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   У нумары: Нашы навіны: Экскурсіі – У музеі — тэлебачанне – Падарункі сяброў 

музея  - ЦІКАВЫ ЗДЫМАК – 95 ГОД  АНТЫБАЛЬШАВІЦКАГА  ПАЎСТАННЯ  Ў 

ДЗІСЕНСКА-БРАСЛАЎСКІХ ПАВЕТАХ -- Удзел ураджэнцаў Міёрскага раёна ў баявых 

дзеяннях на Заходніх франтах Другой сусветнай вайны 
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НАШЫ НАВІНЫ. 
 

Першае месца.  
Як мы паведамлялі раней, наша экскурсавод 

гістарычнага музея вучаніца 8-а класа Максімовіч 

Насця прыняла ўдзел ў інтэрнэт-конкурсе, 

прысвечаным 70-годдзю вызвалення Беларусі ад 

нямецка-фашысцкіх захопнікаў ―Сусветная вайна 

ў лѐсах Айчыны‖. Зараз падведзены яго вынікі. 

Даследчая праца Максімовіч Насці ―Наш край у 

гады Вялікай Айчыннай вайны‖ была прызнана 

адной з лепшых і была адзначана дыпломам 

першай ступені. Галоўную ролю ў гэтым 

даследаванні адыгралі новыя факты і дакументы, 

выкарыстаныя падчас напісання працы. 

 
 

ЭКСКУРСІІ. 

 

У раѐне праводзіўся семінар настаўнікаў-

дэфектолагаў Мѐрскага і Верхнядзвінскага раѐнаў. 

У праграму семінара было ўключана і наведванне 

музеяў нашай школы. Удзельнікаў было шмат, і, 

як заўсѐды ў такіх выпадках, экскурсанты былі 

падзелены на дзве групы. У музеі кнігі і друку 

экскурсію праводзіў Ермалѐнак В.А., а ў 

гістарычным музеі – настаўнік гісторыі Ермалѐнак 

А.В.  

Падчас экскурсій госці былі ўражаны 

змястоўнай экспазіцыяй музеяў, колькасцю 

цікавых экспанатаў і рарытэтаў, аб якіх апавядалі 

экскурсаводы. У гістарычным музеі гасцям 

асабліва спадабаліся археалагічны раздзел і 

багатая нумізматычная калекцыя. У музеі кнігі і 

друку выклікалі цікавасць старадрукі і рукапісныя 

кнігі, а таксама аповед аб выратаванні кніг 

кіраўніком музея прама з вогнішча, дзе 

спальваліся старыя выданні. 

   МЁРСКАЯ ДАЎНІНА 
   Выданне рады музеяў ДУА ―Міёрская СШ №3‖ 

гуртка ―Арганаўты мінулага‖                              № 6 (42) 2014    

У музеі настаўнікі-дэфектолагі 

На выставе 6 А клас 
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Адкрыццѐ выставы, прысвечанай 500-

годдзю Мѐраў, выклікала цікавасць у 

наведвальнікаў. Як заўсѐды, першымі пачалі 

прыходзіць вучні нашай школы. Нягледзячы на 

тое, што адбываўся канец навучальнага года і 

школьнае жыццѐ было насычанае, нашу выставу 

наведалі 11-я, 8-я, 6-я класы. Кіраўнік музея 

Ермалѐнак В.А. апавядаў аб узнікненні першага 

паселішча старажытных людзей на тэрыторыі 

сучаснага горада, а гэта адбылося не менш чым 

пяць тысяч год таму. Аб гэтым нам пераканаўча 

сведчаць прылады працы з крэмню і каменю, 

знойдз еныя на берагах возера і ракі Мѐрыцы. 

Вітольд Антонавіч апавядаў аб цяжкім і 

складаным пошуку архіўных дакументаў, дзе 

згадваюцца Мѐры. Рэчы, шматлікія фотаздымкі 

дазволілі вучням яскрава ўявіць гісторыю і 

развіццѐ нашага населенага пункта ад 

старажытнасці да сучаснасці. 

Адным з важных умоў выдатных адзнак па 

гісторыі Беларусі на экзамене з’яўляецца веданне 

гісторыі свайго краю. Вось чаму заўсѐды перад 

экзаменамі мы праводзім кансультацыі ў музеі з 

мэтай паглыбіць і канкрэтызаваць веды вучняў, 

выклікаць у іх большае замілаванне і любоў да 

сваѐй Радзімы. Вось і сѐлета дзевяцікласнікі перад 

экзаменамі наведалі гістарычны музей, дзе 

даведаліся амаль па кожным з пытанняў, 

уключаных у білеты, і звесткі па гісторыі 

Мѐршчыны. Асабліва шмат цікавых артэфактаў па 

тэмах ―Гісторыя першабытнага грамадства‖, ―Наш 

край у 18-м стагоддзі‖, ―Гісторыя Дзісны‖, 

―Першая сусветная вайна‖ і інш. Гістарычныя 

карты па гісторыі нашай мясцовасці, шматлікі 

рэчы, схемы, малюнкі будуць садзейнічаць больш 

трываламу замацаванню ведаў дзяцей. 

