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НАШЫ НАВІНЫ. 

ЭКСКУРСІЯ ДЛЯ ВЕТЭРАНАЎ 

Лета—гарачая пара як для краязнаўцаў, 

так і для музейшчыкаў,  бо больш 

адпачываючых, значыць і больш жадаючых 

наведаць музеі. Так, напрыканцы ліпеня нашы 

музеі наведала вялікая група ветэранаў завода 

―Шкловалакно‖з Полацка. Як заўсѐды, 

экскурсанты былі падзелены для зручнасці 

правядзення экскурсій на дзве групы па 25 

чалавек у кожнай. Для кожнай з іх праводзілі 

экскурсіі кіраўнік музея Ермалѐнак В.А.і 

захавальніца музейных фондаў Ермалѐнак М.Г. 

Нягледзячы на далѐкую ад гісторыі прафесію, 

ветэраны з Полацка з цікавасцю слухалі 

экскурсаводаў, задавалі шматлікія пытанні па 

гісторыі тых або іншых рэчаў.  Асабліва 

зацікавіліся госці этнаграфічным музеем 

―Сялянская хата‖. Нягледзячы на сталы ўзрост, 

большасць экскурсантаў не ведала самых 

простых сялянскіх рэчаў: мянташкі, прылады 

працы для апрацоўкі лѐну, лапаты для крыцця 

страхі з саломы і г.д. У гістарычным музеі госці 

з цікавасцю пазнаѐміліся з яго рарытэтамі, 

гісторыяй Мѐршчыны. У музеі кнігі і друку былі 

здзіўлены багаццем калекцый кніг і іншай 

друкаванай прадукцыі. Большасць экскурсантаў 

аднадушна выказала меркаванне, што зборы 

нашага музея па разнастайнасці пераўзыходзяць 

экспазіцыю Полацкага музея кнігадрукавання, 

дзе асноўныя рарытэты з’яўляюцца звычайнымі 

муляжамі.  

ЭКСКУРСІЯ ДЛЯ ГАСЦЕЙ З ФРАНЦЫІ і 

ЗША 

Шмат нашых землякоў раз’ехалася ў 

пошуках лепшай долі па ўсім свеце, але не ўсе з 

іх забыліся пра сваю радзіму. Наадварот, 

менавіта за мяжой у іх праяўляецца не толькі 

туга па родным краі, але і жаданне больш 

даведацца пра яго гісторыю.  І нашы школьныя 

музеі дапамагаюць цікаўным спазнаць таямніцы 

мінулага. Так, наш зямляк Аляксееў Сяргей з 

Чыкага са сваім сынам Раманам, сястрой 

  МЁРСКАЯ ДАЎНІНА 
   Выданне рады музеяў ДУА ―Міёрская СШ №3‖ 
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Зарудніцкай Таццянай і жыхаркай з 

французскага горада Нант пабывалі ў нашых 

трох музеях. Кіраўнік музея Ермалѐнак В.А. 

падчас экскурсій азнаѐміў гасцей са зместам 

экспазіцый і адметнасцю нашай гісторыі. 

Асаблівая ўвага была звернута на постаці нашых 

знакамітых землякоў. Гасцям было цікава 

даведацца, што вучань Мѐрскай СШ №1 

Самсонаў у ЗША стаў вучоным у галіне 

інфарматыкі, быў стваральнікам падручніка па 

праграме POWER POINT. Асабліва ўразіў 

гасцей жыццѐвы лѐс паўстанца і скульптара з 

Забалоцця Генрыка Дмахоўскага, яго дзейнасць 

як скульптара і ў Францыі і ў ЗША. Не засталіся 

раўнадушнымі наведвальнікі і да экспазіцыі 

музея ―Сялянская хатка‖. Іх зацікавілі 

разнастайныя прадметы быту нашых продкаў у 

мінулыя часы. Асабліва здзівіў іх выраб адзення 

з лѐну, майстэрства жанчын, дзякуючы руплівай 

працы якіх з грубай расліны ўтвараліся 

сапраўдныя шэдэўры.  

ЭКСКУРСІЯ ДЛЯ ГАСЦЕЙ З 

МІНСКА. 

У ліпені да нас завіталі кіраўнікі 

выдавецтва ―Медысонт‖, рэдактар газеты 

―Турызм і адпачынак‖ Лілія Кобзік. Госці з 

цікавасцю азнаѐміліся з трыма нашымі музеямі. 

У гістарычным музеі экскурсію праводзіў 

кіраўнік музея Ермалѐнак В. А .На працягу двух 

з паловай гадзін Ермалѐнак Вітаўт знаѐміў 

гасцей з экспазіцыяй, найбольш цікавымі 

экспанатамі і гісторыяй іх паходжання і пошуку. 

Мінчане былі ўражаны гісторыяй адкрыцця 

грунтовага могільніка ў Казлоўцах, знаходкамі 

скарба польскіх манет у 1984 годзе ў Мѐрах, 

дзенарыя Максіміліяна ў Рыкунах і іншых 

рарытэтаў. Падчас экскурсіі кіраўнік музея 

апавядаў аб пошукавай дзейнасці гурткоўцаў і 

аб даследчай дзейнасці музея па пошуках і 

захаванні гістарычнай спадчыны. Госці былі 

ўражаны аповедам пра удзельнікаў вайны з 

фашыстамі ў арміі Андэрса, воінаў землякоў, 

якія змагаліся на розных франтах Другой 

сусветнай вайны. У музеі кнігі і друку экскурсію 

праводзіла захавальніца фондаў музеяў Марыя 

Ермалѐнак. Госці перш за ўсѐ зацікавіліся 

дызайнам старадрукаў, як спецыялістаў іх 

цікавіла разнастайнасць друкаванай прадукцыі. 

У этнаграфічным музеі кіраўнік музея распавѐў 

аб гісторыі будаўніцтва ―Сялянскай хаты‖ і 

найбольш цікавых экспанатах інтэр’ера і 

панадворка сядзібы.  

У МУЗЕІ–ВЫПУСКНІКІ 1965 ГОДА. 

