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уключаны ў Пералік навуковых выданняў 
Рэспублікі Беларусь для апублікавання 

вынікаў дысертацыйных даследаванняў 
па гістарычных, палітычных, педагагічных, 

філасофскіх і юрыдычных навуках, 
а таксама ў адпаведнасці з загадам 

ад 05.10.2005 г. № 143 — 
па мастацтвазнаўстве і культуралогіі.
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Тэлефоны: (017) 284-27-00, 209-54-63; 
факс: 284-27-00.
Ыір:// аіу.Ьу; е-таіі: аіу@аіу.Ьу, ЬЬс@аіу.Ьу. 
Установа «Выдавецтва «Адукацыя і выхаванне».
Падпісана да друку 04.04.2006 г. Афсетны друк. 
Фармат 60х841/в- 

' Ум. друк. арк. 9,3. Ул.-выд. арк. 11.
Наклад 2117 асобнікаў. Зак. 0509.
Надрукавана ў друкарні РУП «Прамдрук».
Ліцэнзія №  02330/0148775 ад 30.04.2004 г.
220049, г. Мінск, вул. Чарняхоўскага, 3.

Да ведама аўтараў!
За дакладнасць прыведзеных у артыкулах фактаў і цытат адказнасць 

нясуць аўтары. Рэдакцыя можа друкаваць матэрыялы ў парадку абмеркавання, 
не падзяляючы пункту гледжання аўтараў. Навуковыя артыкулы прымаюцца 

да разгляду з рэкамендацыяй кафедры (аддзела) вучэбнай або навуковай 
установы. Рэцэнзаванне арганізоўвае рэдакцыя. Да разгляду прымаюцца 

рукапісы аб’ёмам не болын як 16 старонак (кегль 14, праз 1,5 інтэрвала) у двух 
экземплярах (пажадана з дыскетай). Неабходна ў допісах паведамляць свае 

прозвішча, імя і імя па бацьку, кароткія звесткі пра сябе, пашпартныя даныя 
(абавязкова асабісты нумар), дакладны адрас, тэлефон. Рукапісы не вяртаюцца.

У В АГА!
Пераносы некаторых слоў, 

а таксама некаторыя 
абазначэнні на замежных 

мовах зроблены не па 
правілах граматыкі, 

а з улікам магчымасцей 
камп’ютэрнай настольна- 

выдавецкай сістэмы.
© «Беларускі

гістарычны часопіс», 2006.
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КОРЗЮК Аляксандр Аляксандравіч — 
настаўнік гісторыі і англійскай мо
е й  вышэйшай катэгорыі, з 1994 г. — 
кіраўнік народнага музея “Вызвален- 
не Беларусі” гімназй № 11 імя ІД.Чар- 
няхоўскага г. Мінска. Нарадзіўся ў
1977 г. у Мінску. Закончьіў гістарыч- 
ны факультэт Беларускага дзяржаў- 
нага педагагічнага універсітэта імя 
Максіма Танка ў 1999 г., аспіранту- 
ру — у 2003 г. Кіраўнік метадычнага 
аб’яднання настаўнікаў гісторыі 
Першамайскага раёна г. Мінска. Лаў- 
рэат прэміі “За асабісты ўклад у раз- 
еіццё здольнасцей таленаеітай мола- 
дзі” Спецыялънага фонду Прэзідэнта 
Рэспублікі Беларусь па сацыяльнай 
падтрымцы адораных еучняў і студэн- 
таў (2005 г.). Аўтар болъш за 15 наву- 
ковых і метадычных артыкулаў.

Аляксандр КОРЗЮК

Народны музей 
“ Вызваленне 
Беларусі” :
40  гадоў 
няспыннага 
пошуку

Л,
Ь н л Ш *

Эмблема народнага 
музея гімназіі №11.

Г історыя народнага музея гімназіі № 11 імя І.Д. Чарняхоў- 
скага г. Мінска непарыўна звязана з развіццём гэтай на- 
вучальнай установы. Летам 1966 г. была адкрыта сярэд- 

няя школа № 103 з паглыбленым вывучэннем англійскай мовы. Да
1978 г. яна месцілася ў будынку на вуліцы Друкарскай (цяпер — 
Сурганава), з 1978 г. знаходзіцца на вул. Каліноўскага, 36. Педа- 
гагічны калектыў адным з першых у горадзе пачаў прымадь замеж- 
ныя дэлегацыі, у школе сталі працаваць лінгафонныя кабінеты для 
навучання англійскай мове.

