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 Мінуў 2011 год, першы год выдання нашай газеты. 
Надрукавана 12 нумароў. Газета вытрымала ўсе выпрабаванні. Негледзячы на крызісы, інфляцыю, 
мы  з цяжкасцямі, без  ахвярадаўцаў  выканалі пастаўленыя задачы, мы захавалі наклад газеты, але 
галоўнае тое, што наша  газета  знайшла сваіх чытачоў не толькі  паміж настаўнікаў і вучняў нашай 
школы, але і ў раёне, вобласці  і краіне. “Мёрская даўніна”, задуманая як  мясцовае выданне, 
выйшла  нават за межы Беларусі і знайшла сваіх чытачоў у Польшчы, Латвіі, Германіі, Расіі і іншых 
краінах. Выданне з цікавасцю набывалі шматлікія наведвальнікі музея. Дзякуючы сучасным 
сродкам камунікацый,  газета атрымала  частковае распаўсюджванне і ў электронным  варыянце, які 
з’яўляецца  каляровым. Пра нашу газету пісала раённая, абласная, рэспубліканская прэса, аб ёй 
праходзіла інфармацыя па радыё  і тэлебачанні.   Газета стала сапраўдным летапісам  дзейнасці  
музеяў і гуртка  “Арганаўты мінулага”.  Увесь час пашыралася і кола  аўтараў  выдання. У гэтым 
годзе плануем  зрабіць тэматыку  “Мёрскай даўніны “ больш разнастайнай, пры магчымасці будзем 
імкнуцца   павялічыць наклад  і  колькасць старонак  газеты.Так як значную колькасць  чытачоў 
газеты складаюць настаўнікі гісторыі, таму мяркуем друкаваць і метадычныя  распрацоўкі. Шчыра 
дзякуем  ўсім,  хто дапамагае  ў выданні газеты і супрацоўнічае з намі. 

          

                                              

 Упершыню за ўвесь час свайго існавання наш  
гістарычны музей  страціў частку сваіх 
экспанатаў. Толькі зрабілі гэта не рабаўнікі, а работнікі  раённага аддзела унутраных 

спраў. У сувязі з тэрактам 11 красавіка з усіх школьных музеяў, а  таксама дзяржаўных, якія не 
маюць ліцэнзіі на захаванне зброі, павінны былі  яе здаць.  У нашым музеі былі толькі рэшткі 
паламаных, паржавелых кавалкаў рэвальвераў, абрэзаў,  якія ніяк не маглі быць небяспечнымі. 
Кожны год  работнікі РАУС правяралі  новыя знаходкі,  рэштак  зброі ,і калі хоць крыху яна была 
сапраўднай, то  свідравалася і разразалася на часткі.Але  на гэты раз міліцыя  выконвала  
бязглуздны загад, дзе зброяй лічыўся нават паржавелы ,паламаны чатырохгранны штык   першай 
сусветнай вайны і нават вучэбныя гранаты, якія з’яўляліся  не больш небяспечным, чым звычайны 
камень.   Экспанаты былі вывезены.  Большая частка з іх сведчыла  пра баі і геройскія подзвігі  
нашых землякоў у войнах 20 стагоддзя.  Але,  як і раней, 2011 год быў плённы на знаходкі.  Фонды 
музея папоўніліся сотнямі манет, дакументаў, этнаграфічных рэчаў, старых кніг, паштовак і 
календароў. Агульная  колькасць знаходак,  паступіўшых у нашы музеі ,склала больш  1000 
экспанатаў. Зараз асноўныя і дапаможныя фонды музеяў складаюць звыш 17 тысяч  рэчаў. Аб 
некаторых  рупліўцах музея  мы пісалі на старонках выдання і ў будучым плануем апавядаць пра 
цікавыя знаходкі і  найбольш  актыўных рупліўцаў  музея. 

