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Паседжанне ініціятыўнай групы 

Матэрыялы для Стратегии устойчивого развития района 
Инициатива “Молодёжная интерактивная культурно-историческая площадка 

“Наследие Миорского края” 
(реализуется в рамках проекта “Вместе для сообщества и природы: упрочение процесса 

развития в Миорском районе через партнёрство местной власти и гражданского общества”) 
Впервые в истории Миорщины на базе ГУО “Миорская средняя школа № 3 имени Егора 

Андреевича Томко” под руководством Миорской районной организации Общественного 
объединения “Белорусский республиканский союз молодёжи” будет создан молодёжный 
ресурсный центр исследований историко-культурного наследия региона. Фундаментом для 
создания центра является многолетняя успешная деятельность флагмана изучения историко-
культурного наследия нашего района – музейного объединения государственного учреждения 
образования и кружка “Аргонавты прошлого”. Основными участниками кружка всегда была 
ученическая молодёжь. Руководителем музея, кружковцами многих поколений собраны и 
созданы многочисленные и ценные фонды, представляющие интерес для людей разного возраста, 
разных профессий и национальностей. Всё это свидетельствует о стабильном и повышенном 
интересе к краеведению. 

15 студзеня 2021 года на базе ДУА“Міёрская сярэдняя 
школа №3 імя Героя Савецкага Саюза Ягора Андрэеіча 
Томкі” адбылася сустрэча ініцыятыўнай групы з 
вучнёўскай моладдзю з мэтай  падвядзення 
прамежкавых вынікаў выкананай працы, вызначэння 
далейшых накірункаў развіцця інііцыятывы. У 
студзеньскі марозны дзень за кубкам гарбаты сябры 
ініцыятыўнай групы распавялі пра выканананне сваіх 
даручэнняў, канкрэтызавалі свае дзеянні на бліжэйшы 
час, а менавіта, па распрацоўцы сайта, дызайн-праекта 
ралапаў, выпуска газеты “Міёрская даўніна” ў новым 
фармаце. 
На сустрэчы прысутнічалі першы сакратар Міёрскай 
раённай арганізацыі Грамадскага аб’яднання 
“Беларускі рэспубліканскі саюз моладзі” Вікторыя 
Іванаўна Фурс, намеснік дырэктара па вучэбна-
выхаваўчай працы дзяржаўнай установы дадатковай 
адукацыі “Міёрскі раённы  Цэнтр дзяцей і моладзі” 
Ірына Леанідаўна Шаўлюга, метадыст-праграміст 
Міёрскай цэнтральнай раённнай бібліятэкі Людміла 
Міхайлаўна Варона, прадстаўнікі вучнёўскай 
моладзі, настаўнікі школы.  Філіповіч Максім 
 



Чтобы эффективно использовать богатый музейный потенциал и сделать краеведческую, 
научно-исследовательскую, поисковую работу более интересной, привлекательной и доступной 
для современной молодёжи, людей разных поколений, для жителей других регионов Беларуси и 
зарубежья, возникла необходимость модернизации музея. Реализация инициативы дала 
возможность перехода на новый уровень развития музейного объединения школы и краеведения. 

Участие и победа в конкурсе проектов способствовали активизации интереса молодёжи к 
истории и культуре Миорщины. С большим энтузиазмом учащиеся старших классов и кружковцы 
включились в реализацию инициативы: занялись оцифровкой экспонатов, созданием 
мультимедийных презентаций раритетов музея. Они участвуют в научно-практических 
конференциях и массовых мероприятиях краеведческой тематики, работают над материалами для 
сайта, ведут сообщество “Наследие Миорского края” в социальных сетях, принимают активное 
участие в анкетировании жителей Миорского района о доступности для них историко-культурного 
наследия, налаживают контакты с юными музейщиками и руководителями музеев из других 
городов и регионов. 

Внедрение новейших информационно-коммуникационных технологий необходимо не 
просто для развития, продвижения вперёд, для поиска, исследований, но и для ведения учёта и 
документации, хранения большого объёма текстовой информации, для составления и размножения 
путеводителей, кейсов по истории, сохранения многих экспонатов, находящихся в ветхом 
состоянии (документов, газет, фотографий и т. д.), чтобы сделать их достоянием многих и “более 
зрелищными” и т.д.  

Молодёжная площадка станет местом взаимодействия и сотрудничества представителей 
разных поколений. В обучающие и информационные мероприятия инициативы будут вовлечены 
сотни учащихся школ Миорского района, педагоги, музейные работники, представители органов 
местной власти, максимальное число взрослых жителей Миорщины, занятых в разных сферах 
хозяйства и производства. 

Участие в проекте многих привлекает многогранностью способов самовыражения и 
самореализации и становится для них школой творческого труда и поиска. Значимым и 
ожидаемым результатом реализации инициативы будет значительный рост вовлечённости 
ученической молодёжи школ района в исследование и сохранение историко-культурного наследия 
Миорщины. В дальнейшем продолжит свою плодотворную работу IT-лаборатория молодёжного 
центра исследований историко-культурного наследия Миорщины на базе музеев Миорской 
средней школы № 3, основанная и приведённая в действие в рамках данной инициативы. Все 
достижения лаборатории будут отражаться на сайте инициативы и в музейной газете “Міёрская 
даўніна”. Будет продолжена серия книг “Чароўных вандровак пярсцёнкі”, которую можно будет 
почитать на сайте.  

Будут организованы персональные выставки коллекционеров, художников, народных 
мастеров. 

Открыв историко-культурный потенциал Миорского района для локального сообщества, 
будет сделан ответственный шаг, в том числе, к его открытию и для жителей других регионов 
Беларуси и зарубежья, что поспособствует увеличению заинтересованности нашим 
интеллектуальным продуктом, а значит посодействует налаживанию взаимовыгодного 
партнёрства в этом ключе, а также развитию туристической сферы. IT-лаборатория молодёжного 
центра исследований историко-культурного наследия Миорщины станет площадкой 
взаимодействия с другими инициативами, которые реализуются в Миорском районе, в формате 
совместных форумов, встреч, конференций по вопросам экономического, экологического, 
культурного и образовательного развития Миорщины.  

Реальные результаты реализации инициативы будут подтверждены на основании анализа 
исходного (диагностического) и итогового (контрольного) анкетирования, предложенного 
жителям Миорского района перед полномасштабным запуском инициативы и спустя время после 
него. 

Все участники инициативы настроены на успех, и ежедневный кропотливый труд быстро 
приближает к ожидаемому празднику открытия молодёжного центра исследований историко-
культурного наследия Миорщины. Двери обновленного современного музея гостеприимно вновь 
будут распахнуты для ещё большего количества посетителей. 

 
Варона Дзіяна 



 
Сустрэчы ініцыятыўнай групы з 

вучнямі школы 
У рамках выканання праекта сябрамі 
ініцыятыўнай групы былі арганізаваны 

сустрэчы з вучнямі старэйшых класаў 
нашай школы. Падчас сустрэч Варона 
Дзіяна, Філіповіч Максім распавядалі аб 

асноўным змесце ініцыятывы па 
стварэнні ІТ-лабараторыі “Спадчына 
Міёрскага краю”, асноўных накірунках 

дзейнасці па рэалізацыі гэтага праекта, 
заахвочвалі вучняў больш актыўна 
далучацца да вырашэння задач, 

пастаўленых у плане дзейнасці 
ініцыятыўнай групы. Багдановіч Максім 

вучань 10 класа  

Вялікабрытаніі і іншых краін. Усяго адказала  
з замежжа 66 чалавек (9,7 %) рэспандэнтаў. З 

адказаў на пытанне аб цікаўнасці да гісторыі 

Міёршчыны бачна, што большасць 
рэспандэнтаў, а менавіта 401 (56,3 %), 

захапляецца гісторыяй нашага краю, 
перыядычна цікавяцца гісторыяй нашай 
мясцовасці 220 чал. (30,9%), зусім не 

цікавяцца – 91(12,8%). На пытанне “Ці 

жадаеце вы больш вывучаць гісторыю 

краю?”  большасць рэспандэнтаў адаказала 

станоўча – 395чалавек (55,5 %), не 
вызначыліся з адказам 109 (29,2 %), не 
жадаюць зусім вывучаць гісторыю нашага 

краю 208 чалавек (15,3%). На пытанне пра 
даступнасць  інфармацыі аб гісторыі 
Міёршчыны большасць адказала станоўча – 

402 чалавекі (56,5 %), цяжка адказаць – 157 
(22, 5%), зусім недаступнай інфармацыю аб 
Міёршчыне палічылі 153 чалавекі (21%). 

