
 

8 красавіка Фурс Вікторыя, сакратар 

ГА “Міёрская раённая арганізацыя 

БРСМ”, кіраўнік выканання 

ініцыятывы “Спадчына Міёрскага 

краю” і стварэння моладзевай ІТ- 

лабараторыі Ермалёнак Вітольд, 

прадстаўнікі ініцыятыўнай групы 

Варонька Насця, Трашчанка 

Марыя, Філіповіч Максім наведалі 

Верхнядзвінскі раённы гісторыка-

этнаграфічны музей, дзе сустрэліся з 

супрацоўнікамі музея і грамадскасцю. 

Асноўнай мэтай сустрэчы была прэзентацыя нашай ініцыятывы і знаёмства з афармленнем 

экспазіцыі раённага музея, абмен вопытам музейнай працы. Старшы навуковы супрацоўнік 

Верхнядзвінскага музея Антон Бубала правёў экскурсію па раздзелах экспазіцыі, распавёў аб 

асаблівасцях яе стварэння і афармлення. Для нас важным было тое, што экспазіцыю нашага 

гістарычнага музея таксама будзе афармляць ТЗ ДА “Мастак-сэрвіс” з Полацка, які ствараў дызайн-

праект і экспазіцыю музея ў Верхнядзвінску. Кіраўнік выкананання ініцыятывы Вітольд Ермалёнак 

і гісторык-кансультант Максім Філіповіч распавялі аб удзеле ў конкурсе мясцовых ініцыятыў у 

рамках рэалізацыі праекта “Разам для грамады і прыроды: умацаванне працэсу развіцця ў Мёрскім 

раёне праз супрацоўніцтва мясцовай улады і грамадзянскай супольнасці” пры фінансавай 

падтрымцы Еўрасаюза. Праект прадугледжваў стварэнне на базе музейнага аб’яднання моладзевай 

ІТ-лабараторыі і культурна-гістарычнай пляцоўкі “Спадчына Міёрскага краю”. Супрацоўнікаў 

музея Антона Бубалу, Вашкеля Аляксандра, Курэц Антаніну, а таксама Пятра Квяцінскага, 

кіраўніка клуба “Белыя вароны” з Каханавічаў асабліва зацікавілі магчымасці напісання праекта па 

атрыманні гранта Еўрапейскага Саюза. Наш вопыт у напісанні праекта будзе ім карысны. Максім 

Філіповіч, член ініцыятыўнай групы 

16 красавіка 2021 года адбылося чарговае 

паседжанне Грамадскага савета па 

абмеркаванні “Стратэгіі ўстойлівага развіцця Міёрскага раёна на 2021 – 2035 гады”. Праграма была 

распрацавана ў рамках рэалізацыі праекта “Разам для грамады і прыроды: узмацненне працэсу 

развіцця ў Міёрскім раёне праз супрацоўніцтва мясцовай улады і грамадзянскай 
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Ведай свой 

край, зна-

камітых 

людзей, 

завітай ізноў 

у краязнаўчы 

музей!  

Прэзентацыя ініцыятывы ў 

Верхнядзвінску 

 ПАСЕДЖАННЕ ГРАМАДСКАГА САВЕТА 



супольнасці” (Мінск, 2021). У выстаўленым на абмеркаванне праекце праграмы на 90 старонках 

былі пададзены асноўныя напрамкі развіцця нашага раёна як у вытворчасці, так і ў сферы 

сацыяльных паслуг, выкарыстанні патэнцыялу як прыроды, так і гісторыка-культурных 

каштоўнасцяў. У абмеркаванні прымалі ўдзел старшыня Міёрскага раённага савета дэпутатаў 

Марыя Баніфатава, Ларыса Малецкая, Алег Сівагракаў, адзін  са стваральнікаў стратэгіі 

– гісторык Андрэй Кіштымаў. Часу для вывучэння праекта ўсімі сябрамі Грамадскага савета 

бракавала, таму было вырашана да абмеркавання праграмы звярнуцца іншым разам.  

2 красавіка 2021 года адбылася 

чарговая навукова-практычная 

канферэнцыя школьнікаў “Крок у 

будуыню”. З дзевяці працаў на 

секцыі “Краязнаўства” з нашай 

школы было прэзентавана два 

даследаванні. Кліменцьева 

Арына выступіла з дакладам 

“Славутыя людзі Пагосцкай зямлі 

як феномен Міёршчыны”. Яе 

даследаванне і выступленне на 

секцыі былі адзначаны дыпломам другой ступені. Скавародка Елізавета і Новік Дзіяна 

прэзентавалі на канферэнцыі працу “Экспанаты і запісы ўспамінаў у музейным аб’яднанні СШ 

№3 г.Міёры як крыніца вывучэння народнай медыцыны Міёршчыны”. На жаль, на раёным узроўні 

выступленне не было адзначана дыпломам. Панізнік Аляксандра, вучаніца 10 класа 

На працягу красавіка з 

работнікамі ініцыятывы і 

вучнёўскай моладдзю працавалі 

эксперт па навучанні тэхніцы і 

методыцы пісьма (Яцкоўская С. 

А.) і эксперт па навучанні навыкам 

і уменням напісання газетна-

часопісных артыкулаў 

(Пугаўка А. А.). 

Былі праведзены трэнінгі і 

навучальныя заняткі. 

Асобным заняткам было 

вывучэнне брэндбука 

Мёрскага краю і 

выкарыстанне яго 

элементаў у 

афарміцельскіх і 

рэкламнай дзейнасці. 

Атрыманыя веды дапамогуць супрацоўнікам ініцыятывы і прадстаўнікам моладзі пры напісанні 

музейнай газеты, для паспяховага навучання, творчага развіцця, для рэалізацыі пастаўленай мэты. 

ПРАЦА ЭКСПЕРТАЎ 

РАЁННАЯ КАНФЕРЭНЦЫЯ 



  

 

У красавіку класныя кіраўнік і з вучнямі 
старэйшых класаў правялі суботнюю тэматычную 
экскурсію па горадзе “Знайдзі ў горадзе брэндбук і 
зрабі фота”. Вучні пабачылі рознаколернасць і 
прыгажосць нашага міёрскага брэнду у розных 
месцах Міёр. 

Дзесяцікласніцы Скавародка Ліза і 

Кліменцьева Арына актыўна займаюцца 

даследчай працай. На пачатку красавіка яны 

прынялі ўдзел у раённай вучнёўскай навукова-

практычнай канферэнцыі “Крок у будучыню”, 

а апошнім днём красавіка – і ў абласных 

краязнаўчых чытаннях “Невядомае аб 

вядомым, або гісторыя ў асобах”. На пачатку 

іх працы былі прызнаны лепшымі ў раённым 

этапе конкурса і ў ліку чатырох іншых 

накіраваны для ўдзелу ў абласным этапе 

конкурса. У вобласці толькі даследаванні 

нашых вучаніц паспяхова прайшлі адборачны 

тур і былі ўключаны ў праграму абласных 

краязнаўчых чытанняў. Для больш паспяховага 

выступлення ў вобласці дзяўчаты разам з 

кіраўніком, настаўнікам гісторыі Вітольдам 

Ермалёнкам, значна дапрацавалі свае 

даклады, падрыхтавалі адмысловыя 

прэзентацыі. Скавародка Ліза ўключыла ў сваю 

працу тэму “Экспанаты і запісы ўспамінаў у 

музеях СШ №3 як крыніца вывучэння 

народнай медыцыны Міёршчыны”, а Кліменцьева Арына ўключыла ў свой даклад новыя факты і 

звесткі з даследчай працы “Славутыя людзі Пагосцкай зямлі як феномен Міёршчыны”. Усяго на 

краязнаўчую секцыю ў вобласці быў пададзены 21 даклад. Нягледзячы на тое, што чытанні 

праходзілі ў анлайн-фармаце, нашы вучаніцы паспяхова выступілі з прэзентацыяй сваіх 

даследаванняў. Праца Кліменцьевай Арыны на абласным конкурсе была прызнана лепшай і 

адзначана дыпломам першай ступені. Даследаванне Скавародка Елізаветы таксама было адзначана 

дыпломам. Максім Філіповіч, настаўнік гісторыі 

 Напярэдадні свята Перамогі Міёры наведалі 

карэспандэнты моладзевага інтэрактыўнага праекта 

“Пін-код”, які рэалізуецца ў праграме Беларускага тэлебачання -2. Тэма перадачы была прысвечана 

падзеям Вялікай Айчыннай вайны на Міёршчыне. Краязнаўца Вітаўт  Ермалёнак распавёў аб 

гісторыі вызвалення Міёрскага раёна ў ліпені 1944, гераічных подзвігах танкіста Міхаіла Кузьміна 

і пехацінца Віктара Бабічава, за якія ім было прысвоена званне Героя Савецкага Саюза. 