Падчас правядзення школьных летніх 

лагераў адпачынку дзеці часта наведваюць нашы 

музеі. Так, і гэтым летам да нас прыходзілі дзеці 

не толькі з лагера ―Зорная краіна‖ з нашай школы, 

але і атрады з лагера ―Сонейка‖ СШ №2 г. Мѐры. 

Падчас экскурсій, якія праводзіліся як у музеі 

кнігі і друку, так і ў гістарычным музеі, дзеці 

знаѐміліся з найбольш цікавымі экспанатамі 

музеяў, вучыліся вызначаць і датаваць час 

этнаграфічных рэчаў, а таксама іх прызначэнне. 

Напрыканцы праводзілася віктарына, у якой 

наведвальнікі павінны былі паказаць свае веды, 

атрыманыя пад час правядзення экскурсіі. 

Пераможцаў як заўсѐды чакалі прызы. Экскурсіі 

праводзілі кіраўнік музеяў Ермалѐнак В.А. і 

захавальніца фондаў Ермалѐнак М. Г. 

 
 

У музеі сястра-законніца.  

Арсоба Валя закончыла нашу школу ў 1991 

годзе. З дзяцінства ў яе было памкненне пасля 

школы пайсці ў манашкі. І Гасподзь Бог даў ѐй 

такое пакліканне. Пасля заканчэння навіцыяту яна 

стала сястрой законнай, закончыла філію 

Варшаўскага ўніверсітэта. Зараз сястра Валянціна 

займаецца навучаннем дзяцей рэлігіі, 

падрыхтоўкай іх да першай споведзі ў Полацку. 

Падчас наведвання нашай школы яна пабывала ў 

музеі кнігі і друку, дзе яе асабліва зацікавіла 

У музеі лагер “Сонейка” СШ №2 

Кансультацыя для 9 Б класа 
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духоўная літаратура. Сястра Валянціна паабяцала 

падараваць для нашага музея некаторыя выданні, і 

сваѐ абяцанне яна выканала.  Для раздзела 

―Часопісы‖ мы атрымалі тры тамы падшыўкі 

часопіса на польскай мове ―Весткі Віленскай 

архідыяцэзіі‖ за 

1927, 1928, 1931 

гады. Часопіс 

выходзіў адзін раз 

у два месяцы. У 

ім ѐсць звесткі і 

па нашай 

мясцовасці. 

Асабліва важна 

ўдакладніць 

звесткі аб 

святарах, якія 

мянялі сваѐ месца 

служэння Богу, аб ксяндзу Бародзічу, аб касцѐле ў 

Дзісне і інш. Гэтае выданне захоўвалася раней у 

святара з Новага Пагосту Інгелевіча. У падарунак 

мы атрымалі і копіі часопісаў за 1932 год 

―Хрысціянская Думка‖ і дадатак да  іх – часопіс 

для дзяцей ―Зорка‖. 

 

 

У МУЗЕІ –КАРЭСПАНДЭНТЫ. 

 

Нашы музеі, дзякуючы сваім змястоўным 

зборам, заўсѐды прыцягваюць увагу журналістаў 

не толькі мясцовай, але абласной і 

рэспубліканскай прэсы. Вось і ў чэрвені ў музей 

кнігі і друку завіталі карэспандэнты з ―Народнай 

газеты‖.  Гасцей зацікавілі як гісторыя стварэння 

музея, так і пошук цікавых экспанатаў. Кіраўнік 

музея Ермалѐнак В.А. азнаѐміў журналістаў з 

гісторыяй пошуку экспанатаў музея, мэтай яго 

стварэння, а таксама з асноўнымі раздзеламі 

экспазіцыі. У будучым карэспандэнты абяцалі 

завітаць яшчэ, каб напісаць больш грунтоўны 

артыкул аб экспазіцыі нашых музеяў. 

 

 

У музеі—тэлебачанне. 

 

Нашы музеі не аднойчы былі пляцоўкай 

для стварэння 

перадач і фільмаў 

беларускім 

тэлебачаннем. 

Так, у чэрвені да 

нас завітала 

Віцебскае 

тэлебачанне з 

мэтай зрабіць 

тэлеперадачу 

―Вызваленне 

Мѐршчыны‖. Гэта 

перадача з серыі 

―Дарогамі вайны‖ 

здымалася ў 

кожным раѐне 

Віцебскай 

вобласці. Рэжысѐр 

перадачы 

Кузняцова Наталля 

Віктараўна 

спынілася на 

нашым музеі таму, 

што багатая 

экспазіцыя двух 

раздзелаў музея 

дазваляе добра 

адлюстраваць 

падзеі Вялікай Айчы ннай вайны ў нашым краі. 

Падчас запісу тэлеперадачы кіраўнік гістарычнага 

музея даў кароткую характарыстыку падзей 

другой сусветнай вайны і вызвалення нашага 

краю ад фашыстаў.  
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Падарункі сяброў музея.  

Вучаніца 5-га ―Б‖ класа Вайсковіч Дамініка 

не толькі старанна рыхтавалася да ўрокаў і 

паспяхова 

займалася па 

гісторыі, але і 

праяўляла 

цікавасць да 

гэтага прадмета 

–  шукала і 

знаходзіла 

манеты і іншыя 

гістарычныя 

рэчы.  

