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ФОТА НА ТРЫНАЦЦАТУЮ

ЛЕТАПІС
АДНОЙ ВЁСКІ

Вёска Замошша з вышыні птушынага палёту.

Больш здымкаў
глядзіце на сайце
zvіazda.by.

Марыя Рыгораўна (злева) і Антаніна Аляксандраўна СТЭЛЬМАХ.
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(Працяг. Пачатак на 1-й стар.)
У Чашніцкім раёне два паселішчы з адной назвай — Замошша — і абодва яны
(сапраўднае супадзенне) знаходзяцца на памежжы з Лепельскім раёнам. Таму іх часта
блытаюць. Пра Замошша, якое суседнічае
з Бярэзінскім біясферным запаведнікам і
ўваходзіць у Красналуцкі сельскі Савет, гаворыцца ў новай кнізе. Ведаючы, што вёска
ўжо больш ніколі не зазнае былога росквіту
(у свой час Замошша было цэнтрам сельскага Савета і калгаса), цяперашнія і былыя жыхары з пачуццём настальгіі і гонару задумалі
стварыць мемарыяльны летапіс. Фактычна
яны стварылі помнік сваёй малой радзіме!
Не чакаючы ад дзяржавы дапамогі, самі
знайшлі сродкі, даслалі ўспаміны, падзяліліся сямейнымі фатаграфіямі. У гэтым ім дапамог краязнавец з суседняй вёскі настаўнік
гісторыі Велеўшчынскай школы Валерый
Тухта. Шмат свайго вольнага часу Валерый
прысвяціў вывучэнню архіўных крыніц, ён
даследаваў замашанскія наваколлі, запытваў старэйшых вяскоўцаў, скрупулёзна падбіраў дакументы. Краязнаўцу дапамагала
апантаная высакароднай ідэяй пенсіянерка
Антаніна Стэльмах. У яе доме і прайшла незабыўная прэзентацыя, якая хутчэй нагадвала радасную і шчымлівую сустрэчу землякоў
пасля доўгай разлукі. У заснежанае Замошша прыехала з паўсотні чалавек — з Мінска,
Полацка і Наваполацка, Барысава і Новалукомля, з Чашнікаў і Лепеля. З Расон прыехала старэйшая з замашанцаў — былая
настаўніца дзевяностагадовая Марыя Стэльмах. Многія падзяліліся шчырымі ўспамінамі
пра маладыя гады, успомнілі свае радаводы.
Кожны з іх атрымаў запаветны асобнік. Былі
тут прадстаўнікі сем'яў Каралёвых, Хвясько,
Бязрукіх, Бабаедаў, Мінтузаў, Крывалапаў,
Кандыбайлаў, Кульгацкіх, Левашкевічаў,
Юхневічаў, Вашкевічаў, Галоўкаў, Аношкаў, Вогураў, Давыдавых, Шунтоў, Скорбаў,
Пшонак, Галубцоў, Шалакоў, Целашоў і
Казакоў, Карабаняў і Гардзіёнкаў, Дзямко
і Маліноўскіх, Босых і Стэльмахаў. Усе яны
ўвекавечаны ў замашанскай аўтабіяграфіі.
Анатоль КЛЯШЧУК, фота аўтара.
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