  У 2011 годзе было праведзена  ў двух музеях 120 экскурсій, усяго  пабывала  2300 наведвальнікаў 
не толькі  з Мёршчыны, але з розных куткоў Беларусі і шматлікія  госці з замежжа.На базе музеяў  
было праведзена два абласных семінара, аказана дапамога ў напісанні навуковых прац, курсавых і 
дыпломных работ, праведзены шматлікія кансультацыі па гісторыі Мёршчыны. 

Мёрская даўніна 
Выданне рады музеяў ДУА“Міёрская СШ №3”гуртка 

“Арганаўты мінулага”  №13, студзень 2012 г.                    
У нумары:  

 нашы навіны 

 водгукі на выданне  

 юбілейныя даты 2012 г. 

 Святой Тихон Патриарх Московский и Всея Руси. 

 пошукавая дзейнасць гуртка “Арганаўты мінулага” у 2011 г. 

 турысцка-краязнаўчы маршрут “Дзісенскі пярсцёнак” 
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 На працягу года  мы пісалі пра поспехі   вучня 10  “Б” класа Кандратовіча  Ігара,  а ў 
канцы года  мы даведаліся, што яго навукова –даследчая праца  “Гісторыя вёскі Чэрасы”  была 
прызнана лепшай у краіне і адзначана першым  дыпломам. У Мінск паступіла па гісторыі вёсак  52 
лепшыя работы з усіх абласцей Беларусі, але кампетэнтнае журы было  аб’ектыўным   і наша  
навукова –даследчая праца  атрымала высокую адзнаку. 

 Нядаўна нашы  музеі наведалі  сябры “Клуба  цікавых сустрэч”  з горада 
Верхнядзвінска. У складзе клуба былі супрацоўнікі раённага музея, які яшчэ 

толькі ствараецца  ў  суседнім райцэнтры. Для гасцей былі праведзены экскурсіі, падчас якіх яны 
азнаёміліся з методыкай стварэння экспазіцый і правядзення пошукавай работы. У будучым 
плануецца больш цеснае супрацоўніцтва: мы гатовы аказаць суседзям  не толькі  практычную 
дапамогу, але і падараваць  патрэбныя іх будучаму  музею экспанаты. 

Шаноўны Вітольд  Антонавіч! Дзякую за дасланыя 
газеты! Чытаю і перачытваю з вялікім захапленнем. На дзіва 
шмат унікальнай інфармацыі, якая падаецца грунтоўна і 
цікава. 

Асаблівую ўвагу выклікаюць падарожжы па школьных 
музеях і весткі з экспедыцый гуртка «Арганаўты 
мінулага». Такую газету неабходна мець у кожнай 
бібліятэцы і школе раёна. 

Водгукі на выданне “Мёрская даўніна” 
 

 Нядаўна мне пашанцавала пазнаёміцца з газетай “Мёрская даўніна” – 
выданнем рады музеяў УА “Міёрская ДАСШ № 3”. Была прыемна здзіўлена. 
Па-першае, самім фактам існавання газеты, па-другое, яе зместам. 

 Цікавымі падаюцца рубрыкі “Пошукавы сезон”, “Турысцка-
краязнаўчыя маршруты”, “Падарожжа па музеі кнігі і друку” і інш. Яны 
спрыяюць папулярызацыі пошукавай дзейнасці сярод вучняў, іх далучэнню да 
гістарычнай спадчыны. 

 Прыемна адзначыць, што газета выдаецца на беларускай мове, якая амаль 
знікла з сферы ўжывання ў адукацыйных установах.  

Захапленне выклікаюць і шырокія сувязі захавальнікаў музеяў з прадстаўнікамі блізкага і 
далёкага замежжа, а таксама мэтанакіраванае іх падключэнне да пошукавай справы. 

Газета своечасова рэагуе на падзеі, якія адбываюцца ў навуковым свеце, знаёміць з новымі 
гістарычнымі выданнямі і, тым самым, пашырае далягляд не толькі вучняў, але і настаўнікаў. 

