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 ПАСЕДЖАННІ ГРАМАДСКАГА САВЕТА 

 З сакавіка адбылося чарговае паседжанне Грамадскага савета па распрацоўцы і рэалізацыі 
Стратэгіі ўстойлівага развіцця Міёрскага раёна. У чарговы раз яно праводзілася ў анлайн-фармаце. 
Згодна з праграмай паседжання, з прэзентацыяй ініцыятывы “Стварэнне сацыяльнага кафэ 
“Сярэбраны ўзрост” выступіла Ліскова Ганна, супрацоўнік ініцыятывы. Загадчыца ДУА “Міёрскі 
сад-яслі №1 Сініца Нэллі распавяла ў прэзентацыі аб сваёй ініцыятыве “Дакраніся сэрцам да 
прыроды”. Асабліва зацікавіла ўдзельнікаў анлайн-паседжання выступленне Олэксандры Шаган 
з украінскага горада Бурштын на тэму “Агенцтва мясцовага развіцця горада Бурштын: вопыт 
развіцця”. Мясцовы каардынатар праекта Надзея Дударонак распавяла аб удзеле арганізацый і 
жыхароў раёна ў грантавых праграмах па выніках 2020 года. На паседжанні было абмеркавана 
пытанне “Аснова развіцця мясцовай супольнасці – камунікацыі. Як арганізаваць каналы 
камунікацыі ў раёне”. Актыўна ўдзельнічаў у паседжанні і падвёў яго вынікі менеджар Алег 
Сівагракаў. 
 25 сакавіка ў анлайн-фармаце адбылося другое паседжанне Грамадскага савета па 

распрацоўцы і рэалізацыі стратэгіі ўстойлівага 
развіцця Міёрскага раёна. Са справаздачай і 
прэзентацыяй аб выкананні ініцыятывы “Спадчына 

Міёрскага краю” і стварэнні ІТ-лабараторыі 
выступіў яе кіраўнік Вітольд Ермалёнак. У сваім 

выступленні ён распавёў аб мэтах і задачах 

ініцыятывы, набытках і дасягненнях за пяць 
месяцаў працы, праведзенай яе сябрамі. Самыя 

галоўныя вынікі – распрацоўка дызайн-праекта 

музея і ІТ-лабараторыі “Спадчына Міёрскага 
краю”, закупка неабходнага абсталявання: 

прынтара, ламінатара, перфабіндара, трох 
ноўтбукаў. Сябрамі ініцыятывы і вучнямі быў 

праведзены дэмантаж старога музея, аблічбоўка 

экспанатаў гістарычнага музея, падрыхтоўка да выдання 
кнігі “Дзісненскі пярсцёнак” і шмат іншых спраў у рамках 

ініцыятывы.  

Потым з прэзентацыяй ініцыятывы “Яльнянскі дворык” 
выступіла Маскаленка Ксенія. Яна распавяла аб 
распаўсюджанні ў рамках ініцыятывы праекта “Распісныя 

пранікі Міёршчыны”. На паседжанні былі абмеркаваны 
вынікі навучальнай паездкі ў Камарова і выкарыстанне іх 
досведу на Міёршчыне. Падвёў вынікі паседжання 

менеджар Алег Сівагракаў, які выказаў шэраг слушных 
прапаноў. Ермалёнак Вітольд, кіраўнік ініцыятывы 



На працягу сакавіка супрацоўнікі ініцыятывы 
“Спадчына Міёрскага краю” актыўна працавалі па 

падрыхтоўцы матэрыялаў для сайта, які ствараецца ў рамках 

ініцыятывы. Была праведзена вялікая праца па стварэнні яго 
старонак. Трэба было падрыхтаваць матэрыялы і запоўніць імі 
галоўную старонку, якая складаецца з 20 раздзелаў і 25 

інтэрнэт-старонак па ўсіх чатырох музеях. Большасць 
дакументаў, экспанатаў будуць выстаўлены ў сеціве інтэрнэта 
ўпершыню. Зроблены кампутарны пераклад тэкстаў на трох 

мовах: беларускай, рускай і англійскай. Галоўную ролю ў 
падрыхтоўцы матэрыялаў для напаўнення старонак сайта 
выканалі кіраўнік ініцыятывы Вітольд Ермалёнак і гісторык 
Максім Філіповіч. Апрацоўку ўсіх сабраных матэрыялаў для 

сайта і кампутарны пераклад зрабіла праграміст ініцыятыўнай 
групы Варонька Анастасія.  

Філіповіч Максім, сябра ініцыятывы 

26 сакавіка кіраўнік ініцыятывы Ермалёнак Вітольд 

удзельнічаў у сустрэчы з экспертамі па дапрацоўцы Стратэгіі 

ўстойлівага развіцця Міёрскага раёна. У візіт-цэнтры “Ельня” сабраліся прадстаўнікі мясцовых 
ініцыятываў, якія падзяліліся вынікамі выканання сваіх праектаў. Эксперты з Мінска Гагіна 
Наталля, Кіштымаў Андрэй, Шулейка Вольга выказалі шмат каштоўных парад і прапаноў для 

больш паспяховага выканананя мясцовых ініцыятыў, большага прыцягнення мясцовай 
супольнасці ў рэалізацыю праектаў. Варона Дзіяна, супрацоўнік ініцыятывы 

СУСТРЭЧА З ЭКСПЕРТАМІ 

31 сакавіка адбылася прэзентацыя ініцыятывы “Моладзевая 
інтэрактыўная культурна-гістарычная пляцоўка “Спадчына 

Міёрскаго краю” (у рамках рэалізацыі праекта “Разам для грамады 
і прыроды: узмацненне працэсу развіцця ў Міёрскім раёне праз 
супрацоўніцтва мясцовай ўлады і грамадзянскай супольнасці” пры 

