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МІНУЛАГА‖ Ў 2012 ГОДЗЕ. ВАНДРОЎКА Ў ЗАПАЛОССЕ Удзел ураджэнцаў 

Міёрскага раёна ў баявых дзеяннях на Заходніх франтах. Другой сусветнай вайны 
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НАШЫ НАВІНЫ. 

 КАНФЕРЭНЦЫІ. 
  

―Перамога адна на ўсіх‖—менавіта пад такой 

назвай у красавіку ў Віцебскім педуніверсітэце 

імя П.М.Машэрава адбылася міжнародная 

навукова-практычная канферэнцыя, прысвечаная 

падзеям Другой сусветнай і Вялікай Айчыннай 

войнаў. У канферэнцыі прынялі ўдзел навукоўцы 

з розных гарадоў Беларусі, акрамя таго былі 

вучоныя з Ізраіля, Люксембурга, Азербайджана. 

Але найбольшая колькасць удзельнікаў прыехала 

з Расіі і Украіны. Эмацыянальнаму настрою 

правядзення канферэнцыі садзейнічала 

літаратурна-музычная кампазіцыя ―Жыццѐ 

абараніўшы, пайшлі ў бессмяротнасць твае, 

Беларусь, сыны‖.  

У праграму 

канферэнцыі былі 

ўключаны 130 

дакладаў, якія 

асвятлялі 

разнастайныя 

праблемы Другой 

сусветнай і 

Вялікай Айчыннай 

войнаў. З 

урачыстым 

прывітаннем да 

ўдзельнікаў 

канферэнцыі 

звярнуліся акадэмік-сакратар Нацыянальнай 

акадэміі навук, доктар гістарычных навук, 

прафесар Каваленя А.А., рэктар ВДУ імя 

П.М.Машэрава, кандыдат юрыдычных навук 

Ягораў А.У., а таксама прадстаўнікі Расіі і 

Украіны. Выступленні дакладчыкаў спачатку 

адбыліся на пленарным паседжанні, а потым 

праходзіла праца па шасці секцыях. На асобнай 

секцыі выступалі маладыя даследчыкі: студэнты і 

навучэнцы школ. Па выніках канферэнцыі была 

прынята рэзалюцыя і надрукаваны змястоўны 

зборнік з матэрыяламі канферэнцыі. З дакладам 

―Удзел ураджэнцаў Мѐрскага раѐна ў баявых 

дзеяннях на франтах Другой сусветнай вайны‖ 

выступіў краязнаўца з Мѐраў Ермалѐнак В.А. 

 

―Віцебшчы

на ў гады Вялікай 

Айчыннай вайны: 

да 70-годдзя 

вызвалення ад 

нацысцкай 

акупацыі‖—назва 

Міжнароднай 

навукова-

практычнай 

канферэнцыі, 

якую праводзілі 

Нацыянальная 

акадэмія навук Беларусі, установа адукацыі 

‖Віцебскі педуніверсітэт імя П.М.Машэрава‖, 

установа культуры ―Віцебскі абласны музей‖. У 

праграму канферэнцыі было ўключана звыш 50 

дакладаў даследчыкаў па тэме Віцебшчыны ў 

гады Вялікай Айчыннай вайны. Тэматыка 

выступленняў была разнастайнай, у іх асвятляліся 

невядомыя старонкі вайны. У працы канферэнцыі 

прымалі ўдзел не толькі навукоўцы і краязнаўцы з 

Віцебшчыны, але і з розных навуковых устаноў 
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Беларусі, а таксама з іншых краін. Падчас 

канферэнцыі адбылося адкрыццѐ абноўленай 

экспазіцыі: ―Музей памяці патрыѐтаў 

Віцебшчыны‖. У рабоце канферэнцыі прыняў 

удзел і выступіў з дакладам ―Асаблівасці 

партызанскага руху на Мѐршчыне‖ настаўнік 

гісторыі з Мѐраў Ермалѐнак В.А. 

У ДУА‖Мѐрская СШ № 3‖ адбылася 

чарговая, пятая па ліку навукова-практычная 

канферэнцыя вучняў ―Эўрыка‖. На канферэнцыю 

было заяўлена трынаццаць прац. Асабліва шмат 

выступленняў было па філалогіі. На канферэнцыі 

выступіў сябра гуртка ―Арганаўты мінулага‖, 

вучань 8-б класа Дзямід Дзмітрый. Тэма яго 

выступлення ―Удзел партызан Мѐршчыны ў 

Полацка-Лепельскай аперацыі‖. У сваім 

выступленні ѐн шырока выкарыстаў шматлікія 

дакументы і ўспаміны партызан, якія знаходзяцца 

ў навукова-дапаможных фондах гістарычнага 

музея нашай школы. Дзіма даўно цікавіцца тэмай 

вайны, з’яўляецца экскурсаводам гістарычнага 

музея.  

Старэйшы сябар гуртка, вучань 11-а класа 

Маляўка Сяргей падрыхтаваў даклад ―Грашовае 

абарачэнне на Мѐршчыне ў святле знаходак манет 

і скарбаў‖. У сваім выступленні Сяргей апавядаў 

аб знаходках рымскіх, арабскіх і 

старажытнарускіх манет у нашай мясцовасці. Ён 

даўно цікавіцца нумізматыкай, разам з бацькамі 

адшукаў непадалѐку ад Шчоўна рымскую манету 

імператара Камода 2 ст. н.э. Выступленні 

―арганаўтаў‖ былі адзначаны дыпломам і 

падзякай. Практычную дапамогу ў напісанні прац 

аказаў кіраўнік гуртка‖Арганаўты мінулага‖ 

Ермалѐнак В.А. 