У выхаваўчай рабоце вялікая ўвага надавалася героіка-патрыя- 
тычнай і пошукавай рабоце, звязанай з вывучэннем гісторыі Мін- 
скага падполля. Ініцыятарам пошуку выступілі першы дырэктар 
ветэран Вялікай Айчыннай вайны Эма Людвігаўна Сінкевіч і гра- 
мадскія арганізадыі школы. Тэматыка будучага пошуку акрэслі- 
лася падчас сустрэчы з У.С.Казачонкам, аўтарам кнігі “ Когда Ро
дина в опасности” . На сустрэчы подзвіг жыхароў “страляючага” го- 
рада ўсхваляваў вучняў і выклікаў цікавасць да пошукавай працы. 
Уладзімір Сцяпанавіч дапамог знайсці паплечнікаў і родных М.Ке- 
дышкі, І.Казінца, І.Кабушкіна. Таму з часу адкрыцця школы па- 
чалася работа па арганізацыі музея герояў Мінскага камуністычнага 
падполля. Значную дапамогу ў яго стварэнні аказала Д.М.Петра- 
чэнка, якая займалася даследаваннем гісторыі падполля.

Па інідыятыве школьнай камсамольскай арганізадыі на сродкі, 
выручаныя ад збору металалому і заробленыя падчас летняй працы 
вучняў у калгасе, на будоўлі і ў Батанічным садзе АН БССР, у 1968 г. 
каля будынка школы быў устаноўлены сімвалічны помнік “Трубі, 
трубач!” , прысвечаны падполынчыкам. Яго стварылі студэнты Бе
ларускага дзяржаўнага тэатральна-мастадкага інстытута на чале з 
А.Крохалевым. Кіраўніком праекта быў народны мастак Беларусі 
А.Бембель.

Праз пяць гадоў дзякуючы педагагічнаму калектыву і таленаві- 
таму педагогу і арганізатару Э.Л.Сінкевіч школа ўдзельнічала ў 
Выстаўцы дасягненняў народнай гаспадаркі СССР у 1971 г. у Маск- 
ве. У заяўцы Міністэрства народнай асветы БССР на ўдзел у выс- 
таўцы разам з іншымі поспехамі школы адзначаліся значная выха- 
ваўчая і пошукавая работы вучняў. Па выніках выстаўкі ў 1972 г. ка- 
лектыў узнагародзілі Ганаровым юбілейным знакам ЦК КПСС. Са- 
вета Міністраў СССР і Цэнтральнага савета ВЦСПС у сувязі з 50-год- 
дзем СССР, а Эму Людвігаўну — залатым медалём ВДНГ СССР.

23 лютага 1975 г. школьны музей герояў Мінскага падполля 
быў урачыста ад крыты. Ен стаў цэнтрам героіка-патрыятычнай і
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пошукава-краязнаўчай дзейнасці не толькі ў шко
ле, але і мікрараёне. Першым старшынёй музей- 
най рады была абрана старшакласніца Алена Кор
шун. Належнае месца ў экспазіцыі занялі экспа- 
наты, якія збіраліся і беражліва захоўваліся на 
працягу 9 гадоў. Сярод іх —хустачка, што нале
жала падполынчыцы Святлане Хачэўскай, зака- 
таванай фашыстамі; даміно з хлеба, зробленае ў 
Мінскай турме падполынчыцай Вольгай Дуброў- 
скай, настаўніцай падполынчыка Захара Гало, ну- 
мары газеты “Правда” , “ Комсомольская правда” , 
“ Известия” , “ Молот” , “ Советская Белоруссия” 
1941—1945 гадоў, перададзеныя ветэранам Вялі- 
кай Айчыннай вайны У.Ц. Жаркевічам; лістоўка 
“Голос из плена” ; савецкія і нямецкія грашовыя 
знакі ваеннага часу; фотаздымкі ўдзельнікаў пад- 
полля.

Падчас працяглай і разнастайнай пошукавай 
работы члены музейнага савета сабралі многія ціка- 
выя экспанаты. Напрыклад, у выніку перапіскі з 
ветэранамі Вялікай Айчыннай вайны і членамі ся- 
мей падполыпчыкаў фонды папоўнілі матэрыялы 
і фотаздымкі аб даваенным жыцці І.Кабушкіна ў 
Казані. Асаблівую каштоўнасць прадстаўляюць 
рэчы, перададзеныя музею ўдзельніцамі аперацыі 
па знішчэнні гаўляйтэра Беларусі В.Кубэ Героямі 
Савецкага Саюза А.Р.Мазанік — ганаровы сту- 
дэнцкі білет Мінскага дзяржаўнага медыцынскага 
інстытута, юбілейны медаль у гонар 25-годдзя вы- 
звалення Беларусі ад нямецка-фашысцкіх захопні- 
каў, М.Б.Восіпавай — Ганаровая грамата ЦК ЛКСМБ 
і фотаздымак з дароўным надпісам музею.