Напрыканцы 

года Дамініка і 

яе маці Анна 

Станіславаўна 

знайшлі ў Шаркаўшчынскім музеі шмат 

экспанатаў для будучага музея этнаграфіі, якія 

вырашылі і падараваць нашаму музею. А гэта і 

вітушкі для нітак, начоўка, таўкач для ступы, 

драўляны шуфлік для зерня, прасніца для 

прывязвання кудзелі з лѐну або воўны, шматлікія 

капылы для вырабу ботаў. Усе рэчы былі старанна 

вычышчаны і таму адразу могуць без рэстаўрацыі 

заняць сваѐ месца ў экспазіцыі. Нягледзячы на 

тое, што падобныя экспанаты ў нас ўжо былі, 

новыя знаходкі маюць сваю адметнасць, што 

сведчыць аб разнастайных асаблівасцях працы 

кожнага майстра. 

 

 

Падарункі ад Кандратовіча Ігара. 

Сябра гуртка ―Арганаўты мінулага‖, 

студэнт БДУ Кандратовіч Ігар з’яўляецца 

менавіта тым гурткоўцам, для якога дэвіз гуртка 

―Шукаць і знаходзіць, знайсці і захаваць‖ 

з’яўляецца не пустым гукам. На працягу ўсяго 

перыяду заняткаў у гуртку ў школе ѐн актыўна 

займаўся пошукавай дзейнасцю. Не парывае сваю 

дзейнасць і зараз, будучы студэнтам. Наша газета 

неаднойчы друкавала звесткі аб экспанатах, якія 

набываў Ігар за сваю сціплую стыпендыю або 

знаходзіў іх падчас разведак на беразе ракі 

Свіслач. У чарговы раз, паспяхова здаўшы залікі, 

ѐн завітаў да нас у 

музей не з 

пустымі рукамі. 

На гэты раз ѐн 

рабіў разведкі ў 

Лошыцкім парку, 

дзе знайшоў 

кераміку 17 – 18 

стагоддзяў і 

аскепкі старой 

парцэляны. Для 

нумізматычнага 

раздзела ѐн 

падараваў шэраг 

цікавых манет: 50 

лептаў Грэцыі 1964 года, 2 грошы з Аўстрыі 1934 

года, сентымес з Францыі міжваеннага часу, 

пфенігі Германіі, пені Фінляндыі, якая была тады 

ў складзе Расійскай імперыі. Але манеты 

Фінляндыі адрозніваліся ад імперскіх: на іх не 

было надпісаў, а быў толькі двухгаловы арол—

герб царскай Расіі. Для раздзела ―Паштоўкі‖ музея 

кнігі і друку Ігар набыў рэдкую паштоўку, 

надрукаваную ў Маскве ў 1903 годзе на вядомай 

фабрыцы Шэрэра і Набгольца. Цікава, што 

нягледзячы на тое, што ў царскай Расіі не 

шанавалі герояў нацыянальна-вызваленчай 

барацьбы, на паштоўцы ѐсць выява Тадэвуша 

Касцюшкі, кіраўніка паўстання 1794 года за 

незалежнасць Рэчы Паспалітай, якраз супраць 

Расійскай імперыі. Аўтарам літаграфіі быў 

знакаміты польскі мастак—партрэтыст Цітус 
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Малешэўскі. У раздзел ―Баністыка‖ была 

падаравана папяровая купюра – 100 грывен 

Украінскай Народнай Рэспублікі 1918 года. Як 

заўсѐды, Ігар набыў для калекцыі музея шмат 

беларускіх канвертаў са штэмпелем першага дня 

выпуску. 

 

 

Пакунак ад Сяргея Панізніка 

 

Наш выбітны зямляк, паэт і краязнаўца 

перадаў для нашых музеяў ужо шмат 

разнастайных экспанатаў са сваіх багатых збораў. 

У чарговы раз мы атрымалі яшчэ адну важкую 

сумку ад знакамітага земляка са сталіцы.  Адным з 

каштоўных экспанатаў будзе для нас грунтоўнае 

выданне на 

польскай мове 

1957 года 

―Геранім 

Лапацінскі і 

бібліятэка яго імя 

ў Любліне‖. 

Надрукавана яна 

была з нагоды 

пяцідзесяцігадова

га юбілею надання 

гэтай бібліятэцы 

імя Гераніма 

Лапацінскага. Як 

мы ведаем, 

Лапацінскія гербу Любіч былі ўладальнікамі 

нашага Лявонпаля. Геранім Лапацінскі мае 

агульнага продка з нашымі Лапацінскімі. У 

будучым мы плануем надрукаваць аб славутым 

вучоным артыкул у нашай газеце. Мы ведаем, што 

дзядзька паэта, Аляксандр Панізнік, удзельнічаў у 

французскім руху Супраціўлення і прывѐз з 

Францыі брашуру на ўкраінскай мове ―Барацьба 

ўкраінскага народу за волю‖, надрукаваную ў 

Парыжы ў 30-я гады 20-га стагоддзя. У байца 

Супраціўлення з Беларусі быў сябра ўкраінец, 

паплечнік па барацьбе Васіль Паляшчук, які, 

напэўна, і падараваў яму кнігу.  