фінансавай падтрымцы Еўрапейскага саюза) для школьнікаў лагера 
адпачынку “Вясёлая краіна” ДУА Міёрская СШ №2”, якую правялі 
кіраўнік ініцыятывы, краязнаўца Вітольд Ермалёнак і 

супрацоўнік ініцыятывы, гісторык Максім Філіповіч. 
Яны распавялі школьнікам аб асноўных напрамках 
дзейнасці і значэнні ініцыятывы для развіцця 

турысцкага патэнцыяла раёна, захавання гістарычнай 
памяці. Яе рэалізацыя прывядзе да росту цікавасці ў 
жыхароў Міёршчыны да свайго мінулага. Выступоўцы 

звярнулі ўвагу на ролю моладзі ў рэалізацыі праектаў 
па стратэгіі ўстойлівага развіцця нашага раёна. 
Напрыканцы сустрэчы для яе ўдзельнікаў была 
праведзена гульня-віктарына “Ці ведаеш ты гісторыю 

Міёраў?” Пераможцы атрымалі прызы – кнігі Вітольда 
Антонавіча Ермалёнка.  

Багдановіч Максім, вучань 10 класа 

ПРЭЗЕНТАЦЫЯ ІНІЦЫЯТЫВЫ ПЕРАД ШКОЛЬНІКАМІ 

ЗАВЕРШАНА СТВАРЭННЕ САЙТА 

Згодна з нашым праектам па стварэннні ІТ-лабараторыі і 
забяспячэнні яе неабходным абсталяваннем, дзякуючы фінансавай 
падтрымцы Еўрапейскага Саюза, былі закуплены перфабіндар і 

ламінатар. Вучні старэйшых класаў Багдановіч Максім, Вальмус Ульяна, Зямец Уладзіслаў і 
іншыя ўдзельнікі ініцыятыўнай групы пачалі асвойваць новае абсталяванне, каб у будучым 
выкарыстоўваць свае веды пры стварэнні новай музейнай экспазіцыі і працы ў навукова-
дапаможных фондах музея. Конах Вікторыя, вучаніца 10 класа 

НОВАЕ АБСТАЛЯВАННЕ 



 На чарговую раённую навукова-
практычную канферэнцыю “Крок у будучыню” 

кіраўнік музейнага аб’яднання Вітольд 

Ермалёнак арганізаваў падрыхтоўку дзесяцікласніцамі двух даследчых працаў. Кліменцева 

Арына працавала па тэме “Славутыя людзі Пагосцкага краю як феномен Міёршчыны”. Арына сама 

была ўдзельніцай велапаходу летам 2020 года па месцах, звязаных з біяграфіяй знакамітых людзей 
Пагосцкай зямлі, таму зацікавілася сабранымі падчас вандроўкі матэрыяламі. Скавародка Ліза і 

Новік Дзіяна даследавалі тэму “Экспанаты і запісы ўспамінаў у музеях СШ №3 як крыніца 

вывучэння народнай медыцыны Міёршчыны”. Тэма захапіла іх перш за ўсё таму, што яны разам са 
сваімі бабулямі цікавіліся і прымянялі для лячэння хвароб лекавыя расліны. Багдановіч Максім, 

вучань 10 класа 

ПАДРЫХТОЎКА ДАСЛЕДЧЫХ ПРАЦАЎ 

  Настаўнік геаграфіі Васіленка Дзмітрый цікавіцца 
краязнаўствам, разам з вучнямі вывучае родны край, з’яўляецца 

сябрам нашай супольнасці “Спадчына Міёрскага краю” ў сацыяльных 
сетках. Ён першы адгукнуўся на наш конкурс слоганаў і даслаў свае варыянты кароткіх 
выказванняў. Вось іх змест: “Миоры. Сохраним”, “Миоры. Богатое прошлое, светлое будущее”. 

КОНКУРС СЛОГАНАЎ 

 19 сакавіка 

2021 года ў анлайн-
фармаце адбыўся 

рэспубліканскі форум на тэму “Краязнаўства – крыніца духоўнага і патрыятычнага выхавання 

дзяцей і навучэнскай моладзі”. На пачатку адбылося пленарнае пасяджэнне, на якім выступілі з 
дакладамі загадчык аддзела старажытнабеларускай культуры філіяла “Інстытута 
мастацтвазнаўства, этнаграфіі і фальклору імя К.Крапівы” Цэнтра даследаванняў беларускай 

культуры, мовы і літаратуры Барыс Лазука, намеснік дырэктара па вучэбна-выхаваўчай працы 
Рэспубліканскага цэнтра экалогіі і краязнаўства Вікторыя Сабалеўская, загадчык аддзела 
публікацый Нацыянальнага архіва Рэспублікі Беларусь Святаслаў Кулінок, намеснік дырэктара 
Нацыянальнага гістарычнага музея Рэспублікі Яўгенія Краснова, загадчык аддзела краязнаўства і 

патрыятычнага выхавання Рэспубліканскага цэнтра экалогіі і краязнаўства Аляксандра Кравец. 
Асабліва карыснымі для нас былі выступленні краязнаўцаў, якія распавядалі аб уласным вопыце 
краязнаўчай працы. Былі заслуханы рэфераты выкладчыка сацыяльна-гуманітарных дысцыплін 

Брэсцкага дзяржаўнага коледжа сувязі Андрэя Дылюка, настаўніка гісторыі, кандыдата 
гістарычных навук Мікалая Півавара, настаўніцы гісторыі гімназіі г. Шчучына Алены 

Лісоўскай і іншых. Для нас, выканаўцаў ініцыятывы “Спадчына Міёрскага края” і стварэння ІТ-