Адказы на анкету яшчэ раз пацвердзілі, што 
для моладзі самай важнай з’яўляцца такая 
крыніца інфармацыі, як інтэрнэт – 370 

рэспандэнтаў (52,1 %). Вялікую ролю 
адыгрывае і мясцовая газета “Міёрскія 
навіны” – 243 адказы (34,1%). Музеі 

з’яўляюцца важнай крыніцай інфармацыі для 
143 рэспандэнтаў (20,1%), кнігі як крыніцы 
інфармацыі аб нашым краі зручныя для 131 

рэспандэнта (18,4 %), тэлевізар і радыё як 
крыніцу інфармацыі аб Міёрскім раёне мы 
знаходзім у 112 адказах (15,7 %). На пытанне 
“Дзе б вы змаглі атрымаць веды па 
цікавых для вас тэмах па гісторыі 

Міёршчыны?” асноўная частка рэспандэнтаў 
пажадала ўзяць іх з інтэрнэт-сайта – 317 (44,5 
%), з газет – 196 (27,5 %), знайсці ў 

бібліятэках – 142( 19,9 %), наведваючы музеі 
– 139 (19, 6%), атрымаць веды  на 

У снежні 
2020 года 

згодна з 
планам 

выканання ініціятывы па стварэнні 

моладзевай культурна-гістарычнай пляцоўкі 
ІТ-лабараторыі “Спадчына Міёрскага краю” 
сябрамі ініцыятывы была распрацавна і 

праведзена анкета па вызначэнні 
інфармаванасці як моладзі, так і жыхароў 
раёна па гісторыі Міёршчыны, іх цікавасці да 

мінулага роднага краю і жадання яго 
вывучаць. Дзякуючы размяшчэнню анкеты ў 
сеціве інтэрнэта мы атрымалі адказы ад 712 

рэспандэнтаў. Падвядзём яе вынікі. 
Большасць удзельнікаў анкетавання – 
мужчынскага полу, канкрэтна – 390 чал. (54,8 
%), жанчын –  322 чал. (45,2%). Па ўзроставых 

групах найбольшы ўдзел у анкетаванні 
прыняла моладзь ад 14 да 18 год – 297 (41,7 
%). Па іншых узроставых катэгорыях адказы 

размеркаваліся наступным чынам: ад 19 да 31 
года – 188 чалавек (26,4%), ад 32 да 60 год –
156 (21,9%), вышэй за 60 гадоў – 23 адказы 

(3,3%), да 14 год – 48 адказаў (6,7 %). У 
анкеце трэба было адзначыць сваю адукацыю. 

Найбольшая колькасць рэспандэнтаў мелі 

сярэднюю адукацыю,  незакончаную 
сярэднюю –396 чалавек (52,4 %). Асобаў з 
вышэйшай адукацыяй было 154 (21,6%), 

спецыяльную сярэднюю адукацыю мелі 162 
рэспандэнты (22,8%). Большасць  удзельнікаў 
анкетавання жыве ў горадзе –488 чалавек 

(68,5 %), жыхароў вёскі – 155 чалавек (21,8 
%). Дзякуючы інтэрнэту на анкету адказвалі 
нараджэнцы нашага раёна, якія жывуць у 

замежжы, але цікавяцца гісторыяй 
Міёршчыны. Адказы на анкету прыйшлі з 
Расіі, Польшчы, Латвіі, Украіны, Германіі, 

Вынікі анкетавання 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

апытаных. Хутчэй за ўсё гэта вучні нашай 
школы. Адказы на пытанні, якія формы 

краязнаўчай працы зацікавяць моладзь, 
размеркаваліся наступным чынам: экскурсіі і 
вандроўкі па родным краі зацікавілі 40 %, 

сустрэчы з цікавымі людзьмі – 33, 7 %, 
разнастайныя гурткі для моладзі – 35%, 
дыскусійныя клубы – 12%, групы ў 

сацыяльных сетках – 14 %. На пытанне 
анкеты “Якія сумесныя формы дзейнасці 

моладзі і старэйшага пакалення вы можаце 

прапанаваць?” адказы размеркаваліся 
наступным чынам: вандроўкі – 303 (42,6 %), 
гутаркі – 261 (37%), квэсты – 253 (35%) – 

авучанне забытым рамёствам – 203 (29%), 
выставы калекцый – 138 (19,4 %). На апошняе 
пытанне анкеты “Якія аб’екты, падзеі, людзі 

Міёрскага раёна найбольш цікавыя і 

вартыя ўвагі?” былі названы наступныя: 

Міёрскі касцёл, сядзібы Рудзіцкіх і 
Лапацінскіх, вадаспад, брэндбук, мурал у 
Міёрах, паэты і пісьменнікі Міёршчыны, 

Ермалёнак Вітольд Антонавіч, балота Ельня, 
горад Дзісна. Вывучэнне вынікаў анкетавання 
дазволіла сябрам ініцыятыўнай групы 

канкрэтызаваць накірункі дзейнасці, каб пасля 
рэалізацыі ініцыятывы ўзрасла цікавасць і 
замілаванне моладзі да свайго роднага краю. 
Вынікі анкеты будуць выкарыстаны пры 
рэалізацыі ініцыятывы “Спадчына 

Міёрскага краю” і стварэнні моладзевай ІТ-
лабараторыі ў рамках выканання праекта 

“Разам для грамады і прыроды: узмацненне 

працэсу развіцця ў Міёрскім раёне праз 
супрацоўніцтва мясцовай ўлады і 

грамадзянскай супольнасці” пры фінансавай 
падтрымцы Еўрапейскага саюза. 

мерапрыемствах пажадалі 77 чалавек (10,8 %); з 
падарожжаў мяркуюць атрымаць веды менш за 

адзін працэнт апытаных. З адказаў анкеты мы 
даведваемся, што музеі наведваюць 

перыядычна амаль 50% рэспандэнтаў, ад 

выпадку да выпадку – 32 %, а 17 % зусім не 
бываюць у мясцовых музеях. Асноўныя мэты 

наведвання музеяў – вучэбныя, навукова-

даследчыя або правядзенне вольнага часу. Гэта 
не дзіўна, бо асноўная частка рэспандэнтаў – 
моладзь, якая вучыцца ў школах або ВНУ. У 

адказах на пытанне аб напрамках гісторыі, якія 

цікавяць рэспандэнтаў, большасць абрала 
вывучэнне радаводаў – 266 (37,4 %). Шмат 

удзельнікаў абрала знаёмства з ваеннай 
гісторыяй таксама не выпадкова,  бо большасць 
з іх мужчыны, а іх заўсёды прываблівае  
ваенная гісторыя – 236 (33,1 %), старажытнай 

гісторыяй цікавяцца 216 чал. (30,3 %). Шмат 
рэспандэнтаў – вяскоўцы, таму іх цікавіць у 
першую чагу гісторыя населеных пунктаў – 194 

чал. (27,2 %); біяграфіі славутых людзей нашага 
краю цікавяць165 рэспандэнтаў (21,8%). 
Таксама большасць удзельнікаў анкетавання 

вельмі жадаюць вывучаць Міёрскі край, але 
яшчэ не вызначыліся ўсваіх адказах – такіх 
больш за 90 %. Толькі менш за 10 % зусім не 

жадаюць вывучаць сваю малую радзіму. На 
пытанні анкеты аб асабістым удзеле 

анкетаваных па вывучэнні і папулярызацыі 

гісторыі Міёршчыны былі атрыманы наступныя 
адказы: 30 % – жадаюць папулярызаваць 
гісторыю славутых людзей, 27% – весці 

старонкі ў сацыяльных сетках. Праводзіць 
экскурсіі ў музеях выказалі жаданне 21%, 
удзельнічацьу паходах, экскурсіях па родным 

краі – 14%, працаваць у архівах музея і 
займацца рэстаўрацыяй пажадалі больш за 10 % 

 Згодна з праектам “Разам для 
грамады і прыроды: узмацненне працэсу 

развіцця ў Міёрскім раёне праз 
супрацоўніцтва мясцовай ўлады і грамадзянскай супольнасці” пры фінансавай падтрымцы 
Еўрапейскага саюза ў нашым раёне быў створаны Грамадскі савет па распрацоўцы і рэалізацыі 

стратэгіі ўстойлівага развіцця. 21 студзеня 2021 года адбылося першае паседжанне Грамадскага 
савета ў гэтым годзе. Праводзіла яго мясцовы каардынатар Надзея Дударонак. Напачатку слова 
было дадзена экспертам. Кандыдат гістарычных навук, дацэнт Андрэй Кіштымаў выказаў 

асноўную думку, што выкананне мясцовых ініцыятываў павінна быць разлічана не толькі на 
прыезджых, але і на мясцовае насельніцтва. Трэба шырэй выкарыстоўваць імёны знакамітых 
людзей, чый лёс звязаны з Міёршчынай. Гэта Вацлаваў Ластоўскі, Стэфан Баторы, Язэп 

Драздовіч і шмат іншых. Эксперт Наталля Гагіна звярнула ўвагу ўдзельнікаў паседжання 
на тое, што на Міёршчыне неабходна ствараць тэматычныя групы праз выяўленне тэматычных 
тэрыторый, шырэй выкарыстоўваць брэндавыя знакі раёна, ствараць сертыфікаты турыстычных 

тэрыторый. Эксперт Вольга Шулейка распавяла пра эканамічную і сацыяльную значнасць 
праекта,  шырокі ўдзел мясцовага насельніцтва ў абмеркаванні і абмене думкамі па пытаннях 

Паседжанне Грамадскага савета 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

праекта. Наступнымі пытаннямі, разгледжанымі на Грамадскім савеце, былі справаздачы аб ходзе 
выканання ініцыятыў. З прэзентацыяй працы над сваім праектам выступіла дырэктар школы з 

Павяцця Алена Паўлоўская, з праектам  “Устойлівае рашэнне” выступіў Іван Будзько. Апошнім 
пытаннем было абмеркаванне плана працы Грамадскага савета на 2021 год, тлумачэнні па якім 
выказала Надзея Дударонак. У паседжанні прыняў удзел член Грамадскага савета В. Ермалёнак і 

сябры ініцыятыўнай групы “Спадчына Міёрскага краю” Д. Варона і М. Філіповіч. 