Пад час сустрэчы выпускнікоў, якія 50 

год таму закончылі СШ№ 1, па прапанове 

арганізатара сустрэчы Смерцевай Алы 

Пятроўны было вырашана наведаць музеі нашай 

школы, каб лепш даведацца аб мінулым 

Мѐршчыны. Для былых ыпускнікоў былі 

праведзены экскурсіі па трох музеях.  У 

гістарычным музеі іх праводзіў Ермалѐнак В.А., 

у музеі кнігі і друку Ермалѐнак М.Г. У 

гістарычным музеі гасцям было цікава 

даведацца аб старадаўняй гісторыі Мѐршчыны, 

нашых знакамітых земляках. Прыемна было 

былым вучням даведацца,што ў нашым музеі 

захоўваецца памяць пра іх настаўнікаў: 

Капітанава Аляксандра Іосіфавіча, Васілевіч 

Розу Ціханаўну, Латышава Міхаіла Іосіфавіча, 

Барынава Анатоля Пятровіча і інш. Асабліва 

даспадобы былым выпускнікам было пабываць 

у этнаграфічным музеі. Хоць наведвальнікі былі 
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ўжо і людзі сталага ўзросту, памяталі многія з 

прадметаў ужытку мінулага, але і шмат рэчаў 

яны пабачылі ўпершыню. На развітанне 

выхаванцы абяцалі дапамагчы пошукам 

экспанатаў. І слова сваѐ стрымалі. Так, былая 

настаўніца матэматыкі Алена Пятроўна 

Ладысева перадала для музея адукацыі 

лагарыфмічныя лінейкі, якія зараз сапраўды 

сталі рарытэтам, а таксама трафарэты з тэкстам 

геаметрычных формулаў і чарцяжоў. У 

мінулым, калі не было камп’ютараў і сканэраў, 

гэтыя простыя вынаходніцтвы значна аблягчалі 

працу настаўніка матэматыкі. Таксама наведніца 

падаравала і стары калькулятар, а для 

этнаграфічнага музея старадаўні ліхтар. 

У музеі госці з Германіі. 

Наша зямлячка, а зараз жыхарка Германіі 

Шабуцкая Вільгельміна разам са сваім мужам 

Рупелем Аляксандрам наведалі новы музей 

―Сялянскую хату‖. Кіраўнік музея Ермалѐнак 

Вітаўт падрабязна апавядаў аб гісторыі 

станаўлення музея, гісторыі старой сялянскай 

хаты, якая была перавезена для музея, 

цяжкасцях у будаўніцтве. Падчас знаѐмства з 

экспазіцыяй, для Вільгельміны многія сялянскія 

рэчы былі знаѐмы, бо яе дзяціства прайшло ў 

вѐсцы Калганова Мѐрскага раѐна.  Але яна з 

цікавасцю ўзгадавала і жорны, якія былі ў іх 

хаце, пранікі для паласкання бялізны, прылады 

для апрацоўкі лѐну. Але шмат прадметаў 

мінулых гадоў былі ўжо незразумелы гасцям. 

Таму кіраўнік музея тлумачыў прызначэнне 

мянташкі і крукоў для віцця вяровак, або 

назначэнне сукала і матавілаў. Здзівілі 

наведвальнікаў і мастацкія вырабы простых 

сялян, якія ўпрыгожвалі сцены пакояў. 

У МУЗЕЯХ—ВЕТЭРАНЫ-МАРАКІ 

Пасля вечарыны ў гонар юбілею Героя 

Савецкага Саюза Ягора Андрэевіча Томкі 

ветэраны ваенна-марскога флоту вырашылі 

наведаць гістарычны музей нашай школы, каб 

азнаѐміцца з яго экспазіцыяй, дзе таксама 

захоўваецца памяць пра героя. Кіраўнік музея 

Ермалѐнак В.А. праз экспанаты музея пазнаѐміў 

ветэранаў-маракоў з адметнасцямі гісторыі, 

славутымі людзьмі Мѐршчыны. Асаблівую 

ўвагу кіраўнік музея засяродзіў на асабістых 

рэчах Ягора Андрэевіча, якія падараваў музею 

ѐн сам, а таксама яго маці і сястра Нона 

Андрэеўна Саркісян. Хаця і бракавала часу, 

маракі-ветэраны выказалі жаданне азнаѐміцца і з 

экспазіцыяй этнаграфічнага музея. Большасць 

ветэранаў паходзіла з вѐскі, і таму ім было 

цікава ўзгадаць прадметы, якімі яны карысталіся 

ў маленстве—граблі, серп, каса, збаны, ступа—

тое, што для сучасных дзяцей ужо незразумелая 

часам экзотыка, а для іх было калісьці 

рэчаіснасцю. Словы шчырай падзякі за 

стварэнне падобнага музея прагучалі з вуснаў 

ветэранаў.  

ЭКСКУРСІЯ ДЛЯ ГАСЦЕЙ З МАСКВЫ. 

Наталля Наркевіч (Кудрашова), якая 

скончыла нашу школу дваццаць год таму, а 

зараз жыве і працуе ў Маскве, наведала разам з 

мужам нашы музеі, бо за час, які прайшоў пасля 

заканчэння школы, у нас з’явіліся тры новых 

музеі. У этнаграфічным музеі гасцям асабліва 

спадабаліся вырабы з лѐну і воўны, прадметы 

ткацтва, вышыўкі, інтэр’ер пакояў.  Наталля 

ўзгадвала, што раней у яе бабулі было шмат 

этнаграфічных рэчаў, але не ўсе яны захаваліся. 

У музеі кнігі і друку сужэнцаў зацікавілі 

старадаўнія выданні і раздзел ―Філуменія‖. У 

гістарычным музеі наведвальнікаў здзівіла 

багацце і разнастайнасць экспанатаў. Уразілі іх і 

ўнікальныя экспанаты з выставы ―Першая 

сусветная вайна‖. Падчас аповеду аб нашых 

земляках, удзельніках вайны Наталля ўзгадала, 

што яе дзед быў удзельнікам вайны 1939 года, 
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трапіў у нямецкі палон, але вярнуўся жывым. 

Госця абяцала перадаць копіі дзедавых здымкаў 

у музей. 

 

У МУЗЕІ–ВУЧНІ ЛАГЕРА АДПАЧЫНКУ 

СШ №.2 

 

 

У МУЗЕІ–КАРЭСПАНДЭНТ 

У чарговы раз да нас у музей завітала 

карэспандэнт–фрылансер з Глыбокага Таццяна 

Соткіна. Яе мэтай было азнаямленне з 

краязнаўчай дзейнасцю кіраўніка музея 

Ермалѐнка В.А. 

Падчас 

сустрэчы 

краязнаўца 

распавѐў аб 

тым, як і калі 

з’явілася 

цікавасць да 

вывучэння 

роднай зямлі, 

пошукавай 

дзейнасці ў 

студэнцкія 

гады, мэтах і 

напрамках 

дзейнасці 

гуртка 

―Арганаўты 

мінулага‖, аб сваѐй пошукавай дзейнасці ў 

студэнцкія гады,мэтах і напрамках працы гуртка 

―Арганаўты мінулага‖. Падчас экскурсіі па 

гістарычным музеі Вітаўт Ермалѐнак апавядаў 

карэспандэнтцы пра гісторыю стварэння музея, 

яго канцэпцыю і асноўныя навукова –

дапаможныя фонды, найбольш цікавыя 

экспанаты, якіх шмат у экспазіцыі музея. 