Асаблівым чынам кіраўнік музея спыніўся на рэліквіях часоў вайны. У музеі захоўваюцца апошнія 

ТЭМАТЫЧНЫЯ ЭКСКУРСІІ ПА ГОРАДЗЕ 

АБЛАСНЫЯ КРАЯЗНАЎЧЫЯ ЧЫТАННІ 

У МУЗЕІ ТЭЛЕБАЧАННЕ 



лісты з фронта  Міхаіла Чарамных з Ніжняга Тагіла, які геройскі 

загінуў пры вызваленні нашага горада. Кранаюць сэрца радкі з яго 

лістоў: “Бьём немца пулей и снарядом, громим в атаке штыковой. 

Не быть земле под фрицем-гадом, а быть фашистам под землёй”. 

Апошні яго ліст напісаны алоўкам і завяршаецца такімі радкамі: 

“Пришло время, и Родину защищать нужно, отстоять эту 

счастливую жизнь”. Кіраўнік музейнага аб’яднання паказаў і 

ўнікальны экспанат музея – шыльду з магілы старшага сяржанта 

Максіма Крылова. Камандзір аддзялення 423-га палка 166–й 

стралковай дывізіі пры вызваленні Новага Пагоста, ратуючы сваіх 

сяброў, падарваў нямецкую самаходную гармату, кінуўшыся пад 

яе са звязкай гранат. Ён быў пасмяротна ўзнагароджаны ордэнам 

Леніна. Вольга Федуковіч, завуч па арганізацыі выхаваўчай працы 

У рамках выканання ініцыятывы стварэння моладзеай ІТ

-лабараторыі “Спадчына Міёрскага краю” пры 

фінансавай падтрымцы Еўрапейскага Саюза ТзДА 

“Мастак-сэрвіс” з Полацка вырабіў для ІТ-лабараторыі 

неабходную мэблю. Кіраўнік выканання ініцыятывы 

Вітаўт Ермалёнак і гісторык-кансультант Максім 

Філіповіч пачалі сістэматызацыю навукова-дапаможных 

фондаў і размяшчэнне артэфактаў у падрыхтаваных 

шафах. А гэта вялікая праца, бо фонды музея налічваюць некалькі дзясяткаў тысяч экспанатаў. Усе 

артэфакты павінны быць адмыслова размешчаны і сістэматызаваны, каб іх было зручна 

выкарыстоўваць для музейнай і даследчай працы, для стварэння дадатковых экспазіцый і выстаў.  

 Працягваецца конкурс слоганаў, аб’яўлены ініцыятывай 

“Спадчына Міёрскага краю” з 1 сакавіка па 31 жніўня  

бягучага года. Конах Віка з’яўляецца вучаніцай 10 класа, любіць прымаць удзел у разнастайных 

віктарынах, пазнавальных гульнях, конкурсах. Адной з першых яна адгукнулася на конкурс 

слоганаў. Друкуем прапанаваныя ёю варыянты: 

1.Міёрскі край для вас загадка? 

Тады будзь ласкавы да яго, братка. 

2.Таямніцы, балоты, азёры –  

 Гэта ўсё для нас горад Міёры. 

3.Прыгожы край гісторыі і тайны.       

Міёры – горад незвычайны.    

 Згодна з планам выканання праекта 

ініцыятывы “Спадчына Міёрскага краю” 

арганізацыя ТЗ ДА “Мастак-сэрвіс”, якая выйграла тэндар на ставарэнне ІТ-лабараторыі, і яе 

супрацоўнікі пачалі мантаж абсталявання гістарычнага музея. Школьнікі старэйшых класаў 

дапамагаюць рабочым у размяшчэнні мэблі, мантажы абсталявання. Разам з кіраўніком ініцыятывы 

Вітольдам Ермалёнкам і настаўнікам гісторыі Максімам Філіповічам яны складаюць асноўныя 

раздзелы будучых экспазіцый, выстаў, якія размесцяцца ў ІТ-лабараторыі. Багдановіч Максім, 

вучань 10 класа 

СІСТЭМАТЫЗАЦЫЯ НАВУКОВА-ДАПАМОЖНЫХ ФОНДАЎ МУЗЕЯ 

СЛОГАНЫ АД КОНАХ ВІКТОРЫІ  

ПАЧАТАК АБСТАЛЯВАННЯ ІТ-ЛАБАРАТОРЫІ  



 Старэйшы сябра гуртка 

“Арганаўты мінулага” 

Ермалёнак Антон і настаўнік 

гісторыі Філіповіч Максім 

здзейснілі ў красавіку некалькі 

краязнаўчых разведак. Першы 

пошук быў праведзены на месцы 

былой вёскі Ківернікі. Нягледзячы 

на тое, што гэта была ўжо не 

першая вндроўка ў гэтыя 

мясціны” (“арганаўты” там за 45 

гадоў не аднойчы праводзілі 

пошук), чарговая разведка 

прынесла плён. Была знойдзена жалезная матыка часоў Першай сусветнай вайны, бронзавае 

наверша ад падсядзёлка пач. 20 ст., гузікі польскага салдата, гільзы і кулі Першай і Другой 

сусветнай вайны. Другая разведка была арганізавана ля вёскі Алешчыцы. Там якраз захаваліся 

рэшткі акопаў савецка-польскай вайны, таму асноўныя знаходкі сведчылі аб баях паміж Чырвонай 

арміяй і польскімі войскамі ў 1919 – 1920 гг.і. Трэці пошук адбыўся на месцы былога маёнтка 

Дубашынскі Двор. Гэта найбольш даследаваная нашым гуртком мясціна. Але чарговы пошук 

прынёс новыя знаходкі. Старэйшы гуртковец Антон Ермалёнак адшукаў на раллі, акрамя керамікі і 

кафлі, тры манеты – капейку Маскоўскай Русі часоў Міхаіла Раманава, грош Яна Казіміра 1664 

года, дзяньгу Расійскай імперыі 748 года. Ермалёнак Антон, праграміст ММПЗ –груп 

 Дзякуючы гісторыку з 

Беластока Кшыштафу Ёдчыку 

мы атрымалі па электроннай пошце ліст ад польскага даследчыка Кшыштафа Генрыка Дразда з 

каштоўнай для нас інфармацыяй аб нашым земляку, які прымаў удзел у абароне Вэстэрпляттэ. 

Змяшчаем гэты ліст у перакладзе на беларускую мову. 

“Вырашыў звярнуцца да шаноўнай супольнасці з просьбай аб дапамозе. Шмат гадоў займаюся 
вывучэннем біяграфій і іх дапаўненнем на 1939 год удзельнікаў абароны Вэстэрпляттэ. Да 
апошняга часу ўдалося значна дапоўніць рознымі дэталямі біяграфіі абаронцаў, і таму веды аб іх 
сталі значна багацейшымі. На гэты раз хачу прадставіць Вам лёс жаўнера, які найменш вывучаны. 
У 70-х – 80-х гадах 20 ст., дзякуючы даследаванням капітана Баляслава Фэнглера і зробленым ім 

адкрыццям, стала вядома, што 8 чэрвеня 1939 года з 2-га Марскога батальёна стралкоў у Гдыні-

Арловай на Вэстэрпляттэ трапіў паміж іншымі стралок Аляксандр Лаўрыновіч. Яшчэ нядаўна аб 

ім пісалі “лёс невядомы” (С.Гурнікевіч-Куроўска “Вэстэрплятчыкі”, Гданьск 1999, с.128). Аднак 

ужо ў першай публікацыі “Вэстэрпляттэ. Лексікон біяграфічны” (Варшава, 2012, с. 245 – 246, 

483) былі змешчаны невядомыя дэталі, якія датычылі гэтага жаўнера. Ужо ў “Львах 

Вэстэрпляттэ” Станіслава Гурнікевіча (Гданьск, 1988) знаходзім словы ўдзельніка абароны 

Альфонса Бартулевіча, які бачыў, што ў загадзе каменданта ВСТ ад 10 чэрвеня 1939 года 

змешчана памылка, што ён там памылкова названы Аляксандрам. І далей ён піша: “Бачу, што мой 

найлепшы сябар Лаўрыновіч таксама запісаны як Аляксандр, хоць я дакладна ведаю, што ён Адам. 