ЮБІЛЕЙНЫЯ ДАТЫ 2021 ГОДА 
1301 г.—720 год уваходу Дзісеншчыны ў склад 
ВКЛ 
1461 г.—560 год першага пісьмовага ўспаміну 
пра Дзісну 
1461 г.—560 год першай пісьмовага ўпамінання 
аб Новым Пагосце 
1506 г.—515 год таму ўпершыню ў дакументах 
узгадваецца Галомысла, Чурылава (Лількі), 
зараз в.Лявонпаль 
1506 г.—515 год таму ўзгадваецца вёска 
Грудзінава як уласнасць полацкага баярына 
Грудыны 
1516 г.—505 год з надання Яну Сапегу прывілеі 
на будаўніцтва замка Вята 
1551 г.—470 год першай узгадкі пра маёнтак 
Грыгаравічы 
1566 г.—455 год таму горад Дзісна атрымлівае 
права бяспошліннага гандлю 
1566 г.—455 год першы ўспамін пра вёску 
Наўгароды 
1571 г.—450 год таму Пераброддзе атрымала 
Магдэбургскае права 
1576 г.—445 год таму закончыўся жыццёвы 
шлях Баркулаба Корсака, старасты і войта 
Дзісны, каралеўскага ротмістра, будаўніка 
Дзісненскага замка 
1581 г.—440 год таму кароль Стэфан Баторы ў 
другі раз наведвае Дзісну 
1611 г.—410 год таму кароль Рэчы Паспалітай 
Жыгімонт ІІІ Ваза прымае ў Дзісне ў сваё 
падданства 230 маскоўскіх баяр 
1656 г.—365 год таму маскоўскі цар Аляксей 
Міхайлавіч вяртаецца з няўдалага паходу з-пад 
Рыгі праз Дзісну 
1661 г.—360 год вызвалення Дзісны ад 
маскоўскіх войскаў у выніку паўстання 
гараджан 
1791 г., кастрычнік—230 год таму ў Лявонпалі 
ўзведзена калона ў гонар Канстытуцыі 3 мая 
1791 г. 
1796 г.—225 год таму імператрыца Кацярына ІІ 
надае Дзісне герб (на зялёным полі сноп 
залацістага ільну) 
1811 г.—210 год таму нарадзіўся Аляксандр 
Рыпінскі (1811 – 1900), пісьменнік, 
кнігавыдавец, фалькларыст, удзельнік паўстання 
1831 г. на Дзісненшчыне 
1831 г., красавік—190 год нацыянальна-
вызваленчага паўстання ў Дзісненскім павеце 
1851 г.—170 год таму памёр біскуп Казімір 

Дмахоўскі, дзядзька Генрыха Дмахоўскага 
1861г.—160 год таму адбылася адмена 
прыгоннага права ў Расійскай імперыі 
1861 г.—160 год таму нарадзіўся Ігнат 
Буйніцкі, заснавальнік беларускага 
прафесійнага тэатра 
1861г.,29.Х.—160 год з часу смерці 
Шпілеўскага Паўла /12.ХІ.1823 – 29.Х 1861/, 
этнографа, фалькларыста, тэатральнага 
крытыка, публіцыста, перакладчыка, кандыдата 
багаслоўя. Наведаў Дзісну ў 1859 г. 
1866 г.—155 год з пачатку будаўніцтва царквы 
Мікалая Цудатворцы ў вёсцы Узмёны 
1866 г.—155 год таму адчынена народнае 
вучылішча ў Міёрах 
1876 г.—145 год нараджэння выдатнага 
фатографа Яна Булгака, які пакінуў шмат 
здымкаў помнікаў архітэктуры ў нашай 
мясцовасці 
1896 г.—125 год таму нарадзіўся Кузьма Крук 
(1896 – 1942), дзеяч беларускага нацыянальна-
вызваленчага руху 
1901 г.— 120 год таму адбыліся сялянскія 
хваляванні ў Дзісненскім павеце ў сувязі з 
размежаваннем зямлі 
1901 г.—120 год таму ў Дзісне закончана 
будаўніцтва казначэйства, распачата 
будаўніцтва Дома народнай цвярозасці 
1906 г.—115 год з пачатку стварэння ў нашым 
краі вытворчых кааператываў 
1906 г.—115 год з пачатку выдання беларускай 
газеты “Наша Ніва”, з якой супрацоўнічала 
шмат нашых землякоў 
1906 г.—115 год таму нарадзіўся ў в. Якужы 
Язэп Малецкі (1906 – 1982), дзеяч нацыянальна
-вызваленчага руху 
1921 г.—100 год уваходу Міёршчыны і 
Дзісненшчыны ў склад Польшчы 
1921 г.—100 год таму адбылося адкрыццё 
гімназіі ў Дзісне 
1926 г.—95 год таму пачалася актыўная 
дзейнасць гурткоў Беларускай Сялянска-
рабочай Грамады на Дзісеншчыне 
1926 год—95 год з часу будаўніцтва дамбы 
праз возера ў Міёрах 
1926 г.—95 год таму нарадзіўся Язэп Бунто 
(1926 – 2006гг.), вядомы краязнаўца Падзвіння 
1931 г.—90 год таму вялікая паводка на рацэ 
Заходняя Дзвіна 
1936 г.—85 год з дня нараджэння краязнаўцы 
Кліменція Кожана 



 

1941 г., май—80 год таму надрукаваны першы 
нумар раённай газеты “Бальшавіцкая трыбуна” 
1941 г., ліпень—80 год з пачатку акупацыі 
Міёрскага раёна фашысцкімі войскамі 
19.08.1941 г.—80 год таму расстраляны 
бальшавікамі пратаіерэй Сурвіла Ермалай 
Якаўлевіч (1868 – 1941). Служыў настаяцелем 
Свята-Троіцкай царквы ў м. Лявонпаль (03.1927 
– 02.07.1941). Рэабілітаваны 24.07.2008 г. 
1946 г.—75 год таму загінуў Мікола Шкілёнак 
(1899 – 1946), гісторык, журналіст, дзеяч 
беларускага нацыянальна-вызваленчага руху 
1946 г.—75 год таму адчынена Міёрская 
раённая бальніца на 30 ложкаў 
1946 г.—75 год таму адбылося адкрыццё 
дзіцячага дома ў Гаранях 
1946 г.,6 лютага—75 год назад нарадзіўся 
Леанід Матэленак, журналіст, краязнаўца, былы 
рэдактар раённай газеты “Сцяг працы” 
1946 г.—1 жніўня 75 год таму ў в. Цімошкава 
нарадзіўся Мікалай Гіргель, мастак-
карыкатурыст 
1951 г.—70 год утварэння раённай дзіцячай 
бібліятэкі 
1951 г.—70 год таму адбылося першае 
ўзбуйненне калгасаў на Міёршчыне. З 145 
засталося 62 калгасы 
1956 г.—65 год з часу пабудовы Міёрскага 
ільнозавода 
1956 г.—65 год таму пачалася электрыфікацыя 
раёна 
1956 г.—65 год таму пачаліся археалагічныя 
раскопкі гарадзішчаў Язна і Паддубнікі 
археолагам А.Мітрафанавым 
1961 г.—60 гадоў таму памёр Эўзэбіюш 
Лапацінскі, апошні ўладальнік Лявонпаля 
(1.03.1882 –1961), гісторык мастацтва, бібліяфіл, 
калекцыянер карцін, гравюр, медалёў, малюнкаў 
1961 г., 20.11.—60 год таму нарадзіўся Бунто 
Віктар, краязнаўца Браслаўшчыны 
1966 г.—55 год таму ўтвораны лесапаляўнічыя 
гаспадаркі ў Дзісне, Міёрах, Новым Пагосце 
1971 г.—50 год таму пабудаваны Міёрскі 
камбікормавы завод 
1971 г.—50 год таму пачаў дзейнічаць Міёрскі 