Пажадана, каб інфармацыя аб існаванні газеты прайшла б праз іншыя сродкі масавай 
інфармацыі. І ўвогуле, хацелася б пабачыць усе матэрыялы газеты асобным выданнем. Яно 
дапамагло б многім настаўнікам, якія толькі пачынаюць пошукавую дзейнасць са сваімі вучнямі у 
яе арганізацыі, і вучням, якія з вуснаў сваіх равеснікаў атрымалі б першаснае ўяўленне пра 
пошукавую дзейнасць. 

 Безумоўна, у гэтай справе не апошнюю ролю адыграюць грашовыя сродкі (сама газета 
выдаецца на ахвяраванні). Спадзяюся, што знойдзецца чалавек, які падтрымае ідэю выдання 
матэрыялаў “Мёрскай даўніны” асобнай кнігай. 

 Ініцыятару і арганізатару выдання газеты Вітольду Антонавічу Ермалёнку хочацца пажадаць 
далейшай плённай працы ў справе захавання нашай гістарычнай спадчыны. Дзякуй за магчымасць 
пазнаёміцца з газетай! 

Л. Б. Трыгорлава, настаўніца гісторыі  

УА “Полацкая дзяржаўная гімназія № 2”, член  

рэдакцыйнай рады “Беларускага  
гістарычнага часопіса” 
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Рэдакцыі  газеты жадаю поспехаў новых адкрыццяў і шырокага кола чытачоў. Л.Дучыц, 
археолаг, кандыдат гістарычных навук, г. Мінск 

Паважаны Вітольд Антонавіч! Вялікі дзякуй за «Мёрскую даўніну». Я атрымаў усе нумары. Гэта 
сапраўдны залаты фонд нашага мінулага. Такія таленавітыя людзі радзіліся на мёрскай зямлі. 
Кожны нумар вашага выдання—гэта своеасаблівая гісторыя мінулага, з якім трэба сустракацца. Бо 
без ведаў аб мінулым нельга зразумець сучаснае і будучае. Слава і падзяка ўсім тым, хто збірае 
кроплі бурштынавага  мінулага.  У. Скукоўскі., доктар філалогіі,г. Ольштын, Польша 

В прошлом 2011 году познакомился с изданием ежемесячника  «Мёрская даўніна», 
которое издает на добровольные пожертвования общество «Арганаўты мінулага» при Миорской 
СШ №3. 

 Навряд ли кто станет со мной спорить, что это очень нужное и полезное мероприятие в  деле 
формирования патриотических чувств на материале нашей малой родины. Более того, последнее 
время очень интенсивно исчезают из местной карты и земли ряд населенных пунктов, а вместе с 

ним и история их. Благодаря усилиям «Арганаўтаў  мінулага», восстанавливается 
история этих населенных пунктов и их жителей, их культура, социальный образ жизни. 

Самое страшное --  наше беспамятство, превращение нас в Иванов Безродных. Благодаря  
ежемесячнику  «Мёрская даўніна», пусть и не со столь объемных статей, мы можем познакомиться 
с тем, что совсем недавно было на нашей Миорской земле, и чего уже нет, что ушло навсегда. 

 Наша Миорщина—край ,привлекательный для туристов. Но чтобы провести хороший, 
интересный турпоход, необходимо выбрать оптимальный маршрут. Благодаря неутомимому 
краеведу Витольду Антоновичу Ермалёнку и его подопечным, такие маршруты разработаны и с 
ними можно ознакомиться в ежемесячнике  «Мёрская даўніна». 

 Положительно то, что издатели не зацикливались на узком круге своих авторов, а 
предоставляли слово желающим с ними сотрудничать. 

 Жаль, что объем издания не такой большой, каким бы хотелось его видеть. На мой взгляд, 
идеологическая служба должна достойно оценить ту пользу, которую приносит газета и 
посодействовать её развитию. 