лабараторыі, асабліва важнае практычнае значэнне мела выступленне настаўніка геаграфіі 
Палачанскай сярэдняй школы Маладзечанскага раёна Юрыя Мяцельскага “Стварэнне 
краязнаўчага інтэрнэт-праекта “Маладзечанскі край у прасторы і часе” з выкарыстаннем інтэрнэт-

рэсурсаў”. У форуме прыняў удзел кіраўнік ініцыятывы “Спадчына Міёрскага краю” Вітольд 

Ермалёнак. Максім Філіповіч, настаўнік гісторыі 

РЭПУБЛІКАНСКІ КРАЯЗНАЎЧЫ ФОРУМ ПЕДАГАГІЧНЫХ РАБОТНІКАЎ 

У сакавіку 

этнаграфічны 
музей наведалі 

вучні 6-в класа нашай школы на чале з класным 

кіраўніком Аленай Пугаўка. Большасць школьнікаў 
былі ў музеі ўпершыню, таму краязнаўца Вітаўт 

Ермалёнак найбольш падрабязна распавёў аб 

асаблівасцях беларускай сялянскай хаты, яе пабудове. 
Дзеці даведаліся аб сельскагаспадарчым інвентары, які 
змешчаны на панадворку і пад павеццю ля хаты – аб 
сячкарні, малатарні, арфе, панарадах. Сучасныя дзеці 

не ведалі назвы і прызначэння сахі для ворыва. 
Зацікавілі іх піла для распілоўкі дошак, форма для 
вырабу цэглы, тачыла і іншыя прылады працы. Конах Вікторыя, вучаніца 10 класа.  

ЭКСКУРСІЯ Ў “СЯЛЯНСКУЮ ХАТУ” 



 

   У чарговы раз я    
звярнулася за дапамогай 

да краязнаўцы Вітаўта 
Ермалёнка. У мяне была 

фальклорная практыка на тэму “Фразеалагізмы, лексізмы, 

дыялектызмы вёскі Чэрасы”. Сябрамі гуртка “Арганаўты 
мінулага” быў сабраны вялікі матэрыял па гэтай тэме. 
Асабліва важнымі былі запісы паданняў, зробленых яшчэ ў 

70-я гады ХХ ст., носьбіты якіх ужо даўно адышлі з гэтага 
свету. У навукова-дапаможных фондах музейнага 
аб’яднання гэтыя запісы захаваліся для гісторыі дзякуючы 

сябрам гуртка. Акрамя таго студэнтцы былі прапанаваны 
адрасы старажыхароў в.Чэрасы, якія маглі зацікавіць сваімі аповедамі аб мінулым сваёй вёскі. 
Выказваю шчырую падзяку за захаванне для нашчадкаў спадчыны нашага народа Вітаўту 

Ермалёнку і яго “арганаўтам”. Паліна Стома, студэнтка 2-га курса Віцебскага педуніверсітэта 

імя П.М.Машэрава  

З рэдакцыйнай пошты 

ПАДЗЯКА 

Багуслаў Курловіч. Фінляндыя Прывітанне з Фінляндыі! 
Паважаны Пан Вітольд, 
Вялікі дзякуй за газету “Міёрская даўнiна”, якую Вы публікуеце. Ваш 
унёсак у даследаванне гісторыі нашай Радзімы і выхаванне маладога 
пакалення неацэнны! 
Дзякуй, што ў газеце вы не забыліся і пра мяне. Я прачытаў вельмі многа 
цікавага і пазнавальнага. Нумары 11 і 12 я атрымаў ад пана Шумкевіча з 
Польшчы. 
Калі ласка, прашу Вас высылаць мне ўсе наступныя выпускі газеты, 
пачынаючы з нумара 1 ад 2021 года. З павагай і падзякай Багуслаў 
Курловіч 

Ад рэдакцыі. Наш зямляк вучоны Багуслаў Курловіч з Новага 

Пагоста, які зараз жыве ў Фінляндыі і працягвае цікавіцца гісторыяй сваёй 

малой радзімы, стварыў у інтэрнэце старонкі: My Native land: Моя малая 

Родина - Новый Погост (pohost.blogspot.com) http://kresy.ucoz.com/p0002.htm http://kresy.ucoz.com/

p0005.htm http://kresy.ucoz.com/p0004.htm Таксама ён стварыў групу ў Фэйсбуку: Kresy północno-

wschodnie: Nowy Pohost, Miory, Braslaw i inne miejsca, дзе ідзе гутарка аб нашых родных мясцінах. 

Спадзяёмся на далейшае плённае супрацоўніцтва з нашым земляком. 

 Сяргей займаўся ў нашым археолага
- краязнаўчым гуртку “Арганаўты мінулага” 
напрыканцы ХХ стагоддзя. Але да гэтага часу 
ён не разрывае сувязі з музейным аб’яднаннем. 
Нядаўна ў сваіх знаёмых ён набыў для 
гістарычнага музея разнастайны матэрыял, 
адшуканы ў зямлі. Найбольшую колькасць 
прадметаў складалі разнастайныя нацельныя 
крыжыкі для праваслаўных. Час іх можна 
ўмоўна аднесці ад 16-га ст. да першай паловы 20
-га ст. Крыжыкі выраблены з медзі, бронзы і 
алюмінію. Атрымалі мы і фрагмент каталіцкага 
настольнага крыжа мясцовага вырабу з волава. 