 У бібліятэку музея трапіць і кніга з 

аўтографам аўтара Міхася Чарняўскага ―Як пошук 

маланкі‖ аб знакамітым змагары супраць 

сталінізму Расціславе Лапіцкім. Таксама былі 

падараваны кнігі з аўтографамі нашаму земляку 

вядомага слонімскага пісьменніка і краязнаўца 

Сяргея Чыгрына ―Альбярцін‖, ―Па слядах Купалы 

і Коласа‖, кнігі ўспамінаў старшыні Таварыства 

Беларускай Культуры ў Літве Хведара Нюнькі і 

успаміны канадскага беларуса Кастуся Акулы 

―Усякая ўсячына‖.  

 У калекцыю ―Часопісы ―мы атрымалі  16 

нумароў ―Філатэліі СССР‖ з 1975 па 1972 год, якія 

стануць добрай дапамогай па вывучэнні марак 

часоў СССР. 

Для нашай 

краязнаўчай 

працы добрым 

падарункам 

з’явіліся 

дасланыя нам 

19 нумароў 

інфармацыйна

га і 

культуралагіч

нага бюлетэня 

―Кантакты і 

дыялогі‖.  

 Для 

раздзела ―Паштоўкі, канверты‖ Сяргей 

Сцяпанавіч падараваў 75 канвертаў, якія прыйшлі 

з розных краін свету, у тым ліку і з Канады, ЗША, 

Чэхаславакіі, што сведчыць аб шырокіх 

літаратурных і грамадскіх сувязях нашага 

земляка. Калекцыя нашага музея папоўнілася і 40 

паштоўкамі, якія былі падараваны нашаму 

земляку з нагоды розных святаў, у тым ліку і 

знакамітымі асобамі. Таксама мы атрымалі і тры 

наборы паштовак з рэпрадукцыямі літоўскіх 

мастакоў І. Кузмінскіса і Р. Гібавічуса, 

архітэктурнымі помнікамі Відьнюса. Некалькі 

паштовак і марак прысвечаны Тарасу Шаўчэнку.  

 Як і ў папярэдніх пакунках, так і на гэты 

раз мы атрымалі шмат разнастайных квіткоў і 

абвестак, уваходных білетаў ў музеі і тэатры, 

талонаў на праезд у розных відах транспарту, 
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картак тэлефанічных, марак, каляндарыкаў не 

толькі Беларусі, але і іншых краін. 

 Шмат цікавых здымкаў і дакументаў 

падараваў наш знакаміты зямляк і для 

гістарычнага музея. Цікавыя лісты і дакументы 

жыхароў Лявонпаля Лесцінай (Станкевіч) Марыі 

Адамаўны з 1943 і 1944 гадоў, а таксама 

шматлікія здымкі з гэтай сям’і 30 – 40-х гадоў 20-

га стагоддзя. Сярод дасланых фатаграфій 

арыгінальны здымак знакамітых пісьменнікаў і 

паэтаў Беларусі, сфатаграфаваных у Доме 

творчасці ―Каралішчавічы‖. Ён трапіў да Сяргея 

Сцяпанавіча ад вядомага на Мѐршчыне 

рабселькора і краязнаўца Віталя Іванавіча 

Высоцкага, які таксама ўдзельнічаў там у 

літаратурнай вучобе. Асабліва вялікая колькасць 

дасланых паэтам ксеракопій і арыгінальных 

здымкаў, якія датычаць яго радаводу і самога 

паэта, што ў будучым нам значна аблегчыць 

працу пры стварэнні літаратурнага музея ў гонар 

нашага земляка. Ад шчырага сэрца дзякуем 

нашаму дарагому Сяргею Сцяпанавічу за 

дасланыя матэрыялы. 

 

 

Кансультацыі 

 

 Да нас у музей часта звяртаюцца ўсе, каму 

патрэбна дапамога ў вывучэнні свайго краю.Так, 

нядаўна да нас звярнулася метадыст аддзела 

культуры райвыканкама Борская Вольга з 

просьбай дапамагчы ў падрыхтоўцы сцэнарыя па 

святкаванню 500-годдзя Мѐраў. Падчас 

кансультацыі былі прапанаваны разнастайныя 

варыянты правядзення святочных 

мерапрыемстваў. Краязнаўца Ермалѐнак В.А. 

правѐў экскурсію па выставе, прысвечанай 500-

годдзю горада, прывѐў шматлікія факты па 

гісторыі і асаблівасцях яго развіцця, распавѐў аб 

славутых людзях, чый лѐс звязаны з гісторыяй 

нашага горада. Для правядзення прэзентацыі 

падчас свята намі была таксама прадстаўлена 

вялікая колькасць фотаздымкаў па гісторыі 

горада. 

