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Нашы навіны 

Экскурсіі 

Этнаграфічны музей 

На веснавых канікулах музей 

”Сялянская хата” наведалі дзеці з лагера 

адпачынку нашай школы. Кіраўнік музея 

правёў экскурсію па тэме “Побыт нашых 

продкаў у ХІХ ст.” Вучні з цікавасцю слухалі 

аповед экскурсавода аб занятках сваіх 

прадзядуляў і прабабуль у далёкія часы. 

Уважліва разглядалі малыя наведнікі музея 

прадметы побыту, адзенне і прылады працы. 

Каб зацікавіць дзяцей, Вітаўт Ермалёнак 

спачатку задаваў пытанні, а потым, калі яны не 

змаглі правільна даць адказ, сам распавядаў аб 

прадметах побыту. 

Музей кнігі і друку 

У пачатку красавіка вучні з лагера 

адпачынку “Зорная краіна” пабывалі ў музеі 

кнігі і друку. Кіраўнік музея Вітаўт Ермалёнак 

правёў для дзяцей экскурсію па тэме “Добры 

дзень, музей”. Падчас яе школьнікі даведаліся 

аб змесце асноўных раздзелаў экспазіцыі, 

асабліва экскурсавод зацікавіў дзяцей 

экспанатамі з раздзелаў ”Вытокі пісьма”, 

“Рукапісныя кнігі”, “Старадрукі”, ”Старая 

беларуская кніга”, “Духоўная літаратура”. 

Знаёмячы вучняў з раздзелам “Літаратурная 

Мёршчына”, Вітольд Антонавіч не толькі 

распавёў аб нашых славутых земляках - 

пісьменніках і паэтах, але прачытаў вершы і 

  МЁРСКАЯ ДАЎНІНА 
   Выданне рады музеяў ДУА “Міёрская СШ №3” 

гуртка “Арганаўты мінулага”                № 4 (112) 2020   

У НУМАРЫ: ЭКСКУРСІІ * ЗДЫМКІ ТЭЛЕБАЧАННЯ* НАШЫ ПОСПЕХІ* ПРАЦА Ў 

МУЗЕІ* ПАДАРУНАК ГРЭЦКАЙ ВЕРАНІКІ* НАБЫТКІ КІРАЎНІКА МУЗЕЯ* НАШ КРАЙ 

У ГАДЫ ВЯЛІКАЙ АЙЧЫННАЙ ВАЙНЫ* МАРТЫРАЛОГ ДЗІСНЕНШЧЫНЫ* MEMORIA 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

І 



Мёрская даўніна, красавік, 2020 

2 

 

пазнаёміў з дзіцячай літаратурай паэтаў і 

пісьменнікаў Сяргея Панізьніка, Пятра Сушко, 

Алены Масла, Наталлі Бучынскай і інш. 

Здымкі тэлебачання 

У чарговы раз у наша музейнае 

аб’яднанне завітала здымачная група праграмы 

БТ-1. Рэжысёр Вольга Маслоўская 

падрыхтавала сюжэт для выніковай нядзельнай 

праграмы “Панарама”, прысвечаны “Году 

малой радзімы”. Кіраўнік музея распавёў аб 

сваёй дзейнасці па вывучэнні Мёрскага краю, 

правёў экскурсію па этнаграфічным музеі, 

паказаў і распавёў пра гісторыю знаходак 

рарытэтаў музея: пласцінку з крэменю 12-га 

тыс. да н.э., фальшывы арабскі дырхем 10-га ст., 

люстэрка Эміліі Плятэр, турэцкі бубен з бітвы 

пад Венай 1683 года і іншыя экспанаты. Затым 

краязнаўца паказаў найбольш цікавыя 

старажытныя мясціны горада і наваколля, у тым 

ліку нядаўна знойдзены самы вялікі валун на 

Мёршчыне, які ляжыць каля вёскі Гір’яты. На 

ўспамін аб сустрэчы і для выкарыстання ў 

далейшай працы мёрскі краязнаўца падараваў 

карэспандэнту тэлебачання Вользе Маслоўскай 

свае кнігі. Пазней гэты сюжэт з дапаўненнем 

быў паказаны ў перадачы пад рубрыкай “Малая 

Радзіма” ў праграме БТ-2+. 

Другі раз у красавіку, наведаўшы наш 

раён, здымачная група тэлебачання БТ-1 на 

чале з Вольгай Маслоўскай зрабіла сюжэт аб 

сядзібе Святаполк-Мірскіх у Каменполлі. 

Краязнаўца Вітаўт Ермалёнак распавёў аб 

гісторыі маёнтка ў Каменполлі, паходжанні 

роду Мірскіх і найбольш славутых 

прадстаўніках гэтага роду. Падчас аповеду 

кіраўнік музейнага аб’яднання выкарыстоўваў 

шмат архіўных здымкаў і дакументаў, у тым 

ліку арыгінальныя кнігі з бібліятэкі Мірскіх, 

фота сям’і апошняга ўладальніка Віслава 

Мірскага, знішчаных помнікаў архітэктуры. 

Краязнаўца не мог прамінуць распавесці і пра 

здзейсненае нядаўна злачынства – разбурэнне 

стайні 1907 года, пабудаванай у архітэктурным 

стылі мадэрн. 