Католікі паводле традыцыі традыцыі часцей носяць на шыі медалікі, таму іх таксама часта можна 
адшукаць у зямлі. Сяргей перадаў нам восем медалікаў. Найбольш стары з іх – 18-га стагоддзя, 
круглай формы, прысвечаны Найсвяцейшаму Сэрцу Езуса. Ёсць і бронзавы, круглай формы, 19-га 
ст., прысвечаны Найсвяцейшай Панне Марыі. Астатнія шэсць медалікаў – алюмініевыя, першай 
паловы 20-га ст. з надпісамі на польскай мове: “Святая Марыя, маліся за нас”. У музейныя фонды, 
дзякуючы былому “арганаўту”, трапілі таксама фрагменты бранзалета, фібулы, шыйнай грыўны, 
бронзавыя накладкі да пояса і кашалькоў 10-га – 16-га стст., якія знайшлі сябры Сяргея. Ермалёнак 
Вітольд, кіраўнік музейнага аб’яднання 
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http://kresy.ucoz.com/p0005.htm
http://kresy.ucoz.com/p0004.htm
https://www.facebook.com/groups/136759189795690
https://www.facebook.com/groups/136759189795690


 Кіраўнік музея Вітаўт Ермалёнак купіў ад жыхара 
Міёраў радыёлу “Латвія”. Сямілямпавы прыёмнік-радыёла 
першага класа быў зроблены на Дзяржаўным 
электрамеханічным заводзе ВЭФ у Рызе ў 1963 годзе. 
Радыёла атрымала назву “Латвія” ў гонар краіны выпуска. 
Радыёпрыёмнік мог прымаць перадачы як на доўгіх, 
сярэдніх, так і на кароткіх хвалях. Для лепшага гуку меліся 
чатыры гукаўзмацняльнікі. Прайгравальнік дазваляў 
праслухоўваць кружэлкі розных памераў і хуткасці. 
Краязнаўца адшукаў і цікавы дакумент на рускай мове – 
запыт ксяндза Рыжскага касцёла ў імя Божай Маці 
Смуткуючай да пробашча Міёрскага касцёла з просьбай даслаць метрычную даведку аб смерці і 
пахаванні Уладзіслава Захарава, які памёр 5 кастрычніка 1912 года. Яго бацька Аляксей Іванавіч 
Захараў і маці Антаніна з роду Балай. Максім Філіповіч, настаўнік гісторыі 

 Наш зямляк-пісьменнік Славамір 
Рыгоравіч Даргель, які зараз жыве ў Мінску, 
прыязджаючы на радзіму, заўсёды наведвае нашы 
музеі не з пустымі рукамі. Вось і ў сакавіку, 
прыехаўшы на Міёршчыну, наведаў музей кнігі і 
друку і падараваў два тамы фундаментальнага 
выдання “История Второй мировой войны” тт.8, 
11. Гэтыя кнігі ўваходзілі ў 12-тамовае 
даследаванне гісторыі Другой сусветнай вайны. 
Нягледзячы на тое, што яно пабачыла свет амаль 
паўстагоддзя назад, выданне не страціла сваёй 
каштоўнасці дзякуючы вялікаму факталагічнаму 
матэрыялу. Акрамя таго наш зямляк падараваў у 
фонды гістарычнага музея кінапраектар “Русь”, 
выпушчаны на Дзяржаўным оптыкамеханічным заводзе г.Адэсы ў 1985 годзе. Гэты вузкаплёначны 
праектар прызначаны для прагляду аматарскіх кінастужак шырынёй да 8 мм. Падобным фарматам 
выпускаліся і савецкія мультфільмы для дзяцей. Таму ў каробцы з кінапраектарам былі кінастужкі 
з мультфільмамі для дзяцей. Панізнік Аляксандра, вучаніца 10 класа 

 За дваццаць год творчасці гэта ўжо шосты 
зборнік яго твораў. Наклад кніжкі 100 асобнікаў, 

аб’ём 120 старонак. Як і ў папярэдніх выданнях, 
у ёй аўтар свае вершы прысвячае Радзіме, 
душэўным перажыванням, роздумам аб сутнасці 

жыцця, сумленнасці і прыстойнасці ў адносінах 
паміж людзьмі, аб роднай прыродзе і любові. 
Зборнік створаны ў знак удзячнасці ветэранам 

працы, якія паднялі пасля вайны краіну з руінаў. 
Аўтар піша свае творы як на беларускай, так і на 
рускай мовах. Акрамя вершаў, у якіх адчуваецца 

сум і настальгія за пражытыя гады, за 
несупыннасць бегу часу; ёсць і жартоўныя 
вершы: “Жонкі паляўнічых”, “Дзядоў параду 

беражы”, “Роздум Антося” і іншыя. Ёсць у 
вершах і заклік да моладзі пазнаваць свой край, 
яго мінулае. Аб гэтым мы чытаем у вершы “Не 
нужны нам чужие края”. Нягледзячы на асобныя 

творы, у якіх адчуваецца сум аўтара аб пражытым жыцці, у цэлым большасць 
вершаў гучыць аптымістычна, з верай і надзеяй, як напрыклад “Стоит жить”, “Душа ведь помнит и 
стремится”. Пажадаем нашаму земляку Мікалаю Мікалаевічу здароўя і далейшага плёну ў 

творчасці.  

НОВАЯ КНИГА 

Наш зямляк 

Мікалай 

Даргель, які 14 

студзеня 2021 

года адзначыў 

свой 

васьмідзесяціга

довы юбілей, 

даслаў да нас 

свой новы 

чарговы 

зборнік вершаў 

пад назвай 

“Прысядзь, 

сябрук, мо 

пагутарым”. 