У зборы і сістэматызацыі матэрыялаў прымала 
ўдзел, без пераболыдвання, уся школа. Кожны 
клас на працягу вучэбнай чвэрці або паўгоддзя вы- 
конваў пошукавае задание і па яго выніках афарм- 
ляў тэматычную папку ці альбом. Яны прадстаў- 
ляюць сабой каштоўныя крыніцы інфармацыі і за- 
хоўваюцца ў музейных фондах.

Такім чынам, калектыў школы правёў грунтоў- 
ную работу па стварэнні багатай музейнай экспазі- 
цыі, вывучэнні і прапагандзе баявой славы ўдзель- 
нікаў Мінскага падполля. У 1985 г. музей быў уз- 
нагароджаны Ганаровым вымпелам Савецкага ка- 
мітэта ветэранаў вайны. Аднак сталі прыкметнымі 
і застойный з’явы ў яго дзейнасці. Тэматыка гі- 
сторыі падпольнай барацьбы ў Мінску за 19 гадоў 
была добра распрацавана. Таму было вырашана 
пашырыць кірункі музейных пошукаў. За справу 
ўзяліся новы кіраўнік музея — настаўнік гісторыі, 
выдатнік асветы РСФСР Антаніна Фамінічна 
Масцюліна, якая мела вялікі вопыт працы па ства- 
рэнні музеяў у школах Расіі і Беларусі, і апантаны 
краязнавец кіраўнік школьнага турыстычнага 
клуба “Доблесць” , настаўнік музыкі Якаў Іосіфавіч 
Альпяровіч. На што скіравадь сваю ўвагу вучням і 
настаўнікам, падказаў ветэран Міхаіл Сямёнавіч

Іван 
Данілавіч 

Чарняхоўскі 
(1906- 

1945). 
Двойчы 

Герой 
Савецкага 

Саюза, 
генерал 

арміі, 
камандуючы 

3-м Беларускім 
фронтам. 

Фота 
1943 г.

Глушкін, які жыў недалёка ад школы і быў частым 
госцем музея. Ён ваяваў на 3-м Беларускім фронце 
пад кіраўніцтвам таленавітага палкаводца Вялікай 
Айчыннай вайны, самага маладога камандуючага 
франтамі ў час Беларускай наступальнай аперацыі 
“ Баграціён” — Івана Данілавіча Чарняхоўскага. 
М.С.Глушкін і яго саслужыўцы вельмі абураліся, 
што ў Беларусі няма школы, якая насіла б імя 
І.Д.Чарняхоўскага. Школьныя краязнаўцы вы- 
светлілі, што падчас вызвалення Мінска ў канцы 
чэрвеня—ліпені 1944 г. па тэрыторыі, дзе знахо- 
дзіцца школа, рухаліся войскі 3-га Беларускага 
фронту.

Вучні пачалі перапіску з ветэранамі-чарня- 
хоўцамі з Украіны і Расіі, наведалі школу на стан- 
цыі Вапнярка Вінніцкай вобласці, у якой у 1914— 
1919 гг. вучыўся І.Д.Чарняхоўскі, Умань, Кіеў, 
Адэсу, іншыя мясціны, звязаныя з жыццём і дзей- 
насцю палкаводца. Істотную дапамогу ў пошуку і 
сістэматызацыі сабраных матэрыялаў аказалі ве
тераны 3-га Беларускага фронту І.Ф.Белавусаў, 
Я.Р.Кірычэнка, Р.І.Арыка, К.С.НІвец. Частка фо- 
такопій была зроблена ў фоталабараторыі Беларус
кага дзяржаўнага музея гісторыі Вялікай Айчын
най вайны. Вынікам напружанай і руплівай працы 
стала адкрыццё 7 мая 1989 г. у школьным музеі но- 
вага раздзела экспазіцыі, прысвечанага генералу 
І.Д.Чарняхоўскаму. Улічваючы вялікую работу, 
праведзеную калектывам школы па ўвекавечанні 
памяці Івана Данілавіча Чарняхоўскага, 30 кра- 
савіка 1990 г. Пастановай Савета Міністраў БССР 
№ 76 сярэдняй школе № 103 было прысвоена яго 
імя.