Пацверджанне слоў Бартулевіча знаходзім у дакуменце ПЦК. З яго вынікае, што стралок 2 –га 

марскога батальёна Адам Лаўрыновіч нарадзіўся 18 мая 1915 года ў вёсцы Войткава. Быў сынам 

Антонія і маці з роду Анашка. 7 верасня 1939 года ўзяты ў палон у Гданьску і накіраваны ў Шталаг 

1 А, № вязня 1521. Адрас сям’і: вёска Войткава, гміна Міёры, Браслаўскі павет. З успамінаў 

Бартулевіча вядома, што яны працавалі ў палоне разам у лагеры ваеннапалонных яшчэ ў 1939 

Пошук на мясцовасці 

Наш зямляк – герой абароны Вэстэрпляттэ 



годзе, потым іх шляхі разышліся. З выдання Гурніковіч-Куроўскай мы даведваемся, што 

“Лаўрыновіч пасля вайны памёр у Англіі”. Буду вельмі ўдзячны, калі хто на яго радзіме дапаможа 

ўдакладніць лёс Вашага земляка – героя Вэстэрпляттэ. 

Мы правялі пэўную працу па пошуку. Апытан-

не старажыхароў вёскі Войткава не прынесла 

поспеху. Яны не памятаюць, што там жылі 

Лаўрыновічы. Праблема яшчэ і ў тым, што 

прозвішча Лаўрыновіч у нашым раёне вельмі 

распаўсюджана. Ды і пасля пачатку Другой су-

светнай вайны прайшло больш за 80 год. За 

гэты час змянілася некалькі пакаленняў. 

Дапамаглі нам толькі запісы метрычнай кнігі 

Міёрскага касцёла за 1915 год. Там сапраўды 

запісана, што Адам Лаўрыновіч нарадзіўся 5 

мая 1915 года, ахрышчаны 21 мая 1915 года. 

Яго бацькі – Антон Лаўрыновіч і маці Ан-

таніна з роду Анашка. Хроснымі бацькамі 

былі Юльян Пазняк і Браніслава Багдановіч. 

Такім чынам, метрычная кніга ўдакладняе 

дзень нараджэння (не 18 мая, як запісана ў 

вайсковых дакументах, а 5 мая). Пошук будзем 

працягваць. Магчыма, усё ж такі ў сямейных 

архівах Лаўрыновічаў або Анашкаў захавала-

ся фота героя Вэстэрпляттэ. 

Гістарычная даведка 
Большасці чытачоў на Беларусі мала вядома гэта 

гераічная старонка пачатку Другой сусветнай 

вайны, таму падаём кароткую гістарычную 

даведку аб абароне Вэстэрпляттэ, у якой прыняў 

удзел і нараджэнец нашага раёна Адам 

Лаўрыновіч.  

Вэстэрпляттэ — невялікі паўвостраў пры ўваходзе ў Гданьскі порт. У 1920 годзе Гданьск (Данцыг) 

атрымаў статус вольнага горада (пад пратэктаратам Лігі Нацый), а тэрыторыя Вольнага горада 

ўваходзіла ў польскую мытную прастору. 14 сакавіка 1924 года Польшча атрымала згоду Лігі 

Нацый на стварэнне ваеннага склада і гарнізона для яго аховы на паўвостраве. Прэтэнзіі Германіі 

на Гданьск сталі адной з прычын Другой сусветнай вайны. 

Абарона 
Вэстэрпляттэ 
(схема) 

Для абароны паўвострава 

польскае камандаванне 

пабудавала сем блок-

пастоў. Агульная плошча 

ваеннага склада і блок-

пастоў склала 60 га, 

даўжыня па перыметры –  

3,5 км. Колькасць 

гарнізона складала 182 

салдаты і афіцэры, з 

грамадзянскімі асобамі –  

https://ru.wikipedia.org/wiki/1920_%D0%B3%D0%BE%D0%B4
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D0%BE%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D1%8B%D0%B9_%D0%B3%D0%BE%D1%80%D0%BE%D0%B4
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9B%D0%B8%D0%B3%D0%B0_%D0%9D%D0%B0%D1%86%D0%B8%D0%B9
https://ru.wikipedia.org/wiki/1924_%D0%B3%D0%BE%D0%B4


210 чалавек. Камандзір гарнізона – маёр Генрык Сухарскі. На ўзбраенні маленькага гарнізона 

знаходзілася адна састарэлая гармата, дзве супрацьтанкавыя гарматы, чатыры мінамёты, 41 

кулямёт, 160 вінтовак, 40 пісталетаў, 1000 ручных гармат. На выпадак нападу задачай гарнізона 

было пратрымацца 12 гадзін да падыходу дапамогі. Нягледзячы на тое, што Гданьск быў “вольным 

горадам,” немцы пад выглядам стварэння паліцыі рыхтавалі ўзброеныя ваенныя фарміраванні, і 

напярэдадні вайны колькасць ваеназаванай паліцыі склала 6 тысяч чалавек. Была створана і брыгада 

СС колькасцю дзве тысячы, знаходзіўся тут і вучэбны батальён сапёраў. 25 жніўня 1939 года ў 

гданьскую бухту з “сяброўскім візітам” увайшоў вучэбны лінкор “Шлезвіг-Гальштэйн”. Яго 

ўзбраенне складала 18 гармат, на караблі быў атрад марской пяхоты колькасцю 500 чалавек. 

Генерал Фрыдрых Эберхард, камандуючы сухапутнымі сіламі Германіі, планаваў захоп 

Вэстэрпляттэ за 10 хвілін. 1 верасня без аб’яўлення вайны лінкор “Шлезвіг-Гальштэйн” адкрыў 

агонь з усіх гарматаў па ўмацаваннях Вэстэрпляттэ. Пасля 10 хвілін артылерыйскага агню 

камандаванне вырашыла пачаць штурм, спадзеючыся, што маральны дух польскага гарнізона 

зламаны. Але пяхота была сустрэта шчыльным агнём кулямётаў, і немцы адступілі, панёсшы 

значныя страты. Пасля няўдалай атакі з 5.35 і да 9.00 пачаўся абстрэл Вэстэрпяляттэ берагавымі 

батарэямі немцаў. У сваю чаргу абаронцы зрабілі 28 стрэлаў з адзінай гарматы, падчас якіх падавілі 

нямецкія цяжкія кулямёты на маяку і некалькі агнявых кропак на  другім беразе канала. Але гармата 

хутка была разбіта. У 9 гадзін у атаку пайшла нямецкая марская пяхота, але і яе атака была адбіта. У 

першы дзень не прынеслі поспеху яшчэ тры атакі немцаў. Польскі гарнізон страціў чатыры чалавекі 

забітымі і некалькі раненымі. Страты немцаў былі ў шмат разоў большымі: 82 забітыя і больш 100 

параненых, у асноўным марской пяхоты. 2 верасня немцы працягвалі атакі, адначасова прымянілі 

авіяцыю. 47 бамбардзіроўшчыкаў скінулі шмат бомбаў, у тым ліку некалькі 500-кілаграмовых. 

Цалкам быў знішчаны блокпост №5. Усе байцы загінулі. Былі разбіты і ўсе мінамёты. На кароткі 

час, здаецца, упаў маральны дух абаронцаў, у тым ліку маёра Сухарскага. Але намеснік 

камандзіра, капітан Францішак Дамброўскі, адхіліў маёра ад камандавання і ўзначаліў абарону. 