Асабліва зацікавіла госцю стварэнне 

этнаграфічнага музея ―Сялянская хата‖. 

Карэспандэнт была здзіўлена вялікай колькасцю 

аўтэнтычных рэчаў, багатай калекцыяй 

вышыванак і саматканых рэчаў, майстэрствам 

нашых продкаў. 

 

У пошуках радаводу. 

У чарговы раз да нас у музей звярнуліся з 

просьбай аб дапамозе ў складанні ўласнага 

радаводу. На гэты раз да нас звярнулася 

Вікторыя Данусевіч (Савіна) з Краснаярска, якая 

прыехала ў госці да сваѐй маці ў Мѐры. Яе маці 

паходзіць з роду Туронкаў. Гэта падштурхнула 

нас да думкі аб іх сваяцтве са знакамітым 

дзеячом беларускага нацыянальна-вызваленчага 

руху 20-х гадоў ХХ стагоддзя Баляславам 

Туронкам і вядомым у Польшчы і Беларусі 

гісторыкам і публіцыстам, яго сынам Юрыем 

Туронкам. Дзякуючы нарысу Туронка аб сваім 

бацьку нам удалося прасачыць, што ў сібірачкі і 

нашых знакамітых землякоў сапраўды быў 

агульны продак Сцяпан 1824 нараджэння. У яго 

было шэсць сыноў, і ад Казіміра паходзіць маці 

Вікторыі, а ад яго брата паходзіць Баляслаў. 

.  
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ЮБІЛЕЙ ГЕРОЯ 

За два кіламетры на паўднѐвы захад ад 

вѐскі Клѐтаў Двор,у вѐсцы Лявонаўцы,ў 1935 

годзе нарадзіўся 

Герой Савецкага 

Саюза Томка Ягор 

Андрэевіч. У 1953 

годзе ѐн скончыў 

Міѐрскую сярэднюю 

школу, паступіў у 

Вышэйшае ваенна-

марское вучылішча ў 

Архангельску, а 

пазней скончыў 

ваенна-марскую 

акадэмію імя Жукава ў Ленінградзе. Наш зямляк 

аддаў марской службе трыццаць год, з іх восем 

год знаходзіўся пад вадой. Я.А.Томка 

ўдзельнічаў у групавым паходзе падводных 

лодак пад ільдамі Паўночнага Полюса ў якасці 

камандзіра атамнай лодкі. Падчас паходу, 

дзякуючы яго асабістым ведам, мужнасці і 

вопыту, была выратавана падлодка, якая трапіла 

ў аварыю, застаўся ў жывых і яе экіпаж. Званне 

Героя Савецкага Саюза Ягору Андрэевічу Томку 

прысвоена 4 лістапада 1978 г., а ў 1981 годзе 

яму прысвоілі званне віцэ-адмірала. Я.А.Томка 

ўзначальваў Ленінградскае Вышэйшае ваеннае 

вучылішча падводнага плавання, жыў ў Санкт-

Пецярбургу, працаваў пасля адстаўкі ў 

праектным інстытуце. Памѐр у 2008 годзе. У г. 

Мѐры у гонар героя названа новая вуліца.  

На месцы былой хаты, дзе нарадзіўся герой-

падводнік і дзе прайшлі яго дзіцячыя гады, 

стаіць як помнік старое дрэва. 

 

ГЕРОІ НЕ ПАМІРАЮЦЬ-ПАКУЛЬ АБ ІХ 

ПАМЯТАЮЦЬ 

З нагоды 80-й гадавіны з дня нараджэння 

Героя Савецкага Саюза, нашага земляка, віцэ-

адмірала, камандзіра дывізіі атамных падводных 

лодак Паўночнага флоту Томкі Ягора 

Андрэевіча ў Мѐрскай раѐннай дзіцячай 

бібліятэцы адбылася ўрачыстая вечарына. На ѐй 

прысутнічалі госці–ветэраны-маракі, 

грамадскасць раѐна. Вядучыя ўрачыстасці—

кіраўнік раѐннай арганізацыі БРСМ Вікторыя 

Пяткевіч і галоўны спецыяліст аддзела 

ідэалагічнай работы і па справах моладзі 

райвыканкама Наталля Пяткевіч—пазнаѐмілі 

прысутных з біяграфіяй Героя. Падчас сустрэчы 

гучалі запісаныя ўспаміны аднакласніцы Ягора 

Томкі Эмы Пятроўскай, яго сястры Ноны 

Андрэеўны Томка (Саркісян). Старшыня 

раѐннай ветэранскай арганізацыі Часлаў Кашкур 

нагадаў аб аднакласніках будучага марака-

падводніка. Старшыня Віцебскай абласной 

арганізацыі Беларускага саюза ваенных маракоў 

капітан 1-га рангу Анатоль Кавалѐў, які 

паўстагоддзя таму назад служыў разам з нашым 

земляком. У сваім выступленні ѐн расказаў пра 

ўдзел Ягора Томкі ў ліквідацыі аварыі на 

атамнай падводнай лодцы К-27. Ужо тады 

праявіліся ў нашага земляка якасці камандзіра, 

які ва ўмовах надзвычайнай сітуацыі здольны 

ратаваць сваіх падначаленых, не губляючы 

моцы духу і самадысцыпліны. Ветэран-

падводнік падзякаваў раѐнным уладам і 

грамадскасці за ўшанаванне памяці аб сваім 

герою-земляку. Старшы мічман Уладзімір 

Шкулаў прыехаў на радзіму свайго былога 

камандзіра разам з жонкай. Ён шмат год служыў 

пад кіраўніцтвам нашага земляка і запомніў не 

толькі яго строгасць, патрабавальнасць да 

падначаленых, але і яго дабрыню, падтрымку, 

спагаду, амаль бацькоўскі клопат. Мічман Іван 

Васілевіч, які таксама служыў пад 

камандаваннем віцэ-адмірала, таксама узгадваў 

не толькі пра яго камандзірскія, але і годныя 

чалавечыя якасці. Стваральнік гістарычнага 

музея Вітаўт Ермалѐнак апавядаў аб экспазіцыі 
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музея, дзе беражліва захоўваюцца рэліквіі, 

звязаныя з жыццѐм і дзейнасцю нашага 

земляка—Героя Савецкага Саюза. Краязнаўца 

падкрэсліў, што такія якасці Героя, як мужнасць, 

вытрыманасць, імкненне да ведаў, 

самадысцыпліна,--гэта неабходныя якасці для 

чалавека не толькі ў мінулых пакаленнях, але і 

для сѐнняшніх школьнікаў, каб годна пражыць 

жыццѐ і ў наш час. Ветэран педагагічнай працы 

Алена Хаткевіч, якая была ў мінулым 

арганізатарам па выхаваўчай працы ў СШ №1 

райцэнтра, апавядала, як запрашала ў школу 

Героя для сустрэчы са школьнікамі, калі ѐн 

прыязджаў да сваѐй маці на пабыўку. Такія 

сустрэчы мелі вялікі ўплыў на фарміраванне 

светапогляду вучняў. Намеснік старшыні 

райвыканкама Таццяна Алегаўна, 

падсумоўваючы вынікі вечарыны, падкрэсліла 

важнасць захавання памяці пра Героя для 

маладога пакалення, якое павінна вучыцца ў яго 

мужна пераносіць любыя перашкоды ў жыцці. 