 

ЭКСКУРСІІ 

  

У нашай школе адбыўся абласны семінар 

метадыстаў з розных раѐнаў Віцебскай вобласці, 

якія курыруюць выкладанне беларускай мовы. 

Настаўніцы роднай мовы Яцкоўская С.А. і 

Панізнік А.І. падрыхтавалі для гасцей адкрытыя 

ўрокі. Падчас паседжання былі абмеркаваны 

некаторыя метадычныя пытанні выкладання 

беларускай мовы і літаратуры ў школе. 

Удзельнікі семінара наведалі музей кнігі і 

друку. Кіраўнік музея Ермалѐнак В.А. правѐў 

экскурсію для ўдзельнікаў семінару, падчас якой 

была звернута асаблівая ўвага на захаванне ў 

экспазіцыі музея старых беларускіх выданняў і на 

багацце літаратурнай спадчыны Мѐршчыны. 

Удзельнікі семінара былі ўражаны і здзіўлены 

разнастайнасцю экспазіцый музеяў, колькасцю 

каштоўных рарытэтных выданняў кніг, часопісаў, 

газет, паштовак. Праводзіў экскурсію і даваў 

тлумачэнні кіраўнік музея Ермалѐнак В.А. 

 

 Захавальніца музейных фондаў Ермалѐнак 

М.Г. правяла экскурсію ў музеях для ўдзельнікаў 

семінара педагогаў-арганізатараў раѐна па тэме 

―Роля краязнаўства ў арганізацыі турысцска-

краязнаўчых паходаў з вучнямі‖. Марыя 

Георгіеўна паказала вялікую пошукавую 

дзейнасць археолага-краязнаўчага гуртка 

―Арганаўты мінулага‖ падчас правядзення 

вандровак і разведак як па Мѐрскім раѐне, так і за 

яго межамі, падкрэсліла значэнне краязнаўчай 

дзейнасці для захавання гістарычнай спадчыны 

краю. Удзельнікі семінару былі азнаѐмлены з 

разнастайнымі турысцка-краязнаўчымі 

маршрутамі па Мѐршчыне, якія былі 

распрацаваны гурткоўцамі. Асаблівая ўвага была 

звернута на пазнавальную і пошукавую дзейнасць 

школьнікаў падчас  турысцкіх паходаў. 

Большасць экспанатаў музеяў была якраз і 

знойдзена падчас вандровак і паходаў сяброў 

гуртка ―Арганаўты мінулага‖.  

Дземід  Дзмітрый  і Маляўка Сяргей 
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У канцы навучальнага года для вучняў 

восьмых класах у гістарычным музеі былі 

праведзены настаўнікамі гісторыі Ермалѐнкам 

А.В. і Ермалѐнкам В.А. урокі гісторыі Беларусі па 

тэме ―Наш край у 16 – 18 стагоддзях‖. На уроках 

вучні даведаліся аб асноўных падзеях таго часу ў 

нашай мясцовасці, аб ролі славутых шляхецкіх 

родаў Сапегаў, Лапацінскіх, Клѐтаў, Радзівілаў у 

абароне нашага краю ад чужынцаў і стварэнні імі 

культурна-гістарычнай спадчыны. Асаблівая ўвага 

вучняў была звернута  на гісторыю горада Дзісны 

ў гэты перыяд гісторыі. Артэфакты музея, якія 

вучні маглі не толькі пабачыць, але і патрымаць  у 

руках, будуць садзейнічаць больш трываламу 

запамінанню гісторыі роднага краю. 

 

 Для вучняў 11-х класаў былі праведзены ў 

гістарычным музеі ўрокі гісторыі па тэме ―Наш 

край у пасляваенныя гады‖. Падчас урокаў, якія 

праводзілі Ермалѐнак В.А. і Ермалѐнак М.Г., 

выпускнікі даведаліся аб асаблівасцях 

пасляваеннага развіцця нашага раѐна і горада, 

пазнаѐміліся з гісторыяй гарадоў, 

прадпрыемстваў: мясакамбіната, камбікормавага 

завода, льнозавода і іншых. Дзякуючы выставе, 

прысвечанай 500-годдзю горада Мѐры, вучні 

маглі яскрава пабачыць, як будаваўся і прыгажэў 

наш райцэнтр. Асабліва зацікавіла вучняў 

панарама горада ў 50-я гады 20-га стагоддзя, бо 

для школьнікаў 21-га стагоддзя ўжо сталі 

звыклымі сучасныя краявіды горада, і ім цяжка 

зараз было паверыць, што раней наш населены 

пункт быў маленькі і размяшчаўся толькі ў межах 

сучасных вуліц імя Кірава, імя Леніна да 

скрыжавання вуліц Кастрычніцкая і 

Камуністычная. 

 Па рэкамендацыі гаспадыні аграсядзібы з 

Пераброддзя Паўлоўскай Галіны Уладзіміраўны 

нашы музеі наведалі госці з Масквы. Падчас 

экскурсіі, якую праводзіла Ермалѐнак Марыя 

Георгіеўна, асаблівая ўвага наведвальнікаў была 

звернута на асаблівасці гістарычнага развіцця 

Мѐршчыны ад старажытнасці да нашых часоў. 