Чатыры панікёры былі расстраляны. Чарговая атака немцаў была адбіта. На трэці дзень працягваўся 

артабстрэл з браняносца. Перыядычна немцы прадпрымалі атакі, якія былі адбіты. У гэты дзень 

стратамі абаронцаў былі толькі параненыя. Па радыёсувязі прыходзілі змрочныя навіны аб 

адступленні польскай арміі. Падняла дух толькі звестка аб аб’яўленні вайны Германіі Англіяй і 

Францыяй. Начны штурм марскіх пехацінцаў на лодках, якія фарсіравалі бухту, быў адбіты з 

вялікімі стратамі марпехаў. Дзве лодкі перавярнуліся і патанулі. 4 верасня немцы ўзмацнілі 

артылерыйскі абстрэл. Акрамя лінкора, вялі агонь і іншыя караблі, дабавіліся цяжкія марціры і да 

наземнай артылерыі. Да штурмуючых быў далучаны батальён сапёраў з ручнымі кулямётамі і 

агнямётамі. Становішча гарнізона пагаршалася, ваяры не мелі ніякай перадышкі. Не хапала ежы, 

вады, медыкаментаў. Але і ў гэты дзень страты былі толькі параненымі. 5 верасня немцы не 

праводзілі атак, але спрабавалі зламаць маральны дух абаронцаў несупынным артылерыйскім 

абстрэлам. 6 верасня немцы імкнуліся рознымі спосабамі падпаліць лес, каб цяжэй абаронцам было 

адбіваць атакі. Але і гэтыя спробы абаронцы сарвалі. На сёмы дзень абароны немцы пачалі магутны 

абстрэл ацалелых яшчэ бункераў з усіх відаў артылерыі і зброі. Пасля двух гадзін абстрэлу ў атаку 

пайшла пяхота. Але і гэты чарговы генеральны штурм быў адбіты. Ведаючы, што дапамогі не будзе, 

каб ратаваць жыццё раненым і знясіленым несупыннымі штурмамі абаронцам, капітан Генрык 

Сухарскі прыняў рашэнне аб капітуляцыі. На гэты раз большасць афіцэраў і салдат яго падтрымалі. 

Быў падняты белы сцяг і накіраваны парламенцёры. Афіцэры і салдаты прывялі сваю форму ў 

парадак. Адбылася ганаровая капітуляцыя. Капітану Сухарскаму была нават пакінута афіцэрская 

шабля. Ваеннапалонныя былі размеркаваны па розных працоўных лагерах, афіцэры былі вызвалены 

ад працы. Раненыя атрымалі медыцынскую дапамогу. Апошні, хто не пакінуў казармы, быў радыст 

Казімеж Расінскі. За адмову перадаць немцам шыфры 12 верасня ён быў расстраляны. Пазней 

частка абаронцаў Вэстэрпляттэ ўцякла з лагераў і ваявала ў Арміі Краёвай, польскіх узброеных 

сілах на Захадзе і ў СССР. Са 182 абаронцаў вайну перажылі 158 чалавек. У баях загінулі 15 

чалавек, больш за 50 было паранена. Страты немцаў за сем дзён баёў склалі  600 чалавек забітымі і 



параненымі. Усе абаронцы былі ўзнагароджаны ордэнам Віртуці Мілітары і павышаны ў воінскіх 

званнях. Подзвіг абаронцаў Вэстэрпляттэ натхняў усю вайну польскі народ на барацьбу з 

фашызмам. Вітаўт Ермалёнак, краязнаўца 

   У Міёры да Вітаўта Ермалёнка 

завіталі журналісты з Глыбокага 

Зміцер Лупач і Леанід Юрык. Іх 

цікавіла тэма гісторыі вёскі Слабодка 

Браслаўскага раёна, адкуль родам 

краязнаўца. Прыехалі госці на 

сустрэчу не з пустымі рукамі. Леанід 

Юрык прывёз у падарунак два 

нумары часопіса “Паазер’е” за 2020 

год. У №8 змешчаны пачатак кнігі 

Пятра Мурзёнка “Над Дзісёнкай-

ракой”, а ў дзявятым нумары – яе 

завяршэнне. Гэтая кніга была 

ўпершыню надрукавана ў сталіцы 

Канады Атаве ў 2008 годзе і таму для  

нас з’яўляецца маладаступнай. Вось 

чаму кнігу Пятра Мурзёнка 

вырашылі перавыдаць на яго радзіме. 

У кнізе аўтар распавядае аб жыцці на Пастаўшчыне ад міжваеннага часу 30-х гадоў 20-га стагоддзя 

да 2003 года, калі аўтар пераехаў жыць да сваіх дзяцей у Канаду. Пётр Сільвестравіч Мурзёнак 

(1930 – 2010), беларус-патрыёт, у сваіх успамінах праўдзіва паказвае савецкую рэчаіснасць, у якой 

прайшлі гады яго жыцця. Леанід Юрык быў тэхнічным рэдактарам выдання, зрабіў вёрстку і 

дызайн кнігі. Зміцер Лупач падараваў кнігу вядомага краязнаўцы Янкі Драўніцкага 

“Пастаўскае педагагічнае вучылішча ў люстэрку часу”. Яна пабачыла свет у г.Паставы ў 

выдавецтве “Сумежжа” ў 2018 годзе. Вёрстку і дызайн кнігі рабіў Зміцер Лупач. Выпускнік гэтага 

вучылішча Іван Пятровіч Драўніцкі распавядае аб гісторыі Пастаўскай вучэльні (1944 – 1954), яе 

педагагічных кадрах і выпускніках. Кніга будзе цікавай і на Міёршчыне, бо некаторыя нашы 

педагогі таксама заканчвалі вучылішча ў Паставах. Асабліва карыснай для нас будзе падараваная 

Зміцерам кніга пісьменніка і журналіста Алеся Касценя “Простыя рэчы”. Яна таксама пабачыла 

свет у выдавецтве “Сумежжа” ў 2018 годзе. У выданні ўпершыню пад адной вокладкай сабраны 

раней надрукаваныя ў розных газетах і часопісах замалёўкі, здавалася б, пра такія простыя рэчы як 

вядро, саха, дзверы, збан, сноп і шмат іншых – усяго  больш за сто найменняў. Кніга ўпрыгожана 

малюнкамі Іосіфа Атрахімовіча. Выданне будзе выдатным дапаможнікам для падрыхтоўкі 

экскурсій у ”Сялянскай хаце”. Для гістарычнага музея журналіст з Глыбокага перадаў саматужна 

выплаўленае з волава распяцце 30 –х гадоў 20 ст. Конах Вікторыя, вучаніца 10 класа 

 Падчас сустрэчы краязнаўцы Вітаўта 

Ермалёнка з жыхаркай горада Міёры Зояй 

Паўлаўнай Грыгаровіч высветлілася, што яе дзядзька Шабуцкі Юльян яшчэ ў 30-я гады 20 ст. 

выехаў на працу ў Аргенціну. Ад яго засталося шмат здымкаў таго часу і адзін ліст з Буэнас-Айраса. 

Самы першы здымак паказвае нашага земляка з сябрамі на фоне пасажырскага лайнера з надпісам 

на польскай мове “Пасылаю паклон”, што сведчыць аб нядаўнім прыбыцці эмігрантаў у Аргенціну. 

Большасць здымкаў групавыя. На іх мы бачым нашага земляка са сваімі сябрамі, таксама 

эмігрантамі, падчас адпачынку на рацэ Лукан, на ўзбярэжжы Атлантычнага акіяна, падчас 

вандровак па Буэнос-Айрасу, гулянкі на прыродзе і г.д. Цікавы здымак з мітынгу з чырвоным 

сцягам, што сведчыць аб сацыялістычных перакананнях Юльяна Шабуцкага. На большасці 



фотаздымкаў ён апрануты ў шыкоўны касцюм, 

у белую кашулю з гальштукам. Тым самым 

наш зямляк жадаў падкрэсліць, што яго статус 

у Аргенціне больш высокі, чым быў на радзіме, 

калі большасць сялян хадзіла ў саматканай 

вопратцы. Ёсць некалькі пастановачных 

здымкаў. Напрыклад, наш зямляк на кані, як 

каўбой. Толькі адзін з шматлікіх фотаздымкаў 

падпісаны. Дзякуючы яму мы можам даведацца 

і прозвішчы сяброў Шабуцкага: Тодар 

Дзянісейка, Яўхім Ненадавец, Павел 

Гутор, Міхал Карольчык. Толькі выйшаўшы 

на пенсію ў сярэдзіне сямідзясятых гадоў 20 

ст., прыехаў наш зямляк на радзіму. Наведаў 

сваякоў і пабачыў, што тут мала што змянілася. 

Па-ранейшаму людзі цяжка працавалі ў 

калгасе, атрымліваючы за сваю працу капейкі. 