хлебазавод 
1971 г., 18.Х.—50 гадоў таму памёр Язэп 
Гайлевіч (26.02.1893, в. Дразды – 18.Х.1971) –
святар, выкладчык Закона Божага ў беларускіх 
школах 
1971 г.—50 год таму здзейснена адкрыццё 
Чэславам Сіповічам музея і бібліятэкі імя Ф. 
Скарыны ў Лондане 
1976 г.—45 год таму пачалая рэканструкцыя 
дарогі Міёры – Полацк, дарога да абласнога 
цэнтра была пакрыта асфальтам 
1976 г.—45 год з пачатку дзейнасці археолага-
краязнаўчага гуртка-клуба “Арганаўты 
мінулага” 
1981 г.—40 год таму адбылося адкрыццё 
сярэдняй школы №3 у Мёрах 
1981 г.—40 год таму памёр Чэслаў Сіповіч 
( 1914 – 1981 ) біскуп, патрыёт беларушчыны  
1986 г., 26.06.—35 гадоў з часу смерці Яна 
Гушчы /12.ХІІ.1917, в. Загасцінне – 26.06.1986/ 
– польскага паэта, празаіка, перакладчыка 
твораў беларускіх аўтараў на польскую мову 
1986 г., верасень 1986 г.—35 год таму на базе 
СШ №3 створаны гісторыка-краязнаўчы музей  
1986 г.—35 год таму памёр Г. І. Цітовіч, 
кампазітар, дырыжор, фалькларыст, стваральнік 
народнага хору 
1991 г., жнівень—30 год таму спыніла сваю 
дзейнасць раённая арганізацыя КПБ 
1996 г.—25 год таму ў Міёрах праведзена 
міжнародная навукова-практычная 
канферэнцыя “Дзісенскія чытанні” 
1996 г.—25 год таму гісторыка–краязнаўчы 
музей СШ №3 атрымаў званне “Народнага”, 
падцверджанае на паседжаннях калегіі 
Міністэрства культуры Рэспублікі Беларусь ў 
2011, 2019 гадах 
1996 г., 11.09.—25 гадоў таму памёр Сушко 
Пятро Паўлавіч (1.01.1937 – 11.09.1996) – паэт, 
журналіст 
2011 г.—10 год з пачатку выхаду першага 
нумара газеты “Міёрская даўніна” 
2016 г., 7.ХІІ.—5 гадоў таму памёр Крыўко 
Мікалай Нілавіч (16.07.1949 – 7.ХІІ.2016) – 

мовазнаўца, лексіколаг. 

  НАВІНЫ КНІГАРНІ 

   
 Напрыканцы мінулага года пад такой назвай журналіст з Лодзі 
надрукаваў сваю працу. Матэрыялы для яе былі сабраны падчас вандровак 
аўтара па былой мяжы Рэчы Паспалітай як на Захадзе на тэрыторыі Польшчы, 
так і па Ўсходняй Літве, Заходняй Беларусі і Заходняй Украіне. Наведаў 
Томаш Гжываеўскі і наш раён. У Дзісне ён меў гутарку з краязнаўцамі 
Кастусём Шыталем, Фадзеем Шымуковічам. У Міёрах наведаў 
гістарычны музей СШ №3, дзе сустрэўся з кіраўніком музейнага аб’яднання 
Вітаўтам Ермалёнкам. Асабліва яго зацікавіла гісторыя фотаздымкаў 
паручыка Эдварда з Корпуса аховы памежжа. Пабыў пан Томаш і ў 



 Лявонпалі, дзе размаўляў аб мінулым з Марыяй Сушко. Матэрыялы, сабраныя польскім 
журналістам на Міёршчыне, былі змешчаны ў падрыхтаваным выданні. Толькі пабачыўшы свет, 
кніга ўжо адразу стала бэстсэлерам і трапіла ў рэйтынг самых папулярных выданняў у Польшчы. 

 Вітаўт Ермалёнак 

 Як звязаць пакаленні? Чым уберагчыся ад блуканняў на дарогах часу? Памяццю. Менавіта 
яна стварае гэтую сувязь, падказвае дарогу, ставячы на ёй знакі-падказкі, пакідаючы пэўныя 
неспадзяванкі, адкрываючы таямніцы. А ці мала тых згубленых, страчаных, забытых таямніцаў, 
якія ўжо ніколі не развязаць, бо не засталося да іх пакрытых павуцінай часу замкоў “ключыкаў-
адгадак”. Што можа быць такім “ключыкам”? Памяць… Такая памяць, якая знайшла свой адбітак 
не толькі ў душы, але і ў матэрыяльным увасабленні. Яшчэ ў старажытнасці казалі, што няма 
лепшага сродку зберажэння думак, чым папера, кніга. Так, шмат іх загінула ў пажарах войнаў і 
іншых лёсавых перапляценнях, але многа і захавалася. Яны сталіся нашай спадчынай, якая 
множыцца і цяпер. Спадчынай і багаццем чалавецтва. Няма нічога даражэйшага за захаваную 
думку, ідэю, якая заўжды з’яўляецца першаснай у нашым быцці. На думках-ідэях будаваўся і 
працягвае будавацца свет. Кожны з нас жыве сваімі штодзённымі клопатамі. І гэта цалкам 
натуральна. Бацькі гадуюць дзяцей, потым адпраўляюць іх у свет па навуку, па свой хлеб. Малых 
дзяцей адпраўляюць “пад догляд” дзядоў і бабуль, каб яны раслі на здаровым паветры продкаў. А 
тыя пільнуюць, каб унучкі, не дай Бог, не пазабіваліся дзе, каб добра паелі ды паспалі. Гэта вялікі і 
неацэнны клопат, клопат аб жыцці. Потым малыя сталеюць, ствараюць свае сем’і. Кола жыцця 
працягвае свой бег па дарогах лёсу. Аднак за гэтымі штодзённымі клопатамі, радасцямі і 
праблемамі людзі часта забываюць гутарыць пра мінулае свайго роду, пра тое, адкуль і як ён 
паходзіць, забываюць перадаваць памяць. Калі адбываецца так, то разрываецца ланцужок сувязі, 
які потым вельмі складана аднавіць, седзячы днямі ў архівах, блукаючы гадзінамі па некропалях 
(могілках), шукаючы сляды на затравелых вясковых сялібах, дзе ад усёй вёскі засталіся два-тры 
жыхары, а часам  нават і чыстае поле. Добра як атрымліваецца з’яднаць разарванае, а часам  і не 
атрымліваецца. Стагоддзі гісторыі роду сыходзяць у маўклівы дол.  
 Памятаю,  як яшчэ калісь на ўроку гісторыі ў школе пытаўся ў нас настаўнік пра нашых 
дзядоў-бабуль. Дык было так, што некаторыя з маіх аднакласнікаў не маглі назваць ні іх 
прозвішча, ні год нараджэння, хаця рэгулярна ездзілі да іх на “пабыўку” ў вёску. Гэта наша хіба, 
якую трэба выпраўляць, пакуль яшчэ жывая памяць, пакуль не расцярушаная, а калі і 
расцерушылася,  то пастарацца сабраць яе зноў. Колькі гадоў таму была ў нас з Марыяй 
Георгіеўнай Ермалёнак (Загорскай) гутарка аб продках, успамінах, перададзеных імі вусна і ў 
матэрыяльных памятках. Марыя Георгіеўна казала тады, што хоча захаваць сабраную ёю памяць 
аб сваіх продках, каб яна не прапала і паслужыла новым пакаленням роду, іншым людзям, якія 
зацікавяцца гэтай важнай праблемай. Размова пайшла і аб тым, што жыццё продкаў у ХХ стагоддзі 
не было лёгкім. Гэта быў час вялікіх высілкаў і выпрабаванняў, калі само па сабе выжыванне 
патрабавала ад людзей нязмернага аптымізму, веры ў лепшае і ўпартай працы. Продкі нашы жылі 
мудрэй і прасцей, чым мы. Мелі сваю філасофію, свой светапогляд. Іх шлях можа стаць прыкладам 
трываласці і веры для новых пакаленняў, для якіх, як казала Марыя Георгіеўна, цяпер і пальчык 
паранены – гэта часам ужо буйнога маштабу “трагедыя”.  
 Быў шчыра рады, калі зусім нядаўна атрымаў вестку аб 
тым, што мэта Марыі Георгіеўны дасягнутая. У друку выйшла 
кніга “Бусинки судеб на ленте времени: субъективные 
записки”. Гэта якраз той “ключык-адгадка”, пра які згадвалася 
вышэй. Яшчэ больш быў усцешаны тым, што атрымаў асобнік 
кнігі ўласна з рук аўтаркі ў падарунак і меў нагоду асабіста 
павіншаваць яе з добрым плёнам-увасабленнем памяці роду, 
усталяваннем трывалай сувязі, умацаваннем сваіх каранёў. 
Звернемся непасрэдна да знаёмства з выданнем першадруку. 
Кніга пабачыла свет сёлета ў мінскім выдавецтве “Р.М. 
Цимберов”. Яна з’яўляецца літаратурна-мастацкай і мае 
ўзроставае абмежаванне “16+”. Аформлена яна ў мяккую 
глянцавую вокладку. Фон кнігі абыграны ў колерах старой, 
пажоўклай ад часу паперы. На галоўным баку вокладкі выяўлена 
звілістая кінастужка, у якую ўплецены фотаздымкі розных 
прадстаўнікоў роду. Паабапал кінастужкі адбітыя розныя гады з 
эфектам святлаценю. Выданне змяшчае ў сабе 372 старонкі, 