 Хотелось бы пожелать новых творческих успехов  «Арганаўтам мінулага» в 2012 году и 
укрепить еще большую связь с ежемесячником «Мёрская даўніна». Ф. Шымуковіч, краязнаўца, г. 
Дзісна 

МЁРСКАЯ ПАРТЫТУРА 

 
Клубамі, музеямі тут зямля засеяна, 
гордымі пазнакамі,--каб не раззявакамі 
дзеці падрасталі. Дзеячамі сталі: 
Савічам_Заблоцкім ( а не шляйкай гоцкім), 
ці Сіўком, ці Гушчам (а не злыднем з пушчы), 
ці Галінай Тычка ( а не ў пень затычкай)... 

Ермалёнак на папары чэша даўніною хмары. 
Тут Мароз, Шамшур, Ляўковіч, 
Кавалевіч... Вось іх покліч: шчыранька служыць культуры, 
быць у мёрскай партытуры 
звонкім голасам надзей лашчыць сэрцайкі людзей. 

 
         Сяргей Панізьнік.  

       Газету «Міёрская  даўніна» читаю с момента её  появления. 
Материал, помещаемый в издании, интересный, разнообразный, 
отличается новизной и актуальностью.  

Нравятся рубрики « Нашы навіны», «Раім прачытаць», 
«Рупліўцы музея”,” Падарунак музею”, “ Падарожжа па музеі кнігі і 
друку.”    Интересно  оформление  каждого номера газеты. 

   В №2  появилась рубрика  « З кагорты « Арганаўтаў” , 
содержащая материал о Сергее Закревском, погибшем в 
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Афганистане в 1986 году. Хотелось бы видеть продолжение рубрики, узнать о том, 
как сложились судьбы других кружковцев, помогло ли им увлечение историей в жизни. 

  Желаю Витольду Антоновичу  интересных находок, новых встреч с  людьми, неравнодушными к 
истории нашей Миорщины.  

                                                       Вилия Иосифовна Шабалтас, постоянный читатель «МД” 

 

   ЮБІЛЕЙНЫЯ  ДАТЫ 2012 ГОДА. 
862— 1150 першыя згадкі аб Полацкім княстве, ў якое ўваходзіла  і  Дзісеншчына. 

1377—635 год аднаго з шматлікіх паходаў крыжакаў  на Дзісеншчыну . 

1507—505 год першага  ўспаміну  пра вёску Блошнікі, зараз Калінавая. 

1517—495 год  назад упершыню  згадваецца  вёска  Дзедзіна. 

1522—490 год першых успамінаў аб вёсцы Вугольнікі і маёнтку Крычава, 

1552—460 назад у дакументах упершыню з’яўляецца ўспамін  пра вёску Вялікае Завуцце. 

1557—455- годдзе  нараджэння славутага канцлера  ВКЛ  Льва Сапегі ( 1557-1633), уладанні 
якога былі на Мёршчыне. 

1567—445 год  назад упершыню згадваецца вёска  Мілашова. 

1567—445 год з нагоды перапісу войска  ВКЛ,  у якім шмат  прозвішчаў шляхты нашага краю. 

1557—445 –упершыню згадваецца маёнтак  Бірукі  ля Новага Пагосту. 

1567—445 год першаму гербу Дзісны “Тры вежы на муры “ ,нададзены каралём Жыгімонтам 2 
Аўгустам. 

1612—400  год назад згадваецца маёнтак Міры, як  уладанне Я.Пуцяты. 

1662—350 год назад згадваецца маёнтак Лонка (ля Дзісны) 

1712—300 год эпідэміі  чумы ў Дзісне пад час Паўночнай вайны. 

1742—279 год пабудовы сядзібы ў Забалоцці, радзіме  паўстанца  і скульптура  Г.Дмахоўскага.  

1812—200 год вайны  Расіі і Францыі. 

1827—175 год заснавання ў Дзісне вольнага страхавога таварыства. 

1862—150 год  назад распаўсюджвалася на Дзісеншчыне  “Мужыцкая праўда” К.Каліноўскага 

1872, 1882—вялікія пажары ў Дзісне. 