У хатах, як і пяцьдзясят год назад, не было 

зручнасцяў, а ў крамах былі пустыя паліцы. 

Але сум па радзіме ўзмацняўся, тым больш што 

на чужыне памірала жонка. Дзяцей у іх не 

было, сябры-эмігранты таксама адышлі на той свет. Ён застаўся зусім адзін. Таму ў лісце ён піша, 

што будзе рабіць захады, каб перавесці пенсію з Аргенціны і атрымліваць яе ў Савецкім Саюзе. Але 

мара Юльяна Шабуцкага вярнуцца на радзіму не здзейснілася. Гэта быў яго апошні ліст да родных. 

Хутчэй за ўсё ён неўзабаве памёр на чужыне, так і не вярнуўшыся ў родную старонку. Акрамя таго, 

Зоя Паўлаўна перадала ў музей некалькі здымкаў польскіх вайскоўцаў 1924 года. Паміж імі і 

Багдановіч, першы муж яе маці. Ермалёнак Вітаўт, краязнаўца 

 Неаднойчы Алена 

Вітальеўна Паўлоўская і яе брат Андрэй, калі яшчэ 

вучыліся ў нашай школе, прыносілі ў гістарычны музей 

цікавыя экспанаты. Не парывае сувязі з музеямі Алена і 

зараз. Яе муж Васіль Яўгенавіч, займаючыся рамонтам 

старой хаты, адшукаў на гарышчы кнігу, якую вырашылі 

падараваць у музей кнігі і друку. Яе назва “Прынцыпы 

святых прамоваў, тлумачаных прыкладамі са Святога 

пісьма, Святых Айцоў царквы і іншых славутых 

аратараў хрысціянскіх”. Пераклад кнігі на польскую 

мову выкананы з французскага арыгінала 1788 года. 

Надрукавана выданне ў Вільні ў 1825 годзе ў знакамітай 

друкарні Юзэфа Завадскага ўласным накладам. Кніга 

ўтрымлівае 340 старонак. На жаль, на ёй не захавалася 

пячатак і экслібрысаў, якія ўдакладнілі б, каму гэты 

асобнік належаў. Ускосна можна сцвярджаць, што, 

магчыма, кніга знаходзілася ў выкладчыкаў Лужацкай 

школы піяраў, а пасля яе закрыцця трапіла ў бібліятэку 

касцёла ў Лужках. Пасля вайны храм быў зачынены. 

Нераўнадушныя вернікі захавалі яе ад знішчэння. 

Ермалёнак Вітаўт, кіраўнік музея кнігі і друку 



      Сяргей Панізьнік (Канада). Там 

Сонца па зямлі хадзіла 

“А пагода была такая, што сонца па зямлі хадзіла!” З юрмальскай згадкі сястры Ніны, народжанай у 

в. Бабышкі / 1933 г./ 

 У бабышкаўскай сядзібе (даўняя вёска была пераведзена 

на хутары) жылі бацька Сцяпан, 1905 г. н., мама Ганна, 1914 г. 

н., бабуля Ганэта, 1889 г. н., мая сястра Ніна і я, 1942 г. н. Маму 

звалі ў сям”і Нюрай, яе бацька Сялюн Грыгорый Іванавіч 

служыў садоўнікам у Царскім Сяле. Многае перадалося ад яго і 

маёй маме: яна ўмела перагуквацца з кнігаўкамі, жаўранкамі. А 

на панадворку ластаўкам, якія вясною сяліліся ў пуні, так 

адказвала на іх журботы пра пустыя гнёзды:  “Былі пунікі-

прыпунікі паўню-ю-сенькі. Прыляцелі-паглядзелі: нічагу-у-

сенькі… Пера-пі-лі, пераелі, пералу-ушчылі…” Гэта ажно ў 

1968 г. я запісаў на магнітафон некалькі народных песняў ад 

мамы. Узгадаліся такія радкі з вясельнай песні: 

“Ад”араў дзядзька 

быкам”,—успаміналі пра гаспадара, а водзыўкі, пошчакі, 

адгукі яго бяседнага маўлення засталіся “на семя і на 

емя”. Лагоджу кожнае пачутае гаваркое слова ў 

Бабышках, Латышах, Дубавых, Лявонпалі…

Выплываюць з памяці маміны словы: стахоліць, 

нэмнуць, урабець, увавуліць, выранджацца, разжагерыцца… І ўспамінаецца, як мы, падлеткі , на 

Вялікдзень з яйкам-мацаком “у байца хадзілі”, каб выйграць у суседа надколатае мацаком яйка. Мы 

“калацілі вераб”я”, ідучы за пяць вёрст у школу. Тыя гады “як кот цяў”, але я “клёк не згубіў”, “не 

трубіў у кулак”, і “лезці на лес” не прыходзілася. Пакінулі мне родзічы, многія міёрскія і 

прыдзвінскія людзі багаты прыпас духоўнай велічы продкаў. Вось і на бабышкаўскім хутары, і па 

ўсім наваколлі – “сьпіткі і зьедкі” прыроднай аздобы. А ў ёй – захаваныя скарбы снуйкі-мовы, 

чублы трапных, дасціпных думак, намёкі, парады, прысуды… І ўсё гэта ў пачутых і запісаных 

прымаўках і прыказках, выслоўях, павучаннях, афарызмах, у пацешных, фрывольных 

прыбабуньках. Пра пажылога дзядзьку пачуў, да прыкладу, вось што: “У старога жарабка скура і на 

плоце гагочыць”, “Яго і ў мяшку не зловіш”, “Ні вусоў, ні барады – як чорт малады!”, “На ім косці 

граюць…”, “У яго шуры-муры ў галаве пачаліся”.  

Бацькаўшчынаю насычаны,  

ажылі і валуны… 

Мы – галосныя, мы – зычныя 

беларускія сыны!  

Мама прамаўляла: “Мы жылі на гэтым хутары пры першых саветах, пры паляках, пры другіх 

саветах, пры немцах і зноў пры саветах. Такі, сынок, наш чысленнік гадоў. Даўней людзі былі 

памятушчыя. Зналі, што ў агародзе можна садзіць у растучы месяц, і што – ва ўбываючы… І песні 

знаходзілі нас пры нагодзе: 

Ды й расла бяроза, выхіляяся.  

Ды ішла Надзінька, выкланяяся. 

Старога-малога не мінаючы:  

У старога й малога ды шчасця многа… 

Ох, не ўдасца мне паказаць усе запісы маміных падумак: “І што табе нагрэзілася пасля гэтай 

мітусні?”, ”Натура гавенная: праглася на чужое.”, “Дзед на каплі меціцца: выпіць захацелася.”, 

“Нехабарыся: усёй гамарнёй будзем упрошваць.”, ”Не на беднага тая бяда пала: ачуняў.”, 

Быў раем хутар. Пры бацьках  

усё, што сеялі, радзіла. 

Раса іскрылася ў руках , 

бо Сонца па Зямлі хадзіла. 

Са сцежак тчэцца радавод.  

Зара радню падмаладзіла. 

Каб разам быць, глядзі на ўсход: 

ты ж з Сонцам па зямлі хадзіла! 

Сястра, зажурынка мая,  

і мне ты кладачкі масціла. 

Вясной пакормім салаўя,  

каб Сонца па зямлі хадзіла. 

Дый дзе быў салавей, ды дзе зязюля,  

Ды ў адзін садочак яны зляцелі, 

Дый на адну вішаньку яны паселі,  

Ды адну думачку яны думалі… 



“Было:навяліцца – прымі! А ён жа самаплюх, пацюпашка.”, “Не знаю, як там было пасля 

жаніцьбы: я ў іх нагах не стаяла.”, ”І не вытурыць з хаты гультая-дундука: будзіць валэндацца, 

пакуль яму ў карак ня стукнеш.”, “Работы хоць разапніся – і рук не адхваціць. Вучылі мяне: 

“Закінь назад – наперадзе знойдзеш”. 

– На Фрасенню, – кажа мне мама, – мы хадзілі ў Полацак. Начавалі веруючыя людзі на палях. 

Манашкі чай нам паднасілі: па капейцы бралі за гэта. А назаўтра Хросны ход. Так мы святую 

Фрасенню славілі. А вот Фрасенняй у нас не называлі народжаных дзяўчатак. Жыла Прося 

Косцікава, за рэчкай Волтай хата Проскі стаяла… 

Хто ахвочы, каб сустрэліся на ўзвыссі? 

