яго арцелі 

валёнкі нельга насіць нават адзін сезон, бо яны 

развальваюцца і не грэюць. Захавалася і частка 

рэспубліканскай газеты “Звязда”, у якой 

змешчаны на галоўнай старонцы артыкул 

першага сакратара ЦК КПБ(б) П.Панамарэнкі. 

Знаходкі “арганаўтаў” 

Сёлета асабліва нас радуе сваімі 

пошукамі самая малодшая група гурткоўцаў. 

Так, вучань 5-га класа Швяцоў Стас адшукаў 

стары прас без коміна. Ён быў выраблены ўжо 

пасля вайны, калі большасць беларускіх вёсак 

яшчэ не была электрыфікавана. Стас перадаў 

для музея і стары будзільнік “Янтарь” 80-х 

гадоў ХХ стагоддзя гадзіннікавага завода ў 

Літве. 

Пяцікласнік Баран Уладзік у чарговы 

раз перадаў для этнаграфічнага музея свае 

новыя знаходкі. Гэта драўляны калаўрот, які 

атрымаў у народзе назву “ляжак”. Маці 

Ўладзіка прывезла яго ад сваіх бацькоў з вёскі 

Турычына Невельскага раёна Расійскай 

федэрацыі. Калаўрот знайшоў яе бацька 

Трэшчанка Мікалай. Выраб вызначаецца 

прыгожай сталярнай працай. Для музея 

“арганаўт” перадаў манету Бельгіі вартасцю 5 

еўрацэнтаў 1999 г. з выявай караля Бельгіі і 

адзін еўрацэнт 2006 г. Іспаніі з выявай 

знакамітага сабора. 

Набыткі кіраўніка музеяў 

Як заўсёды плённым быў пошук 

кіраўніка музейнага аб’яднання Вітаўта 

Ермалёнка. Падчас паездкі ў Мінск ён атрымаў 

у падарунак некалькі старадаўніх кніг для 

музея кнігі і друку. Найбольш старое выданне 

– часопіс-штомесячнік пад назвай “Кніга”, які 

пачаў друкавацца ў Варшаве з 1901 года. За 

гэты год у нашу калекцыю трапілі нумары 2, 5, 

6,10. Часопіс быў прысвечаны крытыцы і 

бібліяграфіі польскай літаратуры. Добра 

захавалася і падшыўка нумароў 11 – 12 за 1905 

год і №№ 2 – 10 за 1906 год, якія былі 

пераплецены асобнай кнігай. Літаратурным 

рэдактарам быў Адам Марбург. Акрамя 

нумароў часопіса за 1906 год мы атрымалі ў 

падарунак падшыўку часопіса за 1910 год з №1 

па №12. Яго рэдактарам быў у гэтыя часы Ян 

Каханоўскі. Раней гэтыя выданні захоўваліся ў 

фондах Дзяржаўнай бібліятэкі імя У.І.Леніна. 

Асобным томам мы атрымалі на польскай мове 

“Літаратурны штогоднік” за 1937 год, том 6. 

Яго рэдактарам была Зофія Шмідт. Гэта 

выданне знаходзілася ў грамадскай бібліятэцы 
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горада Беластока. Цікавае выданне на польскай 

мове – “Рэзалюцыі 15-га з’езда Камуністычнай 

партыі (бальшавікоў) Беларусі”, якое было 

надрукавана ў Мінску ў 1934 годзе. Акрамя 

кніг, кіраўнік музея набыў для гістарычнага 

музея манеты заморскай тэрыторыі 

Вялікабрытаніі – Гібралтара. Манета вартасцю 

два пенсы 2013 года прысвечана вайсковай 

аперацыі саюзнікаў у Афрыцы пад назвай 

“Паходня”. Падчас яе французскія войскі пад 

кіраўніцтвам генерала-калабаранта Пэтэна 

былі разгромлены. Другая манета Гібралтара – 

вартасцю адзін пенс 2010 года. На рэверсе яна 

мае выяву птушкі. Як і на першай манеце, на 

ёй змешчаны партрэт англійскай каралевы 

Елізаветы ІІ. 