КРАЯЗНАЎЧЫ ПАХОД.  

Лета для краязнаўцаў—гарачая пара 

разведак і паходаў. Не выключэннем стала і лета 

2015 года. Самая малодшая група гуртка 

―Арганаўты мінулага‖—вучні пятага класа—

даўно марылі аб краязнаўчай вандроўцы. Паход 

адбываўся ўпершыню, таму вырашылі зрабіць 

пошук непадалѐку ад Мѐраў—на месцы былой 

вѐскі Лявонаўцы. Кіраўніком паходу быў 

Ермалѐнак Антон Вітольдавіч. Яму дапамагаў 

Ермалѐнак В. А.. У паходзе браў удзел і 

гуртковец з 9-а класа Савуць Аляксандр. Былая 

вѐска Лявонаўцы была выбрана для пахода ў 

гэтым годзе не выпадкова. Менавіта ў жніўні 

спаўняецца 80 год з дня народзінаў Героя 

Савецкага Саюза, віцэ-адмірала Томкі Ягора 

Андрэевіча, а яго радзімай і была ў 1935 годзе 

.вѐска Лявонаўцы. Упершыню Лявонаўцы 

згадваюцца ў дакументах 18-га стагоддзя. У 

1938 годзе тут было 18 двароў, у якіх жыло 98 

чалавек. Грунтоўную разведку ў гэтыя мясціны 

сябры гуртка ―Арганаўты мінулага‖ праводзілі 

амаль 30 год таму—у 1987 годзе. Тады былі 

запісаны ўспаміны пра тутэйшыя адметнасці, у 

тым ліку пра французскім могільніку ля вѐскі 

Томкі, якая знаходзілася блізка ад Лявонаўцаў. 

Разбіўшы лагер на маляўнічым беразе Мѐрскага 

возера, юныя краязнаўцы на чале з Ермалѐнкам 

А. В. актыўна заняліся пошукам на полі, дзе 

яшчэ захаваліся рэшткі падмуркаў хатаў і 

прысядзібных садоў. Нягледзячы на тое, што тут 

неаднойчы шчыравалі ―чорныя шукальнікі‖, 

упарты пошук прынѐс плѐн. Былі знойдзены 

манеты: грош Яна Казіміра ―барацінка‖ 1660 

года, солід Крысціны Аўгусты, вазы 1644 года, 

дзяньга Расіі 1737 года, капейка 1860 года 

Аляксандра ІІ і іншыя рускія і савецкія манеты. 

Найбольш цікавай знаходкай стаў французскі 

гузік часоў вайны 1812 года з надпісам 

―нацыянальная гвардыя‖, а яшчэ да гэтага 

перыяду адносіцца медная накрыўка з 

манаграмай. Апошнія знаходкі якраз і сведчаць, 

што, магчыма, французскія могілкі падчас 

будаўніцтва дарогі былі разбураны кар’ерам і 

вывезены разам з пяском на дарогу, якая была 

насыпана пасля вайны, на месцы старой дарогі, 

што праходзіла тут з Браслава на Дзісну. Падчас 

пошукаў было лакалізавана месца, дзе 

размяшчалася карчма, быў знойдзены бронзавы 

пярсцѐнак 18-га стагоддзя з арнаментам. Пра 

падзеі Вялікай Айчыннай вайны засведчылі 

знаходкі шматлікіх гільзаў ад аўтаматаў і 

вінтовак. Менавіта ў гэтых мясцінах адбывалася 

наступленне воінаў 31-га палка 9-й гвардзейскай 

стралковай дывізіі. Пасля абеду пошук з 

гурткоўцамі непасрэдна на месцы былой вѐскі 

Лявонаўцы працягваў з гурткоўцамі Ермалѐнак 

В. А.. Нягледзячы на тое, што ўмовы для 

правядзення разведкі былі неспрыяльныя, бо 

месца, дзе праходзіла разведка, было пакрыта 

дзірваном, аднак карпатлівая праца прынесла 
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плѐн. Былі знойдзены кавалкі глінянага посуду 

16-20 стагоддзяў, польская каса 30-х гадоў 20-га 

стагоддзя, рэшткі сельгасінвентару 19-га—

першай паловы 20-га стагоддзяў, фрагменты 

падсвечніка і лампадкі 17-га–19-га стст. і інш.. 

Найбольш шчыравалі ў пошуку Кяпсня 

Валерыя, Грэцкая Насця, Арол Нікіта, стараліся 

і іншыя рабяты. Як заўсѐды, вечарам ля 

вогнішча Ермалѐнак В. А. апавядаў ―страшныя‖ 

легенды і паданні, запісаныя ў гэтых мясцінах 

падчас мінулых вандровак. На другі дзень 

гурткоўцы лакалізавалі месца былой сядзібы, 

дзе засталася толькі студня і дрэва. Дзеці 

праслухалі аповед Ермалѐнка В.А. аб славутым 

земляку-героі. Асабліва было дзіўна сучасным 

школьнікам даведацца, што будучы марак-

падводнік, каб атрымаць сярэднюю адукацыю, 

мусіў хадзіць у школу за сем кіламетраў. Зімой 

шлях скарачаўся. Па лѐду замерзлага Мѐрскага 

возера дабрацца можна было напрасткі, тады 

шлях складаў усяго 4 кіламетры. У сучасных 

дзяцей, для якіх школа знаходзіцца за некалькі 

соцень метраў ад дому, выклікала здзіўленне і 

павагу ўсведамленне пра тое, як прагна ў 

мінулыя часы імкнуліся да ведаў. Менавіта 

такая загартоўка ў дзіцячыя і юнацкія гады 

дазволіла ў будучым хлапчуку з Лявонаўцаў 

здзейсніць подзвігі. Краязнаўчы паход на малую 

радзіму Героя яшчэ раз даказаў, што нават 

малыя гурткоўцы могуць стаць 

першаадкрывальнікамі. 

