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усё горад 
Міёры!  
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Паседжанне супрацоўнікаў ініціятывы 

У лютым адбылося чарговае паседжанне супрацоўнікаў 

нашай ініцыятывы, на якім разглядаліся шматлікія 

пытанні, звязаныя з выкананнем ініцыятывы па стварэнні 

моладзевай ІТ-лабараторыі “Спадчына Міёрскага краю”. 

Былі абмеркаваны тэхнічныя характарыстыкі мэблі, 

неабходнай для лабараторыі і музея, фотаздымкі і дызайн 

ралапаў, разгледжаны пытанні падрыхтоўкі віртуальнай 

экскурсіі, лічбавання экспанатаў, іншыя пытанні. 

Філіповіч Максім, настаўнік гісторыі 

 

 Сябры 
ініцыятыўнай 

групы “Спадчына Міёрскага краю” прынялі 

ўдзел у семінары 
“Делаем сами-создаём 

свой сайт и продвигаем себя в интернете”, 
які адбыўся ў горадзе Браславе 26 лютага 2021 

года. Па першым пытанні – “Стварэнне і 

запуск сайта для аграсядзібы і малога 

бізнесу” – выступіла Ангеліна Няхай. Яна 
распавяла ўдзельнікам семінара пра асноўныя 
накірункі па стварэнні сайта, яго змесце і 

выкарыстанні. Па другім пытанні – 
“Эфектыўныя спосабы прыцягнення 

кліентаў з інтэрнэта” – выступіў перад 

УДЗЕЛ У СЕМІНАРЫ прысутнымі Радзевіч Андрэй. Асноўны акцэнт 
яго аповеду – правільнае размяшчэнне 

рэкламы, каб яна была даступнай, прывабнай, 
пазнавальнай для карыстальнікаў сеціва. 
Падчас семінара яго ўдзельнікі атрымалі ад 

выступоўцаў вычарпальныя адказы на свае 
пытанні. За гэта выказваем шчырую падзяку 
арганізатарам семінара. Веды, атрыманыя 

сябрамі ініцыятыўнай групы з Міёраў, будуць 
выкарыстаны пры стварэнні сайта і яго рэкламы 

ў сеціве музейнага аб’яднання. Варонька 
Насця, супрацоўнік ініцыятывы 



 

Конкурс на лепшы слоган 

Ветэран педагагічнай працы, краязнаўца 

Вітаўт Ермалёнак прыняў удзел і 

выступіў з прамовай на 8-й раённай 

справаздачнай канферэнцыі ветэранскай 

арганізацыі раёна. У сваім выступленні 

ён распавёў пра ініцыятыву “Спадчына Міёрскага краю” па 

стварэнні моладзевай ІТ- лабараторыі ў рамках рэалізацыі 

праекта па распрацоўцы і рэалізацыі стратэгіі ўстойлівага 

развіцця Міёрскага раёна пры фінансавай падтрымцы 

Еўрапейскага саюза. Прамоўца паказаў вялікія магчымасці 

больш цеснага супрацоўніцтва моладзі раёна і ветэранскіх 

арганізацый у накірунку захавання багатай гістарычнай 

спадчыны Міёршчыны, выхавання ў моладзі сапраўднага 

патрыятызму. Ермалёнак В.А., кіраўнік ініцыятывы 

КАНФЕРЭНЦЫЯ 

ВЕТЭРАНСКАЙ 

АРГАНІЗАЦЫІ 

 
 
 

 
Па прапанове вучняў старэйшых класаў наша 

ініцыятыва ў лютым аб’явіла сярод моладзі і 
жыхароў раёна творчы конкурс “Лепшы 

слоган для мясцовай ініцыятывы 

“Моладзевая культурна- гістарычная пляцоўка 
“Спадчына Міёрскага краю”, якая рэалізуецца 

Міёрскай раённай арганізацыяй БРСМ і ДУА 
“Міёрская СШ № 3 імя Героя Савецкага Саюза 

Ягора Андрэеевіча Томкі” у рамках рэалізацыі 
праекта “Разам для супольнасці і прыроды: 
Міёрскі раён” пры фінансавай падтрымцы 

Еўрапейскага саюза. Мэта конкурсу – 

распрацоўка слогана для выкарыстання яго ў 
рэкламных матэрыялах ініцыятывы. Ён будзе 

накіраваны на павышэнне цікавасці да гісторыі 
роднага краю, краязнаўства, дадатковых 
магчымасцяў самарэалізацыі і развіцця 

творчага патэнцыялу сяброў ініцыятыўнай 
групы, вучнёўскай моладзі, насельніцтва 

Міёршчыны. Слоган – лаканічны сказ, які лёгка 
запомніць і які павінен адлюстроўваць 

сутнасць інфармацыйнага паведамлення. 
Першы слоган ужо склаў краязнаўца Вітольд 

Ермалёнак: “Міёршчына – родны край, калі 

любіш – вывучай”. Конкурс праводзіцца з 1 
сакавіка па 31 жніўня 2021 года. Для ўдзелу ў 
конкурсе запрашаюцца ўсе жадаючыя, 

незалежна ад узросту і полу. Слоган можа быць 
не толькі на беларускай або рускай мовах, але і 
на іншых мовах. Ад аднаго ўдзельніка 

прымаецца не больш за тры слоганы, 
прысвечаныя нашаму краю, краязнаўству, 
музею. Слоганы прымаюцца на электронную 

пошту з пазнакай “слоган” і кароткай 
інфармацыяй аб аўтары. Створанае адмысловае 
журы адбярэ пяць лепшых варыянтаў слогана. 
У ацэнцы слоганаў будзе ўлічана адпаведнасць 