Нашы поспехі 

Выканананне праекта 

Для ўдзелу ў конкурсе праектаў “Разам 

для грамады і прыроды: узмацненне працэсу 

развіцця ў Мёрскім раёне праз супрацоўніцтва 

мясцовай улады і грамадзянскай супольнасці” ў 

нашай школе была створана ініцыятыўная 

група, якая распрацавала праект  стварэння 

інтэрактыўнай моладзевай пляцоўкі на аснове 

музейнага аб’яднання “Спадчына Мёрскага 

краю”. Асноўную ролю ў стварэнні праекта 

адыгралі дырэктар школы Святлана Пальчэх, 

бібліятэкар Дзіяна Варона, актывіст гуртка 

“Арганаўты мінулага” Ігар Кандратовіч, 

кіраўнік музеяў Вітаўт Ермалёнак. На працягу 

красавіка ўсе праекты разглядала конкурсная 

камісія, якая і выбірала з іх найбольш 

каштоўныя для рэалізацыі. Наш праект быў у 

ліку лепшых і таму атрымаў грант Еўрасаюза на 

суму 60 тысяч еўра. 

Праца ў музеі 

Малады настаўнік гісторыі Максім 

Філіповіч першы год працуе ў нашай школе, але 

адразу актыўна ўключыўся ў працу музейнага 

аб’яднання. На зімовых канікулах ён набіраў на 
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кампутары рукапісныя тэксты па гісторыі 

Мёршчыны, на веснавых канікулах праводзіў 

улік і класіфікацыю манет і банкнотаў у 

гістарычным музеі. Акрамя таго, ён набіраў на 

кампутары рукапісныя матэрыялы для нумароў 

нашай газеты. Знаёмства з фондамі музея 

дазволіць настаўніку ў будучым лепш 

падрыхтавацца да правядзення экскурсій у 

музеях, праводзіць з вучнямі даследчую працу. 

Падарунак Грэцкай Веранікі 

Грэцкая Вераніка Станіславаўна, 

перабіраючы дома старыя альбомы сваёй сям’і 

і мужа Грэцкага Аляксандра, знайшла шмат 

цікавых здымкаў, якія рапавядаюць не толькі 

пра лёс яе продкаў, але могуць быць 

ілюстрацыяй той эпохі, калі яны жылі. Нажаль, 

большасць здымкаў не падпісаны, таму страцілі 

сваё непасрэднае значэнне як крыніца ведаў аб 

канкрэтных асобах мінуўшчыны, але затое 

маюць значэнне для адлюстравання самога 

часу. Дзед Веранікі, Сушко Аляксандр 

Пятровіч, – удзельнік вайны, і таму для нас 

цікавымі будуць здымкі яго з ветэранамі вайны 

з вёскі Старыя Крукі. Аляксандр Пятровіч 

нарадзіўся ў 1922 годзе, быў прызваны ў 

савецкую армію адразу па вызваленні ў ліпені 

1944 года. Пасля вучэбнай каманды ён стаў 

снайперам, ваяваў у складзе 36-га стралковага 

палка ІІІ Беларускага фронту. За мужнасць наш 

зямляк быў узнагароджаны медалём “За баявыя 

заслугі”. Але паваяваць яму прыйшлося толькі 

шэсць дзён. 26 кастрычніка 1944  салдат быў 

цяжка паранены ў абедзве нагі, шмат часу 

правёў у шпіталях, таму на фронт больш не 

трапіў. Паміж здымкаў, падараваных нам 

Веранікай, зацікавілі нас кадр з выявай 

набярэжнай у Мёрах 50-х гадоў ХХ ст., а 

таксама фотаздымкі знакамітага фатографа з 

Дзісны А. І. Эпштэйна. Атрымалі мы ў 

падарунак і шмат здымкаў, дасланых Грэцкім з 

савецкага войска 1950-х гадоў, а таксама з 

адлюстраваннем пасляваеннага вясковага 

побыту. Самы вялікі сярод захаваных 

фотаздымкаў – выпуск удзельнікаў 

Міжабласных партыйных курсаў пры 

Магілёўскім абкаме КП(б) Беларусі 1951 

года.Там ёсць і партрэт першага старшыні 
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Чэраскага сельсавета Грэцкага Аляксандра. Для 

музея гісторыі адукацыі Мёршчыны будуць 

патрэбнымі здымкі выпускнікоў Крукоўскай 

школы 1953, 1957 гг. 

Набыткі кіраўніка музея 

У жыхара Мёраў Уладзіміра Шчаснага 

кіраўнік музейнага аб’яднання выкупіў 

некалькі экспанатаў. Прабабуля Ўладзіміра 

Чарняўская Браніслава Антонаўна (1889 – 1988 

гг.) з вёскі Красная Шаркаўшчынскага раёна 

збірала ўсё жыццё этыкеткі ад запалак. 

Найбольш старая з іх – 30-х гадоў ХХ ст. з 

надпісам на польскай мове “Польская 

запалачная манаполія”. Кошт каробкі запалак 

быў у той час 5 грошаў, таму большасць сялян 

у печы распальвалі ад вуголля мінулага дня. У 

асноўным у калекцыі захаваліся налепкі 1950 – 

60 гадоў савецкіх запалкавых фабрык. 

Найбольшая колькасць этыкетак – 

Барысаўскага фанерна-запалкавага камбіната. 

Нас асабліва зацікавілі этыкеткі беларускіх 

фабрык з надпісам на беларускай мове або з 

беларускай тэматыкай. Напрыклад: “40 год 

БССР”, “Уступайце ў члены таварыства 

Чырвонага крыжа”, “Слуцк. Дом культуры”, 

серыя “Белавежская пушча”, “40 лет 

Комсомолу Белоруссии”, “Гродно. Дом 

Союзов”, “Гомельскі вакзал”. Барысаўскі 

фанерна-запалкавы камбінат друкаваў этыкеткі 

і на ўкраінскай мове: “Купуйте або замовляйте 

в кнігарнях “Оповіданні Івана Франко”, “Віктор 

Гюго “93 рік”. Шмат этыкетак з заклікамі: 