Гасцей зацікавілі рарытэты музея, выстава ―З 

гісторыі Мѐраў‖, багаты нумізматычны аддзел. У 

музеі кнігі і друку госці з цікавасцю разглядалі 

раздзелы ―Філуменія‖, дзівіліся багаццю кніг 

разнастайнай тэматыкі і выданням розных часоў і 

на розных мовах свету. 

 

 

ПА СРЭБРАНЫМ ПЯРСЦЁНКУ. 

 

 Як толькі на вуліцы засвяціла сонейка і 

пачалася сапраўдная вясна, адразу ж пачалі 

арганізоўвацца і экскурсіі па цікавых мясцінах 

Мѐрскага раѐна. Найбольш папулярным па-

ранейшаму з’яўляецца створаны намі маршрут 

―Срэбраны пярсцѐнак Мѐршчыны‖. На гэты раз 

пажадалі пазнаѐміцца з славутасцямі гэтага 

маршруту работнікі бухгалтэрыі аддзела адукацыі 

спорту і турызму Мѐрскага райвыканкама. Падчас 

экскурсіі, якую праводзіў настаўнік гісторыі 

Ермалѐнак В.А., экскурсанты пазнаѐміліся з 

гісторыяй і помнікамі Каменполля, Пераброддзя, 

Забалоцця, Дзедзіна, Крычава, Мілашова і Ідолты, 

а таксама Лявонпаля. Удзельнікі экскурсіі, якая 

доўжылася цэлы дзень, яшчэ раз пераканаліся, 

якія цудоўныя ў нашай мясцовасці краявіды, якая 

цікавая гісторыя нашага краю. І хоць больш 

Урок гісторыі ў музеі, 8 б клас 
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экскурсантаў пражылі ў нашым раѐне ўсѐ жыццѐ, 

але для іх экскурсія па ―Срэбраным пярсцѐнку‖ 

з’явілася сапраўдным адкрыццѐм гісторыі і 

прыроды нашага раѐна.  

 

  

КРАЯЗНАЎЦЫ НЕ АДПАЧЫВАЮЦЬ. 

 

Сапраўды, нават там, дзе магчымы 

адпачынак, краязнаўцы вядуць пошук. Так, 

Ермалѐнак В.А. атрымаў пуцѐўку для адпачынку ў 

санаторый ―Рассвет‖ Любанскага раѐна Мінскай 

вобласці. Асноўная мэта была дапісаць кніжку 

―Чароўных вандровак пярсцѐнкі‖. Але гэтай 

працай мы не абмежаваліся. Узяўшы веласіпед, 

часовы жыхар санаторыя пачаў дэталѐва 

праводзіць пошук у дыяметры 10 кіламетраў у 

наваколлі. Адметнасць Любанскага раѐна ў тым, 

што большасць зямель тут меліяравана, што 

перашкаджае пошуку. Але пры абследаванні лесу 

ля вѐскі Асавец быў знойдзены курганны 

могільнік з адзінаццаці курганоў, а на могілках у 

гэтай жа вѐсцы былі знойдзены яшчэ тры асобных 

курганы. Іх памеры: дыяметр 6 метраў, вышыня 

да 1 метра. У наваколлях вѐскі была знойдзена 

кераміка і крамянѐвыя адшчэпы, што сведчыць аб 

старажытнасці гэтых мясцін. У вѐсцы Асавец былі 

запісаны ўспаміны старажыхароў аб падзеях 

Вялікай Айчыннай вайны, калі Любанскі край 

стаў суцэльнай партызанскай зонай, аб жудасных 

карных экспедыцыях, падчас якіх вѐска была 

спалена разам з жыхарамі. Таксама былі запісаны 

ўспаміны старажыхароў вѐскі Трубяцова. А ў 

самім санаторыі занатаваны ўспаміны аб падзеях 

вайны партызана-франтавіка Вялікай Айчыннай 

вайны Кісяля Аляксандра Сцяпанавіча, 1921 года 

нараджэння. Успаміны будуць часткова 

надрукаваны ў бліжэйшых нумарах нашай газеты.  

 

 

Падарункі ад Кандратовіча Ігара. 

 У свой чарговы прыезд дадому да нас ізноў 

завітаў наш гуртковец, а зараз студэнт гістфака 

БДУ Кандратовіч Ігар, каб перадаць свае новыя 

набыткі для нашых музеяў. Для нас самым 

цікавым 

набыткам 

стала рэдкае 

выданне на 

рускай мове 

штотыднѐвай 

ілюстраванай 

газеты 

―Холмская 

Русь‖, 

надрукаваная 

6 красавіка 

1914 года. 