тэме, арыгінальнасць, сутнасць раскрыцця 
тэмы. Слоганы будуць друкавацца ў газеце 
“Міёрская даўніна”. Пераможца і фіналісты 

будуць узнагароджаны. Варона Дзіяна, 
супрацоўнік ініцыятывы 

 

У рамках выканання ініцыятывы пастаўлена 
мэта павелічэння разнастайнасці сувенірнай 

прадукцыі і таму ініцыятыўнай групай было 
вырашана арганізаваць выданне набора 

паштовак для папулярызацыі горада 

Міёры. Краязнаўца Вітаўт Ермалёнак, 
настаўнік гісторыі Максім Філіповіч, моладзь 

старэйшых класаў адабралі з вялікай колькасці 
фотаздымкаў нашага райцэнтра 1940 – 60 гадоў 
13 найбольш адметных для характарыстыкі 
нашага райцэнтра. Як вядома, наша мястэчка 

ператварылася ў горад толькі пасля вайны, 
таму здымкаў пачатку ХХ ст. амаль не 



 
Здравствуйте, Витольд Антонович! С большим интересом 
прочитала Ваш выпуск о Новом и Старом Погосте. Это 

земля моих родственников по линии мамы. В Старом Погосте 
родилась моя родная сестра Людмила (даже дом сохранился). Здесь же недалеко находится 
родовое кладбище Туронков. В Новопогостском костёле регистрировались рождения и браки 
наших родственников. Также в статье упомянут мамин двоюродный дядя – Бронислав Туронок. 
Большое  спасибо за рассылку газеты и за Ваш труд. Вы настоящий патриот своей земли. Делаете 
такую важную работу и приобщаете к ней молодёжь. 
С уважением Виктория Савина (Данусевич) 16.02.2021. Российская Федерация. 
Красноярск 

 

Ліст з Краснаярска 

захавалася. Яны даўно сталі рарытэтамі. Нашым сучаснікам будзе цікава пабачыць  на 
адваротным баку паштоўкі, як гэта месца выглядала ў мінулым, а на вонкавым баку – сённяшні 

выгляд горада. Максім Багдановіч, вучань 10 класа 

 

Дзякую за газету “Міёрская даўніна”. У сваю чаргу хачу падзяліцца 
сваёй інфармацыяй, якая Вас можа зацікавіць. Мой знаёмы, 
Дзямешка Генадзь Францавіч, таксама мае карані з Міёршчыны. Яго 

бацька, Дзямешка Франц Барысавiч, родам з вёскi Траскуны, што каля Туркова. Падчас вайны 
быў партызанам брыгады імя Суворава, ваяваў на фронце. Цяжка параненага, яго прызналі 
загінулым, сям’я атрымала “пахаронку”. Трапіў у ваенны шпiталь, выжыў, вярнуўся ў вёску. 
Потым пераехаў на сталае месца жыхарства ў Дрысу (Верхнядзвінск). Там працаваў, стварыў 
сям’ю. Звестак аб iм як удзельніку вайны няма ў кнізе “Памяць” Міёрскага раёна. Спадзяюся, што 
гэта iнфармацыя пра нашага земляка-франтавiка спатрэбіцца, калі будзе друкавацца дадатак да 
кнiгi. На жаль, толькi цяпер мой калега зацiкавiўся лёсам свайго бацькi. Летам, калi паедзе ў 
Верхнядзвiнск, будзе шукаць iншыя звесткi. А пакуль дасылаю копіі дакуметаў, якія Генадзь 
Дзямешка атрымаў з Цэнтральнага Архіва Міністэрства Абароны (ЦАМА) Расійскай федэрацыі.  
З павагай Масла Станіслаў, г.Брэст 

На аснове дасланых копій дакументаў мы падрыхтавалі наступны матэрыял. 

 Демешка Франц Борысавич (Борисович) родился 21.12.1923 г. в деревне Трескуны, 
Дисненского района Витебской области. Воинская часть: партизанская бригада имя Суворова. 
Убыл: 07.08.1944. Прибыл в часть: 07.08.1944. 
Последнее место службы: 4 пехотный батальон. Военно
-пересыльный пункт: 176 азсп 6 гв. армии. Выбытие из 
воинской части: 09.08.1944. Куда выбыл: 29-я 
стрелковая дивизия. Номер команды: 60. Дело ист. 
информации: 20. Донесения о потерях: Демешко Франц 
Борисович. Донесение о безвозвратных потерях. Дата 
рождения: 1923. Дата и место призыва: 1944, 
Дисненский РВК, Белорусская ССР, Вилейская обл., 
Дисненский р-н. Воинское звание: гв. рядовой. 
Последнее место службы: 90-я гвардейская стрелковая 
дивизия. Дата выбытия: 16.08.1944. Причина выбытия: 
убит. Первичное место захоронения: Латвийская ССР, 
Бауский уезд, Кинко, западнее, 400 метров, опушка 

леса. Информация об архиве – Источник информации: 
ЦАМО. Фонд ист. информации: 58, опись ист. информации: 18002. Дело ист. информации: 778. C 
16.08.44 по 14.12.44 гг. находился на излечении в госпитале в г.Чита-1. Доставлен домой был в 
тяжёлом состоянии санитарами. Фонд ист. информации: 8468. Опись ист. информации: 47608, 
дело ист. информации: 18. 10.01.45 г. Назначена пенсия по инвалидности. Документы о 
награждении: Демешко Франц Борисович награждён орденом Отечественной войны I степени. В 

1953 – 1956 гг. – работал рабочим на предприятии кирпичный завод г. Дриссы. 1957 – 1960 гг. – 
работал плотником в организации “Межколхозстрой” г.Дриссы. 5 мая 1960 г. – врачебной 
комиссией был признан инвалидом 2-й группы. Умер 16.02.2000 года. Похоронен в г. 
Верхнедвинск. 