Вочы ў вочы! Сэрца ў сэрца! Мыслі ў мыслі! 

--Не так страшна смерць, як яе прылады…,– прамовіла мама Рыгору Барадуліну ў Хатыні. 

“Пакідай слова на дабрыдзень!” – вучыла мяне мама. Мой зборнік вершаў “Слова на 

дабрыдзень” быў выдадзены ў 1982 г., бо “матчына сэрца ніколі ня гасне”. 

Мой бацька Сцяпан успамінаў свайго бацьку Дзмітрыя Гаўрылавіча, які меў новую жонку. 

Так вось Зося Кісель у другім шлюбе добра ладзіла з маім продкам. Захавалася такая згадка. Зося 

Змітраку паказвае, што на панадворку пры вясёлай гульбе вытвараецца: “Глядзі! Твае дзеткі і мае 

дзеткі нашых б”юць…”  

“Яглы – калі не еўшы спаць ляглі…” Так мой бацька ў Бабышках гаварыў пра посную 

вячэру. Пра такое незразумелае слова я распавёў Рыгору Барадуліну. Той прывёў ушацкую моўную 

паралель: “Яглі – пацалаваліся і спаць ляглі”. Так вось пра гэтае дзіўнае слова ўпершыню дазнаўся 

ў пражскай краме: Jahly – гэта проса. Не вельмі насытная ежа атрымліваецца …Калі сусед сабраўся 

ў дарогу, а вярнуўся напуста, бацька мой пацвельваўся: “Зьездзіў як цар пад Рыгу”. Бо марнай 

была тая паездка – “на ўзвей вецер”. “Сяк з’ездзіў, ні за хны збродзіў боты. Зацягнула яго на 

чортавы віры…” Прымаўка “Як цар пад Рыгу” ўзнікла на гістарычнай Дзісеншчыне. А з нагоды 

такой: маскоўскі цар Аляксей Міхайлавіч у 1656 г. распачаў Лівонскую вайну. Ішоў пад Рыгу, але 

першы паход быў няўдалы. Вяртаўся з войскам міма Дзісны, рабаваў, паліў сядзібы… Запомніліся 

і такія выслоўі бацькі: “Май – каню сена дай, а сам на печ уцякай”, “Прычыну і канём не 

аб”едзіш”, “Дурасць служыць розуму за тачыла”, “Удала займець – як з хваста сарваць”… Аднаго 

разу, вярнуўшыся з вяселля, ён прыгадаў пачутае рыфмаванне: “Як у нашай маладой не закрыць і 

скварадой…” Запісаў я і яшчэ адно такое рыфмаванне: ”У каждым родзе курва і злодзей.” 

Невялікая розніца ад ушацкага Барадуліна: “У вялікім родзе і курва, і злодзей”. 

Зялёная арэшанька,  

Што ягад не маіць… 

Хто ў прымаках пабываіць,  

Той гора пазнаіць… 

Пазначыў радкі з песні, запісанай ад мамы. Учапіліся ў мяне і такія яе ўспаміны: “Бувала, вясной 

да Дзвіны збіраліся – на скрыжніцу паглядзець. А часцей вясной чулася: “Пойдзем на Волту! 

Успол на рацэ пачаўся, лёд зрушыўся!” Ох, які скарб, гэты народны слоўнік! Навошта мне слова 

“двойня”, калі чуў ад цёткі Ядзвінні: ”Рэдка бываіць такое: у маёй свякроўкі парнісцікі радзіліся – 

дзве дзяўчыначкі”. Вось пераглядаю ўспаміны сястры Ніны – і на паперцы пазначаюцца новыя 

радкі: “У завеях зімы не заблудзіццца час. Будзем памятаць мы – будуць помніць і нас…” А сястра 

Ніна ўзгадвала пра нашу далёкую радню так: “У бабышкаўскіх Рамана і Грышкі Панізьнікаў мама 

Вольга доўга хварэла, пакутавала: ніяк не магла памерці. Мо таму, што ўсё жыццё была знахаркай, 

замовамі і зёлкамі ўмела кароў на хутарах лячыць. Смерць не прыходзіла. І людзі зрабілі так, як 

было на тыя часы пры падобных выпадках прынята: над ложкам Вольгі разабралі столь, ускрылі 

страху… На трэція суткі цётка Вольга сканала. Пра нязведаныя чары сястра Ніна расказала і такое: 



“Пачалася навальніца. Пастух паспеў цялят загнаць у хлеў, як раптам у будынак Пярун ударыў. 

Пазвалі Міколіху Кукуць уратаваць той хлеў з цялятамі, які ўжо пачаў узгарацца. Іскры – увысь. 

Людзі забаяліся, каб не загарэліся хаты на хутары”. 

ВЁСКА БАРАДЗІНІЧЫ 

 Храм узведзены ў 1836 годзе на сродкі Юзафа 

Лапацінскага, ротмістра войск Вялікага княства Літоўскага, 

уладальніка маёнтка Рафалова. Але нават энцыклапедычныя 

выданні, напрыклад, такія як “Каталіцкія храмы Беларусі”. Мн., 

“Беларуская энцыклапедыя” 2000 год, называе памылкова дату 

ўзвядзення касцёла 1905 годам. Як і заўсёды, пра старыя пабудовы 

існуюць розныя легенды. Аб касцёле ў Барадзінічах захавалася 

паданне да нашага часу. У далёкія часы Лапацінскі з Рафалова быў 

у гасцях у аднаго пана ля Відзаў. Абодва любілі гуляць у карты. На 

гэты раз не пашчасціла Лапацінскаму. Падчас гульні ён прайграў 

усе свае маёнткі і маёмасць. Засталася толькі маленькая вёсачка 

Барадзінічы. Паставіў на яе і пакляўся, што калі выйграе, то пабудуе тут касцёл. І сапраўды, 

Лапацінскі не толькі адыграў усё прайгранае, але застаўся нават у выйгрышы. Слова сваё ён 

стрымаў. На месцы старой капліцы пабудовы 1758 года ён будуе мураваны храм. Святыня 

ўзведзена з мясцовага бутавага каменю ў 1838 годзе. Аб гэтым сведчыць надпіс на камені над 

уваходам у касцёл. Будынак храма прастакутны ў плане з паўцыркулярнай апсідай, завершаны 

двухсхільным дахам. У адрозненне ад іншых каталіцкіх святыняў, касцёл у Барадзінічах не мае 

характэрных вялікіх вежаў, якія заўсёды ўзвышаюцца над касцёлам. У Барадзінічах мы бачым 

толькі невялікую вежачку, якая ўзвышаецца над закрыстыяй, а над фасадам будынка ўзвышаецца 

трох’ярусная васьмігранная, значна большая па вышыні, вежа-званіца. Спалучэнне камянёў і цэглы 

ў сценах храма надае яму выгляд невялікай крэпасці. Маляўнічасці храму надаюць атынкаваныя і 

пабеленыя паўкалоны фасада, якія выступаюць з яго, што надае храму святочны выгляд. Вокны на 

фасадзе і з бакоў завершаны паўкруглымі аркамі, якія таксама пабелены і патынкаваны. Навукоўцы 

не вызначаюць ярка выражанага архітэктурнага стылю будынка, але час пабудовы і наяўнасць 

паўкалон набліжае будынак касцёла ў Барадзінічах да класіцызму. Нажаль, пасля апошняй вайны 

напрыканцы 40-х гадоў храм быў 

зачынены, і таму інтэр’ер быў значна 

пашкоджаны. У 1989 годзе  будынак 

касцёла быў вернуты вернікам. Руплівай 

працай навакольнага люду храм быў 

адрамантаваны. Добраўпарадкаваны быў і 

цвінтар вакол святыні. Зараз храм 

дзейнічае, але вернікаў засталося мала. 

На набажэнства святар прыязджае з 

Новага Пагоста. 

З гісторыяй храма ў Барадзінічах звязана 

дзейнасць вядомага беларускага 

рэлігійнага дзеяча ксяндза Віктара 

Шутовіча, які праводзіў тут 

душпстарскую дзейнасць ў 1919 – 1927 

гг. Наш кіраўнік Вітольд Антонавіч распавядае пра шчырага беларуса. 