РУПЛІЎЦЫ МУЗЕЯ. 

ПАДАРУНКІ МІКОЛЫ ПАЎЛОВІЧА 

Даўні руплівец нашых музеяў Мікола 

Паўловіч з Даўгаўпілса нядаўна пабываў у 

гасцях у сваѐй дачкі ў Стакгольме. І там ѐн не 

забываў пра нашы музеі. Каб пашырыць фонды 

нашага музея кнігі і друку, ѐн набыў у Швецыі 

шмат розных старых выданняў на шведскай 

мове. Найбольш цікавая ―Гісторыя Швецыі‖ 

выдання 1939 года. Пяты том, прысвечаны 17-

му стагоддзю, найбольш важны для нас, бо ў 

гэтыя часы наша дзяржава вяла дзве вайны са 

Швецыяй. У гэтым томе змешчаны партрэт 

Дэлагардзі, войскі якога ў 1655 годзе дзейнічалі 

ў нашым краі. Сѐмы том таксама багата 

ілюстраваны і прысвечаны 18-му стагоддзю. 

Наогул, гэтыя выданні шыкоўна ўпрыгожаны 

малюнкамі, старымі гравюрамі, шматлікімі 

партрэтамі, картамі і схемамі. Мікола падараваў 

і шмат мастацкіх кніг даваенных выданняў 

вядомых шведскіх аўтараў. Так, некалькі кніг 

пісьменніка–рэаліста Дана Андэрсена, раманы і 

навелы 1922, 1923, 1924 гг., надрукаваныя ў 

Стакгольме. Раман пісьменніка Людвіка 

Нордстрэма ―Рыбакі‖, напісаны яшчэ ў 1907 

годзе, але кніга ў цвѐрдай вокладцы, 

падараваная нам, надрукавана ў 1930 годзе. Мы 

атрымалі таксама рэдкае выданне 1919 г. 

скандальна вядомага аўтара Гінка Бергегрэна—

твор пад назвай ―Святар і Дз’ябал‖. Папоўніў 

нашы экспазіцыі і цікавы пераклад на шведскую 

мову казак дацкага пісьменніка Ганса 

Андэрсэна, надрукаваных ў 1921 годзе. 

Але самае шыкоўнае і вялікае выданне, 

якое прывѐз нам краязнаўца з Даўгаўпілса,–гэта 

вялікі геаграфічны атлас 1951 года.  Самае 

цікавае, што мы ў ім знайшлі карту, дзе 

пазначаны і нашы гарады: Браслаў, Дзісна, Друя 

і нават Мѐры, хоць яны ў той час былі толькі 

мястэчкам. У Швецыі наш руплівец набыў і 

арыгінальны альбом 1958 года. У ім змешчана 

як бы справаздача з паездкі па турыстычнай 

пуцѐўцы маладой шведскай жанчыны ў Лондан. 

У ім багата фотаздымкаў сталіцы Вялікабрытаніі 

таго часу, частку з іх рабіла сама турыстка, але 

ѐсць і паштоўкі, у тым ліку тады яшчэ з маладой 

каралевай Елізаветай ІІ. Цікавасць уяўляюць і 

шматлікія білеты таго часу на метро, трамвай, 

тралейбус, рахункі харчавання з розных 

лонданскіх кафэ і рэстаранаў, квіткі з гатэля, 
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білеты ў розныя музеі, білет на самалѐт. Хоць і 

не старадаўняе, але і сучаснае выданне ―Стравы 

ад знакамітасцяў‖ таксама мае пэўнае значэнне. 

Там сабраны сотні арыгінальных рэцэптаў страў 

ад знакамітых людзей Швецыі: мастакоў, 

артыстаў, дызайнераў, грамадскіх і культурных 

дзеячаў гэтай паўночнай краіны. 

Для раздзела ―Часопісы‖ музея кнігі і 

друку наш руплівец падараваў два часопісы 

―Новый мир‖ 1946, 1966 года выдання, ―Ваенны 

часопіс‖ 2004 года на латышскай мове. Для 

раздзела ―Газеты‖ Мікола набыў шмат розных 

сучасных выданняў. Напрыклад, ѐн прывѐз са 

Швецыі рэкламную газету ―Метро‖на шведскай 

мове. На гэтай жа мове і газеты ―Навіны 

культуры‖ і ―Навіны тыдня‖ на 52 старонках. 

Была выдадзена ў Швецыі, але на кітайскай мове 

газета "Вялікая культура‖. З далѐкай Канады, 

дзякуючы Міколе Паўловічу, да нас патрапілі 

газеты на рускай мове, але надрукаваныя ў 

Канадзе, такія, газеты як ―Рускі экспрэс‖, 

―Канадскі кур’ер‖, ―Камсамольская праўда‖. У 

гістарычны музей былі падараваны касцяная 

шчотка з акопаў Першай сусветнай вайны і 

копія цікавага дакумента на польскай мове 

―Рэестр маѐмасці‖ вѐскі Зачарэў’е 1928 года. У 

ім змешчаны прозвішчы гаспадароў вѐскі таго 

часу Івановых, Смерцевых, Маслаковых–усяго 

22 гаспадаркі старавераў–і толькі адна 

каталіцкая Юзэфа Якімовіча.У вопісе паказана 

колькасць ворыўнай зямлі кожнай сям’і, 

сенажацяў і пашаў, балот, лясоў, хмызнякоў і 

г.д.  

ПРЭЗЕНТАЦЫЯ КНІГІ АБ ВАЙНЕ. 

У цэнтральнай раѐннай бібліятэцы 

нядаўна прайшла прэзентацыя фотальбомаў 

―Перамога: ―Памятаем і ганарымся‖‖. 

Фундатарам выдання стаў ―Беларусбанк‖, а 

бібліятэцы падараваў іх мясцовы яго філіял. На 

прэзентацыі прысутнічалі ветэраны працы і 

моладзь, прадстаўнікі грамадскасці раѐна, 

супрацоўнікі ―Беларусбанка‖. 

На пачатку сустрэчы кнігу фотаздымкаў 

прэзентавала дырэктар раѐннага аддзялення 

банка Алена Юшкевіч. Яна расказала, што ў 

кнізе сабраны каля 400 фотаздымкаў часоў 

вайны вядомых карэспандэнтаў БЕЛТА. 

Фоталетапіс раскрывае ўсе галоўныя падзеі 

Вялікай Айчыннай вайны: перадваенныя гады, 

барацьба на фронце, праца ў тыле, партызанскі 

рух, вызваленне Беларусі і аднаўленне нашай 

краіны. Змешчаны ў альбоме і здымак нашага 

земляка, самага юнага партызана, 

дванаццацігадовага партызана Міхаіла 

Панкрата. Алена Юшкевіч падаравала альбом 

для бібліятэкі яе дырэктару Але Скавародка. З 

уласнымі вершамі аб вайне выступілі вучаніца 

Дварнасельскай СШ Ірына Радзіхоўская і Алена 

Басікірская. 