“Электропылесос в каждую квартиру”, 

“Электрополотёр облегчает труд хозяйки, 

“Посадить дерево – долг каждого”, “Храните 

деньги в сберегательной кассе”, “Санитарный 

пост в каждую смену, в каждый цех”, “Не зная 

дна, не прыгай в воду”, “Охотник: тлеющие 

пыжи – причина лесных пожаров”, “Рыболов, 

уходя из леса, гаси костёр”, “Топинамбур – 

высокоурожайная кормовая культура”, 

“Выяўляйце шкодніка”, “Читайте журнал 

“Беларусь””, “Чытайте газету «Чырвоная 

змена»”, “Не открывайте двери на ходу поезда” 

і іншыя. У калекцыі захаваліся этыкеткі, якія 

прапагандуюць будучыя поспехі ў выкананні 

сямігадовага плана развіцця народнай 

гаспадаркі СССР, напрыклад: “2000 тон вугля 

за адну мінуту ў 1959 годзе”, “230 мільёнаў тон 

нафты ў 1965 годзе”, “Чатыры кватэры за адну 

мінуту ў 1965 годзе”, “Два дамы за адну мінуту 

ў сельскай мясцовасці ў 1965 годзе”. Шмат 

этыкетак прысвечана прыродзе, а менавіта 

Белавежсай пушчы, а таксама гарадам і 

помнікам Беларусі і іншых рэспублік СССР. 

Акрамя Барысаўскай запалкавай фабрыкі ў 

зборы знаходзіліся і нязначная колькасць 

этыкетак запалкавай фабрыкі ў Эстоніі і 

“Пролетарская знамя” з расійскага горада 

Чудава. Акрамя этыкетак мы набылі 

фотаздымак Чарняўскай Браніславы 20-х гадоў 
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ХХ стагоддзя, абраз Маці Божай 

Вострабрамскай, саматужна адліты з алюмінію, 

пашпарт Шчаснага Вячаслава, выдадзены ў 

1954 годзе, дыванок на сцяну хаты 70-х гадоў 

ХХ стагоддзя, прымус і ліхтар гэтага ж часу. 

Выданні дзісенскіх гімназістаў 

Раней нам было вядома, што гімназісты 

ў Дзісне выдавалі з 1930 года раз у два месяцы 

часопіс “Наш глос”, але ў нас не было 

інфармацыі аб штогадовых выданнях 

гімназістаў да 1930 года. Аб такіх выпусках 

нават не згадвае Зофія Іскерска-Станеўская, 

былая вучаніца і вядомая даследчыца гісторыі 

Дзісненкай гімназіі ў сваёй грунтоўнай кнізе 

“Дзяржаўная гімназія і агульнаадукацыйны 

ліцэй у Дзісне імя Гжэгажа Пірамовіча”. Няма 

інфармацыі аб гэтым выданні і ў выпускніка 

гімназіі доктара Эўгеніюша Збэлы ў яго кнізе 

“Дзісна – крэпасць над Дзвіной”. Дзякуючы 

нашаму супрацоўніцтву з Іялантай Іскрай з 

Ольштына, у нас з’явіліся копіі часопісаў, якія 

выдавалі харцары-гімназісты. Таму для 

зацікаўленых гісторыяй мінуўшчыны зробім 

кароткі агляд гэтых выданняў, якія былі 

надрукаваны на польскай мове. Першы і другі 

нумары часопіса “Czujka nad Dzwiną” –“Варта 

над Дзвіной” – выданне харцарскай дружыны з 

Дзісны – з’явіліся хутчэй за ўсё ў 1925 годзе, бо 

ахоплівае перыяд 1923 – 1924 навучальнага 

года. Усяго яно ўтрымлівае 20 старонак. 

Часопіс быў надрукаваны ў друкарні Школьнай 

Акругі ў Вільні. На першай старонцы змешчаны 

верш Адама Міцкевіча, які фактычна стаў 

гімнам філаматаў. Кожнае чатырохрадкоў’е ў 

ім заканчваецца заклікамі: «Айчына. Навука. 

Дабрачыннасць», «Мужнасць. Праца. Згода». 

На другой старонцы – прадмова ад рэдакцыі, з 

якой мы даведваемся, што харцарская дружына 

працуе ў Дзісне амаль год і таму наспела 

жаданне распавесці аб сваёй працы. Гэта 

першае друкаванае выданне ў Дзісне, і таму 

рэдакцыя просіць не крытыкаваць яе твор 

строга, а ўсяляк падтрымліваць. Далей у 

нумары змешчаны верш без назвы пра надыход 

вясны. Падпісаны ён псеўданімам “Маўглі”. 

Дзісненская харцарская дружына была названа 

ў гонар кіраўніка паўстання 1863 года 

Рамуальда Траўгута, таму вучань гімназіі 

Багдан Бабяцінскі змяшчае кароткі біяграфічны 

нарыс аб гэтым слаўным барацьбіту за 

незалежнасць. У рубрыцы “Думкі і погляды” 

мы чытаем выказванні знакамітых людзей аб 

якасцях сапраўдных асобаў. У нарысе “З-над 

блакітных хваляў Дзвіны” дадзена агульнае 

апісанне гісторыі горада Дзісны. Аўтар дае 

першую ўзгадку пра Дзісну ў 1202 годзе як 

рыбацкае паселішча. Далей аўтар змяшчае 

агульнавядомыя звесткі аб гісторыі горада, а 

напрыканцы заклікае моладзь вучыцца, каб 

стаць годнымі грамадзянамі краю і 

садзейнічаць яго адбудове. Артыкул падпісаны 

скарочаным прозвішчам «скі», магчыма 

таксама гэта быў Бабяцінскі. Вучань 4 класа 

Леапольд Розенталь у вершы “Учынак” 

алегарычна паказвае на прыкладзе карабля, які 

тоне, магчымасць выратавання праз нават 

асобны ўчынак. У невялікай замалёўцы “Воўк” 

аўтар змяшчае маляўнічае апісанне ляснога 

драпежніка падчас яго палявання за здабычай. 