 дадатак з чорна-белымі і каляровымі фотаздымкамі розных пакаленняў роду, які адрозніваецца 
ад асноўнага белага колеру старонак. Тут яны бэжавыя. Тыраж кнігі склаў 99 асобнікаў. 
Складаецца кніга з “Введения”, чатырох частак, “Эпилога” і падзякі аўтаркі. Пры гэтым 
кожная частка падзяляецца на главы: першая – на тры, другая – на дзве, трэцяя – на сем, 
чацвёртая – на пяць. Такім чынам , усяго сямнаццаць глаў памяці роду. Частка першая мае назву 
“Сильные женщины рода моего”, другая – “Родители”, трэцяя – “Родные, близкие, любимые”, 
чацвёртая – “Любовь моя – Зельва”. У главах гэтых частак паказаны лёсы канкрэтных простых 
людзей, асаблівыя і запамінальныя выпадкі, радасць і гора, каларыт Зельвеншчыны ХХ 
стагоддзя, а таксама такія, здавалася б, звычайныя “дробязі” накшталт побыту, прымхаў-
забабонаў, без якіх цяпер нельга ўявіць карціну таго жыцця, што адышло з пакаленнямі, але не 
знікла для нас у небыцці, бо занатавалася. Тут жа трэба дадаткова акцэнтаваць увагу на 
каштоўнасным змесце выдання. Па-першае, яно з’яўляецца сярод усяго іншага хоць і 
суб’ектыўнай, але крыніцай па гісторыі паўсядзённасці, да якой, на жаль, не так часта цяпер 
звяртаюцца нашыя айчынныя даследчыкі. Дадзены накірунак агульнапрызнаны і папулярны ва 
ўсім свеце, а азначаная кніга стане чарговым унёскам у яго скарбонку. Па-другое, у выданні 
адмыслова скіраваная ўвага на ролю жанчын у жыцці роду, прыведзеныя прыклады з іх вельмі 
важныя і, зноў жа, зараз  такая літаратура выступае ў якасці сусветнага трэнду. Гісторыя мае не 
толькі “мужчынскі” бок, але і “жаночы”, які на працягу многіх стагоддзяў заставаўся ў ценю, а 
зараз выйшаў на святло, адкрыўшы многія нечаканыя таямніцы і загадкі. Менавіта жанчыны, якія 
найбольш у сям’і займаліся выхаваннем дзяцей, перадавалі традыцыі роду і, у макраўвасабленні, 
народу, новым пакаленням. Яны – захавальніцы памяці, і аўтар кнігі трапна ўзяла гэты след. 
Датычна гэтага прывядзем яе радкі: “У каждого народа есть коллективное подсознательное – это 
душа народа. У Беларуси – душа женская. Моя Родина – женщина с трудной судьбой” [*, c. 7]. 
Важныя моманты, як для аўтара, так і агулам для нас, адлюстраваныя ў “Эпилоге”, а таксама на 
старонках кнігі падзякі. Яе радня, падобна да тысяч іншых беларускіх сем’яў, зведала на сабе 
ўвесь цяжар бурлівага ХХ стагоддзя, якое, асабліва ў першай сваёй палове, было суцэльным 
выпрабаваннем і барацьбой за выжыванне, перамежаванымі маленькімі, але адначасова такімі 
вялікімі ў гэткіх абставінах простымі радасцямі быцця, якія давалі сілы жыць далей. З тых 
жорсткіх выпрабаванняў, падчас якіх хтосьці круціў жорны, а хтосьці быў зернем для іх, паміж 
людзьмі, якія ставалі па розныя бакі “барыкадаў”, узнікала варожасць і прага помсты. Аўтар жа 
адмаўляе помсту і сцвярджае хаду жыцця так: “Я отрицаю этот путь. Очень хочется сказать 
всему миру банальную фразу: “Ребята, давайте жить дружно”. А что для этого надо? Немного 
больше правды, чести и любви”. Тут жа выказана спадзяванне аўтаркі, што гэтая кніга можа 
паслужыць не толькі яе ўнукам і праўнукам, але і прыкладам адлюстравання памяці свайго роду 
для іншых людзей [*, c. 357 – 358]. Цеплыню ў сэрцы пакідае падзяка аўтара за падтрымку і 
матывацыю ў стварэнні кнігі сваім родным, а таксама школьнай сяброўцы ды іншым людзям. 
Файна ды сардэчна тут ёю ахарактарызаваны муж, Ермалёнак Вітольд Антонавіч. “Он тот 
парень, с которым можно идти в разведку” [*, c. 359 – 360].  
 Не праміну скарыстацца магчымасцю зноў павіншаваць Марыю Георгіеўну з тым, 
што яна ўдала адолела шлях ад мары-задумы да плёну. Гэты шлях далёка не просты, ён 
патрабуе высілкаў, упартасці, а таксама  шчырага разумення і падтрымкі. Зычу добрага 
здароўя, мець нязводную радасць ад унукаў, а таксама з’яўлення і ажыццяўлення новых 
задумаў! 
* Ермалёнок (Загорская), М.Г. Бусинки судеб на ленте времени: субъективные 
записки / М.Г. Ермалёнок (Загорская). – Минск: Р.М. Цимберов, 2021. – 372 с. 

    Ліст Аляксандра Даргеля з Масквы 
               Большое спасибо! Очень интересный номер, и было приятно прочитать про отца ! 
В свою очередь хочу поделиться информацией о сканированных метрических книгах Дисненского 
уезда католических приходов 1850 – 60-х и часть 1870-х годов, православных меньше – 1915 год и 
пару лет 19-го века. Возможно, Вы это уже видели, но на всякий случай приведу ссылки, они не 
так давно появились в сети. Это материалы Виленского архива (ЛГИА). По другим уездам там 
тоже есть. Отсканированы генеалогическим обществом в Солт-Лейк-сити, США. Остальные года 
в Минском архиве. Для просмотра требуется простая регистрация без личной информации. 
Благодаря им я после недолгих поисков нашел записи о рождении прадеда (Пухальского) в 
Белевцах, узнал впервые имя его матери. А также о рождении брата и сестры другого прадеда 
(Даргеля). Информации там очень много, можно проследить предков по всем распространённым в 
округе фамилиям (например, из Новопогосткого прихода можно много узнать о семьях Кукуць, 



Петкевич, Редюшка, Пухальских, Рынкевич, Томко, Черневич, Вашкель и многих других). К 
почеркам в записях очень быстро привыкаешь, особенно если знаешь местную географию и 
фамилии. 
Дисненский уезд (список доступных документов):  https://www.familysearch.org/search/
catalog/2325332?availability=Family%20History%20Library 
Миоры 1870 г.: (стр 362 https://www.familysearch.org/ark:/61903/3:1:3Q9M-CSMW-XQXT-6?
i=361&cat=1116737 
Новый Погост 1915 г. (православные): https://www.familysearch.org/ark:/61903/3:1:3QS7-L9G9-
XN4T?mode=g&cat=1397823 
Р.S. Если ссылки не грузятся, надо включить VPN в браузере 
Ад рэдакцыі. Думаем, што многія чытачы газеты выкарыстаюць дасланыя нам 
электронныя адрасы для пошукаў свайго радаводу. 

Паэт і пісьменнік ІВАН КУНЦЭВІЧ  
 Іван Іванавіч Кунцэвіч нарадзіўся ў 1948 годзе ў Новым 
Пагосце. Вучыўся спачатку ў роднай вёсцы, потым у 
Калінінградзе, дзе скончыў школу і тэхнічны інстытут рыбнай 
прамысловасці па спецыяльнасці інжынер-тэхнолаг. Працаваў на 
Рыжскай базе рэфрыжаратарнага флоту. Хадзіў на 
рыбаперапрацоўчых плаўбазах майстрам, інжынерам-тэхнолагам, 

памочнікам капітана па вытворчасці. Мора пакінула глыбокі след у 
яго біяграфіі і 
адлюстравалася ў творчасці. 

Друкаваўся ў газетах “Рыбак Латвіі”, “Рускае слова”, у 
альманахах “Русло”, “Сонет”, “Светоч”. Аўтар паэтычных 
зборнікаў “Пляска зори” (1999), “Я прибегу к воротам 
Рая” (2001), “Ревность” (2003), “Жасминовый дождь” (2007), 
“В русле жизни” (2012), “Роман сердца”, “Встреча” (2013), 
“Хор белых яблонь”, “Тайна жизни. Биороботы”, “Радость, 
которую ты подаришь”, “Солненчная нить”, “Океан любви”. 
Для яго творчасці характэрны імпульсіўнасць, 
экспрэсіўнасць, што збліжае з рускімі паэтамі “Сярэбранага 
веку”. Многія вершы вылучаюцца сваім музычным рытмам, 
дакладнасцю формаў. 