М ЕТОДЫ КА. ВОПЫ Т

А.Ф.Масцюліна. М.С.Глушкін. Б.У.Кручкоў.

Наша работа прадаўжалася. Напрыклад, у 
1991 г. у Яраслаўскай вобласді пры дапамозе мяс- 
цовага камітэта камсамола была ўстаноўлена су- 
вязь з асабістым вадзіцелем І.Д.Чарняхоўскага 
Барысам Іванавічам Вінаградавым. Ен расказаў 
шмат цікавага пра баявую дзейнасць, а таксама пра 
трагічную гібель камандуючага ва Усходняй Прусіі 
18 лютага 1945 г. У 1996 і 1998 гадах аўтар гэтага 
артыкула пабываў на сустрэчах ветэранаў 28-й тан- 
кавай (241-й стралковай дывізіі), якой у 1941— 
1942 гг. камандаваў Іван Данілавіч, у гарадах Ва- 
ронежы і Ахтырцы (Вінніцкая вобл.), у 1997 г. — 
на злёце школ імя І.Д.Чарняхоўскага ў Вапнярцы. 
У выніку гэтых сустрэч удалося атрымаць новыя 
дакументы.

У  жніўні 1996 г. у Маскве адбылася доўгача- 
каная сустрэча з дачкой генерала Неанілай Іванаў- 
най. Успаміны гэтай незвычайна простай і гасцін- 
най жанчыны, з якой мы абменьваліся лістамі, 
паштоўкамі і тэлеграмамі, уяўляюць вялікую каш- 
тоўнасць і паказваюць Івана Данілавіча не толькі 
як палкаводца, але і як чалавека, бацьку і мужа.

Увосень 1996 г. сумесна з супрацоўнікамі ваен- 
на-франтавога аддзела Беларускага дзяржаўнага 
музея гісторыі Вялікай Айчыннай вайны адбылася 
краязнаўчая паездка ў Лагойскі раён, на месца ка- 
манднага пункта 3-га Беларускага фронту. Яе 
ўдзельнікі сустрэліся з жыхарамі вёскі Косіна і па- 
сёлка Чарняхоўскі, якія памяталі падзеі лета 1944 г., 
а таксама з вучнямі і настаўнікамі Косінскай шко
лы. Фонды дзяржаўнага музея папоўнілі салянка і 
начоўкі з той хаты, дзе спыняўся камандуючы.

Найболып каштоўнымі экспанатамі нашага 
музея з’яўляюцца арыгінальны партрэтны фота- 
здымак Івана Данілавіча, зроблены ў 1943 г., два

групавыя фотаздымкі, кніга з аўтографам народ- 
нага пісьменніка Беларусі І.Мележа “Мінскі напра- 
мак” , адным з галоўных герояў якой з’яўляецца 
І.Д.Чарняхоўскі, некалькі арыгінальных фота- 
здымкаў карэспандэнта газеты 3-га Беларускага 
фронту “ Красноармейская правда” А.Аркашова, 
зробленыя ў ходзе вызвал ення Бел ару сі. У экспа- 
зіцыі размешчаны карта Усходняй Прусіі, рэшткі 
зброі, знойдзенай падчас турыстычных паходаў па 
месцах баёў 3-га Беларускага фронту, нумары газе
ты “Правда” з тэкстамі загадаў Вярхоўнага Галоў- 
накамандуючага І.Д. Чарняхоўскаму, некралогам 
і апісаннем пахавання генерала ў лютым 1945 г.

У сувязі са з’яўленнем новага раздзела экспазі- 
цыі ў 1992 г. музейная рада вырашыла прывесці ў 
адпаведнасць назву музея. Назва “Вызваленне Бе- 
ларусі” найлепш адлюстроўвала агульны ўклад у 
перамогу, які зрабілі і падполынчыкі, і воіны 3-га 
Беларускага фронту. У наступным годзе школа ат- 
рымала статус гімназіі, які пацвердзіла ў 1998/
1999 навучальным годзе і атрымала новы гімназіч- 
ны парадкавы нумар 11.3 гэтага часу Дзень гімназіі 
святкуецца ў апошні дзень 3-й чвэрці.