Ліст з Брэста 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Каліна-маліна, ягадка мая... 
На пачатку 1980-х гадоў я атрымаў ліст з 

Навасібірска ад Марыі Антонаўны 
Тамілінай. Тэкст пачынаўся пад загалоўкам 

“Белорусская песня “Зязюлька”. 

Прачытаўшы яго, паспрабаваў перапісаць 
словы, пераставіўшы “и” на “і”. І зязюлька 

закукавала вось так: 

ЗЯЗЮЛЬКА 

Каліна-маліна, ягадка мая. 
Была я ў мамачкі на раду адна. 
Аддала мяне мамачка замуж далёка, 2 р. 
Прыказала мамачка ў гасцях не бываць. 
Прыказала, родная, там век векаваць. 
Пражыла гадочак, пражыла другі, 

На трэці гадочак занудзілася  –  2 р. 
Да мамачкі ў госцейкі захацелася. 
Зраблюся зязюлькай, вазьму і палячу. 
І там я сяду ў вішнёвым саду. 
Ці не ўбачу мамачку, ідучы па ваду. 2 р. 
Аж, можа, мая мамачка па сенях ходзіць… 
І сваіх сыночкаў пабудзівае: 

– Устаньце, сыночкі! Устаньце, сакалкі: 
Што ж гэта за пташка ў нас у саду пяе? 2 р. 
Яна ж нашы вішанькі ўсе аббярэ. 
І старшы братачка ружайцо бярэ, 
А малодшы братачка страляць не дае: 

–Не страляй, братачка, гэта ж наша сястра! 2 р. 
Яна ж у нас была на раду адна. 
Калі шэра зязюля – ляці ў шчыры бор, 
Калі наша сястрыца – ляці к нам за стол. 

– Я сваімі крыльцамі шкляначкі паб”ю, 2 р. 
Я сваімі слёзкамі абрусы залью. 
 

 Так пачалася перапіска з сібірскімі 
родзічамі маёй жонкі Людмілы Мікалаеўны. 

Людміла – стрыечная ўнучка Марыі 

Антонаўны. А мама Людмілы – Роза 
Рыгораўна, родная цётка Марыі Антонаўны 

Тамілінай.А вось ад роднага брата Розы 

Рыгораўны – Аляксандра Міхайлавіча 

Зуеўскага з Навасібірска – я атрымаў 

2.02.1986 г. падзяку за перасланую яму маю 
кнігу дакументальнай прозы “Браніслава”. 

“Большое спасибо за книгу и надпись на ней. 
Начал читать книгу. Нужно сказать, что почти 
все слова поддаются переводу. Видимо, всё же 

белорусская кровь есть, поэтому и многие 
слова, которые русскому не понять, мне они 
понятны и могу перевести. Ещё раз спасибо 

племяннику за то, что не забыл нас, сибирских 
старцев. г. Новосибирск 630099. ул. 

Революции, №28, кв. 56”. Знайшлася 
“сястрыца” песні, перасланай з Навасібірска. 

“Каліна-каліначка, каліна мая...” Так 
пачынаецца песня “Каліна-каліначка”, 
запісаная мною ў 1968 г. у маёй роднай вёсцы 

Бабышкі. Поўнасцю тэкст можна прачытаць у 
зборніку навуковых прац “Беларускі 
фальклор”, выпуск 2. Мінск, 2015 г.,у раздзеле 

“Песні, далучаныя да вечнасці. Са збораў 

Сяргея Панізьніка”, с. 357 – 358. 

СКАРБ МАРЫІ ТАМІЛІНАЙ – У 
ВІШНЁВЫ САД СІБІРСКАГА РАДАВОДУ  
 

Калі прыціхнуць гуслі – 
Каліна зашуміць: 

– Хачу на Беларусі 
Зязюлькаю пабыць, 

бо родзічы Людміліны – 
Зуеўскія, Таміліны… 
А побач муж іскрыць: 
Яго хачу натхніць… 

Мне крэўнасць – роду ніць – 
Між сваякоў звініць 
І раіць, што рабіць: 

– Вішнёвы сад – спавіць! 
З Калінаю, Малінаю 
Зязюльку – прытуліць 
І ўсё жыццё любіць! 
P.S. І Зязюльцы да радаснага ведама: дзеіць 
Навасібірскі Цэнтр беларускай культуры; 
метадыст Таццяна Нялюбіна. Летась там 
праходзіў фестываль “У гасцях у Лявоніхі”. 
Сёлета – “А з-пад лесу, лесу цёмненькага 
прыляцелі два шызыя галубы – цясоў ганак”. 
Доктара філалагічных навук, фалькларыст 
Валодзінай Таццяны Васільеўны ўвесь 
дзюбкамі спісалі: запрасілі ў Навасібірск на 
канферэнцыю фалькларыстаў. Сяргей 
Панізьнік 4.02.2021 .Канада.  

Ліст з Канады Сяргея Панізьніка 



Успаміны Дарашкевіч Любові Міхайлаўны, запісаныя ўнучкай Мірзоевай Ірынай  
 
Мая бабуля, Дарашкевіч Любоў Міхайлаўна, нарадзілася 23 сакавіка 1919 года ў Полацкім 

раёне. У той паслярэвалюцыйны час жыццё ў краіне толькі аднаўлялася. Было яно нялёгкім. У 

сям’і бабулі было 8 чалавек: маці, бацька, 2 браты і 4 сястры. Сям’я была сярэдняга дастатку. У 

гаспадарцы быў свой конь, карова. Калгасаў спачатку не было. У кожнага селяніна быў свой 

кавалак зямлі, які ён мог апрацаваць. Можна было павялічыць свой надзел за кошт “успашкі”. Быў 

свой конь, таму бацька араў зямлю іншым, за што можна было ўзяць ворыўнай зямлі. 