Замалёўка падпісана таксама псеўданімам 

“Калючка”. Вялікі верш без назвы, змешчаны ў 

гэтым нумары і прысвечаны харцарскаму 

жыццю, з’яўляецца як бы заклікам уступаць у 

шэрагі харцараў і падпісаны псеўданімам 

“Хвост”. У апошнім артыкуле, пад назвай 

“Мэты вандровак і лагераў харцараў”, аўтар пад 

псеўданімам “Стары Акіл” распавядае аб 

цікавасці і важнасці працы харцараў па 

вывучэнні гісторыі і прыроды краю для 

фарміравання асобы грамадзяніна. У часопісе, 

мо, таму так шмат псеўданімаў, што гімназісты 

палохаліся крытыкі сваіх яшчэ недасканалых 

твораў, як дарослымі, так і сябрамі. На апошняй 

старонцы выдання змешчана рэклама, з якой мы 

даведваемся, што дзісненскія харцары 

імкнуліся самі зарабіць грошы на свае 

грамадскія патрэбы. Таму ў часопісе чытаем аб 

адкрыцці майстэрні па вырабу мудрагелістых 

саламяных капялюшыкаў, вытворчасці па 

вырабу сцяжкоў, шапак, гербаў, майстэрні па 

пераплёце кніжак. Акрамя таго, змешчаны 

заклік у падтрымку шапіка “Братняя дапамога”, 

дзе прадаюцца пісьмовыя прылады. 
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Трэці і чацверты нумары выдання, 

сабраныя пад адной вокладкай пад назвай 

“Варта над Дзісной”, з’явіліся ў 1928 годзе. 

Усяго гэты экзэмпляр часопіса налічвае 28 

старонак. На першай старонцы, акрамя назвы, 

змешчаны здымак дзісненскай харцарскай 

дружыны, у цэнтры якога – дырэктар гімназіі 

Тадэвуш Станеўскі. Пачынаецца нумар вершам, 

які прысвечаны імянінам кіраўніка польскай 

дзяржавы Юзэфа Пілсудзкага. Напісаў верш 

Леапольд Розенталь, які вучыўся ў гімназіі з 

1923 па 1928 год. Далей друкуецца рэферат 

“Адносіны крыжакаў да Польшчы” гімназіста 

Яна Ластоўскага. Хутчэй за ўсё гэта быў сын 

брата Вацлава Ластоўскага, які жыў у гэты час 

у Дзісне. Ён быў выпускніком гімназіі ў 1930 

годзе. У даследаванні дастаткова грунтоўна для 

вучня-гімназіста дадзены аналіз адносін 

Польшчы і крыжацкага ордэна ад канца ХІІ 

стагоддзя да другой паловы ХVІ ст. Далей у 

нумары чытач можа пазнаёміцца з лірычным 

вершам гімназіста – навучэнца 1921 – 1928 гг. 

Антонія Шантыра “З веснавых рэфлексій”. З 

апавядання “Паляванне на “Лісаў лодкамі” мы 

даведваемся аб спаборніцтвах харцарскіх 

дружын пад назвамі “Лісы”, “Ільвы”, “Алені” 

паміж сабою ў спрыце, уменні хавацца на 

мясцовасці, праводзіць высочванне і г.д. Гэты 

артыкул не падпісаны. Далей – ізноў чарговы 

лірычны верш Леапольда Розенталя 

“Зніжэнне”, у якім ён перадае асабістыя пачуцці 

і перажыванні. Асабліва краязнаўцаў зацікавіць 

артыкул пад назвай “Дзісна – выключэнне з 

правілаў”. Аўтар яе падпісаўся псеўданімам 

“Арол”. У артыкуле апавядаецца аб гісторыі 

маленькага горада і аб заняпадзе яго ў сёняшні 

час. Але нягледзячы на эканамічны жахлівы 

стан, дзякуючы гімназіі тут жыве бурлівае 

грамадскае жыццё. Змешчаны ў часопісе і верш 

“Лорэлея” Генрыха Гейнэ ў перакладзе і 

апрацоўцы гімназіста Антона Шантыра. 

Завяршаецца выданне таксама вершам гэтага 

аўтара пад назвай “Белая ноч”. У склад 

рэдакцыі часопіса ўваходзілі гімназісты Багдан 

Бабятынскі, Зянон Гаеўскі, Леапольд Розенталь, 

Ірэна Шантыр. Надрукаваны гэты нумар быў у 

Вільні ў тыпаграфіі “Зніч”. Такім чынам, 

знойдзеныя нумары часопісаў дзісненскіх 

харцараў сведчаць перш за ўсё аб высокай 

грамадзянскай пазіцыі гімназістаў, іх жаданні 

прыносіць карысць сваёй радзіме, якой для іх 

была тады Польшча, і свайму краю. Выданні 

пацвярджаюць аб наяўнасці таленавітых вучняў 

Дзісненскай гімназіі. Недарэмна шмат хто з яе 

выпускнікоў сталі ў будучым знакамітымі 

паэтамі, пісьменнікамі, навукоўцамі, 

грамадскімі і рэлігійнымі дзеячамі. Працягам 

гэтага выдання з’явіўся яшчэ больш значны 

часопіс “Наш глос”, які выходзіў адзін раз у два 

месяцы. Добры прыклад для сённяшняга 

пакалення школьнікаў, якія, маючы 

кампутарную тэхніку, мала праяўляюць 

імкнення да творчасці. 