 
Як мы раней пісалі, Ігар Гром, гісторык па 

адукацыі, аматар вывучэння сваёй малай радзімы, пры 
сустрэчы з краязнаўцам Вітаўтам Ермалёнкам падзяліўся 
сваімі даследваннямі і знаходкамі па гісторыі мясцін, 

адкуль паходяць яго продкі. У гэтым нумары мы працягвем 
друкаваць яго знаходкі. Ён перадаў нам копію здымка сям’і 

Кіслых, якая жыла ў вёсцы Зольвіца ля Вуклі. На ёй мы 

бачым злева Базыля Кіслага, які быў вывезены ў Сібір, 
каля яго, другі злева, стаіць Антоній Кіслы. Ён жыў у 
Сабалеўшчыне пасля вайны. На здымку бачым і Аляксея 

Кіслага, які да вайны быў вартаўніком міёрскага касцёла, а 
затым асуджаны НКУС на восем год лагераў. Іх бацька 
Базыль быў арыштаваны ў 1941 годзе і забіты ў 
Беразвечы. Ігар Гром падараваў у музей і цікавы гузік з 

лічбай 2, які знайшоў яго дзядзька ў вёсцы Аўсянка. Як 
высветлілі, гэта гузік з мундзіра радавога 2-й роты Корпуса 
тапографаў рускай арміі. Корпусам камандаваў 

Ф.Ф.Шуберт. Мэта стварэння корпуса – складанне картаў 
Расійскай імперыі. Да нашага часу ў мясцовых жыхароў 
захавалася памяць пра тое, як у Аўсянцы стаяла рота 

тапографаў. 

Быццам тут быў у вайну 1812 года бой з французамі, і загінулых 
пахавалі на гэтай гары. Пазней адкопвалі тут шкілеты людзей са 
зброяй. Калі пасля апошняй вайны ўтварыўся калгас, на гэтым 
пагорку будавалі адрыны, але колькі іх ні ўзводзілі, яны доўга не 

стаялі. То наляціць вялікі вецер і разбурыць, то маланка ўдарыць, дык урэшце рэшт адмовіліся тут 
што-небудзь будаваць. Пасля Фралоўшчыны, паказаўшы нам далейшы напрамак нашай вандроўкі, 
Міхаіл Францавіч пакідае нас, і мы працягвам рухацца ў накірунку вёскі Краснае. Падарожжа па 
гэтых мясцінах нам падабаецца: ніводнай машыны, лёгкі ветрык бадзёрыць, настрой цудоўны, 
хочацца хутчэй дасягнуць нашай мэты – даімчаць да Барадзінічаў і правесці там пошук. Злева ад 
нас застаецца былая сядзіба Аўласі. Калісьці яна належыла знакамітаму роду Козел-Паклеўскіх. 
Пасля вайны ў ёй жыў Фёдар Юрчанка, камандзір партызанскай брыгады “Кастрычнік”, якая 
дзейнічала ў нашай мясцовасці. У 1984 годзе падчас краязнаўчай вандроўкі нашы папярэднікі 
“арганаўты” сустракаліся з ветэранам і запісалі яго ўспаміны. Зараз у былым маёнтку новыя 

ВЕЛАПАХОД “СЛАВУТАСЦІ ПАГОСЦКАГА КРАЮ” (працяг, пач. у №8-12, 2020 г., №1, 2021) 

Няспешна рухаемся па 
вясковай гравійнай, але 

добра грэйдаванай дарозе. 
Ніякіх населеных пунктаў 
па дарозе няма. Ад вёсак, 

якія тут раней былі, не 
засталося ніякага следу. 

Ды і палі, калісьці 
дагледжаныя, 

зарастаюць пустазеллем. 
Хутка, не спыняючыся, 
дасягаем вёскі 

Фралоўшчына. На 
пачатку паселішча 

ўзвышаецца невялікі 
пагорак. Спыняемся. 
Міхаіл Францавіч 
распавядае нам цікавыя 
гісторыі.  



гаспадары, ствараецца аграсядзіба. Праязджаем вёску Краснае, якая ўжо адносіцца да 
Шаркаўшчынскага раёна, і зварочваем дарогай да вёскі Ваўчкі. Перад самай вёскай сустракае нас 
вялікая лужына, але мы смела перадольваем гэтую адзіную на нашым шляху перашкоду. Калісьці 
шматлюдная вёска таксама сустракае нас напоўразбуранымі або закінутымі хатамі. Уехаўшы ў 
вёску, мы спешваемся на кароткі перапынак, каб пашукаць экспанаты для музея. Нягледзячы на 
тое, што тут да нас пабывала шмат аматараў даўніны, мы таксама не засталіся без знаходак. Праз 
некалькі кіламетраў, выехаўшы на галоўную дарогу, мы пакідаем Шаркаўшчынскі раён і трапляем 
на Браслаўшчыну. Яшчэ праз некалькі кіламетраў уязджаем у вёску Мількі. 

Мількі 
У мінулым гэта была невялікая вёска і маёнтак. У 17-м – 18-м стагоддзях Мількі былі 
ўладаннямі віленскіх езуітаў, а пасля ліквідацыі ордэна ў 1773 годзе былі перададзены 
браслаўскаму земскаму пісару Антонію Квінту, ад яго былі набыты Вінцэнтам Барткевічам і 

яго жонкай Разаліяй з Сулістроўскіх. Пазней уладанні былі набыты доктарам медыцыны 
Пеліканам, унукам вядомага прафесара Віленскай Медыцынскай Акадэміі Пелікана. Але 
асаблівы росквіт маёнтка пачаўся пасля таго, як ён быў куплены ўдзельнікам паўстання 1863 
года Уладзіславам Капаньскім. Пры ім і яго нашчадках былі пабудаваны шматлікія 

гаспадарчыя пабудовы з цэглы і камянёў, адноўлена і перабудавана сядзіба. Росквіт вёскі 
пачаўся пасля апошняй вайны, зараз яна расцягнулася на некалькі кіламетраў. Пра росквіт вёскі 
сведчыў шыкоўны сельскі Дом культуры, які не горш выглядаў, чым у якім-небудзь райцэнтры. 