Электрычнасці, радыё і  тэлевізараў тады не было. Калі позна вечарам трэба было нешта зрабіць, то 

карысталіся лучынай. Асабліва часта карысталіся ёй, калі пралі. У маленстве бабуля як магла 

дапамагала бацькам. Кожны дзень яна пасвіла гусей. Кароў пасвілі старэйшыя дзеці па чарзе, як і 

зараз. Школа была ў Начы. Гэта было за тры кіламетры ад вёскі. У той час, калі трэба ісці ў школу 

(1 верасня), было шмат працы па гаспадарцы, і таму на заняткі ў 1 клас бабуля спазнілася на два 

тыдні. Яе пасадзілі ў “нулявы” клас (на першыя парты, а ззаду быў першы клас). У нулявы клас 

бралі тых, хто спазніўся або дрэнна вучыўся. Прайшло некалькі часу, бабуля вывучыла тое, што 

трэба было ведаць на падрыхтоўчым этапе, і яе перавялі ў 1 клас. У тыя гады аб паравым ацяпленні 

не маглі нават марыць. Бацькі вучняў па чарзе вазілі дровы ў школу, каб можна было займацца. 

Добрага абутку таксама не было. А калі былі якія чаравікі, то толькі ў багатых. Астатнія хадзілі ў 

лапцях або ў “дзеравяніках”. Ніз у іх быў з драўніны, а верх скураны. Зараз аб школьным жыцці 

бабуля мала памятае, але адзін выпадак жыве і зараз у яе памяці. Зімою, калі бабуля пайшла ў 1 

клас, аднойчы па дарозе ў школу ў яе парваліся лапці. Ногі замерзлі, і яна ледзь дайшла да школы. 

Перад заняткамі вучні расказалі аб гэтым настаўніцы. Яна ўважліва выслухала, а потым выйшла з 

класа і вярнулася з чаравічкамі ў руках. Гэта былі чаравічкі яе дачкі, якая даўно вырасла з іх, а 

бабулі яны прыйшліся якраз. Колькі ж было радасці! Было радасна не толькі ад таго, што гэта былі 

сапраўдныя чаравікі, але асабліва ад таго, што не трэба было ісці босай 3 кіламетры ў сцюжу. Урокі 

ў той час былі ў асноўным такія, як і зараз. Была і матэматыка, і літаратура, руская мова, нават 

нямецкая, а ў старэйшых класах – геаметрыя. Вучылася бабуля сярэдне, бо не было часу за працай. 

Яна ўспамінае, што елі тады шчаўе, бульбу, трохі было зерня на хлеб, але яго бераглі на святы. 

Бабуліны бацькі былі людзі веруючыя. Аднойчы я спытала, якая ў яе думка наконт веры, а яна 

сказала, што “ніхто не ведае, ці ёсць Бог сапраўды”. Бабуля закончыла 7 класаў. Пайсці далей 

вучыцца ў яе не было магчымасці, бо памёр бацька. Маці займалася адна. Старэйшыя браты, 

сёстры параз’язджаліся хто  куды. І таму трэба было дапамагаць па гаспадарцы. Спачатку яна 

працавала дома, а потым, калі ўзніклі калгасы, працавала падлікоўцам, запісвала дні і рабіла іншую 

работу. Грошай тады не плацілі, а давалі хлеб. Калі ўраджай быў добры, то давалі больш хлеба, а 

калі горшы, то менш. Непрыкметна прыйшло юнацтва. Але нічога добрага яно не прынесла. 

Даводзілася шмат працаваць, бо захварэла маці. Праз некалькі год пачалася  вайна. Яшчэ праз год 

памерла маці. Бабуля прадала хату і пераехала ў Ніжнія Маразы, дзе недалёка жыла старэйшая 

сястра. Замуж бабуля выйшла за чалавека, якому даводзілася часта бываць на розных вечарынах, 

танцах, куды яго запрашалі. Зрок у дзядулі быў слабы, але слых быў зайздросны. Ён вельмі 

прыгожа спяваў, а самае галоўнае – прыгожа граў на скрыпцы. А скрыпка, цымбалы і гармонік 

былі асноўнымі інструментамі таго часу. Дзядулі ўжо няма, а скрыпка і зараз ляжыць у футляры, 

напамінаючы аб тых далёкіх часах, калі яна разам з яе ўладальнікам прыносіла шмат шчаслівых 

хвілін і весялосці людзям. Працавала яна да вайны ў калгасе імя Молатава. У мясцовасці, дзе яна 

жыла, было шмат лясоў. У ваенны час гэтыя мясціны сталі партызанскай зонай. У гады вайны 

калгасы распадаліся. Людзі бралі такі кавалак зямлі, які яны маглі апрацаваць. Бабуля, як і іншыя 

вяскоўцы, ноччу працавала дома, а днём хавалася ў лесе ад немцаў. У лесе жылі ў зямлянках. У 

гады вайны ў бабулі памерла маці. Бацька памёр яшчэ ў мірны час, калі яна заканчвала сёмы клас. 