Да 75 годдзя Перамогі ў Вялікай Айчыннай 

вайне 

Алімпміяда “Ад Брэста да Берліна”  

Вучні 9-б класа, сябры гуртка 

“Арганаўты мінулага” Баранава Маргарыта, 

Панізнік Кірыл, Панізнік Аяксандра, 

Красоўская Сафія прынялі ўдзел у абласной 

дыстанцыйнай краязнаўчай алімпіядзе “Ад 

Брэста да Берліна”. Алімпіяда праходзіла ў два 

этапы. Першы этап складаўся з трох тураў. 

Падчас кожнага з іх трэба было за 40 хвілін 

адказаць на 50 пытанняў, якія былі вельмі 

складаныя, бо большасць выходзіла за межы 

школьнай праграмы. Тэматыка іх была 

разнастайная, удзельнікам алімпіяды трэба 

было ведаць пра вайну ўсё: даты, лічбы, герояў, 

а таксама віды зброі і амуніцыі не толькі 
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савецкай, але і нямецкай арміі.” Арганаўты” 

паспяхова прайшлі першыя тры туры і выйшлі 

ў другі, заключны этап. Нажаль, у другім туры 

поспехі нашай каманды былі меншыя, бо 

ўдзельнічалі толькі два вучні, астатнія не былі ў 

школе з-за эпідэміі каронавіруса.  

Фадзей Шымуковіч. О драгоценных 

крупицах народной мудрости и её носителе, 

моём отце Лаврентии Степановиче 

Ежемесячная “Мёрская даўніна” на 

сегодняшний день единое печатное издание, 

которое связывает нас с далёким и 

относительно близким прошлым. Спасибо 

издателю ежемесячника. Я решил ещё раз 

использовать газету для освещения событий, 

происходивших на территории Дисненщины 

столетней давности, на примере моей семьи, 

которую возглавлял мой отец Лаврентий 

Степанович и мама Фёкла Куприяновна. 

Совместный труд моих родителей и нас детей – 

меня, брата и сестры – был действенным 

средством превращения ребёнка во взрослого 

человека, как средство передачи из поколения в 

поколение таких непреходящих ценностей, как 

трудолюбие, добросовестность, порядочность,– 

разве это такое наследство, от которого надо 

отказаться? Наша сложная семья старого 

патриархального типа представляла собой, 

кроме того, и своеобразный университет с 

четырьмя «факультетами». Руководство 

осуществлялось «профессорами», которые 

даже расписывались в официальных 

документах крестиками. 

На первом «факультете» давалось очень 

хорошее по тем временам профессиональное 

образование. Самым простым и эффективным 

способом: отец, как бы по наследству, 

передавал свою профессию сыновьям, мать 

дочерям. На втором факультете давалось общее 

образование: родители точно так же «по 

наследству» передавали детям свое 

мировоззрение. На третьем – родители 

каждодневным личным примером прививали 

детям устойчивые образцы сознания и 

поведения, так называемые стереотипы, к чему, 

собственно, и сводится суть всякого 

воспитания, если оно не на словах, а на деле. 

Мой отец мог построить дом от фундамента до 

конька. Работая вместе с ним, я освоил все эти 

премудрости и в Дисне собственноручно 

построил три дома, хотя я профессиональный 

учитель математики. Наконец, в четвёртых, в 

«домашнем университете» шла подготовка к 

самой трудной и сложной профессии на земле – 

к роли матери и отца семейства. 

С нашей Борковщины и окрестных 

деревушек и хуторов люди разъехались кто 

куда – можно изучать географию Восточной 

Европы. Мы остались верны своей земле. Прах 

брата и сестры покоится на погосте в 

Копыльщине. Я претендую на Дисну. Тут мои 

родители, жена, тёща, шурин. 

Буду ежемесячнику «Мёрская даўніна» 

благодарен, если  поместит моё стихотворение, 

посвящённое памяти моего отца.  

Дорогому отцу посвящаю 

Ступаю на погост, а дрожь в ногах как 

зуммер,  

Могила отца среди других ухоженных 

могил. 

На памятнике информация: «Родился … 

жил… умер,» 

Чуть выше: «Шимукович Лаврентий 

Степанович». 

Отец! Прости, теперь я за наш род в 

ответе. 

Так жизнь сложилась – другого не дано. 

Но имя светлое твоё – Святой Лаврентий 

– 

Я в отчестве своём ношу уже давно. 

То, что твоё имя святое, это я говорю по 

правде, 

Я без труда эту истину доказывать готов: 
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Залив и река Святого Лаврентия в 

Канаде, 

В Беринговом море Святого Лаврентия 

лежит остров. 

По жизни ты был не ухарь, но работяга 

бравый. 

Любое дело ладилось в твоих 

мозолистых руках. 

Не горевшим был, ты не нуждался в 

славе, 

А сколько трудностей ты вынес на своих 

плечах. 

Был щедр на ласку и весел, как положено 

мужчине. 

Отлично помню, как сказками меня ты 

забавлял. 

Я благодарен и служить тебе вечно 

повинен. 

Свою крестьянскую науку щедро нам, 

сынам, передавал. 

По характеру ты был степенен, но был 

правдоруб. 

И там, где считал нужным, смело 

возражал. 

Жену любил, заботился, обижать никому 

не позволял. 

Простроил дом от фундамента до самого 

конька. 

Эта работа всегда была тебе в радость и 

по плечу. 

Сделать телегу, сани, и прочая 

мелочёвка 

Не составляла тебе проблемы, о чём 

тихонько молчу. 

А сколько за свою жизнь ты смастерил 

гробов – 

Добротных, элегантных из сороковки! 

Соседу на выручку всегда придти ты был 

готов 

По первой просьбе, без лишней там 

размолвки. 

К земельке относился, словно к матери 

родной, 

Лелеял и берёг её, данную Богом, словно 

святую. 

Она была главной кормилицей и единой 

– одной, 

Нам, детям привил к ней любовь, 

которую и сегодня несу я. 