Але ў пачатку 21-га стагоддзя, нягледзячы на тое, што Мількі сталі аграгарадком, вёска 
прыходзіць у заняпад. Аб гэтым сведчыць і тое, што 
прыгожы двухпавярховы будынак школы, які 

зіхаціць нядаўна пастаўленымі шклопакетамі, ужо 
каторы год пустуе без вучняў. Нас цікавіла перш за 
ўсё, што засталося ад былога маёнтка Капаньскіх, бо 

гісторыя гэтага роду – адна з галоўных мэт нашага 
паходу. У нас было жаданне больш даведацца аб 
мясцінах, звязаных з героем абароны Тобрука 

генералам Станіславам Капаньскім. На жаль, іх 
сядзіба не захавалася. Са старых забудоў былых 
гаспадароў з усіх будынкаў застаўся толькі свіран, 

рэшткі вялізных дрэў старога парку ды некалькі 
сажалак. Наш кіраўнік Вітольд Антонавіч 

Ермалёнак апавядае нам аб славутым генерале, чые 

дзед і бацькі яго жылі ў гэтых мясцінах, не раз ён сам прыязджаў сюды. 
 

Станіслаў Капаньскі –польскі генерал, герой абароны Тобрука 
Нарадзіўся Станіслаў Капаньскі 19 мая 1895 года ў горадзе 
Санкт-Пецярбурзе. Яго дзед, удзельнік паўстання Кастуся 
Каліноўскага, набыў маёнтак Мількі непадалёку ад Новага 
Пагоста. Потым сюды пераехалі на сталае жыццё яго бацькі, вось 
чаму Станіслаў у дзяцінстве і будучы дарослым не раз наведваўся 
да сваіх блізкіх. Тры гады ён вучыўся ў польскай гімназіі, затым 
паступіў ў Пецярбургскі інстытут шляхоў зносін. З пачаткам 
Першай Сусветнай вайны ў 1914 годзе Станіслаў быў прызваны на 
ваенную службу, закончыў Міхайлаўскае артылерыйскае 
вучылішча, праходзіў службу ў 3-й конна-артылерыйскай батарэі 2
-й кав.дывізіі, потым у 1-м польскім корпусе Доўбар-Мусніцкага. 
Пасля Брэсцкага міра Капаньскі выехаў у Варшаву, каб 
прадоўжыць вучобу ў Варшаўскім універсітэце. Але пачалася 
вайна за незалежнасць польскай дзяржавы, і Станіслаў Капаньскі ў 
складзе Першага ўланскага палка ўдзельнічае ў баях пад 
Перамышлем, Львовам, Лідай, Вільняй. Ён быў цяжка паранены, 
страціў вока, а пасля выздараўлення ўзначаліў школу сяржантаў 
артылерыі ў Варшаве. Але хутка ён зноў трапляе на фронт, 

спачатку ў артылерыю, потым у 8-ы ўланскі полк. За гераізм у баях С.Капаньскі быў 
узнагароджаны Сярэбраным крыжам ордэна Віртуці Мілітары. Пасля вайны ён завяршыў 
навучанне інжэнернай навуцы ў Варшаўскім палітэхнічным інстытуце, але з 1923 года апынуўся 



зноў на ваеннай службе. У 1923 – 1927 гадах ён з’яўляецца намеснікам начальніка афіцэрскай 
артылерыйскай школы ў Таруні, дзе адначасова выкладае балістыку. У 1924 годзе Капаньскаму 
прысвоена званне маёра. У 1927 – 1929 гг. ён вучыцца ў Вышэйшай ваеннай школе ў Парыжы, з 
1930 года – камандзір батальёна 6-га палка цяжкай артылерыі, у 1931 годзе атрымаў званне 
падпалкоўніка. У 1935 – 1937 гг. Станіслаў Капаньскі быў намеснікам міністра бранятанкавых 
войск Рэчы Паспалтіай, у 1937 – 1939 гг. з’яўляўся камандзірам 1-га матарызаванага палка, 
атрымаў званне палкоўніка і ўзначаліў 3-ці аператыўны аддзел Галоўнага штаба. На пачатку 
Другой сусветнай вайны С.Капаньскі знаходзіўся ў складзе штаба Вярхоўнага 
Галоўнакамандуючага, пасля паразы Польшчы быў інтэрнаваны ў Румыніі, адкуль здолеў уцячы 
ў Францыю. 5 красавіка 1940 ён узначаліў 1-ю Карпацкую брыгаду, якая ў асноўным складалася 
з воінаў, якія, як і Капаньскі, змаглі з Румыніі перабрацца ў Францыю. Хутка брыгада была 
перакінута ў Сірыю, дзе ўвайшла ў склад французскіх войскаў на Бліжнім Усходзе. Пасля 
капітуляцыі Францыі брыгада адмовілася раззброіцца і на чале са сваім камандзірам перайшла ў 
Палестыну, дзе злучылася з брытанскімі войскамі, каб далей змагацца з фашыстамі. Брыгада 
ўвесь час папаўнялася добраахвотнікамі – не толькі палякамі, але і беларусамі, яўрэямі, 
украінцамі. Хутка колькасць яе ваяроў дасягнула 5 тысяч. Былі польскія злучэнні нават з 
Нарвіку, дзе яны вялі баі з нямецкімі войскамі ў Нарвегіі. Прызначаны генералам брыгады, 
Станіслаў Капаньскі пачаў актыўна рыхтаваць воінаў да баёў у пустыні. Гераізм салдат 
брыгады і яе камандзіра праявіўся ў абароне Тобрука, якая працягвалася са жніўня па снежань 
1941 года, а затым яго салдаты праявілі мужнасць у бітве з фашыстамі ля Эль-Газэле. У 
красавіку 1942 года на аснове брыгады была сфарміравана 3-я пяхотная Карпацкая дывізія, 
Станіслаў Капаньскі прызначаны яе камандзірам. Дывізія ў складзе 2-га корпуса генерала 
Андэрса прыняла ўдзел у вызваленні Італіі ад фашыстаў. Станіслаў Капаньскі атрымаў 
чарговае павышэнне, быў прызначаны начальнікам штаба ўсімі польскмі ўзброенымі сіламі на 
Захадзе. Займаў ён гэту пасаду ў званні дывізіённага генерала да 1946 года. Пасля вайны 
Капаньскі застаўся ў эміграцыі ў Вялікабрытаніі, напісаў два тамы ўспамінаў, шматлікія 
артыкулы ў ваенных часопісах, быў узнагароджаны Залатым крыжам Ваеннага ордэна Віртуці 
Мілітары, Вялікім крыжам ордэна Адраджэння Польшчы, двойчы Крыжам Храбрых, Залатым 
крыжам за заслугі з мячамі, ордэнам Бані, ордэнам “За выдатныя заслугі” Вялікабрытаніі, 
камандор ордэнам Брытанскай імперыі, французскім ордэнам Ганаровага легіёна, шматлікімі 
іншымі ўнагародамі. Памёр генерал Станіслаў Капаньскі ў Лондане 26 сакавіка 1976 года.  