Выдаўцом 

газеты было 

Холмскае 

Свята-Багародзіцкае брацтва, рэдактарам нумара 

быў В.П.Астроўскі. Праз год тэрыторыя Холмскай 

Русі была захоплена аўстра-венгерскімі і 

нямецкімі войскамі, рэдакцыя пераехала ў Маскву 

і хутка спыніла сваѐ існаванне. Мэта выдання—

падтрымаць русіфікацыю краю, таму ў выданні 

друкаваліся артыкулы, накіраваныя супраць 

каталіцкай і ўніяцкай цэркваў, у падтрымку 

рускай праваслаўнай царквы і рускага 

насельніцтва. З гісторыі мы ведаем, што Холмская 

Русь, або Холмшчына,– гэта тэрыторыя, якая да 

14-га стагоддзя ўваходзіла ў Галіцка-Валынскае 

княства, потым увайшла ў склад ВКЛ, а з 16-га 

стагоддзя была ў складзе Рэчы Паспалітай. З 1815 

года і па 1915 Холмшчына была ў складзе 

Расійскай імперыі, а ў 1919 г. апынулася ў складзе 

Польшчы.  

Адзін з курганоў на могілках у Асаўцы 
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   Ігар падараваў і некалькі кніг. Цікавы 

рускамоўны ―Краткий учебник огородничества, 

размножения растений и плодоводства, особенно 

для юга России‖ (Санкт-Петербург. Издание 

А.Ф.Девриена.1894 г.) Аўтарам яе быў Э. К. 

Клаўсэн—былы 

галоўны садоўнік і 

выкладчык 

садаводства ў 

Імператарскім 

Нікіцкім садзе бліз 

Ялты, на паўднѐвым 

беразе Крыма. А.И. 

Не менш цікавая 

кніга Чарвякоўскага 

―Заметки по 

огородничеству‖ 

(В.И.Тихомиров. 

Санкт-Петербург, 

1894 г.). Кніжкі 

цікавыя не толькі сваім зместам, але і заўвагамі на 

палях, якія зроблены ад рукі чарнілам. Папоўніў 

раздзел музея і малітоўнік, надрукаваны ў 

Бейруце ў 1874 годзе на армянскай мове. Як 

заўсѐды, для музея кнігі і друку Ігар падараваў 

канверты, паштоўкі, значкі, рэкламную 

прадукцыю. Асабліва нас зацікавіў набор 

паштовак, прысвечаны Грунвальдскай бітве і 

канверты са штампам першага дня выпуску. 

 

 

ЦІКАВЫЯ ЗНАХОДКІ—МУЗЕЮ. 

 

 У газеце мы раней пісалі, што старэйшы 

гуртковец Маляўка Сяргей перадаў для нашага 

гістарычнага музея некалькі сваіх нумізматычных 

і этнаграфічных знаходак. Вясною разам з 

бацькамі ѐн працягвае пошук на мясцовасці, 

гэтаму спрыяюць сельскагаспадарчыя працы. Палі 

абараны і пабаранаваны, і таму знаходкі можна 

знайсці проста на паверхні глебы.  З найбольш 

цікавых рэчаў, перададзеных музею,  па 

вызначэнню кандыта гістарычных навук 

археолага Л. У. Дучыц,  фрагмент грыўны  які 

можа быць датаваны кан.Х- Х1 стст. і фрагмент 

бранзалета Х-Х1 стст., які  належыў  багатаму 

чалавеку. Цікавая знаходка – сякерка лесніка 19-га 

стагоддзя, хутчэй за ўсѐ з таўром паноў 

Дарэнгоўскіх – уладальнікаў лесу. У чарговы раз 

Сяргей падараваў і вялікую колькасць манет, 

знойдзеных у наваколлях нашага горада. Гэта і 

два грошы Яна Казіміра, адчаканеныя ў 1660 

годзе ў Польшчы і ВКЛ, тры дзяньгі Расійскай 

імперыі—усе 1731 года, 1/4 капейка срэбрам 1840 

года, некалькі: адна, дзве і трох-капеечных манет 

Расійскай імперыі 19 пачатку 20-га ст. 

 

 

 

ФАТАЗДЫМКІ—ДЛЯ МУЗЕЯ АДУКАЦЫІ. 

  

Краязнаўца В.А. Ермалѐнак сустрэўся з 

доўгажыхаркай Мѐраў Аланцьевай Лідзіяй 

Мікалаеўнай, 1919 года нараджэння. Былі 

запісаны не толькі цікавыя ўспаміны з яе доўгага, 

насычанага падзеямі жыцця. Нарадзілася яна ў 

Выхавацелі Александроўскага дзіцячага дома, 1946 г. 
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Оршы, да вайны паспела толькі скончыць 

педагагічны тэхнікум. Падчас акупацыі загінулі яе 

бацькі, а сама Лідзія была вывезена ў Германію. 

Цудам выжыла. Пасля вайны прыехала на 

Мѐршчыну, дзе ўладкавалася працаваць у 

Александроўскім дзіцячым доме. Пазней 37 год 

адпрацавала выхавальніцай у дзіцячым садзе, 

даўно ўжо на заслужаным адпачынку, але па-

ранейшаму шмат чытае, цікавіцца навінамі. Для 

музея 

адукацыі 

Лідзія 

Мікалаеўна 

падаравала 

цікавыя 

здымкі з 

Александроўс

кага дзіцячага 

дому і 

пасляваеннай 

адукацыі на 

Мѐршчыне, а 

таксама для гістарычнага музея здымкі яе 

дзядзькі, палкоўніка, ветэрана Вялікай Айчыннай 

вайны, Свіцына Дзмітрыя, узнагароджанага за 

ваенныя подзвігі шматлікімі ўзнагародамі. Яе 

дачка Рэгіна падаравала некалькі кніг для 

музейнай бібліятэкі. Спадзяѐмся ў будучым 

надрукаваць у нашай газеце падрабязныя 

ўспаміны доўгажыхаркі горада.  