Нялёгкім было яе дзяцінства і юнацтва.. Уся краіна змагалася з ворагам, і бабуля вырашыла не 



застацца  ў баку ад усеагульнага гора і рабіла ўсё, што магла. Разам са сваёй сястрой яны вязалі 

партызанам ісподкі, шкарпэткі, збіралі ўсё, што было, і адсылалі пасылкі на фронт. Даставалі ў 

людзей белыя прасціны і шылі партызанам маскіровачныя касцюмы. Быў у бабулі такі выпадак. 

Аднойчы немцы знянацку наляцелі на вёску. У гэты дзень бабуля не паспела ўцячы ў лес да 

раніцы, таму што было шмат работы па гаспадарцы. З вёскі не паспелі выйсці яшчэ два партызаны, 

якіх паслалі ў разведку. І вось тады бабуля, рызыкуючы жыццём, вырашыла дапамагчы ім. Яна 

схавала партызан на гарышчы свайго хлява. Гэта было ўвосень, калі збіралі ўраджай – капалі 

бульбу. Бабуля вырашыла адцягнуць увагу паліцаяў, якія былі непадалёку. Яна падмяла каля хаты, 

адчыніла хлеў, запрагла каня і пачала араць. Праз нейкі час паліцаі разам з немцамі падышлі да яе і 

спыталі, ці не бачыла яна партызан. Бабуля адказала, што не бачыла, бо працавала і ёй не было 

часу. Тады яны абышлі ваколіцу, праверылі ў хаце і пакрочылі далей. Праз некалькі хвілін 

партызаны, падзякаваўшы  маёй бабулі за выратаванне, паспяшаліся ў атрад. Быў выпадак, калі 

бабуля хавала ў сваёй хаце жанчыну, якая была маці аднаго вядомага партызана, якую шукала 

паліцыя. Як і іншых людзей, бабулю хацелі адправіць на работы ў Германію. Разам з іншымі яе 

прыгналі на медыцынскі агляд у Ветрына. Іх пашыхтавалі ў шарэнгу. Адразу на месцы праводзілі 

агляд і запісвалі прозвішча. Бабуліна чарга была далёка. Яна сказала вартаўніку (немцу), што ёй 

трэба выйсці на хвіліну, але яна пакідае сваю сумку. Бабуля дайшла звычайным крокам да дрэў, а 

потым, трымаючыся бліжэй да кустоў, хутка пабегла. Яна ўспамінае, што было вельмі страшна. 

Маглі выстраліць у спіну, але гэта была адзіная магчымаць выратавацца. Здарыўся ў жыцці бабулі 

яшчэ адзін вельмі цікавы выпадак, пра які нельга не распавесці. Дзесьці каля дзесяці гадоў назад 

бабуля паехала да сябе на радзіму, на Полаччыну. Зусім нечакана сустрэла аднаго з тых партызан, 

якіх яна выратавала ў суровы час вайны. Гэты чалавек нагадаў ёй пра выпадак, які адбыўся больш 

за 40 гадоў назад. І яшчэ раз падзякаваў за выратаванне. Даведаўшыся, што ў бабулі ёсць унучкі, 

ён купіў у падзяку вялікую прыгожую ляльку. Зараз бабуля на пенсіі. Пасля вайны яна доўга 

працавала заатэхнікам. Бабуля ўзнагароджана медалямі “Ветеран труда”, медалямі “За доблестный 

труд”. Ёй прысвоена званне “Ударник коммунистического труда”. 

Успаміны запісала Лапіцкая Марыя Андрэеўна са слоў Барткевіч Ніны Іванаўны, 
жыхаркі вёскі Красняне. 1994 г. 

Жыву я ў вёсцы Красняне разам са сваёй цёткай Барткевіч Пелагеяй Пятроўнай. Мне 75 год, 

а цётцы – 91. Жывём у бацькоўскай хаце. У нашай вёсачцы 3 хаты: наша, Дзімітровічаў і Свірскай. 

Нарадзілася я ў 1919 годзе ў Краснянах. Сям’я была невялікая: 

татка, мама, я (старэйшая), сястра (у Польшчы) і брат (у 

Полацку). Як цяпер кажуць, былі сераднякамі: мелі 7 кароў, 2 

коней, 4 свінні, усю вупраж. Мелі свае жорны на прывад 

(запрагалі каня, ён круціў прывад). Зямлі было 17 га (лесу 3 га, 

палёў – 3 га, і ворыва – 11 га). Усё самі апрацоўвалі. “Работалі 

дружна на дружку, а дзеньгі ў адну кружку”  (жартуе). Былі ў 

нас 2 малацілкі, арфа, вагі. Лён сеялі, збожжа, бульбу. Лішкі 

вазілі на рынак у Дзісну, Язна, Празарокі, Лужкі. На конях 

вазілі. Жыта каштавала 1 злоты – пуд (злот каля 1 руб). Лён – па 

10 – 17 злотых за пуд. Жыды ў Дзісне скуплівалі лён. Прыгожая 

хусцінка каштавала 5 злотых, прыгожыя дзявочыя туфлі я 

купіла за 13 злотых, дзясятак яек – 40 грошаў, масла фунт – 1,5 

злотых. У 9 гадоў я пайшла ў школу. Яна была ў Забалацці. 

Вучылі нас чытаць, пісаць, быў і Закон Божы. Кожны дзень 

перад урокамі і пасля ўрокаў мы спявалі святую песню. Змест 

яе быў такі: 

“Каб бог даў нам розум,  

Здароўе, шчасця і плёну…”  

У сераду прыязджаў бацюшка, а ў пятніцу ксёндз. Я Магіла Буйвідаў ля в. Субачава 



хадзіла і да бацюшкі, і да ксяндза. Яны вучылі нас, каб не кралі, каб чэснымі былі, не сварыліся. 