ВЕЛАПАХОД “СЛАВУТАСЦІ ПАГОСЦКАГА КРАЮ” (працяг, пач. у №8-12, 2020 г., №1, 3, 2021) 

Праехаўшы праз вёску 
Мількі, выязджаем 
самай прамой дарогай у 
напрамку вёскі 
Барадзінічы і ўжо праз 
20 хвілін ўязджаем у 
гэту вёску. Першы 
прыпынак – касцёл у 
імя Святога Іосіфа. 
Кіраўнік нашага пахода 
краязнаўца Вітольд 
Ермалёнак распавядае 
гісторыю гэтай святыні.  



Ксёндз-беларус Віктар Шутовіч  

Нарадзіўся будучы святар-беларус у вёсцы 

Шутовічы былой Смаргонскай воласці.ў 1890 

годзе. Пачатковую адукацыю атрымаў у 

народным вучылішчы ў Ашмянах, потым 

паступіў у Віленскую духоўную семінарыю, 

якую скончыў у 1913 г., пасля чаго быў 

высвечаны на святара. У семінарыі будучы 

ксёндз яшчэ не паказаў сябе як шчыры беларус, 

бо ў каталіцкім касцёле ў тыя часы панавала 

польскасць. Але накіраваны вікарыем у Ліду, 

нягледзячы на польскае асяроддзе, малады 

ксёндз шмат сустракаўся з простымі людзьмі, 

якія размаўлялі па-беларуску, і ў яго саспела 

думка дапамагаць беларусам “людзьмі 

звацца”. Але ў Лідзе папрацаваў толькі чатыры 

месяцы, быў накіраваны вікарыем ў Віленскі 

кафедральны сабор. Хут ка з Вільні кс. Вікт ар 

Шутовіч паступіў ў Пецярбургскую духоўную акадэмію. Скончыў два курсы акадэміі. Пачаліся 

рэвалюцыйныя падзеі, і ён, не маючы грошай, каб вучыцца далей, пакінуў вучобу. Менавіта ў 

Пецярбургу была моцная беларуская суполка, якая канчаткова сфарміравала нацыянальую 

самасвядомасць маладога святара. Асабліва вялікі ўплыў на Віктара Шутовіча аказаў прафесар 

Браніслаў Эпімах-Шыпіла, вядомы мовазнаўца, які згуртаваў вакол сябе многіх беларусаў, якія 

вучыліся ў Пецярбургу. Пасля вяртання на радзіму ў 1917 годзе Шутовіч быў прызначаны 

пробашчам  касцёла ў вёсцы Барадзенічы тагачаснага Браслаўскага павета, дзе праводзіў 

душпастарскую дзейнасць да 1927 г. 10 гадоў ён па-беларуску рабіў казанні ў касцёле, арганізоўваў 

беларускія школы, збіраў фальклор. Вучыў людзей любіць сваю мову, культуру, традыцыі, 

змагацца за свабоду. Ён арганізаваў вакол сябе моладзь не толькі ў Барадзінічах, але і ў 

навакольных вёсках – Цяцерках, Шаўлянах, Іказні. Пры актыўным удзеле святара былі 

арганізаваны гурткі Інстытута беларускай гаспадаркі і культуры. Дзякуючы ўплыву ксяндза-

беларуса, фарміравалася самасвядомасць вядомага беларускага этнографа і фалькларыста Мар’яна 

Пецюкевіча. З 1921 года, пасля ўваходу Заходняй Беларусі ў склад польскай дзяржавы, рабіць 

беларускую справу стала цяжэй. Толькі заступніцтва біскупа Юрыя Матулевіча дазволіла ксяндзу 

Шутовічу праводзіць беларускую дзейнасць. Але з прыходам у Віленскую дыяцэзію біскупа 

Рамуальда Ялбжыкоўскага становішча ксяндзоў-беларусаў змянілася. У 1927 годзе айца 

Віктара прымусілі пакінуць свой прыход. Ён зноў быў пераведзены вікарыем у Ліду. Парафіяне з 

Барадзініцкага касцёла спрабавалі вярнуць улюбёнага святара, збіралі подпісы, але безвынікова. 

Польскія ўлады нават сфабрыкавалі справу супраць святара. Быццам ён настройваў адну частку 

насельніцтва супраць другой. 15 снежня 1928 года ў Браславе нават адбыўся суд над ксяндзом-

беларусам, але па амністыі ён быў вызвалены. Пасля гэтага касцельныя ўлады накіравалі Віктара 

Шутовіча далей ад Беларусі – у парафію Тшцяна ля польскага горада Ломжа. Адтуль ён у 1929 

годзе выязджае ў Амерыку, а ў 1932 годзе вяртаецца з ЗША і атрымлівае парафію ў Хорашчы на 

Беласточчыне. З вясны 1944 г. па 1945 г. служыў у Чырвоным касцёле Мінска. 26 студзеня 1945 г. 

быў арыштаваны савецкімі ўладамі, асуджаны да 10 гадоў турмы. Выйшаў на волю 20 сакавіка 

1955 г. З 1956 г. нелегальна служыў у Барысаве, дзе і памёр 1 сакавіка 1960 г. Айцец Віктар 

Шутовіч з'яўляецца складальнікам зборніка “Калядныя песні”, выдадзенага Нінай Абрамчык у 

Берліне, а таксама аўтарам драмы “950 гадоў хрысціянства на Беларусі”. 

 Ермалёнак Вітаўт, кіраўнік паходу, Кліменцьева Арына, Панізнік Аляксандра, вучаніца 10 

класа (Працяг будзе). 



В ЧЁМ ОБВИНЯЛИСЬ ШАРКОВЩИНСКИЕ “КОММУНИСТЫ” 

 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.  

Дело 303, фонд 200, опись1, лист 219  

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е 

29 июня 1919 Судебно-следственная комиссия при Виленском 

губвоенкоме, рассмотрев дело о задержанных Василии Латышёнке, 

Михаиле Пастушкове, Николае Буйко, Владимире Маковском, Фоме Ботвинёнке, Антоне Татырже, 

Аркадии Кожане, Павле Машаро и Гилярии Савицком, принимая во внимание, что первые из них 6 

лиц обвиняются во всевозможных крупных преступлениях, а последние 3 – в дезертирстве. 

Комиссия ПОСТАНОВИЛА: мерой пресечения для Латышёнка, Пастушкова, Буйко, 

Маковского, Ботвинёнка и Татыржа избрать личное содержание под стражей, а Кожана, Машаро и 

Сивицкого вместе с относящимися к ним документами и дознанием передать в распоряжение 

Дисненской уездной Комиссии по борьбе с дезертирством. 

Председатель комиссии Белик.  

Вот такой примечательный документ: 

“В Следственную комиссию Дисненского уездного Ревкома (Фонд 200 опись 1 дело 303 Л.д.331 – 

332) 

ДОКЛАД от 28 июня 1919 

Комиссия в составе Стасюнаса, Гаврильчика и Дановского, командированная по удостоверению 

Дисненского уездного Ревкома от 16.06.1919 в Шарковщинскую волость для производства ревизии 

в деятельности местной гражданской и военной власти, прибыла 20.06.1919. В местечке мы нашли 

карательный батальон 145 стрелкового полка, вступивший в волость утром 19.06., выгнав оттуда 

банды “зелёных”. Этим батальоном было арестовано около трёх десятков “зелёных” и проводилось 

следствие, розыски и аресты принимавших участие в восстании “зелёных”. Мы же принялись за 

расследование деятельности прославившихся далеко за пределами своей волости “Шарковских 

коммунистов”, жалобы на которых уже начали поступать за время нашего пребывания в Залесской 

волости. 20 июня были вывешены объявления о прибытии следственной комиссии. Но население, 

находящееся под влиянием событий последних дней, то есть восстания “зелёных”, прихода 

карательного батальона и нетактичных поступков местных коммунистов, боялось идти с жалобами. 

Им всё ещё чудилось с возвращением красных и возвращение председателя местной ячейки 

коммунистов тов. Малявко, который за все поданные жалобы сумел бы население надлежащим 

образом “вознаградить”. Первым результатом стал поданный для дальнейшего расследования и 

переданный 20 июня нам материал, собранный начальником 2 района Рабоче-крестьянской охраны 

Латышёнком по делу “коммуниста” Николая Буйко. 21 июня мы созвали общее собрание местных и 

прибывших коммунистов. На собрании выяснили, что ячейки как таковой здесь не было, а 

существовала лишь какая-то кучка реквизиторов и конфискаторов под предводительством Малявко. 