 Для правядзення абласнога конкурса на 

лепшага паштовага работніка Цімафеевай 

Святлане спатрэбілася дапамога ў падрыхтоўцы 

аднаго з этапаў конкурса па дзейнасці пошты ў 

гады Вялікай Айчыннай вайны. У гістарычным 

музеі ѐсць шмат матэрыялаў, прысвечаных гэтай 

тэме. Асабліва вялікая калекцыя лістоў з фронту 

нараджэнцаў Мѐршчыны. Падчас кансультацыі 

кіраўнік музея Ермалѐнак В.А падказаў шматлікія 

звесткі па гісторыі пошты ў гады вайны, прывѐў 

факты пра ўдзел нашых землякоў у разнастайных 

бітвах Другой сусветнай вайны. Для стварэння 

інфармацыйнага стэнда былі прадстаўлены 

шматлікія рэліквіі часоў вайны. Цудоўнае 

аздабленне стэнда выканала настаўніца Пацеенак 

Таццяна Міхайлаўна. Гэта садзейнічала поспеху ў 

конкурсе, у якім Цімафеева Света заняла першае 

месца. 

 

Матэрыялы шматлікіх конкурсаў, у якіх 

удзельнічалі нашы гурткоўцы, дзякуючы сваѐй 

грунтоўнасці застаюцца заўсѐды запатрабаванымі 

і не губляюць сваѐй актуальнасці. Так, да нас 

звярнулася стваральнік сайта праваслаўнай 

царквы Мѐрскага благачыння ў інтэрнаце Януш 

Галіна Віктараўна з просьбай дапамагчы 

матэрыяламі па гісторыі царквы Святога Мікалая 

ў Чэрасах. Гэта тэма была грунтоўна распрацавана 

Кандратовічам Ігарам падчас напісання працы 

―Гісторыя вѐскі Чэрасы‖, якая была адзначана 

першым месцам у краіне. Зараз яго даследаванне 

па святыні ў Чэрасах будзе змешчана на сайце, і з 

ім можа пазнаѐміцца значна большая колькасць 

аматараў мінулага нашага краю. 

 

 

 

ЦІКАВЫ ЗДЫМАК. 

  

У фондах музея захаваўся рэдкі здымак пачатку 

20-га стагоддзя, на якім зафіксаваны момант 

устанаўлення крыжоў на галоўным купале 

Новапагосцкай царквы Святога Мікалая. Сам 

храм пабудаваны ў рэтраспектыўна-рускім стылі ў 

1889 г. Пабудова выканана з бутавага каменю і 

цэглы. Пілястры і аркатурны пояс патынкаваныя, 
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пафарбаваныя ў 

белы колер і 

ствараюць 

маляўнічую 

прыгажосць. На 

здымку паказана 

магчымая замена 

крыжоў або іх 

аднаўленне пасля 

якой-небудзь 

буры. Нажаль 

здымак не 

падпісаны, і мы не 

можам зараз удакладніць прозвішчы майстроў, 

якія смела пазіравалі фатографу. Стары здымак 

паказвае, якія былі першапачаткова вокны і купал 

святыні, бо да нашага часу ў знешнім выглядзе 

царквы адбыліся змены. 

 
 

 

95 ГОД  АНТЫБАЛЬШАВІЦКАГА  

ПАЎСТАННЯ  Ў ДЗІСЕНСКА-

БРАСЛАЎСКІХ ПАВЕТАХ. 

  

Савецкая ўлада ўсталявалася ў нашым краі ў другі 

раз пасля таго, як у снежні 1918 года нашу 

мясцовасць пакінулі нямецкія войскі. Не прайшло 

і паўгода, як супраць бальшавікоў выбухнула 

паўстанне.  

 Якія былі яго галоўныя прычыны? 

 Па-першае: увядзенне харчразвѐрсткі, калі 

ў сялян забіралі апошні хлеб.  

 Па-другое: прымусовая мабілізацыя ў 

Чырвоную Армію.  

 Па-трэцяе: самадурства мясцовых органаў 

савецкай ўлады, якія здзяйснялі самавольныя 

рэквізіцыі, рабаўніцтва, расстрэлы без суда і 

следства.  

 Па-чацвѐртае: антырэлігійная палітыка 

новай ўлады, расправа над святарамі, напрыклад, 

жорсткае забойства пратаірэя  Канстанціна 

Жданава, закрыццѐ і рабаўніцтва храмаў, асабліва 

касцѐлаў; забарона званіць нават на Вялікдзень, 

знішчэнне абразоў і г. д.  

 Па-пятае: наяўнасць вялікай колькасці 

дэзерціраў, якія хаваліся ў лясах.  

 Па-шостае: вялікая колькасць насельніцтва, 

асабліва каталіцкага, імкнулася да ўсталявання ў 

нашай мясцовасці польскай улады.  

 Па-сѐмае: набліжэнне да нашай тэрыторыі 

польска-савецкага фронту давала ўпэўненасць аб 

тым, што паўстанцы атрымаюць вайсковую 

дапамогу з боку польскага войска.   

Па-восьмае: распаўсюджваліся чуткі, што калі 

Чырвоная Армія будзе адступаць, то будзе 

скошана нават зялѐная збажына і людзі будуць 

прымусова вывезены ў глыб Расіі. 

 Паўстанне пачалося на свята Божага Цела 

14 чэрвеня 1919 года, калі на фэст у Іказнь 

сабралася шмат вернікаў. Вяскоўцы адгукнуліся 

на заклік мясцовага ксяндза Буклярэвіча і яго 

сястры абараніць ад разбурэння бальшавіцкай 

уладай касцѐлы.  Па закліку святара быў імгненна 

разброены бальшавіцкі атрад на чале з  членам 

Браслаўскага валрэўкома А.Масюціным. Ксѐндз 

прызначаў і першых камандзіраў атрадаў. 