У інтэрнэце на сайце “Проза.ру” апублікаваў кнігу 
“Заметки о поэзии”, урывак з якой увайшоў у міжнародны 
зборнік “Русская проза” (2012, Рига, “Светоч”). З 2002 – член 
Расійскага міжрэгіянальнага саюза пісьменнікаў Санкт-
Пецярбурга, член Міжнароднай асацыяцыі пісьменнікаў і 
публіцыстаў. Рыжскія кампазітары на вершы Івана Кунцэвіча 
стварылі шмат пачуццёвых, меладычных песень. Найбольш 
вядомыя з іх: “Не люблю я холодную осень” (музыка 
Н.Рахманавай), “Не уходи”, “Рябина”. 

Неўзабаве, не сядаючы на ровары, дайшлі да ўскрайку 
вёскі, дзе вырашылі спыніцца на адпачынак і падсілкавацца на панадворку, ля хаты ветэранаў 
педагагічнай працы, настаўнікаў гісторыі Закрэўскіх – Міхаіла Францавіча і яго жонкі Леаніды 
Францаўны. Мы выдатна размясціліся на лаўках. Гасцінныя гаспадары падрыхтавалі для 
турыстаў шмат разнастайных прысмакаў, а таксама гарбату і каву. Мы разгледзелі этнаграфічныя 
зборы былога настаўніка гісторыі. Асабліва зацікавіў нас вялікі бязмен, які Міхаіл Францавіч 
абяцаў падараваць у наш этнаграфічны музей. Пасля гаспадары запрасілі нас у хату, дзе Міхаіл 
Францавіч паказаў цікаўным вандроўнікам свае калекцыі. Усё сваё жыццё ён збірае манеты, якія 

змясціў па асобных тэмах у альбомах. Асабліва вялікія нумізматычныя зборы па Расійскай імперыі 
і СССР. У апошнія гады Міхаіл Францавіч пачаў збіраць статуэткі з парцаляны і шкла. Ужо 
назбіраў вялікую калекцыю. Зацікавілі нас і старыя карціны мастака Антона Рыдзіка, якія адшукаў 
калекцыянер у Новым Пагосце. А мы якраз і накіроўвамся ў Барадзінічы, каб больш даведацца аб 
гэтым самабытным мастаку ад яго сына Яна, таксама мастака. Нам не хацелася пакідаць хаты 

ВЕЛАПАХОД “СЛАВУТАСЦІ ПАГОСЦКАГА КРАЮ” (працяг, пач. у №8,9,10,11, 12, 2020 г.) 

Вітаўт Антонавіч далей 
распавядае нам, 

удзельнікам паходу, аб 
яшчэ адной знакамітай 
постаці з Новага 

Пагоста. Вось кароткія 
звесткі яшчэ аб адным 

нашым знакамітым 
земляку з гэтай вёскі. 

https://www.familysearch.org/search/catalog/2325332?availability=Family%20History%20Library
https://www.familysearch.org/search/catalog/2325332?availability=Family%20History%20Library
https://www.familysearch.org/ark:/61903/3:1:3Q9M-CSMW-XQXT-6?i=361&cat=1116737
https://www.familysearch.org/ark:/61903/3:1:3Q9M-CSMW-XQXT-6?i=361&cat=1116737
https://www.familysearch.org/ark:/61903/3:1:3QS7-L9G9-XN4T?mode=g&cat=1397823
https://www.familysearch.org/ark:/61903/3:1:3QS7-L9G9-XN4T?mode=g&cat=1397823


 гасцінных гаспадароў, але наперадзе быў у нас яшчэ значны шлях. З ахвотай прынялі прапанову 
Міхаіла Францавіча праводзіць нас да вёскі Фралоўшчына, каб мы не заблукалі палявымі 
дарогамі. На выездзе з Новага Пагоста мы даведаліся ад Вітаўта Антонавіча аб яшчэ адной 
знакамітай постаці, род якой знітаваны з пагосцкай зямлёй. 
Браніслаў Туронак – дзеяч беларускага нацыянальна-
вызваленчага руху 

Прозвішча Туронкаў шырока вядома на Міёршчыне. 
Радавод сягае з глыбіні XVIII ст. Туронкі заўсёды жылі ў 
наваколлі Новага Пагоста. Іх радавое гняздо – в. Дзянісы. 
Бацька Сцяпан быў арандатарам і таму часта мяняў месца 
жыхарства. Браніслаў нарадзіўся ў Янопалі ў 1896 г. Зараз 

маёнтка няма. Ахрышчаны ў 
новапагосцкім касцёле. Вучыўся ў 
Пагосцкім шасцікласным народным 
вучылішчы, якое скончыў толькі ў 16 год. 
У 1912 г. паступае ў Віленскую прыватную 
гімназію. Падчас яе эвакуацыі вучыцца ў 
Віцебску, а пазней – у Яраслаўлі, дзе ў 
1917 г. атрымлівае атэстат сталасці. 
Вярнуўшыся на Дзісненшчыну, да прыходу 
палякаў Браніслаў Туронак адкрывае 15 
беларускіх пачатковых школ. Сам працаваў 
настаўнікам спачатку ў Більдзюгах, потым 
у Новым Пагосце. У 1919 г. вучыцца на настаўніцкіх курсах у Вільні, дзе 
выкладалі Ластоўскі, Гарэцкі, Ждановіч і іншыя знакамітыя беларусы. У 
верасні гэтага года паступае на медыцынскі факультэт Віленскага 
ўніверсітэта, які скончыў у 1924 г. Браніслаў Туронак з’яўляўся адным з 
арганізатараў Беларускага студэнцкага саюза, адказным рэдактарам часопіса 
“Наш шлях”. У снежні 1923 г. ён стаў адказным рэдактарам галоўнага органа 
Беларускай хрысціянскай дэмакратыі – газеты “Крыніца”. Змяшчаў там свае 
шматлікія артыкулы пад псеўданімам Тамашні. Адначасова папаўняе склад 
Беларускага сялянскага саюза. Абраны намеснікам сакратара гэтай партыі. У 
1926 г. стаў стваральнікам Беларускага інстытута гаспадаркі і культуры, а 
пазней абраны старшынёй Віленскай управы гэтай арганізацыі. Атрымаўшы 

дыплом урача, ён актыўна папулярызаваў ахову здароўя ў сваіх лекцыях і публікацыях. 
Некаторыя з іх выйшлі асобнымі брашурамі. Узяўшы шлюб з Марыяй Рэшаць, пасяляецца ў 
Дукштах, дзе працуе лекарам, але працягвае супрацоўніцтва з вядомымі беларускімі дзеячамі М. 
Машарам, Я. Малецкім, П. Сергіевічам, А. Цікотам. Яго жыццё трагічна абарвалася ў 1938 г. Яго 
сын, Юры Туронак, пасля вайны жыў у Варшаве. Вядомы журналіст і гісторык, аўтар кніг  
“Беларусь пад нямецкай акупацыяй”, “Мадэрновая гісторыя Беларусі” , якія былі надрукаваны на 
беларускай і польскай мовах і выклікалі вялікую 
цікавасць у чытачоў. Памёр у 2019 годзе. 
 Выехаўшы з вёскі, мы не маглі прамінуць 
могілкі, дзе знаходзіцца шмат цікавых надгробкаў. 
Перш за ўсё Вітаўт Антонавіч паказаў магілу 
адмірала Севярына Бароўскага, удзельніка Цусімскага 
марскога бою ў 1905 годзе. Помнік добра захаваўся, але 
магіла была зарослая пустазеллем. Таму нягледзячы  
на тое, што час нас прыспешваў, мы ачысцілі яе ад 

пустазелля. 
Герой Цусімы  –  адмірал Севярын Бароўскі  

Севярын Бароўскі па паходжанні шляхціч герба 
“Ястрабец”. Нарадзіўся ў маёнтку Радзюкі, недалёка ад 
Новага Пагоста, 8 студзеня 1864 г. Яго бацька быў 
палкоўнікам расійскага войска, гераічна змагаўся ў 
Крымскай вайне, атрымаў шмат узнагародаў. З 1881 г. 
вучыўся ў тэхнічным вучылішчы марскога ведамства, 
выхаванцам плаваў на крэйсерах “Волат”, “Афрыка”. На дзеючай службе знаходзіўся з 1 

кастрычніка 1882 г. У 1885 г. атрымаў званне падпаручніка, у студзені 1905 г. стаў 
падпалкоўнікам, у снежні 1906 г. – палкоўнікам корпуса інжынерам-механікам флоту. 