Краязнаўца Вітольд Ермалѐнак распавѐў 

аб важнасці захавання гістарычнай памяці, 

пачынаючы са сваіх продкаў, удзельнікаў вайны. 

Ён адзначыў, што па-ранейшаму актуальна па 

крупінцы адшукваць новыя звесткі аб вайне, аб 

неабходнасці выдання кнігі пра нашых 

землякоў, удзельнікаў вайны на ўсіх яе франтах, 

у тым ліку і на Заходнім. Яскравы прыклад да 

гэтай пары–невядомыя ў нас маракі-героі 

Станкевічы з Якубова. 

Райваенкам Сяргей Жабѐнак распавѐў аб 

пошукавай працы па зборы інфармацыі пра 

нашых землякоў і воінаў Чырвонай Арміі, якія 

не ўключаны ў раѐнную кнігу ―Памяць‖, пра 

ўласным пошуку імѐнаў яўрэяў-ахвяраў 

Халакосту. Старшыня раѐннай ветэранскай 

арганізацыі Часлаў Кашкур распавѐў аб клопаце 

пра жывых зараз удзельнікаў вайны і вязняў 

фашысцкіх канцлагераў. Нажаль, час няўмольна 

скарачае іх шэрагі: зараз у раѐне пражывае 

толькі 22 ветэраны вайны і 48 вязняў 

фашысцкай няволі. Намеснік старшыні 
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райвыканкама Таццяна Стальмачонак на 

завяршэнне сустрэчы падкрэсліла важнасць 

праекту ―Беларусбанка‖ для захавання памяці аб 

мінулай вайне, а значыць і захавання сучаснага 

мірнага неба над галавою. 

 

НАБЫЦЦЁ НОВЫХ ЭКСПАНАТАЎ. 

Арабскія дырхемы . 

Каб пашыраць разнастайнасць калекцыі 

раздзела ―Нумізматыка‖, было вырашана набыць 

на аўкцыѐне арабскія дырхемы. За ўласныя 

грошы кіраўніка музея Ермалѐнка В.А. былі 

выкуплены знойдзеныя на Гродзеншчыне адзін 

цэлы і палавіна другога дырхема. Студэнт 

гістфака Кандратовіч Ігар звярнуўся да 

выкладчыка БДУ Сідаровіча Віталя Міхайлавіча 

датаваць знаходкі. Той у сваю чаргу для 

большай дакладнасці даціроўкі параіў звярнуцца 

да галоўнага навуковага супрацоўніка аддзела 

нумізматыкі ў Эрмітажы Санкт-Пецярбурга 

Куляшова Вячаслава Сяргеевіча. І дзякуючы яму 

мы зараз можам распавесці пра набытыя манеты 

наступнае. Добрай захаванасці цэлы дырхем 

адносіцца да дынастыі Абасідаў. Надпіс на ім 

сведчыць аб тым, што ѐн быў чаканены ў 183 

год Хіджры, або ў 805 год ад нараджэння 

Хрыстовага. Падчас праўлення Абасіда ар–

Рашыда, ал Мухамадзія.Палова другога дырхема 

адносіцца да дынастыі Умаядаў 124 год Хіджры, 

або 746 году ад нараджэння Хрыстовага, і 

чаканілася правіцелем Васітам. Па нашай 

інфармацыі, падобныя манеты знаходзілі і ў 

нашай мясцовасці.  

 

 

Новыя здымкі 

Новыя фотаздымкі з часоў Вялікай 

Айчыннай вайны былі набыты кіраўніком музея 

і Кандратовічам Ігарам на аўкцыѐне ў Германіі. 

На першым здымку мы бачым падбіты савецкі 

танк Т-34. Ад моцнага выбуху ў танку знесена 

башня. Знаходзіцца ѐн на беразе ракі Заходняя 

Дзвіна ў самім горадзе, аб гэтым сведчыць і 

электрычны слуп. Надпіс на адваротным баку 

гэта пацвярджае: ―Дзісна 3ліпеня 1941 года‖. 

Менавіта ў гэты дзень і была немцамі захоплена 

Дзісна. Другі здымак пазначаны 9 ліпенем 1941 

года з надпісам ―Пантонны мост у Дзісне. 19 

ліпеня 1941‖. Ён знаходзіўся побач з брукаванай 

дарогай, на здымку выразна бачны каменныя 

глыбы.  

ГУЗІК 21 ПАЛКА. 

Ведаючы, што з вайны 1812 года ў нас не 

так і шмат рэчаў, Кандратовіч Ігар набывае на 

аўкцыѐне малы гузік з мундзіра Літоўскага 

лінейнага палка фузілѐраў. Фузілѐрамі называлі 

пяхоту, узброеную фузіямі—крамянѐвымі 



 
Мёрская даўніна жнівень, , 2015 

 10 

 

стрэльбамі. Гузік выраблены з латуні, на ім 

выразна бачыцца №21,памер 18 мм. годна з  

артыкулам аб гузіках літоўскіх лінейных палкоў, 

змешчаным у Інтэрнэце, падобных гузікаў на 

Беларусі выяўлена няшмат. 

У пошуках ісціны, канструктыўная 

крытыка. Героі сапраўдныя і 

выгаданыя 

“Послушай, ври – да знайте меру!” 

(Грибоедов) 

Напярэдадні Дня Перамогі звычайна 

выходзіць шмат інфармацыі аб гераічных 

учынках на франтах вайны і ў партызанскім 

руху. Як паказвае рэчаіснасць, сапраўдныя героі 

без асаблівай ахвоты распавядаюць аб сваім 

дачыненні да гераічных учынкаў, нібы 

саромеюцца таго. Калі я працаваў дырэктарам 

Дзісенскай школы-інтэрната, працаваў у нас 

шафѐрам ветэран Вялікай Айчыннай, гвардыі 

сяржант, кавалер двух ордэнаў ―Чырвонай 

Зоркі‖ і двух медалѐў ―За адвагу‖ Красько Пѐтр 

Пятровіч, які яшчэ 26 чэрвеня 1941 г. механікам-

кіроўцам танка ―Т-34‖ прыняў першы бой пад 

Перамышлем у складзе 32-й танкавай дывізіі 

палкоўніка Катукова. Потым праз усю вайну ѐн 

прайшоў у складзе 1-й танкавай арміі генерал-

палкоўніка Катукова. Пѐтр Пятровіч тройчы быў 

паранены, 

двойчы гарэў у 

танку, але ж 

здолеў застацца 

жывым. На ўсе 

мае просьбы 

распавесці 

вучням пра тое, 

як ѐн ваяваў, 

катэгарычна 

адмаўляўся, 

спасылаючыся на 

тое, што ѐн 

нічога асаблівага не зрабіў, а проста 

добрасумленна выконваў загад. За кубачкам жа 

гарбаты, у вузкім коле, з вялікай павагай згадваў 

пра свайго камандзіра 1-й танкавай двойчы 

ордэна Леніна, двойчы Чырвонасцяжнай, 

ордэнаў Суворава і Кутузава брыгады, гвардыі 

палкоўніка 25-гадовага Героя Савецкага Саюза, 

які сваю танкавую брыгаду вадзіў па глыбокім 

(да 60 км) тыле немцаў, руйнуючы іх штабы і 

рэзервовыя палкі і дывізіі. 