1882—130 год назад заснавана ў Дзісне  Вольнае пажарнае таварыства. 

1887—125 год з дня нараджэння Отана Гедэмана, краязнаўцы (1887-1938 г.) 

1897—115 год таму  ўпершыню праводзіцца ўсеагульны перапіс насельніцтва. 

1897—115 год з дня нараджэння генерал-лейтэнанта Іосіфа Санкоўскага (1897-1962 г). 

1902—110 год з дня нараджэння паэта і празаіка Міхася Машары(1923-1976 г.) 

1907—105 год назад  пабудаваны касцёл у Мёрах. 

1907—пачатак будаўніцтва   металічнага  маста праз раку Дзісна. 

1917—чэрвень,  95  угодкі 1 сялянскага з’езду Віленскай губерні. 

1917—95-годдзе стварэння валаснога рэвалюцыйнага камітэта ў Мёрах. 

1917—95 год са дня смерці Ігната Буйніцкага—нашага земляка, заснавальніка беларускага  тэатра. 

1917—95 угодкі нараджэння пісьменніка Яна Гушчы. 

1922—90 год назад наш край уваходзіць у Віленскае ваяводства. 

1937—75-год з дня нараджэння паэта і пісьменніка Пятра Сушко (1937-1997 г.). 

1942—70 год нараджэння  паэта, пісьменніка, краязнаўцы Сяргея  Панізніка. 

1942—70 год з дня расстрэлу  яўрэйскага насельніцтва  Мёраў і Дзісны. 

1942—70 год з дня нараджэння мастака  Вячаслава Шамшура. 

1947—65 год назад адкрыты першы дзіцячы садок  у Мёрах. 

1957—55-год назад   райцэнтр Мёры  атрымаў   статус  гарадскога  пасёлка. 

1962—50-годдзе пабудовы  Мёрскага  раённага  Дома  Культуры. 

1967—45 год таму назад упершыню  адчынена  ў Мёрах музычная школа. 
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1972—40 год назад наш райцэнтр  атрымаў статус горада 

1982—30 –ая гадавіна смерці Я.Малецкага—дзеяча беларускага нацыянальна-вызваленчага руху. 

1992—пачатак будаўніцтва  бальнічнага комплексу ў Мёрах. 

 

Василий Белавин родился в 1865 г. в семье скромного батюшки в маленьком городке 
Торопец недалеко от Пскова. Жизнь семьи была простая и скромная. Василия отдали учиться в 
духовное училище, потом в семинарию, а оттуда в Духовную Академию. По окончании учебы он 
стал учителем, а потом ректором в семинарии. После принятия монашества под именем Тихон, 
когда ему исполнилось 32 года, его посвятили в епископы. 

 В 1898 г.  в возрасте 33 лет епископ Тихон назначен епископом в Америку. Официально он 
имел звание «Епископ Алеутских островов и Аляски». Молодой русский епископ, совершенно не 
знавший Америки, очень быстро понял, что его долг- служить православной Церкви на территории 
всей Америки. Все 9 лет своей жизни в этой стране он провел в разъездах.  Богослужения совершал 
на самых разных языках: славянском, греческом, английском, сирийском  в церквях и частных 
домах. Там он получил звание архиепископа. 

 В 1907г. архиепископа 
Тихона отозвали в Россию,где он 
получил сначала назначение в 
Ярославль, а потом в Вильно. При 
приближении немецких войск к городу  4 
сентября 1915г. он эвакуировался со 
своим клиром в г. Дисну. 5 сентября 
немцы вошли в Вильно. 

 В Дисне Виленскому епископу 
было предоставлено жилье в 2-х 
этажном домике во дворе с садом. К 
сожалению, домик не сохранился и нет 
точных данных, где он был расположен. 
Архиепископ Тихон совершал 
Богослужения в дисненской 

Воскресенской церкви. 29 августа 1916г. владыко посетил Старо-Шарковщинский приход, о чем 
есть донесение в рапорте священника отца Константина Жукова в Духовную консисторию. В лице 
отца Константина Тихон увидел того пастыря, который был так нужен православной церкви. 