В смертельном бою.Воспоминания офицера 

вермахта 

“Я мгновенно очнулся. Пока он поносил 

меня за мой внешний вид и осанку, я еле 

сдерживал себя от желания швырнуть стол 

вместе с картой в него и окружающих 

офицеров, некоторые из которых зловеще 

посматривали на меня, а других, похоже, 

смутила эта вспышка эмоций. Полковник 

закончил свою тираду просьбой, что если для 

рапорта о нашем пути отхода нужна его карта, 

то чтобы я убрал с нее свой грязный палец. Я 

резко оборвал свой доклад и, не произнеся ни 

слова, как можно быстрее покинул их 

любезную компанию. Я вернулся к колонне 

оборванных гренадер, стоявших у пыльной 

дороги, и мы двинулись дальше. Несмотря на 

огромное чувство облегчения от того, что мы 

вернулись к своим, нас переполняла тоска по 

своему старому полку, нам так хотелось вновь 

оказаться в своей семье. Мы занимались 

поисками дороги в свою часть, когда заметили 

артиллерийский лафет с круглой боевой 

эмблемой нашей дивизии, и мы поняли, в 

каком направлении надо шагать. 

На следующее утро, 6 июля, мы 

заступили на охрану передовых рубежей в 

районе Друйя, и в течение последовавших 

нескольких дней меняли позиции для 

прикрытия линии длиной 10 километров к югу 

от Друйя — Антоновка — Сосновка — 

Малиновка. 12 июля мы залегли возле 

Красногорки на озере Снуди перед тем, как 

вновь броситься в атаку на юг, чтобы нанести 

удар по открытому русскому флангу. Это 

наступление с 13 по 19 июля мы нацелили на 

озеро Штрусто и Дунделе возле Плюсы. 

12 июля полк располагался в 50 

километрах к юго-западу от Дюнабурга перед 

возвышенностью, которая предоставляла 

нашему противнику отличные возможности 

для обстрела наших войск. Я находился вместе 

со 2-й ротой в овраге, который простреливался 

с близлежащих позиций советских войск. В 

дневное время стоило нам только высунуться 

из глиняных нор, в которые мы зарылись, как 

тут же навлекали на себя минометный и 

стрелковый огонь. Мы не раз обращались с 

просьбой о поддержке артиллерии и 

штурмовых орудий, поскольку без этого 

подкрепления было почти невозможно 

заставить замолчать пушки, которые 

терроризировали нас. Мы отлично осознавали, 

что даже попытка проделать подобное 

приведет к катастрофе. 

К нам на помощь пришел полковник 

Зепп Дрексель со своим 436-м полком. Ему 

было дано задание закрыть брешь между 
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нашей дивизией и нашим южным соседом к 

юго-западу от Плюсы. К моему скорому 

облегчению, дядюшка Зепп взял на себя 

командование обоими полками, и, имея два 

штурмовых орудия, опытный командир 

врезался глубоко во вражеский фланг. После 

этого удара мы смогли пойти на штурм высот с 

наших нижележащих позиций, захватить 

советские окопы и пробиться далеко на юг в 

направлении озера Штрусто. 

Эта атака обеспечила армейскому 

командованию кратковременную передышку, 

во время которой правое крыло группы армий 

«Север», за несколько дней до этого 

сражавшееся за западные высоты перед 

Полоцком, можно было отвести в менее 

угрожаемый район. За свою инициативу и 

действия, предпринятые для стабилизации 

ситуации на южном фланге, полковник 

Дрексель был награжден Рыцарским крестом, 

который он полностью заслужил. 

