
Як мы ўжо пі са лі, у 

ся рэ дзі не са ка ві ка на 

мес цы бы лых ба ёў ка-

ля вёс кі Гаі Ма гі лёў ска-

га ра ё на, дзе ў лі пе ні 

41-га тры маў аба ро ну 

ба таль ён мі лі цыі пад 

ка ман да ван нем ка пі та на Ула дзі мі ра ва, вя-

лі ся по шу ка выя ра бо ты. У іх пры ма лі ўдзел 

су пра цоў ні кі і кур сан ты Ма гі лёў ска га ін сты-

ту та МУС, для якіх спра ва го на ру ад на віць 

ге ра іч нае мі ну лае сва іх ка лег. На сён няш ні 

дзень вя до мы толь кі ка ля ча ты рох дзя сят каў 

ім ёнаў з не каль кіх сот няў мі лі цы я не раў, якія 

стрым лі ва лі во ра га на под сту пах да Ма гі лё-

ва. У апош ні дзень по шу ка вых ра бот ра зам з 

ча ла ве чы мі астан ка мі бы лі зной дзе ны не ха-

рак тэр ныя для сал дат ча соў Вя лі кай Ай чын-

най вай ны фраг мен ты адзен ня і зброі — вы-

со кія бо ты, на ган, пер' е вая руч ка з за па сным 

пер' ем і да ку мен ты. Спа дзя ван ні на тое, што 

неш та атры ма ец ца пра чы таць на па пе ры, 

якая 78 га доў ля жа ла ў зям лі, бы лі вель-

мі сціп лы мі. Ад нак экс пер ты-кры мі на ліс ты 

ўпраў лен ня Дзяр жаў на га ка мі тэ та су до вых 

экс пер тыз Рэс пуб лі кі Бе ла русь па Ма гі лёў-

скай воб лас ці зра бі лі не ве ра год нае. Спра-

са ва ныя па між са бой фраг мен ты па пе ры, 

тка ні ны і па лі мер на га ма тэ ры я лу ака за лі ся 

член скі мі бі ле та мі Аса авія хім (Та ва рыст ва 

са дзей ні чан ня аба ро не і авія цый на-хі міч на-

му бу даў ніц тву СССР) і «Са ю за ва яў ні чых 

бяз бож ні каў СССР» на імя клі ма віц ка га мі-

лі цы я не ра Ся мё на Якаў ле ві ча Дры шчан кі. 

Бі лет Аса авія хім, на прык лад, быў вы да дзе ны 

яму ў Клі ма ві чах у 1938 го дзе.

Гэ та імя бы ло вя-

до ма чле нам гіс та рыч-

на га клу ба Ма гі лёў ска га ін сты ту та МУС.
— Ле тась на чаль нік ад дзе ла ар га ні за-

цыі на ву ко вай, між на род най і вы да вец кай 
дзей нас ці ін сты ту та пад пал коў нік мі лі цыі 
Аляк сей Цю цюн коў знай шоў у ар хі вах за-
гад на чаль ні ка ўпраў лен ня ра бо ча-ся лян-

скай мі лі цыі НКУС БССР ка пі та на дзяр-

жаў най бяс пе кі Гар дзе е ва ад 10 лю та га 

1940 го да № 59 з пры кла дзе ным да яго 

спі сам пе ра мен на га скла ду Мін скай шко-

лы ра бо ча-ся лян скай мі лі цыі — кур сан таў 

двух га до вых кур саў 1940—1941 га доў. 

У ім зна чы лі ся проз ві шчы 151 ча ла ве ка. 

Ся род іх бы ло імя і Ся мё на Якаў ле ві ча. 

Па зной дзе ных да ку мен тах атры ма ла ся 

да ве дац ца, што ён на ра дзіў ся ў 1914 го дзе. 

Зна ход ка па цвяр джае звест кі, што аса-

бо вы склад шко лы мі лі цыі пры маў удзел 

у аба ро не Ма гі лё ва з 3 да 26 лі пе ня 1941 

го да. А гэ та ад кры вае вя лі кія перс пек ты-

вы ў на шай да лей шай по шу ка вай дзей-

нас ці, — ад зна чыў афі цый ны прад стаў-

нік Ма гі лёў ска га ін сты ту та МУС Кі рыл 

МАР ЖА НАЎ.

Нэ лі ЗІ ГУ ЛЯ.

Член скі бі лет да па мог ад на віць імя аба рон цы

21 мая 2019 г. ЛЮСТЭРКА 11