 В начале 1917г. архиепископа Тихона отозвали  в Москву, где он был избран на должность 
Митрополита Московского. Так что некоторые утверждения, что архиепископ Тихон на 
протяжении 7 лет жил в Дисне и нес службу в Воскресенской церкви, ошибочны, время его 
пребывания в Дисне  исчисляется полутора годами.   

 В августе 1917г., когда был созван Всероссийский Церковный Собор, на котором одним из 
вопросов стояло возрождение патриаршества и выборы патриарха, Митрополит Тихон был избран 
председателем. Собор открылся 15 августа 1917г. в день праздника Успения, в 
Успенском соборе в Кремле. 

 При выборе Патриарха три кандидата на эту святейшую должность получили 
большинство голосов. 5 ноября 1917г. был избран  из этой тройки Патриарх 
Московский и Всея Руси ,им стал архиепископ, Митрополит Московский Тихон.  

 Время его патриаршества изобиловало рядом трудностей, в т.ч. арестом и 
расстрелом ряда священнослужителей, и арестом самого патриарха и содержанием 
его под стражей, и грозившим расстрелом. 7 апреля 1925г. в день Благовещения 
Патриарх Тихон скончался. Похоронен в Донском монастыре в Москве. 

 После избрания Тихона патриархом дисненцы поздравили его с избранием на 
этот высочайший пост и пожелали ему успехов на благо православной Церкви. 
Патриарх ответил грамотой, которая хранится в Воскресенской церкви в г. Дисне.   
Ф. Шимукович, г. Дисна 

Пошукавая дзейнасць   гуртка “Арганаўты мінулага “ ў 2011 годзе 

 Юбілейны 35   год  дзейнасці  археолага –краязнаўчага  гуртка “Арганаўты мінулага “  не стаў 
выключэннем  у  працы гурткоўцаў. Як заўсёды вясна-лета -восень - самая плённая пара  для 

Святой 
Тихон 
Патриарх 
Москов-
ский и 
Всея Руси 

Грамота Тихона 
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нашай дзейнасці. Менавіта ў гэты час  мы 
праводзім на мясцовасці разведкі і вандроўкі. У 
гэтым годзе мы здзейснілі два  значныя паходы 
пад умоўнымі назвамі “Вёскі і людзі  
Павяцкага краю”, і “Старапагосцкі 
пярсценак.” У паходах прымала ўдзел 
старэйшая група гурткоўцаў—вучні 10 класа  
Міёрскай СШ  №3.  Месцам  дыслакацыі гуртка 
была выбрана  вёска Новы Двор, на беразе  
возера  Ворцы. У гэтай мясцовасці наш гурток 
шчыраваў яшчэ ў 1981 годзе. Менавіта тады 
былі знойдзены шматлікія археалагічныя 
помнікі старажытных часоў, запісаны ўспаміны 
старажыхароў, якія ў тыя часы яшчэ памяталі  
падзеі  пачатку 20 стагоддзя. Зараз нашай 
галоўнай мэтай была сустрэча з сучаснымі 
старажыхарамі вёсак і вызначыць, што 
змянілася за 30 год  з папярэдніх вандровак. 
Аптымальным варыянтам правядзення паходу 
былі  малыя радыяльныя    разведкі з базавага 
лагеру. Таму частка гурткоўцаў дабіралася да 
месца размяшчэння  на рэйсавым аўтобусе, а 
частка на веласіпедах  пад кіраўніцтвам  
Ермалёнка  Антона  Вітольдавіча.У  разведках  
прымалі ўдзел толькі  веласіпедысты, групы 
пастаянна мяняліся, адны адпачывалі і 
рыхтавалі ежу ў базавым лагеры,  другія былі 
задзейнічаны у пошуках. 