Будучы ваенруком Дзісенскай СШ, я меў 

намер напісаць па ўспамінах партызанаў 

штосьці накшталт гісторыі 4-й Беларускай 

партызанскай брыгады, якая дыслакавалася на 

маѐй малой радзіме. Распачаў гэтую працу, як 

тады мне падавалася, нядрэнна. Адшукаў адрасы 

многіх партызанаў і камандзіраў. Напісаў 

некалькі артыкулаў у ―раѐнку‖. Сустракае мяне 

партызан гэтае брыгады, жыхар Дзісны, Глазкоў 

Аляксандр Пятровіч, кавалер ордэна ―Чырвонага 

Сцягу‖ і робіць мне справядлівую заўвагу, што 

аўтабіяграфію, так бы мовіць, аднаго са сваіх 

герояў я падаў у зусім іншым плане, чым яна 

выглядала насамрэч, што той не сам 

добраахвотна пайшоў у партызаны, як даводзіў 

мне, а яго ўласнаруч Глазкоў з групай іншых 

партызанаў за нагу выцягнуў з-пад ложка, пад 

якім ѐн хаваўся, каб не пайсці ў партызаны. 

У другі раз  я, так бы мовіць, браў 

інтэрвію ў свайго земляка, які лічыў сябе 

агентурным супрацоўнікам брыгады, 

забяспечваў выведку брыгады каштоўнай 

інфармацыяй, у свой час здаў брыгадзе цэлы 

арсенал зброі: 32 вінтоўкі, 6 аўтаматаў і 2 

ручныя кулямѐты. На маѐ пытанне, адкуль у яго 

столькі зброі, атрымаў адказ, што ѐн збіраў яе па 

лясах. Але ж зброя–не грыбы, у лесе яна не 

расце. Я зразумеў, што мой сусед, каб мець 

выгляд загартаванага барацьбіта з фашызмам, 

дурыць мне галаву, таму пісаць у ―раѐнку‖ пра 

гэта не стаў. 

Апошняга камандзіра 4-й БПБ Дзмітрыя 

Іванавіча Дзюміна я адшукаў у Казахстане. Да 

маѐй прсьбы ѐн аднѐсся з разуменнем, хаця 

адчуваў сябе дрэнна, сам пісаць не мог, ліст быў 

напісаны яго ўнукам пад дыктоўку. Ён 

падзякаваў мне за тое, што я займаюся годнай 

справай, але ў той жа час папярэдзіў, каб быў 

вельмі ўважлівым, старанна правяраў 
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інфармацыю. Дзмітрый і сам у свой час меў 

намер напісаць гісторыю брыгады, але яго 

паплечнікі па партызанскім руху даслалі яму 

інфармацыю, якая была настолькі супярэчлівай 

пры апісанні адной і той жа сітуацыі рознымі 

аўтарамі, што ѐн, як камандзір атрада, а потым і 

брыгады, будучы сумленным чалавекам, мусіў 

адмовіцца ад гэтай ідэі. У лісце ѐн прыклаў сваѐ 

фота, якое я аддаў у музей Дзісенскай СШ, яно 

там і цяпер павінна быць. 

Дасылаў я лісты Бурдовай Ірыне 

Паўлаўне ў Чабаксары, Дземіну Сцяпану 

Андрэевічу – у Паставы, Жураву Фѐдару 

Пятровічу – у Мінск, Ігнацьеву Аляксандру 

Сцяпанавічу–у Наваполацк, Кандрацьевай 

Еўфрасінні Міхайлаўне–у Віцебск, Стралцовай 

Ганне Міхайлаўне–у Новаполацк, Фурманаву 

Віктару Макаравічу–у Гарадок, Фамічову 

Сямѐну Рыгоравічу–у Слонім, але ніхто не 

палічыў патрэбным адказаць, і я вырашыў гэтую 

справу перапыніць. 

У мінулым годзе старшыня гарсавета 

Качан А. А. перадаў мне мемуары Макавейчука 

Б.Г. ад Івановай Г. П.. Многія факты, 

пададзеныя ў гэтай кнізе, падаліся мне 

супярэчлівымі і па часе, і па падзеях. 

Атрымоўваецца, што пасля таго як партызаны 

―патрапалі‖ немцаў, Чырвонай Арміі ў нас ужо 

не было што рабіць. 

Хто ж такі Макавейчук Б.Г.? Калі верыць 

яму самому, то, згодна з Баявой 

характарыстыкай (с. 246), маем наступнае: ―За 

время прохождения службы в отряде т. 

Маковейчук Б.Г. не имел никаких 

дисциплинарных взысканий. Честно и аккуратно 

относился к обязанностям сначала в должности 

заместителя командира отряда по хозяйственной 

части, а затем начальника аэродрома 4-й БПБ и 

начальника штаба отряда №1‖. Структура 

будовы партызанскага атрада выглядала так: 

штаб, які складаўся з камандзіра атрада, 

камісара і начальніка штаба. Ніякіх іншых 

камандных пасадаў не было. 4-ы атрад гэтае 

брыгады дыслакаваўся ў Баркоўшчыне і Ліпні. 

Штаб размяшчаўся ў доме Муляронак Марыі, 

маѐй роднай цѐці і хроснай. Камандзірам атрада 

быў Гарбаценка, камісарам–Нікіцін, начальнікам 

штаба–Лагуноў. У склад атрада ўваходзілі тры 

ўзводы: два–баявыя і адзін, з 6-8-мі чалавек–

гаспадарчы, на чале якога стаяў Васілеўскі, які 

пасля вайны быў участковым Маліноўскага 

сельсавета. Гаспадарчы ўзвод знаходзіўся па 

суседстве з нашай хатай у Давідзѐнка Васіля 

Фѐдаравіча. А паколькі мая мама заўсѐды 

выпякала партызанам хлеб, а тата займаўся 

рамонтам збруі, то Васілеўскі быў частым 

нашым госцем. Я малым добра яго ведаў, ѐн 

нават частаваў мяне партызанскай каўбаскай. 

