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Гістарычных помнікаў вакол вёскі Дзяніскавічы сем, як Сем цудаў свету. Іх гісторыі 
прысвечана мая праца. 

Актуальнасць выбранай тэмы заключаецца менавіта ў тым, што кожны грамадзянін 
сваёй краіны павінен ведаць гісторыю таго куточка, дзе ён нарадзіўся і вырас. Мэта работы: 
даследаваць гісторыю ўзнікнення гісторыка-культурных мясцін вёскі Дзяніскавічы і скласці 
адпаведны турысцка-краязнаўчы маршрут. Пры выкананні работы выкарыстаны наступныя 
метады: аналіз пісьмовых гістарычных крыніц, абстрагаванне, фатаграфаванне і інш. 

Першым прыпынкам нашага краязнаўчага маршрута сталі курганныя  могільнікі. 
Сваю назву яны атрымалі ад надмагільных збудаванняў – земляных насыпаў (курганоў), якія 
майстраваліся ў старажытнасці над месцамі пахавання. Каля вёскі Дзяніскавічы знаходзіцца 
ўсяго тры курганныя могільнікі, але бліжэй за ўсё ад вёскі знаходзіцца могільнік з часоў 
Кіеўскай Русі. Другім пунктам нашага краязнаўчага маршрута будзе помнік расстраляным у 
гады Вялікай Айчыннай вайны людзям яўрэйскай нацыянальнасці. Яўрэяў у вёсцы было 
шмат, яны займаліся рамяством і гандлем. У першыя дні з’яўлення немцаў у нашай вёсцы 
растрэлы не праводзіліся. Але ўжо праз некалькі дзён усе мясцовыя жыхары былі сабраны ў 
цэнтры вёскі. Па знешняму выгляду быў праведзены адбор яўрэяў. Пасля немцы моўчкі 
адпусцілі жанчын і дзяцей, мужчын павялі ў бок завода, заставілі выкапаць яму і там іх 
растралялі і засыпалі. Праз нейкі час быў праведзены яшчэ адзін растрэл, але на гэты раз 
былі забіты і жанчыны і мужчыны. Месца празвалі ў вёсцы “КАТОЎКА”. Брацкая магіла – 
трэці прыпынак нашага краязнаўчага маршрута. Яна знаходзіцца каля Дома культуры. Тут 
пахаваны 15 савецкіх воінаў і партызан. У ліку пахаваных – партызаны брыгады імя Леніна, 
імя Панамарэнкі, 12-й кавалерыйскай імя Сталіна, якія загінулі 17 лютага 1944 года пры 
разгроме варожага гарнізона ў Дзяніскавічах. Непадалёку ад Брацкай магілы, з другога боку 
ад Дому культуры знаходзіцца чацвёрты помнік вёскі Дзяніскавічы – гэта Курган Славы, які 
быў насыпаны ў 1964 годзе на ўшанаванне памяці 150 аднавяскоўцаў, якія загінулі на 
франтах Вялікай Айчыннай вайны. Курган Славы насыпалі “ўсім народам”, што значыць усе 
разам. 

Гісторыю, звязаную з узнікненнем помнікаў на месцы пахавання дзвюх сямей 
леснікоў, якія былі расстраляны фашыстамі ў час Вялікай Айчыннай вайны, ва ўрочышчах 
Грузкія і Лавіцы, нам расказала Зялёнка Алена Фёдараўна, якая была ў той час малая, але 
добра запомніла гэтыя жудасныя падзеі, якія здарыліся з яе роднымі. Апошнім прыпынкам 
нашага краязнаўчага маршрута з’яўляецца помнік Баляславу Масціцкаму ва ўрочышчы 
Лавіцы. Ён загінуў ад рук бальшавікоў і ўзброеных сялян з вёскі Чучавічы 18 лютага 1918 
года каля вёскі Дзяніскавічы пры спробе перайсці лінію руска-нямецкага фронту. 

Практычная каштоўнасць дадзенай работы ў тым, што па распрацаваным мною 
маршруце па ваколіцах вёскі Дзяніскавічы можна праводзіць экскурсіі, як для вучняў і 
жыхароў нашай вёскі, так і для гасцей. 
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