29 июля мы передислоцировались в 

Акниста. Неделю мы удерживали свои 

позиции, и за это время был убит капитан 

Шмальфельд, и я принял на себя командование 

батальоном. Затем нам было приказано 

переместиться на юг, и длинные колонны 

потрепанных гренадер устремились в 

Штокмансхоф на Двинском плацдарме. И там 

мы оставались, удерживая тонкую линию 

обороны, в течение почти двух недель, пока не 

были переброшены вновь на север и не 

переправились через Двину по понтонному 

мосту. Переправившись через реку, мы 

атаковали в северном направлении в район 

Эргли.” 

БРОНЗОВЫЙ СОЛДАТ  

        Мой родной город Миоры юбиляр. 

Ему исполняется  500 лет. 

В самом прекрасном уголке Беларуси 

стоит мой прекрасный городок - в краю 

синеоких  озёр.  

       В каждом городе есть что-то самое 

примечательное, которое помнится всю жизнь.  

Это можно назвать визитной карточкой города.  

Для меня самое памятное с детства – это 

памятник на площади Павших Борцов.  

Бронзовый солдат. 

        Миоры я помню с раннего детства. 

В разговоре  родителей, я часто слышал слово 

Миоры. С их слов я знал, что Миоры 

небольшой городок, с магазинами, рынком, 

костёлом и  бронзовым солдатом на памятнике 

с автоматом в руках.  

        Меня мало интересовали магазин, 

рынок, костёл. Я знал, что в магазине   

родители покупали мне конфеты – подушечки 

в сахаре, на базаре торговали, а в костел 

ходили молиться. Меня очень заинтересовал 

солдат с автоматом. Почему? Я сам до сих пор 

не могу понять. О солдатах я знал, об 

автоматах тоже. Автоматы сами себе 

мастерили – мы, мальчишки постоянно играли 

в «войну», «пограничников», «партизан». Мне 

страстно хотелось увидеть этот памятник.   Я 

об этом часто просил родителей. Но моя 

поездка откладывалась. Родители не часто 

ездили в Миоры.  

       В один прекрасный вечер, в 

субботу, перед баней отец мне сказал, что 

завтра поедем в Миоры.  Сейчас сходим в 

баню, помоемся, а  утром  на лошади поедем в 

Миоры.  

      Радость   моя была не 

предсказуемой. Я еду в Миоры!  Наконец-то 

моя мечта сбудется! Я увижу бронзового 

солдата с автоматом в руках!       

      Эта ночь для меня была почти 

бессонная. Я неоднократно просыпался, 

смотрел в окошко. За окном было ещё темно. Я 

уснул только под утро.  Но только   отец меня 

позвал, я быстро поднялся и был готов к 

поездке. 

      На телеге я сидел между отцом и 

матерью.  Лошадь трусцой бежала по дорожке, 

на рытвинах телегу качало. Бессонная ночь 

дала о себе знать,  и я уснул. Проснулся я от 

стука колес.  Мы въехали в Миоры, дорога 

была устлана камнем. По этим камням  со 

стуком катились колеса телеги.  

      Наконец мы приехали в центр Миор.  

Напротив магазина в небольшом парке я 

увидел своего долгожданного бронзового 
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солдата с автоматом. Отец привязал лошадь к 

забору,  и мы втроём подошли к памятнику. 

      Подойдя к памятнику,  отец и мать 

почему-то перекрестились, склонили головы. 

Мать шёпотом стала читать молитву.  У 

матери на глазах я заметил слёзы.  Отец тоже 

стоял, молча,  часто моргая глазами. Я ничего 

не понимал. Я знал, что молятся в церкви и 

костёле.  А почему мама молится здесь у 

памятника?    

     Я тогда ещё не знал, что у моей мамы 

и отца  в войну погибли братья.  Где их могилы 

– неизвестно.  Эта братская могила и  

бронзовый солдат  с автоматом,  для их была   

могилой  братьев.  Молясь за души своих 

погибших братьев, они тем самым отдавали 

дань уважения всем павшим. 

     Я тогда  ни о чём  не спрашивал. Об 

этом я узнал позже, став более взрослым. Я 

смотрел и смотрел на солдата с автоматом.  В 

грудях у меня было чувство необъяснимой 

радости.  