Нет твоей вины, отец, и капли в том, 

Что грамоте ты не обучен даже 

элементарно, 

Что расписаться мог лишь одним 

крестиком. 

Но как плотник и столяр работал 

исправно. 

Из простого рода потомственных 

землепашцев вышел. 

Устно мог решить за начальную все 

задачи подряд. 

Твой интеллект в сравнения с другими 

был выше, 

Не только я как твой сын, соседи все об 

этом говорят. 

Спокойно спи, отец, за прожитую жизнь 

тебе не стыдно. 

Фамилию нашего рода – Шимуковичи – 

я сыну передал. 

Хоть судьба твоя сложилась сложной, 

незавидной, 

Ты жизнь мою и всей семьи светлым 

светом озарял. 
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Тебе, твоей семье проклятая война жизнь 

искалечила, сломала, 

Как весь народ и ты попал под жернова 

этой войны. 

Она миллионы безвинных жертв убила, 

и всё ей было мало,  

А то, что ты не погиб, а выжил, в этом 

нет твоей вины. 

Твоей жене, твоим детям досталось горя, 

и не мало. 

Мы в твое отсутствие испытали нищету, 

голод, и не мало, 

В Иркутске ты антрацит добывал для 

выплавки брони и стали, 

Повинна в том, будь трижды проклята, 

эта война. 

Мой путь – бугристый, в ухабах, 

рытвинах, а не тропинка. 

Перед трудностями я не пасую, ты мне, 

отец, поверь. 

Ты – мой отец, а я – твой сын, я есть твоя 

кровинка, 

Мне есть кому подражать, с кого брать 

пример. 

Финиш любого из нас, грешных, по 

традиции – на погосте. 

Погост – святое место для каждого 

живого. 

И на святой Земле, прекрасном доме, мы 

лишь гости, 

А мёртвому – путь больше двух 

квадратов, совсем не много. 

О себе подробно расскажу потом, при 

встрече. 

Но, честно говоря, спешить не буду, я не 

шучу. 

Мне рано ещё замыкать круг жизни. 

«Ещё не мой вечер». 

Я в этом мире ещё пожить, помучиться 

хочу. 

Исполнил святое желание, побыл в 

мыслях, отец, с тобою, 

Я ухожу с погоста степенно, тихо, не 

спеша. 

Я верю: ты в раю. Я это чувствую своей 

душою, 

На небесах спокойно и размеренно 

покоится твоя душа.  

   Падрыхтаваў для друку 

настаўнік гісторыі Максім Філіповіч 

Наш край у гады Вялікай Айчыннай вайны 

(успаміны дырэктара Істаўскай 

васьмігодкі Жахоўскай С.А.) 

22 чэрвеня 1941 года фашысцкае войска 

перайшло межы Савецкага Саюза і накіравалася 

на ўсход. Вайна не была аб’яўлена, пачалася 

нечакана. У раёне Брэста затрымаліся 

фашысцкія часці на некаторы час, а астатнія 

паходным маршам, не атрымліваючы вялікага 

супраціўлення, рухаліся наперад.  

У пачатку ліпеня фашысты былі ўжо на 

тэрыторыі нашага раёна. Машыны з салдатамі 

перамяшчаліся па дарозе Празарокі – Язна – 

Цвеціна – на Дзісну. Мы, малыя яшчэ, здалёк, з-

за кустоў назіралі за гэтым перамяшчэннем. 

Немцы спыніліся ў Язне, Дзісне. Так, наша 

тэрыторыя аказалася пад уладай фашысцкай 

Германіі. Школа наша не працавала, магазінаў 

не было, насельніцтва вяло натуральную 

гаспадарку. Усё, што патрэбна было для жыцця, 

рабілі самі. Сеялі лён, з яго валакна атрымлівалі 

тканіну, шылі адзенне. Для адзення 

выкарыстоўвалі воўну авечак. Знайшліся сярод 

вяскоўцаў умельцы па апрацоўцы аўчын, 

выкарыстоўвалі іх на кажухі, а скуру буйной 
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рагатай жывёлы – на абутак. Былі свае краўцы і 

шаўцы, ткачыхі, вязальшчыцы. Асвятляліся 

вечарамі лучынай, і былі свяцільнікі, у якіх 

выкарыстоўвалі лой. Адно было гора, што не 

было солі. Некаторыя жанчыны хадзілі ў 

Дзісну, Ветрына, Полацк і калі ўдавалася, 

мянялі масла, яйкі, ягады ў немцаў на соль. 

Немцы патрабавалі ад насельніцтва ў якасці 

прымусовага падатку кажухі, рукавіцы, 

шкарпэткі. Моладзь забіралі на работу ў 

Германію. Прыедуць немцы і паліцаі ў вёску, 

каго застануць у хаце – забіраюць. Колькі было 

тады гора і слёз.  

У хуткім часе пасля пачатку акупацыі 

наша тэрыторыя стала партызанскай зонай. У 

Шпакоўшчынскіх лясах панавалі партызанскія 

брыгады. У Язненскіх лясах і вёсках Жадаў 

стварыліся партызанскія атрады. Немцы 

баяліся з’яўляцца на нашай тэрыторыі. На 

барацьбу з партызанамі і расправу з мясцовым 

насельніцтвам немцы накіроўвалі паліцаяў з 

Дзісны. Сляды злачынства пакінулі фашысты 

на нашай тэрыторыі. У Дзісне расстралялі 

яўрэяў. Толькі некаторым з іх удалося ўцячы і 

схавацца ў людзей навакольных вёсак. За сувязь 

з партызанамі расстралялі ў Цвеціне некалькі 

дзясяткаў чалавек. Сярод расстраляных былі і 

жыхары вёсак Забор’е, Крушынніка, Анкудова. 

Многія жыхары Язненшчыны ляглі ў магілу па 

гэтай жа віне ў  Язне, спалілі вёску Свіркі. 