 

 

НОВАЯ КНІГА. 

 Імя заўзятага вандроўніка, кіраўніка клуба 

―Белыя вароны‖ Пятра Квяцінскага добра вядома 

не толькі на Верхнядзвіншчыне, але і далѐка за яе 

межамі. Акрамя захаплення вандроўкамі, Пятро 

Квяцінскі піша кнігі. У наш музей ѐн падараваў 

сваю першую кнігу на рускай мове ―Лікі судьбы‖, 

а зараз мы атрымалі ў падарунак яго другі твор 

―Отсроченное счастье‖. У сваім новым творы 

аўтар паказвае лѐс звычайнай беларускай 

дзяўчыны Любашы–Дубраўкі, якая, нягледзячы на 

цяжкія жыццѐвыя выпрабаванні, дзякуючы сваѐй 

прыроджанай чысціні і духоўнаму багаццю, 

пераадольвае 

ўсе цяжкасці і 

дасягае зямнога 

шчасця. У 

творы чытач 

знойдзе і шмат 

фэнтэзі, але 

гэта робіць 

чытанне 

аповесці больш 

захапляльным, 

неверагодныя 

падзеі і з’явы 

толькі 

ўзмацняюць 

эмацыйны 

настрой чытача. Пажадаем  нашаму сябру Пятру 

Квяцінскаму новых творчых поспехаў. 

 

 

ЦІКАВЫ ЗДЫМАК. 

СТАРЫ ЧЫГУНАЧНЫ ВАКЗАЛ У МЁРАХ. 

 Адной з важнейшых падзей у нашай 

мясцовасці ў міжваенны перыяд было будаўніцтва 

чыгункі Варапаева—Друя. Дзякуючы яе 

будаўніцтву, на працягу некалькіх год шмат сялян 

атрымалі дадатковы заробак на будаўніцтве, бо 

ўсе працы выконваліся ўручную і з 

выкарыстаннем толькі гужавога транспарту. 

Менавіта дзякуючы чыгунцы, у Мѐрах з’явіўся 

вакзал, які прастаяў амаль да канца 20-га 

стагоддзя. Будынак яго, хоць быў яшчэ даволі 

трывалы, быў разабраны і зараз на яго месцы 

толькі пустка. Спілаваны былі і таўшчэзныя ліпы, 

якія акаймоўвалі будынак. Новы будынак–

Свіцын Дзмітрый 
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звычайная, хоць і большых памераў, цагляная 

―каробка‖. Акрамя здымка ў нашым гістарычным 

музеі, захавалася шыльдачка залы чакання на 

польскай мове. 

 

  

 

 

ДАСЛЕДАВАННІ ГУРТКА ―АРГАНАЎТЫ 

МІНУЛАГА‖ Ў 2012 ГОДЗЕ. ВАНДРОЎКА Ў 

ЗАПАЛОССЕ. 

 Нас не маглі не зацікавіць вялікія астравы на Запалоскім возеры. Узяўшы лодкі, мы пераправіліся праз возера, каб бліжэй пазнаѐміцца з гісторыяй панскага вострава. Ён выцягнуты з усходу на захад на 150 метраў, шырыня  60 метраў. Зараз 

Востраў парослы невялікім лесам. Дэталѐвае 

вывучэнне яго паказала, што ў мінулым тут было 

паселішча старажытнага чалавека, пазней на 

востраве знаходзілася капішча, напэўна камяні ў 

выглядзе стала і сядзення, аб якіх апавядалі 

старажыхары, і былі часткай капішча. Але на 

востраве мы ніякіх вялікіх камянѐў не знайшлі. 

Хутчэй за ўсѐ некалькі год таму аматары даўніны 

зімою па лѐдзе дабраліся да вострава і вывезлі 

камяні. Бадай, гэта якія-небудзь гаспадары 

аграсядзіб, якія любяць упрыгожваць свае 

панадворкі рознымі цікавымі камянямі. Але нам 

на востраве пашчасціла знайсці кавалак 

апрацаванага каменя, які, напэўна, адламаўся пад 

час пагрузкі. Аб старажытнасці вострава сведчаць  

наяўнасць культурнага пласта і аскепкаў ляпной 

керамікі і вугольчыкаў. Другі востраў – меншы 

памерамі, таксама парослы лесам. Тут шмат 

папрацавалі бабры: многія дрэвы павалены, 

іншыя, нягледзячы на значныя пашкоджанні ад 

зубоў ―лясных меліяратараў‖, пакуль яшчэ 

ўзвышаюцца над вадою. На гэтым востраве намі 

былі выяўлены разнастайныя валы вышынѐй да 50 

см, квадратнай формы 4 на 5 метраў. Хутчэй за 

ўсѐ тут былі якія-небудзь познія геадэзічныя 

знакі. Вярнуўшыся з вострава, мы сталі старанна 

вывучаць невялікае ўзвышша, на якім раней 

пасвілі кароў і куды заганялі іх падчас абеду на 

пастой. Таму і называўся гэты паўвостраў 

―пастаўнік‖. Яшчэ падчас устаноўкі палатак нас 

зацікавілі кратовыя норы з вырытай чорнай 

зямлѐй. На другі дзень мы правялі дэталѐвую 

разведку былога пастаўніка. У ямах, якія засталіся 

ад гаспадарчай дзейнасці,  быў выяўлены 

культурны пласт таўшчынѐй да 1 метра. У ім былі 

знойдзены аскепкі ляпной керамікі днепра-

дзвінскай  культуры яе позняга этапа 2-5 ст. н.э. 