Значная роля ў падвярджэнні статуса гімназіі 
належала і музею, якому за дасягнутыя поспехі ў 
пошукавай рабоце, прапагандзе і вывучэнні гісто- 
рыі і культуры беларускага народа ўпраўленне куль
туры Мінгарвыканкама ў 1995 г. прысвоіла гана- 
ровае званне “народны” . У наступным годзе, да 30- 
годдзя гімназіі, сіламі настаўнікаў і музейнай рады 
была абноўлена экспазіцыя па гісторыі Мінскага 
падполля, з якой калісьці пачынаўся музей. Асо- 
бая заслуга ў гэтым мастака-афарміцеля гімназіі, 
Выдатніка кінематаграфіі СССР, ветэрана 3-га Бе
ларускага фронту Івана Іванавіча Каваленкі.
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Трэба адзначыць, што ініцыятывы музейнай 
рады заўсёды падтрымліваліся школьнай адмініст- 
рацыяй, якая разумела, які выхаваўчы патэнцыял 
для грамадзянска-патрыятьгчнага выхавання маюць 
пошукавая работа і музейнае краязнаўства. Пла
ны, якія нам самім вельмі часта здаваліся занадта 
смелымі або занадта дарагімі, знаходзілі паразу- 
менне ў дырэктара гімназіі ў 1987—2003 гг. Зінаіды 
Канстанцінаўны Чахоўскай, намесніка дырэктара 
па выхаваўчай рабоце ў 1992—2001 гг. Барыса 
Уладзіміравіча Кручкова і, што не можа не рада- 
ваць, і цяпер падтрымліваюцца іх пераемнікамі. 
Так, падчас хвалі закрыцця школьных музеяў у 
1992— 1994 гг. дзякуючы менавіта Б.У.Кручкову 
наш музей не толькі захаваўся, але і атрымаў штур- 
шок для далейшага пашырэння сваёй дзейнасці. У 
1997 г. на будынку гімназіі была ўстаноўлена ме- 
марыяльная дошка ў гонар І.Д. Чарняхоўскага, у 
маі 2005 г., да 60-годдзя Перамогі, на прышколь- 
ным участку была закладзена Алея славы, у верасні 
адкрыты мемарыяльны знак у гонар воінаў-вызва- 
ліцеляў 3-га Беларускага фронту.

У 2003 г., да 10-годдзя надання школе статусу 
гімназіі, пры дапамозе членаў бацькоўскага камі- 
тэта гімназіі Ч.А.Шаканава, Т.С.Сапегі і Б.У.Га- 
ранкова памяшканне народнага музея было рэкан- 
струявана. Мастак-афарміцель гімназіі У.Кавален- 
ка зрабіў трэці раздзел экспазіцыі — “ Гісторыя 
гімназіі № 11” .

Пры стварэнні новага раздзела ставілася зада
ча, каб кожны настаўнік-ветэран або педагог, член 
адміністрацыі, які працаваў у гімназіі і меў шмат- 
гадовы стаж працы, перадаў якую-небудзь рэч у 
якасці экспаната для будучай экспазіцыі. Ветэра- 
ны педагагічнай працы шчыра падзяліліся сваімі 
ўспамінамі, фотаздымкамі, асабістымі рэчамі, што 
суправаджалі іх настаўніцкую дзейнасць. Сярод 
іх — дырэктар школы ў 1979— 1986 гг. заслужа- 
ны настаўнік Беларускай ССР Вера Уладзіміраўна 
Чаркасава, настаўнікі рускай мовы Вера Андрэеў- 
на Малюкевіч, пачатковых класаў — Людміла Фё- 
дараўна Папова, матэматыкі Аляксандра Марты- 
наўна Парэпка і многія іншыя. Дзякуючы ім экс- 
пазіцыя папоўнілася падручнікамі і метадычнымі 
дапаможнікамі 1950—1970-х гг., пёравымі ручка- 
мі, лагарыфмічнай лінейкай, лічыльнікамі, шэра- 
гам іншых экспанатаў. Вера Андрэеўна перадала ў 
дар музею нагрудныя знакі «Настаўнік-метадыст» 
і «Выдатнік народнай асветы БССР».

У экспазіцыі знайшлося месца для партфеля 
Леаніда Барысавіча Маркіна, які з 1966 па 1987 г. 
прадаваў намеснікам дырэктара па вучэбнай рабо
це. Можна пабачыць і такі незвычайны экспанат, 
як сукенка для выпускнога балю Іны Віктараўны 
Маклаковай, выпускніцы 1988 г., якая на праця- 
гу апошніх васьмі гадоў працуе намеснікам дырэк
тара па вучэбнай рабоце.

Першы дырэктар сярэдняй школы № 103, 
заслужены настаўнік БССР Э.Л. Сінкевіч 
(злеваўпершым радзе) на ўрачыстай сустрэчы 
з нагоды Дня Перамогі. Май 2003 г.