Расказвалі, што непрыгожа, што дрэнна. Развучвалі мы і малітвы. У дрэнныя гады нас бясплатна 

кармілі. Давалі суп, хлеб, салодкі чай. У школе і варылі (Наташа Парадня) ў печы. Вучыла нас 

Буйвід … Зыгмундаўна. У другі клас пайшла ў Параднянскую школу. Вучыла нас Вікторыя 

Качваруўка. Сама яна была з Польшчы. Звалі настаўніцу” пані навучыцелька”. Школа была ў хаце 

Жахоўскіх. Парты былі як і цяпер (яшчэ захаваліся). Толькі сядзелі па 3 чалавекі. 3 дні былі па 3 

гадзіны вучобы, а 3 дні – па 4 гадзіны. Гэта тады, калі быў дзень песень, дзень працы ці гімнастыкі. 

На працы вышывалі, малявавалі. Гімнастыку зімой рабілі ў хаце, летам на вуліцы. Святкавалі 

дзяржаўнае свята 3 мая і ўсе рэлігійныя. Тады ў школу не хадзілі. Адпускалі на канікулы ўжо 

летам і да 1 верасня. Закончыла 4 класы. Потым дапамагала дома па гаспадарцы, а з 14 год 

служыла ў паноў.  

У Бары жыў пан. Юзэф Буйвід і Юля Буйвід. Яны былі сталага ўзросту. Я ім ткала сукно, 

дапамагала пані ежу гатаваць, калі былі госці. Плаціла яна 25 злотых у месяц. Я там і ела, і спала, і 

адзенне іх насіла. Давала яна мне падарункі – тканіну на сукенку, туфлі і хусткі. Я ў іх і кароў 

даіла, і свіней карміла, і бялізну мыла. Працавала я і ў Фінглясе ў Буйвіда Аляксандра. У іх было 8 

кароў, даіла іх. Зямлі ў іх было 50 га. Сядзіба называлася “фальварак”. Як прыйшлі ў 1939 Саветы, 

паноў павывозілі. А мы жылі аднаасобна на гаспадарцы. Так жылі і пры немцах. Пры немцах 

працавалі на Істу пры калектыўнай гаспадарцы. На палях касілі, граблі, сеялі, капалі, вазілі. Быў у 

нас упраўляючы, які падпарадкоўваўся немцам. Ён казаў, што рабіць. Партызаны разагналі 

калектыў, вярнуліся на дамашнія гаспадаркі. Не дай бог як было. Днём немцы прыходзілі, прасілі 

млеко, яйкі, а ноччу прыходзілі партызаны. Яны бралі ўсё падрад – і ежу, і адзенне. Пасля перамогі 

пайшла працаваць у бальніцу. Яна была ў Бары. Я там была поварам. Хвалілі. У Бары быў адзін 

доктар, Таццяна Гараднева. У бальніцы ляжала 15 чалавек у тэрапіі і  ў радзільным аддзяленні па 3 

– 5 парадзіх. Нарадзіла там Манюся Нарэйка двойню. У 1960 годзе бальніца пераехала ў Язна. Дык 

я лета папрацавала ў саўгасе, а ўвосень адкрылі сталоўку на Істу – пайшла туды. Дырэктарам 

саўгаса тады быў Шубшок. 16 гадоў працавала ў саўгаснай сталоўцы : карміла дарослых і дзетак са 

школы. Парадні – фальварак. Там, дзе былі пакоі, жыве Русецкі Іван Ягоравіч, былы настаўнік, 

пенсіянер. А тады жыў пан Буйвід. У хатах па Параднях жылі тады Луцкі Уладзімір, Жахоўскі, 

Козел, Санько. Наш вугал называўся Балаган. Жылі тут толькі Сымон, Антоля і Шкультэцкія. Яны 

трымалі краму. Яшчэ была карчма, дзе цяпер Сымонава хата. Вось і празвалі “Балаган”. 

Падрыхтаваў да друку настаўнік гісторыі Максім Філіповіч. 

Лист дела 66. 19.06.1919г. председателем 
судебно-следственной комиссии Беликом 
“принимая во внимание, что Антон 
Бобровский уличается в расстреле и 
конфискациях на фронтах, а также в 
самовольной отлучке с фронта” мерой 
пресечения Бобровскому, способному 

уклониться от следствия и суда, избрать личное задержание при Дисненской тюрьме. 
Бобровский дополнил допрос от  27.06.1919 Л.д.135 – 136  
“При расстреле 29.04.1919 было 12 шарковщинских коммунистов. Некоторые из них 
27.06. доставлены в тюрьму за дезертирство с фронта. На фронте поступали жалобы на 
шарковщинских коммунистов, о том, что они отбирали у крестьян даже последнюю 
лошадь. Про это знает бывший командир нашего отряда Орпаш. 
После расстрела 29.04. шарковские коммунисты толпой накинулись на расстрелянных 
со словами “у этого хорошее пальто, у этого хорошие сапоги” и начали раздевать 