Так яно было і ў першым атрадзе, дзе 

камандзірам быў Ігнацьеў, камандзірам 

гаспадарчага ўзвода быў Макавейчук, у абавязкі 

якога ўваходзіла першачарговая задача 

забеспячэння асабовага складу харчаваннем. Да 

распрацоўкі баявых аперацый ѐн не меў аніякага 

дачынення. Вось які каментар дае яго Баявая 

характарыстыка: ―Будучи начальником штаба 

отряда, тов. Маковейчук Б.Г. как оперативный 

работник оперативно обеспечивал отряд 

разработанными планами боевых операций по 

разгрому немецко-полицейских гарнизонов. 

Исполнительный и волевой командир…‖. Цяпер 

жа возьмем кнігу ―Памяць. Міѐрскі раѐн‖, на с. 

299 чытаем: 1-ы атрад утвораны 29 чэрвеня 1942 

г., камандзірам у красавіку 1943–ліпені 1944 гг. 

быў А.С. Ігнацьеў. Вось пералік начальнікаў 

штаба за час існавання атрада: М.П. Цецераў 

(лістапад 1942 г.), М.А. Шабанаў (снежань 

1942–люты 1943 гг., загінуў), П.П. Зайцаў 

(верасень 1943 г.), У.П. Кавалѐў (верасень 1943–

сакавік 1944 гг.), В.Я. Бурак (сакавік–чэрвень 

1944 г., загінуў). Вынікае, што начальнікам 

штаба Б.Г. Макавейчук не быў, а таму тое, што 

ѐн выпрацоўваў планы разгрому нямецкіх 

гарнізонаў–самая беспардонная хлусня. У 

пачатку чэрвеня 1944 г. атрад №1 сыходзіў на 

балота Ельня пад кіраўніцтвам камандзіра 

Ігнацьева і начальніка штаба Бурака, які загінуў 

пры прарыве блакады. Аднак пра гэта ні 

камбрыг Ярмак, ні тым больш Макавейчук не 

ведалі, у іх была зусім іншая мэта–як захаваць 

асабістае жыццѐ, пакінуўшы на волю лѐсу 

брыгаду. 
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Мінулым летам да мяне звярнуліся 

родныя Рунды Уладзіміра Пятровіча з вѐскі 

Янова з просьбай усталяваць, што Рунда У.П. у 

красавіку 1944 г. быў забраны ў партызаны і 

служыў у атрадзе №3, дзе камандзірам быў 

Буваленка. Рунда расказваў, што Буваленка і 

Ярмак з групай сваіх набліжаных пакінулі 

партызанаў на волю лѐсу, а самі таемна 

вырашылі схавацца на балоце і той малой 

групай прасачыцца праз кальцо блакады. Балазе, 

што блакавалі іх не немцы, а латышы. Аднак 

самалѐт памеціў іх, перадаў каардынаты сваім. 

Тую малую групу абкружылі і амаль усю 

вынішчылі. 

Аб гэтым піша ў сваім дзѐнніку і сам 

Макавейчук у раздзеле ―Начало 2-й карательной 

экспедиции‖ (с.190), што з чацвярга 1 чэрвеня 

1944 г. і да пятніцы 23 чэрвеня 1944 г. 

партызаны вымушаныя былі манеўраваць па 

балоце і хавацца ад немцаў. Таксама адзначае 

тое, што аднойчы іх абкружылі, прыйшлося 

перахоўвацца ў непраходным балоцістым 

участку. Партызанаў там абстралялі і амаль усіх 

перабілі, у тым ліку і камбрыга Ярмака. Згодна з 

яго дзѐннікам, 2 чэрвеня 1944 г. атрады 

Дзюміна, Ігнацьева і Яфрэмава сумесна з 16-й 

Смаленскай брыгадай прарвалі тры лініі 

абароны супраціўніка і выйшлі з кальца 

блакады, а штаб брыгады №3 Буваленкі 

адступіў, бо немцы былі блізка і не далі 

магчымасці выйсці з блакады. Рафінаваная 

хлусня. Чаму штаб першага атрада арганізаваў і 

здзейсніў прарыў, а штаб брыгады адседжваўся 

за іх спінай? Іх і духу не было паблізу, яны былі 

ў іншым месцы (працяг у наступным нумары). 

 Ф. Шымуковіа. Падрыхтаваў да друку І. 

Кандратовіч  

 

MEMORIA 

18 жніўня пасля працяглай хваробы 

назаўжды перастала біцца 

сэрца Мараза Браніслава 

Юльянавіча. Ён нарадзіўся 4 

мая 1938 года ў вѐсцы Мѐры 

(зараз Дубашынскі Двор). 

Закончыў Мѐрскую сярэднюю 

школу, больш паўстагоддзя 

адпрацаваў кінамеханікам. Але ў памяці людзей 

ѐн застанецца не толькі як добры, чулы, 

спагадлівы чалавек, але і паэт, няштатны 

карэспандэнт раѐннай газеты, на старонках якой 

на працягу больш за паўстагоддзе выходзілі яго 

вершы, апавяданні, замалѐўкі, гумарыстычныя 

творы, краязнаўчыя ўспаміны, кінарэклама.  

Браніслаў Юльянавіч часта сустракаўся са 

школьнікамі, прымаў удзел у літаратурных 

гасцѐўнях і сустрэчах, якія заўсѐды праходзілі 

цікава–з жартамі, байкамі, вершаванымі 

віншаваннямі. У музей кнігі і друку паэт 

падараваў адзіны зборнік вершаў ―Добры дзень, 

мае добрыя людзі‖, але яго твораў хапіла б на 

некалькі тамоў. Браніслаў Мароз друкаваўся не 

толькі ў мясцовым друку, але і ў 

рэспубліканскіх выданнях: ―Літаратура і 

мастацтва‖,  ―Звязда‖, ―Знамя юности‖, 

―Сельская газета‖, ―Чырвоная змена‖, 

часопісе―Вожык‖ і іншых выданнях. Б. Ю. 

Мароз быў сябрам рэдкалегіі часопіса на 

польскай мове ―Славянскія галасы‖, які 

друкуецца ў Ольштыне. Браніслаў 

Юльянавіч прымаў удзел і ў стварэнні гімна 

археолага-краязнаўчага гуртка ―Арганаўты 

мінулага‖. Мы шчыра сумуем з выпадку 

смерці паэта, адданага сына роднай 

беларускай зямлі і выказваем спачуванні 

родным і блізкім памерлага. 
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