Не засталіся ўбаку і выпускнікі. За гады свайго 
існавання школа-гімназія выпусціла болын за тры 
з паловай тысячы вучняў. Многія з іх дасягнулі 
значных поспехаў у прафесійнай дзейнасці. Свае 
школьный фотаздымкі, сшыткі, рэчы перадалі му
зею артыстка Нацыянальнага акадэмічнага драма- 
тычнага тэатра імя Янкі Купалы Святлана Зелян- 
коўская, іпадыякан Мітрапаліта Філарэта Свята- 
слаў Рагальскі, міжнародны гросмайстар па шах
матах Барыс Гельфанд.

Гэты раздзел экспазіцыі заўсёды выклікае вялі- 
кую цікавасць вучняў, бо дзе яшчэ пабачыш ары- 
гінальныя фотаздымкі, даведаешся, якой была 
школьная форма, чым пісалі і па якіх падручніках 
вучыліся шмат гадоў таму! Створаны ў музеі і ары- 
гінальны “куток школьніка” — старая школьная 
парта, на якой стаяць глобус, чарніліца, ляжаць 
сшыткі, падручнікі, вучнёўскі дзённік, побач — 
ранец, на сцяне — паліца з кнігамі. Усё гэта ства- 
рае своеасаблівую і па-свойму непаўторную ат- 
масферу. 3 2001 г. у музеі захоўваюцца ўзнагароды 
і сцяг гімназіі.

У 2004 г. раздзел экспазіцыі “ Гісторыя гімназіі 
№ 11” быў дапоўнены выстаўкай “ Імі ганарыцца 
гімназія” . На ёй прадстаўлены фотаздымкі сённяш- 
ніх вучняў гімназіі, якія маюць дасягненні ў вучэб
най, навуковай, грамадскай дзейнасці, творчасці і 
спорце.
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Адкрыццё выстаўкі 
“Ордэн у тваім дом е". 
Злева направа: 
А.В.Фралова, 
дырэктар гімназіі 
ў 2003-2005 гг., 
М.Шарозава, 
ветэран
3-га Беларускага 
фронту,
Д.Чарноў, 
экскурсавод 
савета музея.
Люты 2004 г.

3 Беларускім дзяржаўным музеем гісторыі 
Вялікай Айчыннай вайны заключаны дагавор аб 
узаемным супрацоўніцтве. Вучоны сакратар музея 
Г.Дз.Бабусенка, яго супрацоўнікі Г.В.Скарынка,
Н.А.Яцкевіч, З.Ф.Пякарская заўсёды дапама- 
гаюць нам. Работнікі музея выступаюць перад вуч- 
нямі з тэматычнымі лекцыямі, праводзяць з чле
нам! музейнай рады экскурсіі па перасоўных выс- 
таўках з фондаў музея. У 1997 г. мы разам на ба
зе дзяржаўнага музея правялі тэматычную вечары- 
ну “Удзел саюзнікаў у Другой сусветнай вайне” і ў
2000 г. вечар памяці І.Д.Чарняхоўскага, прысве- 
чаны 55-годдзю з дня яго гібелі.

Велізарную работу праводзяць члены музейнай 
рады з ліку вучняў гімназіі. Цяпер музейныя “хіт- 
расці” спасцігаюць сямікласнікі. Акрамя экскурсій, 
лекцый і гутарак для вучняў, краязнаўчай работы 
ў рамках экспедыцыі “Наш край” , музейная рада 
арганізуе ўрокі мужнасці з удзелам ветэранаў, 
ладзіць святочныя вечарыны да памятных дат, 
арганізуе пошук і збор экспанатаў па профілі му
зея. Многія гімназісты, схільныя да навукова-да- 
следчай работы, пішуць навуковыя работы па гі- 
сторыі Другой сусветнай і Вялікай Айчыннай вой- 
наў, па тэматыцы народнага музея або выкарыстоў- 
ваюць яго бібліятэку і выступаюць з імі на раённых 
і гарадскіх вучнёўскіх навукова-практычных кан- 
ферэнцыях. Сярод іх трэба адзначыць рэфераты 
Ю.Купрыянавай і К.Прадзеда “Гісторыя партызан- 
скай брыгады “Народныя мсціўцы” імя В.Варанян- 
скага” , В.Маалуф “Гісторыя стварэння ААН” , 
Р.Лумпава “ Мінскае гета” , Ж.Чупанавай “Траге- 
дыя канцлагера Малы Трасцянец” , А.Навіцкай 
“ Гісторыя стварэння Лігі Нацый і ААН як дзвюх 
арганізацый па падтрымцы міру” .