трупы расстрелянных – меня они не слушали. Некоторые из коммунистов были пьяны, и 
я был выпивши. Возле трупов были даже драки из-за сапог, всю одежд расхватали как 
“волки” и наверное унесли с собой. Не знаю, кто мог снять наручные золотые часы у 
Лазарева – я их не видел. Когда стали зарывать трупы, то из ямы раздавались крики и 
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просьбы добить, и кто-то ударил прикладом или лопатой в это место, после чего крик 
прекратился. Я лично стаскивал в яму труп священника за голову, а остальных тащили 
коммунисты. Куда девался Вертинский – не знаю, но полагаю, что сбежал, но возле ямы 
я ставил в шеренгу восемь человек. Я лично в яме трупы не пересчитывал, их 
пересчитывали шарковские коммунисты и сказали, что трупов восемь. Потом я послал в 
кусты 3 – 4 человек разыскать сбежавшего, но никого не нашли. Об этом я в ревкоме не 
говорил. Относительно предполагавшихся новых расстрелов я ничего не знаю. Не знаю, 
кто стрелял разрывными пулями, так как шарковские коммунисты приехали со своими 
винтовками и патронами. 
Я в Витебске принимал участие в расстреле Токаревой, доктора Григоровича и других 
лиц, а всего 12 человек”.  
Получается, что Бобровский приобрёл ценный расстрельный опыт ещё во время службы 
в Витебской ЧК, когда расстреливал там 12 человек ещё в 1918г. Когда он вернулся на 
родину в Дисну, его как опытного чекиста назначили уже зам. начальника милиции и 
командовать расстрелами. Позорны шарковщинские коммунисты, поднаторевшие в 
грабежах мирных жителей, а теперь бросившиеся “как волки” раздевать трупы и 
присваивать их одежду. 

Лист дела 110 – 111 допрос свидетеля бухгалтера Дисненского уездного 
продовольственного комитета Льва Купермана 
“Чрезвычайная комиссия (председателем которой тогда в декабре 1918 был В. Моняк, а 
членами М. Александрович, Ф. Барташ и Бобровский) при своих частных обысках у 
граждан сплошь и рядом отчуждала последние продукты, в объёме нескольких фунтов 
хлеба, муки и т.п., не оставляя владельцам норму продуктов согласно декрета 
Народных комиссаров от 29 октября 1918 г. №78. Иногда конфисковывались продукты 

не нормированные и являющиеся предметом свободной торговли (полбочонка мёда у гр-
на Цирклина). Нередко изъятые у граждан продукты и вещи на склад не поступали и 
раздавались членам исполкома. 
По милости исполкома 28 апреля я был арестован начальником милиции Бобровским и 
посажен в тюрьму в камеру №13, где сидели также священники Жданов и Соколов, 
Корсак, Вертинский, Чура, начальник Глубокской милиции, народный судья и другие. В 
ночь на 29 апреля несколько человек из камеры забрали. Спустя час послышались 
выстрелы. На следующий день начальник тюрьмы Юргис забрал из камеры 13 вещи 
расстрелянных. Оставшиеся в камере заключённые провели неописуемые кошмарные 
ночи и дни, не будучи уверенными в том, что их не постигнет та же участь. 
Паломничество жён и матерей после расстрела к тюрьме начиналось с самого рассвета и 
продолжалось до поздней ночи, справляясь каждый час о состоянии заключённых. 
29 апреля нам принесли газету об амнистии для политических заключённых. Это внесло в 
наши души надежду, но полной уверенности всё-таки не было, потому что мы не знали, 
как  поступят местные власти, арестовывающие стариков и людей, не причастных к 
политике, за контрреволюционные выступления. 
Город готовился к чествованию праздника 1 мая, и пение Марсельезы многочисленного 
народа доносилось к заключённым. Но наше светлое душевное состояние было омрачено 
воплями и криками матерей и детей, умоляющих об освобождении невинно заключённых 
День клонился к вечеру, и мы теряли надежду на скорое освобождение. 
Как потом мы узнали, по окончании манифестации местные власти, которые должны 
были решить нашу участь, удовлетворили ходатайство об освобождении политических 

заключённых, с которым дети со знаменами стояли у ревкома и совета. 
В 8 часов вечера власти прибыли в тюрьму и вызывали осуждённых, которым членом 

исполкома была прочитана строгая нотация о справедливом решении местных властей 
по отношению к преступникам, которые должны были поплатиться жизнью – 
преступникам, как я уже говорил, состоящим из стариков и не причастных к политике 
людей. 

А так описывает расстрельную ночь сидевший в Дисненской тюрьме военрук Драверт 
Леонид на допросе 26 июня 1919г. 
“26 апреля меня поместили в тюрьму, где я сидел в общей камере со священником пос. 



Николаёво Серебреником, сотрудником уездпродкома Солнцевым, а потом в камеру с 
коммунистом Лазаревым, его отцом и Эпштейном – мы спали вчетвером на 2 кроватях. 
Никакого обвинения мне не предъявляли. 
В ночь на 29 апреля из тюрьмы увели Лазарева, Корсака и других. Мы не спали ту ночь 
и гадали, зачем их увели без вещей. В ту ночь мы слышали беспорядочный залп и много 
одиночных выстрелов. Наутро у надзирателя я увидел слёзы, и он пояснил, что “всех, 
кого ночью вызывали, расстреляли”. Отец Лазарева от этих слов был близок к 
помешательству, но потом успокоился, когда ему сказали, что его сына и дочь увезли в 
Витебск. 
29 апреля днём при обходе камер начальник тюрьмы Юргис мне потихоньку сказал, что 
дети сообщили, что возле имения Медуницкого выкопана ещё одна яма на 15 человек, и 

милиционер Волынец сообщил, что и этой ночью его побеспокоят. В ночь на 30 апреля 

я не спал, всё время ожидал переклички и вызова заключённых и видел в окно, как в 

тюрьму прибыли несколько вооружённых людей. Вообще 29, 30 апреля в тюрьме стояли 
очень тревожные дни, и каждый арестованный ждал, что их могут увести на расстрел. А 