Расстралялі многіх жыхароў і спалілі хаты ў 

вёсцы Блошнікі. Нашы юнакі і дзяўчаты 

пакутавалі на цяжкіх работах у Нямеччыне, а 

нашы вяскоўцы прымусова ў цяжкіх умовах 

рылі акопы каля Ветрына і Загацця. Што і 

казаць, цяжкія, пакутлівыя і страшныя былі 

гады акупацыі з лета 1941 г. да лета 1944 года. 

Жыць дзень і ноч пад пагрозай смерці – і кожны 

толькі і думаў, каб як-небудзь выжыць. Жылі 

надзеяй, што прыдуць нашы, вызваляць, а 

весткі аб падзеях на фронце прыносілі нам 

партызаны. 

 Летам 1944 года прыйшло доўгачаканае 

вызваленне. Па дарозе Дзісна – Цвеціна – Язна 

–  Празарокі рухалася вайсковая тэхніка з 

чырвонымі зоркамі. Мы, ужо амаль дарослыя, 

сустракалі воінаў з кветкамі, кідалі букеты на 

танкі і машыны. Чырвонаармейцы, савецкія 

воіны, віталі нас у адказ. У Язне адразу адкрылі 

магазін, дзе можна было купіць соль, цукар, 

матэрыял, абутак. Па вёсках тавар развозілі на 

машынах, а потым адкрылі магазін у вёсцы Іст. 

На Істу ў сядзібе Лапіцкіх абсталявалі пякарню 

па выпечцы хлеба. А 1 верасня ў Парадненскую 

пачатковую школу пайшлі вучні. Праўда, у 

першы клас разам з васьмігодкамі пайшлі і 

старэйшыя хлопцы і дзяўчынкі. У вёсках 

адкрываліся “чырвоныя куткі”, а потым клубы. 

Пазней у вёсцы Іст арганізавалі саўгас 

“Дзісненскі”. 9 мая 1945 года адзначылі першае 

свята Перамогі разам з усім савецкім народам. 

Гэта было самая дарагое, самае шчаслівае свята. 

Свята радасці і слёз.  

Вось ужо амаль паўстагоддзя прайшло з 

той пары. Залячылі раны, нанесеныя вайной, 

адбудавалі спаленыя вёскі. Вырасла новае 

пакаленне, якое ведае вайну толькі па кніжках, 

кінафільмах і па ўспамінах старэйшых. Як 

сведка мінулай вайны стаіць у нас у скверыку, 

недалёка ад школы, помнік загінулым воінам…  

МАРТЫРАЛОГ ДЗІСНЕНШЧЫНЫ 

Иванов В.А. Большевистский 

расстрел в гор. Дисна 29 апреля 1919 

года. 

(працяг, пач. у  № 3) 

Л.д. 74 – 76  21.06.1919г. Из допроса  

свидетеля коменданта г. Дисны 

ШмидтаВиктора Александровича 28 лет: 

«Когда я узнал, что посланный из Дисны 

на фронт отряд коммунистов уисполком 

возвращает обратно, то был категорически 

против этого и приказал немедленно отправить 

телеграмму, аннулирующую прежнюю – об 

отзыве отряда, чтобы отряд оставался на 

фронте. Председатель уисполкома Лесковский 

повиновался мне с неохотой. 

27 апреля я узнал, что в Дисне начались 

поголовные аресты. 28 апреля я встретил в 
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Николаевской волости шарковских 

коммунистов, которые вели арестованных из 

отдалённых волостей уезда. Среди 

арестованных я видел малых детей 9 – 10 лет и 

стариков лет по 70. На мой вопрос, кто такие эти 

арестованные, был ответ: 

«контрреволюционеры, ведём расстреливать». 

30 апреля в уезде я услышал о расстреле в Дисне 

нескольких человек. Моментально настроение в 

уезде изменилось. Если до сих пор при беседах с 

крестьянами в имениях ко мне относились 

доброжелательно, с вниманием, то после 

расстрелов я встречал везде лишь враждебное 

настроение масс и не только зажиточных, но 

и беднейших. Пошёл ропот на советскую 

власть, что она вместо хлеба расстреливает 

невинных и т.д..  

Я поехал в Дисну, чтобы выяснить в 

ревкоме причину расстрелов и потом в уезде 

разъяснить крестьянам, что расстреляны 

контрреволюционеры, враги бедного народа, но 

увы, я разочаровался. Ни от кого ничего в Дисне 

не мог выяснить, в том числе и от уездного 

военкома, заявившего мне, что ничего он не 

знает и никаких приговоров он не подписывал. 

Работать было невозможно из-за 

возбуждённого настроения народа. 11 мая в 

Дисну прибыл Витебский губвоенком Кищук, 

которому я всё подробно доложил. В том числе 

и о встрече в уезде с шарковскими 

коммунистами, которые считались лучшей 

опорой ревкома, а теперь я убедился, что это не 

коммунисты, а банда грабителей, которые 

только терроризируют население в 

Стефановской волости. Это подтверждается 

фактом встречи мной в фольварке в 1,5 верстах 

от Стефановского волисполкома 3 

вооружённых револьверами мужчин, которые 

грозят женщине расстрелом, если она не даст 

им колбасы, сала и яиц. Женщина предлагала 

им масла и любой другой товар. Я вступился за 

женщину, начал их уговаривать, и они уехали с 

угрозами – вот такие шарковские коммунисты. 

Вообще, где только эти пресловутые 

коммунисты побывали, то оставляли всегда 

следы, которые так дорого обходятся 

советской власти. 

После окончания командировки мне 

пришлось чаще встречаться с членами 

уездисполкома Лесковским, Горбатёнком и др. 