У Міѐрах з такой жа просьбай да людзей 

звярнуўся ксѐндз Грынеўскі. У адказ на заклік 

святароў у вѐсках пачалі фарміравацца атрады 

абароны касцѐлаў. Да іх далучаліся дэзерціры з 

Чырвонай Арміі і толькі што мабілізаваныя. 

Галоўныя сілы паўстанцаў сканцэнтраваліся ў 

раѐне Германавічы—Пагост—Шаркаўшчына—

Ёды—Мѐры—

Чэрасы—Крукі—

Пераброддзе—

Iказнь—Слабодка. 

У кожнай вѐсцы 

зброю ўзялі ад 80 

да 200 чалавек. 

Усяго паўстала да 

3-х тысяч. Людзі 

збіраліся на 

мітынгі, на якіх 

гучалі словы 

абурэння Дзісенскі ваенкам Маляўка  
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паводзінамі новых уладароў, лозунгі: «Далоў 

саветы!», «Смерць камуністам!», «Не—вайне!», 

«Не—мабілізацыі!», «Няхай жыве свабодная 

народная армія!». Акрамя святароў, 

арганізатарамі і кіраўнікамі паўстання былі 

палкоўнік царскай арміі З. Жаба, штабс-капітан 

Нарушэвіч, браты Шаўманы, пан з Новага двара 

Раевіч, прыстаў Парфяновіч і інш. Нягледзячы на 

недахоп узбраення і вайсковых ведаў, паўстанцы 

разграмілі мясцовыя рэвалюцыйныя сілы. 

Найбольш актыўных кіраўнікоў Савецкай улады, 

якія заплямілі сябе 

злачынствамі 

супраць мясцовага 

насельніцтва, 

паўстанцы 

пакаралі смерцю: 

дзісенскага 

старшыню рэўкома 

Маляўку, 

браслаўскага 

ваенкома 

Брылевіча, 

камуністаў Бехера, 

Пугачэўскага, Альхімовіча. Частка была 

арыштавана і чакала вырашэння свайго лѐсу.  

Даведаўшыся пра мяцеж, Віленскі губернскі 

камісар Кішчук звярнуўся да суседніх паветаў за 

дапамогай.  На падаўленне мяцяжу былі 

накіраваны атрады Цішко, Скраба, Дзвінская 

карная рота, 151 рота пад камандаваннем Глотава, 

Браслаўскі і 

Дзісенскі 

рэвалюцыйныя 

атрады. 

Паўстанцы 

мужна змагаліся, 

і гэтых сілаў 

было 

недастаткова. 

Тады з фронту 

былі  выкліканы 

рэгулярныя 

вайсковыя часці 

Чырвонай арміі, 

узброеныя артылерыяй і кулямѐтамі. Сілы сталі 

няроўныя. Ксѐндз Буклярэвіч, каб не дапусціць 

гібелі амаль бяззбройных паўстанцаў, загадаў 

паўстанцам разысціся па хатах або схавацца ў 

лясах. Абяцанае наступленне палякаў для 

падтрымкі паўстанцаў не адбылося. Ксѐндз 

Буклярэвіч таксама хаваўся, але быў выдадзены 

здраднікамі і разам з сястрой расстраляны ва 

ўласнаручна вырытай магіле. Пасля малітвы яго 

апошнія словы былі: ―Сѐння мне, заўтра вам‖. 

У гэтым паўстанні прыняў чынны ўдзел і мой дзед 

Міхал Ермалѐнак. Ён меў добры ваенны вопыт 

удзельніка руска-японскай і Першай сусветнай 

войнаў, зброю, вінтоўку і наган, якія спатрэбіліся 

ў паўстанні. Дзякуючы яго плану, быў разбіты ля 

Пагоста Браслаўскі атрад. Калі паўстанне стала 

цярпець паразу, ѐн быў паранены, пад ім загінуў 

конь. Здавалася, смерці не пазбегнуць. Дзеда 

выратаваў малады хлопец з вѐскі Заполеўшчына 

Цішка Юзэф. Ён падхапіў Міхала на свайго каня, і 

яны здолелі пазбегнуць пагоні. Як узнагароду, 

дзед абяцаў аддаць за свайго выратавальніка 

дачку Марыю. Пашчасціла майму дзеду і тады, 

калі па вѐсцы Жэймяны чырвонаармейцы шукалі 

паўстанцаў. Здрадніка сярод 40 жыхароў не 

знайшлося ніводнага. Усе казалі, што ѐн ляжыць 

хворы на тыф. Цішка Юзэф, калі давѐз параненага 

дадому, сам здолеў прайсці праз лінію фронту і ў 

складзе 8-й 

літоўска-

беларускай 

дывізіі змагацца і 

далей супраць 

бальшавікоў. 

Быў за мужнасць 

узнагароджаны 

польскімі 

ўзнагародамі.  

Мой дзед сваѐ 

слова стрымаў, 

аддаўшы, як і 

абяцаў, сваю 

дачку за Юзэфа. 

Перад вайною дажываў свой век разам з імі ў 

Заполеўшчыне і быў вывезены з іх сям’ѐй у Сібір. 