 
КОГО ЕЩЁ В МАЕ 1919 Г. 
ПРИГОВОРИЛИ В ДИСНЕ К 
РАССТРЕЛУ  
“30.06.1919 С-с.к. при Виленском 
губвоенкоме производила осмотр дела №61 
Политотдела Дисненского исполкома по 
обвинению Осипа Нехвядовича в агитации 

против Советской власти. 
В деле имеется постановление Дисненского уездисполкома по политотделу от 22.05.1919 о том, 
что он нашёл обвинение Нехвядовича Осипа в агитации против Советской власти доказанным и 
постановил его расстрелять, приговор привести в исполнение 23.05. ночью. Под 
постановлением подписи председателя Лясковского, секретаря Александровича, членов – 
Неминёнка, Карницкого, Синкевича, Горбачёнка, Альхимовича, Харевича, Мартина, Малявко, а 
внизу подпись следователя Игнатовича. 
В деле имеется прошение жены Нехвядовича Казимиры от 23.05.1919 с просьбой об 
освобождении мужа, так как он арестован по ложным доносам, безземельный бедняк и 
защитник Советской власти. Оставшаяся семья из жены и 5 малолетних детей будет обречена на 
голодную смерть. Аналогичное прошение имеется от Осипа Нехвядовича. Приговор в 
отношении него не был приведён в исполнение по неизвестным причинам, так как в деле об 
этом указаний нет. 
Постановлением следственной комиссии от 16.06.1919 Нехвядович был освобождён. 
Комиссия в данном деле не находит состава преступления и достаточного обвинительного 
материала не только для вынесения смертного приговора, но даже для обвинения Нехвядовича в 
агитации против Советской власти и констатирует, что Нехвядович был приговорён к смертной 
казни без суда и полного следствия, так как допрошен следователем только обвиняемый, а 

Иванов В.А. Большевистский расстрел в 

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

2020 г., №1, 2, 2021 г.) 
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потому ПОСТАНОВИЛА: настоящее дело приобщить к производству по обвинению бывших 
членов Дисненского исполкома в злоупотреблениях по должности в качестве вещественного 
доказательства. Исполнение же смертного приговора приостановить”. 
По этому же делу №61 обвинялся Антонович Антон в угнетении крестьян при Николае 
Втором, в соучастии с белой гвардией при немецкой власти и провокации в настоящее время. 
22.05.1919 по делу вынесено постановление Дисненского уездисполкома, что обвинение 
доказано, вынесен приговор расстрелять и привести его в исполнение 23.05. ночью. Приговор в 
исполнение приведён не был по неизвестным причинам. 
“Комиссия находит, что Антонович был приговорен к расстрелу без суда и всякого следствия, 
ибо допрошен только обвиняемый. Постановление о расстреле вынесено на основании 
протокола общего собрания членов Ленинского волисполкома и Ленинской ячейки, причём 
присутствующие руководствовались только заявлениями двух лиц, которые имели личные счёты 
с Антоновичем. Обвинение ничем не доказано и выясняется полнейшая невиновность 
Антоновича и голословность обвинения. Исполнение смертного приговора приостановить”. 
Вот так по ложным доносам, используя связи с верхушкой дисненской власти, сводили личные 

счеты неразборчивые “ленинцы”, приспособленцы и казнокрады. 
ОТНОШЕНИЕ БОЛЬШЕВИКОВ К РЕЛИГИИ 
Несмотря на то, что почти всё местное население, включая и будущих коммунистов, было 
крещено в христианской вере, отношение к религии и священникам после революции 
формировалось крайне отрицательное, как к конкурентам во власти над душами людей и к 
крупным собственникам, которых следовало безжалостно убрать со своего пути. По 
инициативе одного из вождей революции Троцкого в одном из российских городов был 
установлен даже памятник дьяволу. Приводим вот такое последующее строго-секретное 

указание “дедушки” Ленина от 1 мая 
1919г. об отношении к попам и 
церкви, обрекшее их на многолетние 
лишения: 
 

“… я прихожу к безусловному выводу, 
что мы должны именно теперь дать 

самое решительное и беспощадное 
сражение черносотенному 

духовенству и подавить его 
сопротивление с такой 
жестокостью, чтобы они не забыли 

этого в течение нескольких 
десятилетий… Чем большее число 

представителей реакционного 
духовенства и реакционной 

буржуазии удастся нам по этому 
поводу расстрелять, тем лучше”. 
В.И. Ленин19 марта 1922 г. из письма 

Молотову для членов Политбюро 
(Известия ЦК КПСС. 1990. № 4.С. 