     У памятника мы простояли не более 

пяти минут. Я спросил у отца: «А почему здесь 

стоит бронзовый солдат». Его ответ на мой 

детский вопрос я помню до сих пор дословно: 

«Здесь, сынок находится братская могила, в 

которой похоронены солдаты и партизаны, 

погибшие за Родину.  Но они не погибли. Они 

живые. Их души живут там, на небе. Они 

будут живы до тех пор, пока мы,  на земле 

живущие, будем помнить о них.  Запомни это 

сынок на всю жизнь. А бронзовый солдат с 

автоматом охраняет их покой». 

     Слова отца надолго запомнились 

мне. Этими словами отец, сам того может и не 

понимая, дал мне первый урок 

патриотического воспитания. 

      Прошло немного времени, я 

повзрослел.  В Миоры я стал приезжать  сам.  

В каждую поездку я в обязательном порядке 

подходил к памятнику. Около памятника 

появились мраморные плиты с надписями 

похороненных там бойцов и партизан. И 78 

погибших, имя которых неизвестно. Стоя у 

памятника,  я перечитывал все фамилии 

погибших. Так было постоянно. Не были ни 

одной моей поездки в Миоры, что бы я не стал 

перед памятником и не прочитал фамилии 

погибших. 

       Я хорошо помню день приема меня 

в члены ВЛКСМ. С комсомольским значком на 

грудях я стоял перед памятником и читал 

фамилии.  Уходя в армию, я вышел с 

военкомата и подошел к памятнику.  Мой 

бронзовый солдат с автоматом, все павшие и 

78 неизвестных проводили меня в армию. Они 

же меня встретили, когда я был в отпуске, 

встретили  меня со службы. 

      Посещение памятников погибшим и 

прочтения их фамилий, стали неотъемлемой 

частью моей жизни.   Подолгу своей работы,  я  

часто  выезжал в другие города, населенные 

пункты.   Я находил время, находил  

памятники погибшим, подходил  и прочитывал 

их фамилии. 

      Я не считал для себя, что этим 

посещением к памятникам я выполняю какую-

то миссию. Это для меня  стало внутренней 

необходимостью, и обыденным явлением. 

      Прошли годы. На площади Павши 

Борцов появился другой памятник, в честь 

погибшим землякам в Афганистане. 

       Я стал реже бывать в Миорах. Но в 

каждый свой приезд я в обязательном порядке 

становлюсь напротив бронзового солдата.  

Мне кажется, что он меня узнаёт, его 

бронзовые губы незаметно мне улыбаются.  Я 

вчитываюсь в фамилии павших бойцов и 

партизан.  На мраморных плитах  я читаю 

фамилии:  

     Лейтенант Аверченко Д.П.; рядовой 

Альмакаев; капитан Изварин Н.Д. младший 

лейтенант Помазенко В.Р.; партизан Гракович 

Н.М.; партизан Кац С.; партизан Шамёнок 

В.С.; 78 неизвестных; воины-афганцы: 

Бринкевич П.В.; Закревский С.Б.; Метелица 

В.А.; Станкевич С.В.; Шляпов С.Н.  И так 

далее,  всех по - именно 220 павших солдат и 

партизан. 

      И как в строю, на вечерней поверке, 

мне слышится четкий их голос – «Я».   Мне 

кажется, что в этот момент, все двести 

двадцать павших бойцов и партизан, пятеро 
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воинов-интернационалистов, семьдесят два 

неизвестных встали рядом со мной. Они живы!   

Мне слышатся слова отца: «Они живы до тех 

пор, пока мы, живущие на земле, помним о 

них». 

       Я не вижу их. Но  всем своим 

телом, всей душой и сердцем я ощущаю их – 

они со мной рядом, стоят в одном строю. Я 

прикрыл глаза и вижу. 