Адтуль у 1946 годзе іх вывезлі на заходнія землі 

Польшчы, дзе яны і жылі да свайго вечнага 

спачыну. 

Ксёндз М. Буклярэвіч 

Цішка Юзэф 

Ермалёнак Міхал 
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Антыбальшавіцкае паўстанне ў нашым краі не 

было выключэннем, падобныя паўстанні адбыліся 

па ўсѐй Беларусі і паказалі, што беларусы не 

толькі ціхі і пакорлівы народ, але і могуць 

змагацца супраць чужынскай улады. 

В.Ермалёнак. 

 

 
 

УДЗЕЛ НАРАДЖЭНЦАЎ МЁРСКАГА РАЁНА 

Ў БАЯВЫХ ДЗЕЯННЯХ НА ЗАХОДНІХ 

ФРАНТАХ ДРУГОЙ СУСВЕТНАЙ ВАЙНЫ. 

 

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 пакінуў да вайны свае 

сем’і. 

 Акрамя корпуса Андэрса ў меншай ступені 

нашы землякі ваявалі і ў іншых фарміраваннях на 

Захадзе. Некаторыя ўраджэнцы раѐна ваявалі ў 

складзе ваенна-марскіх сіл. Мы ведаем, што 

некаторыя караблі польскага флоту змаглі ў 1939 

годзе прарвацца ў Англію і прынялі ўдзел у 

баявых дзеяннях у складзе ваенна-марскіх сіл 

Вялікабрытаніі. На флот нашы землякі трапілі або 

праз тэрміновую службу, або былі афіцэрамі 

флоту. Найбольш вядомыя з іх тры браты, 

афіцэры-маракі Станкевічы. Іх маці Вікторыя з 

роду Руткевіч паходзіць з маѐнтка Якубова, 

бацька Аляксандр Станкевіч – з Браслаўшчыны. 

Бацька маракоў даслужыўся да чыну палкоўніка 

царскай арміі, пасля 1-ай сусветнай вайны 

ўзначальваў розныя дзяржаўныя пасады ў Дзісне і 

Глыбокім, памѐр у 1920 годзе і пахаваны на 

могілках у Паплавах непадалѐку ад Якубова. 

Сярэдні сын Мамерт (1889–1939 гг.) закончыў 

Марскі кадэцкі корпус у Пецярбургу, служыў на 

браняносцы ―Рурык‖.  Ваенны талент Мамерта 

праявіўся ў час марской бітвы з нямецкім флотам 

у Рыжскім заліве, ѐн быў прызначаны начальнікам 

штабу Балтыйскага флоту ў чыне капітан-

лейтэнанта, прыняў актыўны ўдзел у стварэнні 

марскога флоту незалежнай Рэчы Паспалітай. 

Перад вайной Мамерт Станкевіч быў капітанам 

першага акіянскага лайнера ―Пілсудзкі‖ ў 

даваеннай Польшчы, які быў пабудаваны ў 1935 

годзе ў Італіі пад яго наглядам. Карабель у 

пачатку вайны здолеў прарвацца ў Англію. Але 

праз некалькі месяцаў, падчас руху марскога 

канвою ў Аўстралію, быў атакаваны нямецкай 

падводнай лодкай і патануў. Капітан карабля 

Мамерт Станкевіч кіраваў выратаваннем людзей і 

экіпажа, апошні 

пакінуў карабель, 

месца ў лодках не 

хапіла, ѐн 

апынуўся ў 

ледзяной вадзе, 

памѐр ад 

пераахалоджванн

я.  

 Яго брат 

Раман Станкевіч 

нарадзіўся ў 

Якубове ў 1898 

годзе. Вучыўся 

спачатку ў 

Пскоўскім, потым у Пецярбургскім марскім 

кадэцкім корпусе, у гады першай сусветнай вайны 

служыў мічманам на мінным тральшчыку Т-15. 

Арыштаваны бальшавікамі, здолеў уцячы ў 

Польшчу. Уступіў у шэрагі польскага войска, у 

толькі што створаны марскі батальѐн. Польскім 

урадам быў накіраваны для вучобы спачатку ў 

Вялікабрытанію, потым у Парыжскую марскую 

школу. У міжваеннай Польшчы ѐн працаваў 

выкладчыкам ў марской школе, быў адным з 

арганізатараў Пінскай ваеннай флатыліі, быў 

камандзірам карабля ―Генерал Сасноўскі‖, 

камандзірам тарпеданосца ―Кракавяк‖. З 1935 

года Раман Станкевіч быў капітанам 

флагманскага тарпеданосца ―Бліскавіца‖ і 

камандаваў дывізіѐнам караблѐў. Перад пачаткам 

Станкевіч Мамерт і яго лайнер “Пілсудзкі” 

Раман Станкевіч 
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вайны згодна з планам ―Пекін‖ пад 

камандаваннем Рамана Станкевіча яго дывізіѐн 

прарваўся ў Вялікабрытанію. Наш зямляк мужна 

ваяваў у складзе англійскага ваеннага флоту, быў 

прызначаны камандзірам мінаносца ―Мэдок‖. Ён  

загінуў роўна праз год пасля смерці брата – 26 

лістапада 1940 года. Яго карабель у праліве Ла-

Манш быў тарпедаваны нямецкай падводнай 

лодкі і патануў.   