190—193). В.И.Ленин не изменил 
своего отношения к религии до конца 
своей жизни – в отличие от Сталина, 

отменившего в ноябре 1939г. это 
кровожадное ленинское указание.  

Канонизация Шарковщинского священника К.ЖДАНОВА.  
Родился он в 1875 г. в местечке Шарковщина Дисненского уезда Виленской губернии (ныне 
г.п.Шарковщина Витебской области) в большой священнической семье, насчитывавшей восемь 
детей. Служил священником в Шарковщине с 1900 года до своего расстрела в апреле 1919 г. 24 
июня 1919 года состоялось общее собрание членов Дисненской организации коммунистической 
партии Литвы и Белоруссии, выразившее возмущение решением Следственной комиссии о 
вскрытии могилы семи человек, расстрелянных 29 апреля и выдаче их тел родственникам без 
разрешения парткома и ревкома: “Категорически протестуя против необдуманной выдачи тел 



расстрелянных без предварительного обсуждения этого вопроса в Партии и Ревкоме, 
предлагается, во избежание возможности вредной агитации среди населения, принять самые 
энергичные меры к тому, чтобы при погребении выданных следственной комиссией тел не 
наблюдались никакие демонстрации, процессии и т.д. Следить за тем, чтобы не было никаких 
эксцессов”. 

О смерти настоятеля в Шарковщине узнали лишь через несколько дней после расстрела. 
Жители попросили разрешения достать тело погибшего и перезахоронить по православным 
канонам. Просьбу удовлетворили. Тело священника Константина Жданова с почестями было 
погребено под алтарём Свято-Одигитриевского кладбищенского храма г.Дисны. В память о своём 
настоятеле прихожане поместили его фото на стене Свято-Успенского храма м.Шарковщина. 
4 июня 2011 года в храме Воскресения Христова г. Дисна Витебской области состоялся чин 
канонизации священника Константина Жданова в лике священномучеников, который возглавил 
Митрополит Минский и Слуцкий Филарет, Патриарший Экзарх всея Беларуси. Приводим 
свидетельства сбежавшего 29 апреля из-под расстрела священника Соколова, опубликованные в 
электронной открытой православной энциклопедии “Древо”: 
“Вместе с отцом Константином под арестом содержался и священник Язненской церкви Михаил 
Синявский, который впоследствии чудом остался в живых. Он свидетельствует: 
“Ночью, поиздевавшись над заключёнными, их предали смерти. Среди обречённых на казнь был и 
отец Константин Жданов. Женщин, которые были вместе с ними, конвоиры расстреляли около 
Дисны, а священников повели дальше, кустами. Все трое конвоиров были пьяными: Фома 
Ботвинёнок, Александр Липский и Михаил Ваштай. Я предложил отцу Константину бежать, но 
он на это предложение ответил: “Я никому ничего плохого не сделал. Что Бог пошлёт, то и буду 
терпеть”. После этого священник Михаил Синявский спрятался в кустах, а отца Константина 
конвоиры заставили выкопать себе могилу и затем бросили его туда. Священник, встав на ноги, из 
могилы начал уговаривать конвоиров не совершать грех смертоубийства. В ответ на уговоры 
священника конвоиры стали бить его лопатой по голове, по рукам, отсекли ухо, рвали на голове 
волосы. Потом убийцы спросили, имеет ли он последнее желание перед смертью. Отец 
Константин попросил разрешения помолиться. Ему позволили. После молитвы конвоиры 
оглушили отца Константина и упавшего на дно ямы священника забросали землёй”. В этих 
свидетельствах множество несовпадений с показаниями остальных участников расстрела. Во-
первых, сбежавшего священника звали не Михаил Синявский, а Алексей Соколов (возможно, он 
затем сменил личные данные, чтобы скрыться от объявленного розыска). Далее: конвоиров на 
расстрел было не трое, а не менее 10 человек; женщин расстреливали вместе с остальными, а не 
отдельно; Жданов себе отдельную могилу, куда его якобы уложили живого, не копал (большая 
общая яма для расстрела была выкопана заранее) и был расстрелян в общем ряду; почему-то 
“свидетель Синявский” ни слова не говорит о минимум двух ружейных расстрельных залпах и 
последующих разрозненных выстрелах при добивании (которые слышны были даже в тюрьме), 
но зато слышал и видел, что говорил Жданов палачам и как молился. Подобные существенные 
нестыковки наводят на мысль, что сбежавший от расстрела Соколов мог не видеть реальных 
подробностей расстрела (убежав в темноте далеко и спрятавшись в кустах), а дополнил их своим 
воображением, после чего его свидетельства и были использованы при канонизации священника 
Жданова. Вот так реальные события превращаются в исторический миф. Не зря бытует 
поговорка: “Врёт, как свидетель”. 
Нынче мощи святого Константина Жданова в специальной раке хранятся в главном храме Дисны. 
Поклониться им смогут все прихожане, а 29 апреля (день расстрела) отмечается его память.(зам. 
ред.: в 2019 году мощи первезены из Дисны в Полоцк) 

Персона Жданова сегодня  занимает особое место в истории райцентра Шарковщина, многие 

жители считают его духовным защитником горпосёлка. В 2015 году ему здесь установили 
памятник-бюст. (Працяг будзе) 

“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 