На партсобраниях товарищи “коммунисты” большей частью решали, где что можно конфисковать, 

и получали от Малявко командировки на производство обысков и арестов. О каких-либо лекциях и 

Иванов В.А. Большевистский расстрел в гор. 

Дисна  29 апреля 1919 года (працяг, пач. у №№ 3

-12, 2020 г., №1-3, 2021 г.) 

МАРТЫРАЛОГ ДЗІСНЕНШЧЫНЫ  



слуху не бывало. Ячейка на собрании была объявлена ликвидированной и поручено 

ходатайствовать в дисненскую парторганизацию о присылке агитатора-организатора в 

Шарковщину. Протоколов заседаний ячейки не оказалось: будто бы их увёз или уничтожил 

Малявко. За исключением “царя и Бога” Малявко, в ячейке коммунистов не было, все прочие были 

сочувствующие (кандидаты). Из показаний последних видно, что записывались они в партию 

потому, что этого желал всемогущий Малявко и неповиновение которому влекло бы отстранение 

от занимаемой должности. О программе коммунистов-большевиков, их цели и задачах, все 

“Шарковские коммунисты” понятия не имели. Один из них на вопрос, почему он вступил в 

партию, с самым серьёзным видом недоумевающе ответил, что о таких вещах не спрашивают, и 

заявил “Товарищ, нужда заставила, я хлеба не имею”. 21 июня на основании собранных и 

поступивших материалов были арестованы “коммунисты” Николай Буйко, Фома Ботвинёнок и 

Пастушков Михаил. Вслед за этим в местечке разнёсся слух, пущенный, конечно, сотоварищами 

арестованных, что за всякое заявление, поданное на коммуниста, население будет строго наказано. 

Последствием этого явилось скудное поступление жалоб. Для успокоения населения и рассеяния 

ложных слухов комиссия совместно с коллективом карательного батальона 22 июня устроила 

митинг. После этого стали поступать, но скудно, и нам пришлось некоторых граждан просто 

вызывать, чтобы допросить о причинённых им обидах местными “коммунистами”. Они являлись 

обычно перепуганными, уклонялись от подачи заявлений, объясняя, что если не дай Бог явится 

Малявко – тогда им не сдобровать. Из собранного материала и расспросов местных жителей 

Малявко характеризуется как честолюбивая личность, эгоист, ни с чем не считавшийся и вместе с 

тем трусливый по натуре. Никто из обыкновенных смертных не имел к нему доступа, и у дверей 

квартиры Малявко была даже записка, к сожалению, не попавшая в наши руки, грозившая чуть ли 

не расстрелом за неразрешённый вход. Сам же вход в его квартиру днём и ночью охранялся одним 

из “коммунистов”. Постоянно во время выходов, выездов и митингов Малявко сопровождала 

вооружённая стража.  

Чтобы не портить свои нежные уши лишним трезвоном, Малявко запретил звонить в церкви более 

трёх ударов в колокол, иначе виновного священника привлекут к ответственности. Каждый вечер 

раздавались до нескольких десятков выстрелов, после которых ни один гражданин, вплоть до 

милиционеров, не мог появиться на улицах Шарковщины. После выстрелов иногда появлялись 

откуда-то подводы с конфискованным в имениях имуществом, короче говоря, награбленным, так 

как об этом не составлялось никаких протоколов или актов – всё грузилось на подводы и куда-то 

отправлялось. Узнав об арестах в Дисне, Малявко понял, чем это ему грозит: потребовал 14 июня 

две подводы, на одну погрузив конфискованное в имениях добро, на другой ехал сам в 

направлении местечка Погост. Около Погоста он был перехвачен “зелёными” бандами, но ему 

удалось проскользнуть в рожь и скрыться. Говорят, что Малявко в дер. Свердлы Череской волости 

был перехвачен одним крестьянином и передан под стражу 4 женщинам, которым упал в ноги, 

обливаясь слезами и, вымолив себе свободу, скрылся во ржи. Где он теперь находится, неизвестно. 

Нами по всей волости размещены объявления о розыске Малявко и Лосева. Этот последний 

обвиняется в дезертирстве. Согласно показаниям красноармейца 145 полка, Малявко теперь 

скрывается якобы под именем помещика Боровского. 

Нами по всей волости размещены объявления о розыске Малявко и Лосева – этот последний обви-

няется в дезертирстве. Согласно показания красноармейца 145 полка Малявко теперь скрывается 

якобы под именем помещика Боровского. 

Дополнительный материал по этому делу должна дать комиссия, командированная в Погостскую 

волость. Местный Шарковщинский исполком находится еще в стадии формирования, так как вы-

бран только 31 мая и расстроенный по случаю восстания “зеленых”. Заявлений на теперешний 

исполком не поступало. До этого, 26 апреля 1919 по распоряжению из Дисны исполком был 

распущен и образован ревком под председательством Малявко и членов К.Латышенка, Хамского, 

Пастушкова и И. Латышенка. В этом ревкоме Малявко действовал единолично. 



Шарковщинский исполком просит еще проверить, получены ли в Дисне отправленные вместе с Ма-

лявко некоторые драгоценности, так как расписка о получении этих драгоценностей, как и требова-

ние о сдаче таковых не имеют номеров».14 июня 1919г. в местечке Германовичи нынешнего Шар-

ковщинского района началось народное восстание, захватившее Дисненский и Браславский уезды. 

Во многих селах народ брался за оружие, всего восстало около 3 тысяч человек. На стихийных ми-

тингах люди возмущались действиями новой власти, выкрикивали лозунги: “Долой Советы!”, 

“Смерть коммунистам!”, “Нет войне!”, “Нет мобилизации!”, “Да здравствует свободная народная 

армия!” Шарковщинский диктатор Малявко возглавил список советских деятелей, которых 

повстанцы осудили к смертной казни. Когда повстанцы его поймали, то вместе с соратником 

Бехером (коммунистом-интернационалистом из Польши) провели, избивая, через строй, затем 

убили. Были убиты также браславский военком Брилевич и ответственные сотрудники Дисненского 

ревкома Альхимович и Авгачевский Для подавления восстания были мобилизованы карательные 

силы, в том числе снятые с ближнего фронта, которые возглавил губернский военком Кищук. Он 

докладывал, что к 1 июля “зеленые” (повстанцы) были разбиты и их остатки попрятались в лесах. 

Сведения об этом восстании и убийстве Малявко нашла в 1990-е годы в Витебском областном 

архиве кандидат исторических наук Нина Стужинская. Краткие заявления местных жителей о 

злоупотреблениях шарковщинских коммунистов: 

Л.д.148-149 от Павла Цыдика застенок Березина 

“В январе 1919 приехал коммунист Ваштаенок и с ним еще один и потребовали дать им 500 рублей, 

иначе они меня арестуют и доставят в Шарковщину к Малявке. Убоявшись я уплатил им 500 

рублей. Спустя неделю приехал еще коммунист и сказал прибыть в исполком, а когда я прибыл, то 

председатель волисполкома Ваштаенок, сказал, что нужно уплатить по 100 рублей председателю 

партячейки Малявко. Вечером пришел Малявко с другими коммунистами, завел меня и других 

крестьян в комнату, поставил на выходе часового и приказал нас не выпускать, пока не уплатим по 

100 рублей. Когда мы уплатили, то нас отпустили домой, не выдав квитанций. До этого ко мне 

приходил с приказом от Малявки коммунист Николай Лосев, чтобы я немедленно выдал ему пуд 

сала и 20 фунтов масла. Масло я ему выдал, а сала не хватило и Лосев забрал еще тот кусок, 

который я сварил себе на пасху. За продукты Лосев мне никакой расписки не дал и приказ с собой 

забрал. Когда была мобилизация коммунистов Лосев опять приехал с приказом от Малявки и 

требовал 20 пудов хлеба и 500 рублей. У меня столько ржи не было и мне пришлось отдать 9 пудов 

ржи, 4 пуда овса, 300 рублей и бутылку водки. Обратите внимание на этих грабителей, обижающих 

меня и верните от Малявки изъятое у меня имущество и деньги, так как я крестьянин и свой кусок 

хлеба зарабатываю сам, не эксплуатируя чужого труда”. 

(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 