Нашы землякі ваявалі і ў складзе ваенна-

паветраных сіл на Захадзе, прымалі ўдзел у 

абароне паветранай прасторы над Англіяй. 

 Яскравы прыклад — лѐс Генрыка 

Кузіновіча, маладога хлопца з горада Дзісны. У 

1940 годзе ѐн, будучы яшчэ навучэнцам 

Дзісенскай школы, трапіў пад нагляд агентаў 

НКУС за смелыя палітычныя спрэчкі на ўроках. 

Быў арыштаваны і вывезены ў Табольск. Там 

рэпрэсаваных раскідалі па фабрыках і калгасах. 

Ён назваўся электрыкам. Яму далі электраматор 

на рамонт. Разабраў, а калі складаў, то засталіся 

дробныя часткі, якіх не мог нідзе прыстасаваць. 

Наглядчык пабіў яго і прагнаў з працы. Доўга не 

меў сталага занятку. Стаў прыбіральшчыкам, што 

дазволіла яму мець вольны час пасля работы. Калі 

ж пачуў пра армію Андэрса, вырашыў самастойна 

дабрацца да яе. Выехаў у сакавіку 1942 года, 

дабіраўся таварнякамі. Да таго ж меў многа 

клопату з гімназічным плашчом з блішчастымі 

гузікамі. На станцыях яго замыкалі ў нейкія 

каморы, уцякаў з плашчом пад пахай. Прайшло 

некалькі тыдняў. Ежу або краў, або жабраваў. 

Трапіў у армію Андэрса аж ва Ўзбекістане.  

Але частка гэтая была ўжо ўкамплектаваная 

ахвотнікамі. Пераадолець новую перашкоду 

дапамагла пані Бучынская, вывезеная з Дзісны. 

Тут яна займала нейкую пасаду ў дапаможнай 

службе жанчын. Яна найперш загадала вымыцца і 

спаліць падранае ўбранне. На другі дзень хлопца 

прынялі ў армію, і ѐн атрымаў зялѐны 

трэніровачны касцюм пехацінца. Па прыбыцці ў 

Палестыну пачаліся палявыя заняткі, вучыліся 

наступаць. Размаўляючы па-польску, можна было 

прайсці ўсю Палестыну. Генрык падаў просьбу 

служыць у авіяцыі. Атрымаў загад ехаць у Англію 

разам з дзісенскім калегам Мікалаем Камянецкім. 

Плылі марской дарогай вакол Афрыкі, да Рыо-дэ-

Жанейра, падалей ад поля ваенных дзеянняў. 

Служыў у авіяцыі на бамбардзіроўшчыку 

стралком. 

 У ваенна-паветраных сілах Англіі ваяваў 

яшчэ адзін выпускнік Дзісенскай гімназіі – 

Вітольд Рэцінгер. Пасля заканчэння гімназіі ў 

1937 годзе ѐн паступіў у афіцэрскую школу 

лѐтчыкаў. Неаднойчы ўдзельнічаў у паветраных 

баях з фашысцкімі лѐтчыкамі. Узнагароджаны 

шматлікімі ўзнагародамі, яму прысвоена званне 

палкоўніка авіяцыі. Мужна змагаўся ў небе Англіі 

і ўраджэнец Браслаўшчыны Ян Кляновіч, які 

таксама атрымаў афіцэрскі чын, а яго баявая 

дзейнасць адзначана вышэйшымі ўзнагародамі 

Вялікабрытаніі. Пры абароне паветранай 

прасторы Вялікабрытаніі загінулі стралок Папкоў 

Юрый і капрал Янчэўскі Леапольд з Дзісны. 

Нараджэнцы раѐна ваявалі і ў складзе польскай 

арміі ў Францыі. У 1940 годзе загінуў пры 

абароне горада Тур маѐр Леўша Баляслаў. 

 Змагаліся супраць фашыстаў нашы землякі 

і ў складзе першай асобнай парашутнай брыгады, 

якая была створана ў 1942 годзе. Яе салдаты 

вызвалялі Францыю і Галандыю, грамілі 

фашыстаў у Германіі. Шмат нараджэнцаў нашага 

раѐна ваявалі і ў складзе 1-й польскай танкавай 

брыгады. Асаблівыя страты брыгада панесла пры 

вызваленні Францыі, Бельгіі, Галандыі. Пры 

ўзяцці горада Лан-Жумо загінуў Рачыцкі 

Напалеон з Дзісны, Скур’ят Уладзіслаў з в. 

Баравікі, пры фарсіраванні канала Аксель у 

Галандыі—Рудак Мікалай з Забалоцця.  

 Ваявалі нашы землякі і ў ваенных аддзелах 

Вялікабрытаніі ў ахове ваенных аб’ектаў, 

зенітных часцях. Многія загінулі падчас 

бамбардзіроўкі нямецкай авіяцыяй гарадоў Англіі. 

Такім чынам, мужнасць і гераізм нашых землякоў 

і на Заходніх франтах наблізілі перамогу над 

фашызмам. 

В.А. Ермалѐнак 
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