      Стоит в колонне поротно с  батальон 

солдат и партизан.  Слышна команда: 

«Смирно! К торжественному маршу, поротно»! 

Вздрогнул строй солдат и партизан, встал по 

стойке смирно.  Дирижер оркестра взмахнул 

рукой. Золотом засияли на солнце трубы, 

валторны, тубы, литавры.  Ещё одно мгновение 

и раздастся команда.  «Ша-а-а-а-гом марш!»   

        Вокруг воцарилась тишина.  Я 

посмотрел на бронзового солдата.  Бронзовый 

солдат встал по стойке «Смирно» и отдаёт 

честь батальону павших.  Кажется, ещё 

мгновение, и под звуки военного оркестра 

четким строевым шагом, торжественным 

маршем пройдет батальон  солдат и партизан.   

Тишина продолжается. Даже смолкли птицы, 

стих ветер, деревья перестали шелестеть 

листвой. Не слышно плеска волн в озере.  Всё 

окружение, вся природа ожидают команду: 

Шагом марш!  Вокруг тишина. Я слышу 

только биение своего сердца.   

      Я открываю глаза.  Я только на 

минутку прикрыл глаза,  и увидел то,  о чем 

можно только мечтать. Строй павших солдат и 

партизан.    

       Город живет своей жизнью.  Люди 

спешат по своим делам,  мчатся автомашины.  

О чем-то своем шепчется листва на деревьях. 

На памятнике гордо стоит бронзовый солдат, 

всматриваясь вдаль. Он охраняет покой 

павших борцов. В руках крепко сжимает 

автомат. 

      Сквозь шелест листвы деревьев и 

гула машин, я слышу голос павших: «Мы 

живы.  Вы только помните о нас». 

      Миорский край недаром называют 

краем озер. За околицами деревень, вдоль 

дорог, среди полей и лесов находятся    десятки 

озер. Воды озёр, синими глазами 

всматриваются в голубое небо.  Может из-за 

синеоких Миорских озер,  и мою республику 

называют – Беларусь синеокая. 

       К моему бронзовому солдату не 

зарастает тропа.  Около памятника посажены 

живые цветы. В праздники к нему приходят 

горожане, возлагают цветы, венки.  Стало 

хорошей традицией, что молодожены после 

регистрации брака в ЗАГСе приходят к 

Бронзовому солдату и возлагают к нему цветы, 

отдают дань памяти за их частье.   Миорчане 

помнят и чтут своих освободителей. 

      Некоторые улицы города названы их 

именами. 

      Моим Миорам 500 лет. В этот день 

придут на площадь Павших Борцов сотни  

жителей и гостей города.  Возложат цветы к 

памятнику, отслужат молебен  за упокой души 

павших воинов. Именно за упокой павших 

воинов, а не погибших.  Они живы в памяти 

людей.  Возлагая цветы и проходя мимо 

мраморных,  плит люди обязательно  прочтут 

их фамилии.  Вспомнят их поименно.    Значит, 

они, павшие солдаты и партизаны, все 220   

живы.  Живы и 78 неизвестных.  Живы пятеро 

воинов-афганцев, внуков павших в 1944 году. 

Они будут живы до тех пор, пока мы 

помним о них.  

     Бронзовый солдат стоит на своём 

боевом и бессменном посту, всматриваясь 

вдаль,  и охраняя покой Павших Борцов.   

      Вечная Вам память,   

2014 г 

Славомир Даргель. 

“Мёрская даўніна” Выданне Рады музеяў УА “Міёрская ДАСШ №3” 

 гуртка “Арганаўты мінулага” ДУДА “Міёрскі раёны Цэнтр дзяцей і моладзі” 

Над нумарам працавалі: Ермалёнак В А., Ермалёнак А.В, Варона Д. А.,  

Кандратовіч І., Бубала А. Ф.  

Наклад100 асобнікаў, выдаецца на ахвяраванні.  
e-mail ermalenok-museums.esy.es, ermaljonak@gmail.com 

 

 