3 1992/1993 навучальнага года музей штогод 
ладзіць тэматычныя выстаўкі па асобных тэмах

гісторыі Вялікай Айчыннай вайны са сваіх фондаў 
з далучэннем арыгінальных экспанатаў Беларуска
га дзяржаўнага музея гісторыі Вялікай Айчыннай 
вайны, якія перадаюцца нам у часовае карыстанне. 
Як найболып змястоўнымі і ўдалымі можна на- 
зваць такія выстаўкі, як “Новыя матэрыялы пра
І.Д.Чарняхоўскага” (1997 г.), “ 3 гісторыі брыгады 
“Народныя мсціўцы” (1998 г.), “ 3 новых паступ- 
ленняў музея” (1999 г.), “ Сямейныя рэліквіі” 
(2000 г.), “ Старонкі гісторыі Мінскага падполля” 
(2001 г.), “Ордэн у тваім доме” (2004 г.). Выкарыс- 
танне такой формы работы дазваляе паказаць на- 
ведвальнікам тыя дакументы і матэрыялы, якія за- 
хоўваюцца ў фондах нашага музея, але не прадстаў- 
лены ў асноўнай экспазіцыі з-за абмежаванасці яе 
памераў, і таксама паказаць вучням арыгінальныя 
рэчы са збораў дзяржаўнага музея. Гэта павышае 
цікавасць вучняў і настаўнікаў да дзейнасці наша
га музея і павялічвае ступень выкарыстання яго 
магчымасцей у выхаваўчай пазакласнай рабоце.

У гімназіі ўжываюцца інавацыйныя формы і 
метады грамадзянска-патрыятычнага выхавання 
сродкамі музея. На працягу 2004/2005 навучаль
нага года членам музейнай рады, цяпер выпускні- 
ком гімназіі, Парвізам Іскендэравым пад кіраўніцт- 
вам аўтара гэтага артыкула быў створаны ў Інтэр- 
неце сайт народнага музея на рускай і англійскай 
мовах — піпазіа-11.пагосі.ги. Увазе навед-
вальнікаў прапануюцца наступныя раздзелы: “Пра 
гімназію” , “Музей” , “Узнагароды музея” , “Формы 
работы” , “ І.Д.Чарняхоўскі” . Можна пабачыць фо- 
таздымкі найболып цікавых экспанатаў, здзейсніць 
аглядную экскурсію па музейнай экспазіцыі. Сайт 
знаёміць з членамі музейнай рады і іх дасягненнямі, 
у фотагалерэі даецца магчымасць даведацца пра 
гімназічныя мерапрыемствы.
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Куток памяці І.Д. Чарняхоўскага ў гімназіі №11.

Даміноз хлеба, зробленае 
ўдзельніцай Мінскага 

падполля В.Дуброўскай 
падчас знаходжання ў 

Мінскай турме.

Фота
А.Міхайлава.

“Куток школьніка" — 
фрагмент экспазіцыі 

па гісторыі гімназіі №11.

Фрагмент экспазіцыі народнага музея.
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Вучнямі гімназіі з удзелам настаўнікаў гісторыі 
і інфарматыкі створаны камп’ютэрныя прэзента- 
цыі, якія актыўна выкарыстоўваюцца намі ў па- 
закласнай рабоце: “ І.Д. Чарняхоўскі” , “Памяць пра 
вайну” , “Псторыя гімназіі № 11” , “Абеліскі, помнікі і 
мемарыяльныя комплексы Першамайскага раёна” .

Як новую форму грамадзянска-патрыятычнага 
выхавання можна разглядадь штомесячны выпуск 
інфармацыйна-пазнавальнага лістка “ Музейная 
праўда” , які рабілі вучні з 1997 па 2004 г. I хоць 
цяпер па аб’ектыўных прычынах яго выпуск пера- 
пыніўся, мы ў будучым плануем звярнуцца да па- 
добнай формы работы. Вопыт спалучэння трады- 
цый і наватарства ў выхаваўчай рабоце і прымя- 
нення іх на практыцы быў абагулены ў адукацый- 
ным праекце “Арганізацыя ідэйна-маральнага вы
хавання вучняў сродкамі дзейнасці народнага му
зея” , які атрымаў у 2003 г. грант Мінгарвыканкама.