Такім чынам, можна меркаваць, што наш гурток 

ізноў быў першаадкрывальнікам чарговага 

старажытнага паселішча на тэрыторыі Мѐрскага 

раѐна. Паселішча было круглай формы з невялікім 

пагоркам у цэнтры. Найбольшая таўшчыня 

культурнага пласта была выяўлена па ўсходнім 

яго краі. Агульная плошча паселішча 0,8 га.  

   Пасля завяршэння даследаванняў у Запалоссі  

настаў час рухацца дахаты. Па вясковай дарозе 

яшчэ раз пазнаѐміліся з палацам і агледзелі 

захаванасць магілы Ганны Рудніцкай з 

Рэшткі капішча 

Ермалёнак А. В. вывучае капішча 

Курган на востраве 
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Далубоўскіх, а таксама іншых помнікаў на 

вясковых могілках, дзе пахаваны Рудніцкіяі і 

Невянглоўскія, бацькі Чэслава Сіповіча і Пѐтры 

Простага (Бобіча). Мы ачысцілі цэментныя 

надгробкі кожны раз бацькоў пачынальніка 

беларускай літаратуры і святара. Гэтай справай 

мы займаемся, калі зазіраем нават на хвілінку на 

дзедзінскія могілкі. Магілы паноў пакуль што не 

пашкоджаны скарбашукальнікамі, мо, таму, што 

могілкі знаходзяцца побач з дарогаю, не зараслі 

хмызняком.  

   Наступны прыпынак мы зладзілі ля вѐскі 

Крычава, дзе праверылі наяўнасць надгробка з 

шэрага граніту на магіле ўладальніка Крычава ў 

18-м стагоддзі Роберта Невянглоўскага. Надпіс 

дрэнна чытаецца, вінаваты не толькі ўплыў на 

граніт атмасферных з’яў, але перш за ўсѐ тое, што 

пасля вайны, калі ў маѐнтку была школа, камень 

служыў прыступкай для ганка. Па дарозе з 

Крычава мы агледзелі паселішча 2-5 ст. нашай 

эры, адкрытае намі летась. Зараз, як і раней, яно 

апрацоўваецца. Прайшоўшы па барознах, мы 

знайшлі яшчэ некалькі аскепкаў ляпной керамікі. 

Але наша мэта заставалася ранейшай: шукаць 

сляды  вайны 1812 года. Таму, больш дэталѐва мы 

пачалі вывучаць вусце ракі Вяты, там, дзе яна 

ўпадае ў возера Шчоўна. Па сведчанні 

гістарычных крыніц тут таксама былі масты, па 

якіх рухаліся войскі. Ізноў нам пашчасціла. У рацэ 

былі знойдзены дубовыя палі старога маста, які 

можна аднесці і да часоў вайны з французамі. 

Яшчэ летась падчас разведкі тут былі знойдзены 

свінцовыя кулі ад зброі 18 – 19 стст., французскі 

гузік.  

   Без асаблівых прыгод паход у Запалоссе 

завяршыўся паспяхова. А наперадзе нас чакала 

яшчэ больш цікавая і захапляльная вандроўка – па 

мясцінах баѐў рускіх і французскіх войск на 

паўночным напрамку. 

                              Ермалёнак В.А. 

 

 

 

 

 

Удзел ураджэнцаў Міёрскага раёна ў 

баявых дзеяннях на Заходніх франтах 

Другой сусветнай вайны 

    
Многія з удзельнікаў вайны 1939 года, пасля 

вызвалення раѐна ў ліпені 1944 года былі 

мабілізаваны савецкім камандаваннем у склад 2-й 

Арміі Войска Польскага, якая прымала актыўны 

ўдзел у вызваленні Польшчы ад нямецкіх 

акупантаў і разгрому фашысцкай Германіі. 

Асабліва адзначаліся нашы землякі пры 

фарсіраванні рэк Віслы, Ніссы і Одэра. 

Шматлікімі польскімі і савецкімі ўзнагародамі за 

гераізм і мужнасць былі адзначаны Рубанік А. з  

Буянова, Сушко П., Анашка П. з вѐскі Вята, 

Анашка І. з в.Блажкі, Капуста У. з в.Галѐнчына, 

Лабаноўскі У. з в.Новы Пагост, Шыдлоўскі Ю. з 

в.Каланіца, 

Каснарэвіч А. з 

в.Чурылава, Гайлеш 

А., Адашкевіч Э., Жук 

І., Мінчын І.,  

Кадзішэўскі Ю. 

Курыловіч І. і шмат 

інш. У адрозненні ад 

салдат, якія ваявалі ў 

складзе ўзброеных 

фарміраванняў на 

Захадзе, вайскоўцы 1-

й і 2-й Армій Войска 

Польскага былі як і 

воіны, што ваявалі ў 

складзе Чырвонай арміі, залічаны ў шэрагі 

ветэранаў вайны.  