 Плаваў на браняноснай батарэі “Першынец” 
суднавым механікам, трумным механікам на 
крэйсеры “Генерал-адмірал”, інжынерам-механікам 
на параходзе “Скобелеў”, памочнікам старшага 
інжынера-механіка на браняносцах “Адмірал 
Лазараў”, “Адмірал Грэйг”. З 1901 г – старшы 
суднавы механік на эскадраным браняносцы “Сісой 
Вялікі”.  
14 – 15 мая 1905 г. удзельнічаў у Цусімскай бітве. 
Пасля патаплення браняносца трапіў у японскі палон. 
Вярнуўшыся, служыў на крэйсеры “Дзіяна”. Меў 
Ордэн Св. Ганны ІІІ і ІІ ступеняў з мячамі, Св. 
Станіслава ІІІ і IV ступеняў, бронзавы медаль за 
паход у Кітай (1900-1901), сярэбраны медаль 
царавання Аляксандра ІІІ. У лютым 1910 г. стаў 
генерал-маёрам у сувязі са звальненнем са службы па 
хваробе і залічэннем у марское апалчэнне Віленскай 
губерні. Быў жанаты на Марыі Іосіфаўне Шаўман. У 
гады міжваеннай Польшчы займаўся гаспадаркай у 
маёнтку сваёй жонкі Юзэфова (зараз Шаркаўшчынскі 
раён ). Памёр у 1936 годзе. Пра гераічнае і трагічнае 
змаганне і патапленне браняносца “Сісой Вялікі”, на 
якім служыў наш зямляк, апавядаецца ў рамане С. 

Новікава-Прыбоя “Цусіма”. Вось урывак з гэтага твора. 
“Броненосец “Сисой Великий“ 
был атакован в три раза 
превосходящими силами 
противника. Командиры 
отказались сдать корабль без 
боя. В течение всего дня на 
корабль падали тысячи снарядов 
японских броненосцев и 
крейсеров. Команда русского 
броненосца отвечала огнём и 
сумела, несмотря на большие 
пробоины, повреждения, 
удержать его на плаву. Ночью 
израненный корабль подвергся 
атакам торпед японских миноносцев, мужественная команда опять смогла отстоять корабль. 
Но поврежедения были настолько велики, что корабль имел только задний ход. Избитый, 
обгорелый, с подведенными под пробоины пластырями, он имел такой вид, словно побывал в 
перевязочном пункте. Грузная корма великана, подорванная в ночных атаках миной, была 
приподнята. Он не шёл, а барахтался, бурля винтами воду, как будто стремился вырваться на 
поверхность моря”. 

На могільніку мы знайшлім помнікі Канаплянскім, Клётам, Шаўманам, Шырыным, Квінтам, 

Багуцкім і іншым шляхецкім родам гэтай мясцовасці (працяг у наступным нумары). 

Вучаніцы 10 кл. Кліменцьева Арына, Панізнік Аляксандра, краязнаўца Ермалёнак В.А. 

 

 23 студзеня споўнілася 85 год 

заслужанаму настаўніку БССР, 

выдатнаму краязнаўцу Кліменцію 

Арсеньевічу Кожану. Нарадзіўся ён ў вёсцы Балбекі, у 1944 

годзе пайшоў у першы клас Мнюцінскай пачатковай школы. Пазней 

вучыўся ў Шкунцікаўскай няпоўнай сярэдняй школе, якую закончыў з 

Пахвальнымі лістамі. З 1951 г. па 1955 год вучыўся ў Глыбоцкім 

педагагічным вучылішчы, пасля яго заканчэння адразу паступіў на 



 факультэт рускай мовы і літаратуры Белдзяржуніверсітэта. Пасля яго заканчэння спачатку 

працаваў на Браслаўшчыне. Амаль трыццаць год выкладаў рускую мову і літаратуру, гісторыю ў 

Германавіцкай СШ. Тут ён праявіў сябе не толькі як актыўны грамадскі дзеяч, але перш за ўсё як 

выдатны краязнаўца. На канікулах за свой кошт ездзіў і працаваў у архівах і бібліятэках 

Глыбокага, Мінска, Вільнюса, Рыгі, Віцебска, Падольска. Дзякуючы гэтай працы быў назапашаны 

вялікі матэрыял, які затым быў выкарыстаны пры напісанні гісторыка-дакументальнай хронікі 

“Памяць” Шаркаўшчынскага і Міёрскага раёнаў. Шмат зрабіў для стварэння музеяў у 

Германавічах. Прымаў актыўны ўдзел у краязнаўчых канферэнцыях. Пасля выхаду на пенсію ў 

1998 годзе да 2007 года працаваў навуковым супрацоўнікам Германавіцкага музея культуры і 

быту. Не спыняе займацца краязнаўчай дзейнасцю і зараз, піша артыкулы, аказвае дапамогу 

настаўнікам і зацікаўленым у вывучэнні гісторыі роднага краю. Кліменцій Арсеньевіч 

з’яўляецца актыўным чытачом і сябрам нашай газеты. Мы жадаем нашаму юбіляру добрага 

здароўя і надалей захоўваць бадзёрасць, творчага плёну на доўгія гады.  

Максім Філіповіч, настаўнік гісторыі 

 Ігар Гром, выпускнік нашай  школы 2004 года, з 
дзяцінства меў замілаванне да гісторыі. Закончыў гістарычны 

факультэт, але лёс склаўся так, што зараз працуе на мытні. Толькі 
цікавасць да гісторыі захавалася ў Ігара на ўсё жыццё. Асабліва яго захапляе 
вывучэнне свайго радаводу, мясцін, дзе прайшло жыццё яго продкаў. Ён 

запісвае ўспаміны старажылаў, збірае копіі дакументаў і здымкаў. Вынікамі 
сваіх пошукаў падзяліўся з кіраўніком музейнага аб’яднання Вітаўтам 
Ермалёнкам. У гэтым нумары 

газеты мы змяшчаем перш за ўсё 
цікавыя для нас здымкі. 

 На першым з іх, пачатку 30-х 
гадоў 20 ст., бачым, як на беразе 

возера ў лодцы сядзіць справа са 
стрэльбай апошні ўладальнік 
Навалакі Артур Клёт. У цэнтры – 
рыбак і каваль з в.Ражні Міхаіл 

Бірук (памёр у 1936 годзе). Злева стаіць з 
кіем Міхаіл Пятроўскі, таксама з в. Ражні. Ён загінуў у 
1941 годзе ад бальшавіцкіх катаў у Беразвеччы. Артуру 

Клёту пашчасціла. Ён быў арыштаваны савецкімі 
ўладамі, але пасля стварэння арміі Андэрса трапіў у яе 
шэрагі, прайшоў баявы шлях, змагаючыся з фашыстамі 

ў Афрыцы і Італіі. Пасля вайны жыў у Францыі, дзе і 
памёр. Здымак быў прысланы сыну Міхаіла Бірука 

Пятру Біруку ў 60 -х гадах 20 ст. 

Яшчэ адзін здымак (2) Артура Клёта 
– ля хаты ў в. Гарадзішча. На 
зваротным баку яго ўласнаручны 

подпіс: “Гарадзішча 21 ліпеня 1937 
года А.Клётт”.  

Унікальны здымак (4)  маёнтка ў 

Паўлоўшчыне, які ў 19-м – пач. 20-га 

Цікавы здымак школы з 30-х гадоў 20 ст. у в. 

Пасуцішчы (3). У цэнтры здымка – настаўнік 
Пажога з жонкай.  

Артур Клёт 



 ст. належаў Клётам, у 1912 годзе быў 
прададзены Дзямідкам. Размяшчаўся маёнтак на 

прыгожым пагорку на беразе возера Укля.  

 Перадаў нам Ігар копіі яшчэ двух 
здымкаў (5,6).  

Гэта краявіды мясцовасці з маёнтка Паўловічы. 

Пра іншыя перададзеныя нам копіі дакументаў і 
здымкаў распавядзём у наступным нумары. 
Конах Вікторыя, вучаніца 10 класа 

КАК ПРОХОДИЛА РАССТРЕЛЬНАЯ 
НОЧЬ 29 АПРЕЛЯ 1919 года. 
Лист дела 44 Допрос от 16.06.1919г. 
милиционера Дисненской уездной милиции 
СВИРКО Осипа Стефановича, 30 лет:  
“В ночь с 28 на 29 апреля нач. милиции Харевич и 
Волынец, оба в пьяном виде пришли в 
канцелярию милиции и приказали мне собрать 