вечером 30 апреля по тюрьме разнеслась весть, что 1 мая будет амнистия, всех 

заключённых выпустят, и настроение у нас улучшилось. Однако утром 1 мая 

настроение наше упало, так как в тюрьму привели новых арестованных. Вечером 1 мая 
в тюрьму, у которой собралась много горожан,  прибыли члены Дисненского ревкома, 

многие с красными праздничными лентами через плечо. Начали выпускать из камер 

заключённых, из нашей камеры выпустили меня и Эпштейна, а отца коммуниста 

Лазарева не выпустили и обозвали злостным спекулянтом. Лазарев предложил 

выпустить его под залог в 2000 рублей, но ревкомовец Осиновец ответил, что Лазарев, 
как наживший сотни тысяч, мог бы внести и больший залог. На плацу перед тюрьмой 

всех освобождённых заключённых выстроили в 2 шеренги и ревкомовец Осиновец 

произнёс речь, назвав нас подлецами и мерзавцами, после которой нас отпустили по 

домам”. Очень пёстрый состав узников из камеры №13 Дисненской тюрьмы: бухгалтер 
упродкома, священники Жданов и Соколов, Корсак, Вертинский, Чура, начальник 

Глубокской милиции, народный судья и другие. 

 Показательно поведение дисненских и вообще большевистских властей в 
применении расстрела: предписание о расстреле секретное и исполняется сразу; 
расстрел производится ночью; красноармейцы для расстрела “не надежны”, поэтому 
палачами назначают местных проверенных чекистов и коммунистов. Приговор 
расстреливаемым не объявляют, да и перепечатывает его с черновика секретарь 
только через несколько дней; палачи на расстреле пьяны; с расстреливаемыми 
обращаются издевательски; врача на расстрел не берут и расстреливаемых добивают 

штыками, прикладами, лопатами и закапывают еще живых; вещи расстреливаемых 
палачи присваивают; родственникам не сообщают о расстреле и врут, что арестованных 
увезли в Минск либо в Витебск; тел расстрелянных родне не выдают; помещают в 
тюрьму новых арестованных даже на 1 мая; применяют амнистию как “справедливое 
решение местных властей” обзывая освобождаемых на прощание “подлецами и 
мерзавцами”. Досаду репрессивной местной власти можно понять: ждут свежевырытые 
расстрельные ямы и  вынесены новые расстрельные приговоры, но расстрелы придется 
приостановить из-за государственной  амнистии и вмешательства следственной 
комиссии. 
 Очень не повезло расстрелянным 29 апреля: ведь через два дня началась 

Первомайская амнистия,  под которую они могли попасть и получить свободу. 

Дисненские власти, из газеты за 29 апреля должны были знать об амнистии, но 

ускорили расстрел, да и переполненную тюрьму необходимо было разгрузить, так как 
новые арестанты на освободившиеся места поступили уже в праздник 1 мая. 



 

 

 

   

6 лютага споўнілася 75 год 

намесніку рэдактара раённай газеты, 
журналісту Леаніду Аляксандравічу 
Матэленку. Нарадзіўся ён 6лютага 1946 года ў 
вёсцы Свярдлы Мёрскага раёна. Закончыў 
Міёрскую сярэднюю школу, працаваў з 1964 
года друкаром у тыпаграфіі раённай газеты, 
затым літсупрацоўнікам, загадчыкам аддзела 
пісем. У 1975 годзе закончыў факультэт 
журналістыкі БДУ, ВПШ пры ЦК КПБ у 1983 
годзе. Вучобу сумяшчаў з працай інструктара 
ў райкаме партыі, 37 год адпрацаваў 
рэдактарам раённай газеты “Сцяг працы”. 
Пасля выхаду на пенсію працягвае да 
сённяшняга часу працаваць карэспадэнтам у роднай газеце. Падчас журналісцкай дзейнасці 
заўсёды цікавіўся краязнаўчай тэматыкай. Не толькі сам знаходзіў цікавыя матэрыялы, але 
заахвочваў да пошуку іншых краязнаўцаў. Шмат працаваў у архівах па ўкладанні спісу 
загінулых воінаў, якія вызвалялі нашу мясцовасць, і землякоў, якія загінулі на франтах 
Вялікай Айчыннай вайны. Дзякуючы яго руплівасці былі вернуты імёны незаконна 
рэпрэсаваных землякоў. Вынікам краязнаўчай дзейнасці з’явілася фундаментальная праца – 
гісторыка-дакументальная хроніка Міёрскага раёна, кніга “Памяць”, якая пабачыла свет у 
1998 годзе. За творчую плённую працу Л.Матэленак узнагароджаны медалём імя Францыска 
Скарыны. Зараз юбіляр працуе над стварэннем новага дапоўненага выдання па гісторыі 
Міёрскага раёна. Леанід Аляксандравіч з’яўляецца рупліўцам нашых музеяў, неаднойчы 
перадаваў цікавыя дакументы па гісторыі роднага краю, у тым ліку архіўныя матэрыялы 
Дзісненскай, Узмёнскай цэркваў. Вельмі стасуюцца гэтай даце радкі верша нашага земляка 
Мар’яна Даргеля ў гонар юбіляра: 

Не прамяняў ён гонар свой, 
Сваім пяром зрабіў нямала, 
Імёны многія адкрыў, 
Якіх Міёршчына спаслала 
Пад цеплынёй пяшчотных крыл. 
Як летапісец адмысловы, 
Над кнігай “Памяць” працаваў, 
Каб моладзь праз рэальнасць слова 
Спазнала дух прыгожых спраў. 
Ніводзін дзень, што ім пражыты, 
Не сцёрся ў тлумнай мітусні… 
Жадаем нашаму сябру здароўя, бадзёрасці, аптымізму, новых поспехаў у творчасці. 

 “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 