Па-іншаму склаўся лѐс былых польскіх 

вайскоўцаў нашых землякоў, якія патрапілі ў 

савецкі палон. Большасць іх было накіравана на 

будаўніцтва аэрадромаў і ваенных умацаванняў на 

Украіне, адкуль пасля пачатку Вялікай Айчыннай 

вайны былі адпраўлены ў лагеры Комі АССР. 

Працавалі на лесапавале і ў шахтах, шмат хто 

памѐр ад знясільваючай працы і голаду. 

Становішча іх змянілася, калі 30 ліпеня 1941 года 

Рэшткі маста 1812 года на рацэ Вята 

Жук Ігнат 
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быў падпісаны пакт Сікорскага-Майскага аб 

фарміраванні польскіх узброеных сіл з 

ваеннапалонных для сумеснай барацьбы супраць 

фашыстаў. Стварэнне войска было даручана 

генералу Уладзіславу Андэрсу. Не толькі 

ваеннапалонныя, але нават падлеткі і жанчыны з 

рэпрэсаваных у 1939-1941 гадах запісваліся 

добраахвотнікамі ў санітарную службу, абы 

пазбегнуць смерці ў лагерах. Па падліках 

сучасных беларускіх гісторыкаў колькасць 

беларусаў у яго войску складала каля 12 тысяч. Па 

нашых падліках ураджэнцаў Дзісенскага і 

Браслаўскага паветаў было не менш, як 1000 

вайскоўцаў. Большасць з іх трапіла ў 5-ю 

Польскую Крэсовую дывізію, якая таму і 

называлася ―крэсовай‖, што яе фарміраванне 

адбывалася з прадстаўнікоў ―крэсаў усходніх‖, так 

называлі палякі Заходнюю Беларусь.  

Каб трапіць у войска, многія нашы землякі хавалі 

сваю сапраўдную нацыянальнасць і запісваліся 

палякамі, нават змяняючы сваѐ імя і 

веравызнанне. Так, праваслаўны Матэленак 

Сцяпан з в. Папоўшчына запісаўся католікам 

Стэфанам. Палякамі запісаліся і беларусы: У. 

Міклушонак з в.Стэфанова, А. Лагун з в. Беляўцы, 

А. Шокель з в. Картавыя, Я. Мацюк з Мацюкоў і 

г.д. У нашым раѐне пражывала шмат старавераў, 

якія служылі і ваявалі ў верасні 1939 года, яны 

таксама змаглі патрапіць у войска Андэрса: вось 

некаторыя іх прозвішчы: Ерамееў з Мілеек, 

Васіл’еў з в.Трыбухі. У склад польскіх 

фарміраванняў траплялі нават яўрэі напрыклад: 

Мантэгерд Лейба з в. Гараўцы. Ужо пад час 

фарміравання войска панесла страты перш за ўсѐ 

ад цяжкіх кліматычных умоў. Знясіленыя палонам 

і лагерамі людзі не вытрымлівалі спякоты 

Сярэдняй Азіі і хваробаў. Вось толькі некаторыя 

прозвішчы нашых землякоў, якія памерлі, або 

загінулі пад час стварэння войска: Барцэвіч 

Мечыслаў з в. Язна, Баяр Іван з в. Гатоўка, 

Каяловіч Мікалай з Божай Волі, Кухта Міхаіл в. 

Генькі і шмат іншых. Разам з войскам Андэрса 5-

ая Крэсовая дывізія пакінула тэрыторыю СССР у 

1942 годзе і на працягу паўгода знаходзілася ў 

Іране, Іраку, дзе салдаты прымалі ўдзел у ахове 

аб’ектаў нафтавай прамысловасці. Увосень 1942 

года з арміі Андэрса, выведзенай з СССР, быў 

утвораны 2-гі польскі корпус. Не гледзячы на тое, 

што тут не было баявых дзеянняў, дывізія несла 

страты.  

Так, толькі ўраджэнцаў з Мѐршчыны засталося 

навечна ў Іране больш 10 вайскоўцаў, у тым ліку 

падпалкоўнік Сігізмунд Жаба. Восенню 1942 года 

корпус быў накіраваны спачатку ў Палестыну, 

потым у Егіпет, а зімой 1943 года перакінуты на 

Апенінскі паўвостраў.  Менавіта ў баях на 

італьянскай зямлі 5-ая крэсовая дывізія панесла 

найбольшыя страты. Тут дывізія атрымала 

неафіцыйную назву ―Зубры‖ таму, што на рукавах 

былі нашыты нарукаўны знак з выявай сімвала 

Белавежскай пушчы. У складзе 1-га корпуса 

Андэрса нашы землякі праявілі мужнасць і 

гераізм пры штурме ўзвышша Сан-Анджэла і 

Монтэ-Касіна. У гістарычным музеі захоўваюцца 

дзесяткі ўспамінаў аб штурме непрыступных 

умацаванняў. Вось радкі ўспамінаў Міклушонка 

Уладзіміра з в. Стэфанова. ―Быў мабілізаваны ў 

польскую армію ў жніўні 1939 года. Ваяваў пад 

Люблінам з фашыстамі з 1 верасня. Пасля 

паражэння Польшчы трапіў у палон да Чырвонай 

Арміі, спадзяваўся хутка вярнуцца да дому, дзе 

яго чакала жонка і трое дзяцей, але дарэмна. 