людей и захватить винтовки, чтобы на всех хватило и занести в исполком. Затем я и Волынец 
направились в тюрьму и по дороге к нам присоединились Харевич, Бобровский и Шарков(щин)
ские коммунисты до 30 человек и все пьяные, чтобы забрать из тюрьмы арестованных и отвести на 
расстрел. Я расписался у начальника тюрьмы Юргиса в приёме 9 арестованных: две женщины, два 
священника и ещё пять мужчин.Среди них Лазарев с сестрой, инженер Корсак, Шарковщинский 
священник Жданов и Язненский священник Соколов. Всех повели за речку Дисенку на Пески. За 
железным мостом Соколов сбросил шубу и кто-то из Шарковщинских её поднял. Когда подошли к 
кустам, то Соколов убежал в них. Его преследовали Харевич и ещё кто-то, стреляли вслед и, не 
догнав, вернулись. Когда Соколов побежал, то Волынец всем арестованным приказал стать на 
колени. С этого места стали к месту казни к выкопанной яме водить по двое. Было уже 2 часа ночи. 
Когда один из арестованных стал спрашивать: “Товарищи, за что вы нас расстреливаете?”, то 
шедшие позади конвоиры стали бить его прикладами винтовок. Женщины стали на колени и стали 
молиться. Когда инженер Чуров стал прощаться с женой, то подбежавший Бобровский ударил его 
рукояткой револьвера со словами: “Сволочи, на том свете будете целоваться”. Потом Бобровский 
расставил всех арестованных у ямы в ряд, при этом их толкал и бил. Мы все стали также в ряд 
напротив них в 10 шагах. Приговора арестованным не читали ни в тюрьме, ни при расстреле. 
После первого залпа три человека упали, в том числе обе женщины. Поднялся страшный крик, 
который могли слышать многие жители города. После второго залпа остальные свалились, только 
один Лазарев стоял. Тогда подбежал Бобровский и застрелил его в висок. Я выстрелил всего два 
раза. После стрельбы раненые сильно стонали. Врача при расстреле не было. Когда я и Фёдор 
Волынец стали уходить домой, то слышали позади стоны и одиночные выстрелы. При 
закапывании трупов я не был, так как ушёл домой. Потом мне местные женщины говорили, что 
место, где похоронены жертвы, кем-то отрыто и туда ходят собаки”. 
Аналогичные показания дал 17.06.1919г. заведующий арестным домом при Дисненской 
милиции Фёдор Антонович Волынец, 25лет: 
“Меня Бобровский позвал в ночь на 29 апреля идти с ним “попов стрелять”. Когда я отказался, то 
Бобровский попросил помочь в их конвоировании и я согласился. Один из осуждённых перед 

Иванов В.А. Большевистский расстрел в 

гор. Дисна (працяг, пач. у №№ 3-8, 11, 

2020 г.) 

МАРТЫРАЛОГ ДЗІСНЕНШЧЫНЫ  



расстрелом у ямы просил коммунистов отдать его сапоги брату-калеке, но коммунисты не дали ему 
говорить и толкали прикладами. Лазарев просил разрешения, чтобы священник помолился за всех 
расстреливаемых, но коммунисты этого не разрешили. Ст реляли не по команде, а как кому 
вздумается. Я стоял шагов в 10 от места казни и всё видел. Потом Бобровский вскочил в яму, чтобы 
стаскивать в неё убитых и сказал: “Всего семь , одного ещё не хватает”. При закапывании я не был и 
ушёл вместе со Свирко”. 
Аналогичные показания дал 17.06.1919 г. начальник Дисненской уездной охраны Антон Петрович 
Садовский, 49 лет: 
“Когда я в ночь на 29.04.1919 был в обходе улиц Дисны, то встретил большой отряд вооружённых людей, что 
шли к тюрьме. На мой вопрос был ответ, что они идут “на охоту” и предложили идти с ними. Я и пошёл. Мы 
пришли в тюрьму, вывели оттуда арестованных и, выстроив попарно, повели за Дисенку. После побега 
священника Соколова коммунисты хотели всех оставшихся расстрелять на этом месте, но Харевич сказал: 
“Нет, не надо здесь, иначе придётся скотов далеко носить, лучше довести до места”. Перед расстрелом 
приговорённые просили помолиться и чтобы священник вслух прочитал молитву, но им не разрешили. И один 
из коммунистов сказал: “Ну вас к чёрту с вашим богом, если хотите, то молитесь потихоньку”. При расстреле 
поднялся страшный крик, раненые сильно стонали. Мне стало жутко, и я ушел домой”. 
Наиболее интересные показания дал 19.06.1919 г. командовавший расстрелом (как опытный расстрельщик) 
зам.начальникаДисненской уездной милиции Бобровский Антон Григорьевич, 26 лет, уроженец Дисны: 
“28 апреля я получил секретное предписание №1393 о расстреле: Лазарева Анатолия, священников Соколова 
и Жданова Константина, Завадского Ивана, Чуро Василия и Елену, Вертинского Иосифа и Корсака 
Станислава,- которое мне вручил тов. Александрович. Я взял 4 рабочих (евреев), и они выкопали яму 2 
сажени длины и 2,5 аршина глубины. Члены Дисненского ревкома мне сказали, чт о красноармейцы 
ненадёжны и лучше взят ь для производст ва расст рела шарковских коммунист ов. Я взял из них 12 человек. 
Кроме них и меня в расстреле участвовали Свирко, Харевич, Волынец и Садовский. Шарковские коммунисты 
были пьяны. Около 2 часов ночи мы из т юрьмы получили арест ованных и, пост роив их по два, повели за 
Дисенку на Пески. Арестованным я не говорил, что их ведут на расстрел. Хотя по дороге арестованный 
Лазарев говорил, что знает, куда я их веду. И попросил: “Антоша, не хочу, чтобы меня кто другой 
расстреливал, ты сам меня расстреляй”. Я шёл с начальником милиции Харевичем впереди, членов ревкома 

среди нас не было. Врача также не было. Приговор осуждённым не зачитывали. Когда после мост а 

арестованных повели к кустам, то я сказал Харевичу, что лучше идти по дороге, чтобы арестованные не 
сбежали. Но Харевич отвечал, что как здешний знает эту местность и всё будет нормально. Когда подошли к 
кустам, то  поднялся крик и стрельба, и шарковские коммунисты кричали “ставим их всех на колени” и 
направили на арестованных винтовки. Я с Харевичем и ещё двое пошли искать в кустах сбежавшего 
священника, затем вернулись ни с чем. Шарковские коммунисты хотели расстрелять всех на месте, но я не дал 

им этого сделать. Как произвести расстрел, мне в Дисненском ревкоме указания никто не давал, ибо, состоя 

ранее в ЧК в Витебске, мне не раз приходилось расстреливать. Мы ст али подводит ь по 2 человека к яме и 
построили их всех в одну шеренгу возле ямы. Лазаревы спросили у меня разрешения раздеться и я разрешил. 
Лазарев снял пальто, пиджак и сапоги, а его сестра сняла платье и туфли. Лазарев свои вещи велел отдать 
бедным, а его сестра – отдать платье сестре. Священник снял свою рясу. Остальные также стали раздеваться, 
но я сказал, что времени нет, так как торопился привести приговор в исполнение. Поэтому остальные были 
расстреляны в одежде. Расстреливаемых я не бил и не ругал, хотя не отрицаю, что толкал, когда они не хотели 
подравняться по команде “становись”. Стреляли шарковские коммунисты, Харевич, Волынец и Свирко. Я 
хотя и был с винтовкой, но не стрелял, потому что был начальником и скомандовал “пли”, после чего раздался 
залп. Все расстреливаемые упали, кроме Лазарева, который кричал: “Антошка, стреляй мне в висок”. Но я не 
осмелился. После первого залпа поднялся стон и крик раненых. После второго залпа  Лазарев упал. Я 
скомандовал стрелять по лежачим. Стаскивать расстрелянных в яму коммунисты не захотели, и мне 
пришлось это сделать самому. При закапывании некоторые казнённые стонали, но я всё равно их закапывал, 

так как становилось светло и нужно было спешить. Закапывали я и шарковские коммунисты, которые 
затем делили оставшиеся от расстрелянных вещи. Сапоги Лазарева забрал Волынец Стефан. Я сказал, 

чтобы остальные вещи принесли в ревком, но туда принесли только рясу священника. В ревкоме я застал 
Горбатенкова и сообщил ему о побеге от расстрела одного священника. На что Горбатенков сказал дать 
телеграмму о розыске сбежавшего. Во время расстрела я и Харевич были навеселе, так как ещё днём выпили 
спиртного” (працяг у наступным нумары). 

 “Міёрская даўніна”. Газета надрукаваная ў рамках рэалізацыі мясцовай 
ініцыятывы “Моладзевая інтэрактыўная культурна-гістарычная пляцоўка “Спадчына Міёрскага 
краю”, рэалізуемай у рамках праекта “Разам для грамады і прыроды: узмацненне працэсу развіцця 
ў Міёрскім раёне праз супрацоўніцтва мясцовай улады і грамадзянскай супольнасці” 
пры фінансавай падтрымцы Еўрапейскага саюза.  
Змест выдання з'яўляецца прадметам адказнасці супрацоўнікаў ініцыятывы  “Моладзевая 
інтэрактыўная культурна-гістарычная пляцоўка “Спадчына Міёрскага краю” і не адлюстроўвае 
пункт гледжання Еўрапейскага саюза. 
 
Над нумарам працавалі: Ермалёнак В А., Кандратовіч І., Бубала А. Ф., Філіповіч М., члены ініцыятыўнай 
групы 
Каб атрымаць рассылку газеты, дасылайце запыт на электронную пошту (e-mail): ermaljonak@gmail.com 