У 2004 г. адбыўся семінар кіраўнікоў музеяў ба- 
явой славы “ Ідэйна-выхаваўчая работа музеяў ба- 
явой славы, краязнаўчых музеяў, устаноў адукацыі 
на матэрыялах 60-годдзя вызвалення Беларусі ад 
нямецка-фашысцкіх захопнікаў” . Увазе гасцей з 
усёй рэспублікі былі прапанаваны даклады і мета- 
дычныя распрацоўкі, а таксама некаторыя ўрокі і 
пазакласныя мерапрыемствы па тэме семінара.

Прыемна адзначыць, што дзейнасць музея і 
гімназіі па грамадзянска-патрыятычным выхаван- 
ні неаднаразова адзначалася шматлікімі дыпло- 
мамі і граматамі Камітэта па адукацыі Мінгарвы-

Закладка Алеі славы на тэрыторыі гімназіі. 
6 мая 2005 г.

канкама, Беларускага аддзялення Савецкага фон
ду міру, Мінскай секцыі Савецкага камітэта ветэ- 
ранаў вайны, Беларускага добраахвотнага тавары- 
ства аховы помнікаў гісторыі і культуры, упраў- 
лення адукацыі адміністрацыі Першамайскага ра
ёна, Беларускага рэспубліканскага савета ветэра- 
наў вайны і працы.

У 1994 г. музей стаў пераможцам рэспублікан- 
скага конкурсу музеяў баявой, працоўнай і парты- 
занскай славы, прысвечанага 50-годдзю вызвален
ня Беларусі. Дзесяць наступных гадоў паказалі, 
што музей напружана працаваў, і як вынік — дып- 
лом лаўрэата Рэспубліканскага конкурсу музеяў 
баявой славы, прысвечанага 60-й гадавіне вызва
лення Беларусі ад нямецка-фашысцкіх захопнікаў. 
У 2004 г. гімназія № 11 стала лідэрам мінскай га- 
радской акцыі “Раўненне на герояў Перамогі” , што 
праводзілася Камітэтам па адукацыі Мінгарвы- 
канкама, ДТСААФ і БРСМ.

Сёння наш музей размяшчаецца на плошчы 
56 квадратных метраў, мае тры раздзелы экспазі- 
цыі. Фонды музея налічваюць болып за дзве з па- 
ловай тысячы экспанатаў, з якіх болын за 300 з’яў- 
ляюцца арыгіналамі. Матэрыялы, сабраныя ў ім, 
актыўна выкарыстоўваюцца на ўроках і ў паза- 
ўрочнай дзейнасці. Спецыяльна для гэтых мэт бы
ла распрацавана тэматычная праграма “Музей гім- 
назіі — уроку” і праграма факультатыўнага курса 
па школьным музеязнаўстве. Вывучэнне тэмы “Бе
ларусь у гады Другой сусветнай і Вялікай Айчын
най войнаў” па гісторыі Беларусі ў 9-м класе і за- 
няткі адзінаццацікласнікаў па факультатыву “Вя- 
лікая Айчынная вайна савецкага народа” прахо- 
дзяць непасрэдна на базе музея. У сакавіку 2005 г. 
адбыўся цікавы інтэграваны ўрок па гісторыі Бе- 
ларусі і французская мове з выкарыстаннем камп’ю- 
тэрных тэхналогій “Антыфашысцкае супраціўлен- 
не на акупіраваных тэрыторыях” .

Мы плануем далейшае папаўненне экспазіцыі 
па гісторыі гімназіі, комплекс мерапрыемстваў, 
прысвечаных 100-годцзю з дня нараджэння І.Д.Чар- 
няхоўскага, новыя сумесныя мерапрыемствы з Бе- 
ларускім дзяржаўным музеем гісторыі Вялікай Ай
чыннай вайны. Наша даўняя і пакуль што не здзей- 
сненая мара па прычыне недахопу вучэбных па- 
мяшканняў у будынку гімназіі — набыццё другой 
музейнай залы, у якой магла б размясціцца пастаян- 
ная выстаўка прадметаў беларускай этнаграфіі і на
роднага побыту. Збіраецца гэтая калекцыя з 2002 го
да, калі музей праводзіў этнаграфічную выстаўку 
“Беларуская хатка” , і пасля яе заканчэння сабра
ныя матэрыялы знаходзяцца пакуль што ў фонда-
СХОВІШ ЧЫ .

Такім чынам, саракавы юбілей гімназіі і свайго 
заснавання музей адзначае з багатым вопытам, і яе 
калектыў упэўнены, што наступныя гады будуць 
такімі ж насычанымі і плённымі.