на заседаниях, и я убедился, что эти люди 

политически не воспитанные, стремящиеся к 

власти, к террору, не согласные работать в 

контакте с Витгубвоенкомом. 

Когда 11 июня в Дисненском уезде была 

объявлена воинская мобилизация лиц 1891 – 

1895гг. рождения, то до меня стали доходить 

слухи, что в уезде плохие настроения и 

готовится народное выступление. Проверив 

слухи, я узнал, что крестьяне некоторых 

волостей примерно 14 июня собираются 

двинуться в Дисну и арестовать местный 

уисполком. Чтобы предупредить эту вспышку, 

я объявил в г. Дисне и уезде осадное положение, 

и 12 июня уисполком был арестован, что спасло 

от восстания в уезде. Теперь крестьяне 

заявляют, что мы не противники советской 

власти, мы её хотим, но дайте нам власть 

справедливую, а не такую, как была прежде. 

Моё замечание: в уезде ни книг, ни газет, ни 

брошюр никаких не найти, и просвещением 

никто не занимается, лекций и митингов не 

устраивают, каждый толкует советское право 

по-своему, земельный закон никому не 

известен. В одной волости проходит 

национализация, в другой – социализация 

земли, вообще полнейший хаос и не 

удивительно, что при таком положении вещей 

вспыхивают восстания».Народное восстание в 

уезде всё-таки произошло, и для его подавления 

пришлось сформировать карательный батальон 

из 145 красноармейского полка, мобилизовать 

местную милицию и других силовиков. 

Расстрел в Дисне 29 апреля 1919 года 

Следственная комиссия изучила 

имеющиеся в уезде материалы, послужившие 

основанием для этого расстрела, а также 

допросила участников этого расстрела и 

нескольких свидетелей, после чего решила, что 

9 человек были Дисненским уездисполкомом 

подвергнуты расстрелу незаконно. 
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Вот жертвы этого расстрела: член 

упродкома Дисненского уездисполкома 

Лазарев Анатолий и его сестра Прасковья; 

бывший помещик, состоявший на службе 

инженером в Дисненском совнархозе Корсак 

Станислав; священник из Шарковщины 

Жданов Константин; священник из дер. Язно 

Соколов Алексей; инженер Чуро Василий с 

женой Еленой 58 лет; Вертинский Иосиф и  

старый партиец Завадский Иван. 

Каким органом и как выносилось 

решение о расстреле 

(працяг будзе). 

MEMORIA 

1 красавіка 2020 года на 88 годзе жыцця 

закончылася зямное жыццё Цітовіча Вячаслава 

Піліпавіча. Нарадзіўся ён 13 сакавіка 1933 года 

ў в. Астраўляны Шаркаўшчынскага раёна. 

Скончыў Шаркаўшчынскую сярэднюю школу. 

Дзякуючы здольнасцям, празе да навукі, 

пераадольваючы цяжкасці пасляваенага жыцця, 

скончыў фізіка-матэматычны факультэт 

Маладзечанскага настаўніцкага інстытута. У 

час службы ў войску здаў экстэрнам экзамены 

за ваеннае вучылішча і атрымаў званне 

малодшага лейтэнанта. Працоўны шлях 

распачаў у Більдзюжскай васьмігодцы, 

неўзабаве быў прызначаны яе дырэктарам. З 

196 года пачаў працаваць у Мёрскай СШ №1, 

потым інспектарам РАНА, неўзабаве 

прызначаны загадчыкам аддзела адукацыі 

райвыканкама. Дзякуючы яго дзейнасці, былі 

пабудаваны за 10 год пяць тыпавых будынкаў 

сярэдніх школ. Новыя будынкі атрымалі 

Павяцкая, Новапагосцкая, Туркоўская і 

Дзісненская СШ. Дзякуючы яго настойлівасці 

была рэалізавана пабудова СШ №3 у горадзе 

Мёры, якую ён адразу і ўзначаліў. Заслуга 

Вячаслава Цітовіча на пасадзе начальніка 

РАНА была ацэнена ў 1981 годзе пераходным 

рэспубліканскім сцягам за развіццё народнай 

адукацыі раёна, сам кіраўнік адзначаны 

ордэнам “Знак Пашаны”, 15 настаўнікаў і 

дырэктараў адзначаны званнем “Выдатнік 

адукацыі БССР”. Узначаліўшы СШ №3, 

Вячаслаў Піліпавіч аддаў шмат сіл для 

стварэння вопытнага згуртаванага калектыву 

настаўнікаў, афармленню кабінетаў і 

ўдасканаленню школьнага навучання. Заслуга 

яго як дырэктара і ў тым, што ён садзейнічаў 

развіццю краязнаўства ў школе. Пры яго 

непасрэдным удзеле і падтрымцы ў 1986 годзе 

быў створаны гісторыка-краязнаўчы музей, які 

стаў неўзабаве лепшым у краіне. Дзякуючы яго 

намаганням СШ №3 г. Мёры стала самай 

перадавой не толькі ў раёне, але і ў вобласці, 

рэспубліцы. У школу за вопытам прыязджалі 

дэлегацыі з Прыбалтыкі, Расіі, ГДР і Польшчы. 

На базе школы праводзіліся разнастайныя 

семінары па азнаямленні з перадавым вопытам. 

Выйшаўшы на пенсію, Вячаслаў Цітовіч пачаў 

пісаць успаміны аб развіцці адукацыі раёна ў 

60-я – 80-я гады ХХ стагоддзя, аб жыцці і 

дзейнасці настаўнікаў, з якімі працаваў. Сваімі 

парадамі шмат дапамагаў у стварэнні музея 

адукацыі Мёршчыны ў СШ №3 г.Мёры. 

Светлая памяць аб Настаўніку і Дырэктары 

захаваецца ў памяці не аднаго пакалення 

педагогаў і вучняў. 
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