Будаваў на Украіне ваенныя дарогі, абарончыя 

збудаванні, аэрадром. Калі ў 1942 была створана з 

былых польскіх ваеннапалонных армія Андэрса, 

дабраахвотнікам запісаўся ў яе шэрагі. Разам з 

корпусам трапіў спачатку ў Іран, потым Ірак, 

Палестыну, ваяваў у Афрыцы супраць танкавай 

арміі Роммеля. Запомніліся У.І. Міклушонку баі ў 

Лівійскай пустыні, дзе салдаты гінулі не толькі ад 

Ваенны білет Анашка Пятра 

Пасведчанне шафёра А. Лагуна з арміі Андэрса 
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куль і снарадаў, але і ад невыноснай спѐкі, смагі, 

хваробаў. Але сапраўдным пеклам, апавядаў 

пазней ветэран, былі баі ў Італіі пры штурме 

фашысцкай абарончай лініі пад горадам Монтэ –

Касіна. Там паўгода безпаспяхова  вялі баі 

канадскія, амерыканская, фрнцузскія, 

новазеландскія дывізіі. І вось саюзнікі кінулі 

супраць непрыступнай гітлераўскай крэпасці 

корпус генерала Андэрса. Сем сутак вялі бой 

падраздзяленні, дзе плячо ў плячо змагаліся 

беларусы, палякі, украінцы, рускія. Уладзімір 

Міклушонак вѐў 

агонь прамой 

наводкай з 

зянітнай гарматы 

па наземных 

цэлях. Ствол 

гарматы не 

астываў. Наўкола 

дым і грукат. 

Нібы сцяна з 

асколкаў мін і 

снарадаў, бомбаў 

закрыла варожыя 

пазіцыі. 

Здавалася, прайсці 

праз яе жывому 

чалавеку, немагчыма. Але коштам вялікіх страт 

салдаты-андэрсаўцы ўзялі крэпасць Монтэ-

Касіна.‖[2].  

 

Мужнасць салдат 5-й Крэсовай дывізіі адзначыў і 

камандуючы 8-й Брытанскай Арміі генерал 

Олівеэр Ліз у лісце да камандуючага дывізіяй 

Нікадыма Суліка: ―Хачу даслаць маѐ асабістае 

віншаванне Вам і Вашаму Штабу, а таксама 

ваенным аддзелам за іхні бліскучы чын у 

нядаўнім змаганні. У час авалодання ўзвышшам 

Сан-Анджэла і пунктам 575, што з’яўляліся 

ключавымі пазіцыямі нямецкай абароны, ваша 

дывізія праявіла высокі дух і зацятасць у змаганні 

пад час прарыву нямецкай абароны‖[5,с.8]. 

Дывізія панесла значныя страты, у тым ліку і 

шмат нашых землякоў засталося навечна на 

магільніку Монтэ-Касіна: Дземідовіч А. з в. 

Баяры, Маркевіч І. з в. Гарані, Крупка М. з в. 

Баравыя, Рамза Ф. з в.Барсукі, Мышко В. з в. 

Шніткі і шмат іншых. Пасля перамогі пад Монта–

Касіна 5—ай Крэсовай дывізіі працягвала 

наступленне ўздоўж Адрыятыкі. Асабліва шмат 

загінула нашых землякоў пад Сан-Ларэттай У іх 

ліку: Машара І.з в. Вялікае Сяло, Лях У. з в. 

Гняздзілава, Ляўковіч С. з в. Іванава і шмат 

іншых. З 1 па 18 жніўня 1944 г. яе салдаты 

прымалі ўдзел у авалоданні г.Анконай, сталіцай 

вобласці Маркэ. Да верасня 1944 года дывізія 

ўдзельнічала ў баях па фарсіраванню рэк Міса, 

Чэсана, Мэтара і Полья. Пасля невялікага 

адпачынку корпус Андэрса пачаў наступленне ў 

неспрыяльных умовах гарыстай мясцовасці 

Паўночных Апенінаў.  ―10 кастрычніка 1944 года 

5-ая крэсовая авалодала Монтэ –Кроса (699 м.), 

Монтэ-Спінэ (600 м.) ад узроўня мора. Тады ж 

фарсіравалі раку Рабі. Разам з 5-м Брытанскім 

корпусам штурмавалі важны камунікацыйны 

вузел Форлі. Але найбольшыя страты дывізія 

панесла пад час наступлення на Балонію з 9 па 21 

красавіка. Прозвішчы загінуўшых з нашай 

мясцовасці наступныя: Сівіцкі К. в. Маласць, 

Парфяновіч Г. з в.Лосава, Лапацкі В. в. Рубашкі, 

Крупка А., в. Пялікі, Кашталян С. в. Крапіўнікі, 

Арлоўскі Ф. в. Стараселле і інш. Па нашых 

падліках у баях у Італіі загінула, было паранена і 

прапала без весткі каля 30 працэнтаў ураджэнцаў 

нашага раѐна [4]. Пасля заканчэння вайны, на 

пачатку 1946 года 2-гі корпус Андэрса быў 

перакінуты ў Англію, дзе ў хуткім часе 

расфарміраваны. Частка ветэранаў засталася на 

Захадзе; вярнуліся ў большасці тыя, хто ўжо 

заставіў да вайны свае сем’і. 

(Працяг у наступным нумары) 

Пасведчанні Сцяпана Матэленка 
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