               Сустрэчы ў вёсцы Стрэтава 

 Першая разведка была здзейснена ў вёску 
Стрэтава  за 3,5 кіламетры ад лагера. Вялікую 
дапамогу нам аказала настаўніца  нашай школы 
Астапковіч (Рэут) Алена Іосіфаўна.  Бацькі яе 
жывуць у вёсцы Новы Двор. 

 Спачатку  мы сустрэліся са старэйшай 
жыхаркай  вёскі  Рэут  Браніславай 
Адольфаўнай, 1918 года нарадж эння. Ня 
гледзячы  на сталы ўзрост, памяць яе была 
добрая і захавала шматлікія  старонкі свайго 
жыцця. Яе бацька  Адольф  Пілецкі быў добрым 
музыкантам, іграў на кларнеце і нават пад час 
воінскай службы ў ваенным аркестры.  Ваяваў ў 
першай сусветнай вайне. Вярнуўшыся з вайны,  

ажаніўся  на маладой дзяўчыне  Юзэфе. 
Працягваў гаспадарыць на зямлі, але сваёй было 
мала, таму больш працаваў па найму. У сям’і  
адзін за адным нараджаліся дзеці: тры сыны, 
тры дачкі. Але  страшная хвароба сухоты 
(туберкулёз) зрабіла сваю  чорную справу, 
захварэўшыя памерлі. Не было дактароў і 
грошаў, каб вылечыць. З вялікай  сям’і засталіся 
толькі  бацькі  і Броня. Маці не вытрымала 
такога страшнага гора  і хутка таксама памерла, 
а ёй было толькі  крыху больш за сорак год.  
Праз тры гады бацька ізноў ажаніўся, узяўшы 
шлюб з удавой Лабунька Аньцей. У яе было 
трое сваіх дзяцей і нарадзілася яшчэ двое. Сям’я 
жыла бедна, бацька быў вымушаны  часта 
ездзіць на заробкі. Мачаха часта пасылала  
Броню на заробкі  да заможнага суседа 
Шчарбінскага, але заробленыя прадукты 
адбірала для сваіх дзяцей. У  Броні нават не 
было свайго ложка і таму спала, дзе 
прыйдзецца. У 13 год яе  адправілі ў прыслугі 
да пана Лапацінскага ў Лявонпаль.Там  яна  
карміла  жывёлу, дапамагала на кухні, палола 
агарод. Пазнаёмілася з маладым  хлопцам 
Пятром Рэутам, старэйшым за яе на пяць гадоў. 
Ён працаваў у маёнтку сталяром. Ён зарабляў 
грошы, якіх хапіла, каб купіць невялікі кавалак 
зямлі ў Стрэтаве, на якой  і пабудаваў  
невялікую хатку. Пётр Антонавіч  умеў 
вырабляць кублы, бочкі, вуллі для пчолаў, 
вырабы яго былі выдатнай якасці. Пад час 
вайны  тры браты Пятра Іосіф, Уладзіслаў, 
Браніслаў  былі забраны на вайну, жывым 

вярнуўся толькі Іосіф. У сям’і Браніслава і 
Пятра нарадзілася  ў вайну трое дзетак, дзве 
дачкі і сын. Муж Пётр памёр  у 1988 годзе. 
Зараз  у Браніславы ёсць пяць унукаў і дзевяць 
праўнукаў. Пад час размовы яна зазначае: “Пан 
Бог даў мне  пражыць такое вялікае жыццё за 
ўсіх маіх рана памерлых братоў і сясцёр”.    
Браніслава Адольфаўна  шмат  распавяла  не 
толькі аб  сваёй сям’і, але і аб мінулым  родных  
ёй мясцін. Так,   100 гадоў  таму  у  засценку 
Стрэтаве было  26  жыхароў:  13 жанчын і 
столькі ж мужчын. Землі належалі Шчарбіцкім і 

Захарэвіч Д, Даргель В, з Рэут Б. А. 

Удзельнікі  краязнаўчага пахода 
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Рубанікам, а зараз дажываюць свой век  апошнія  
тры старыя адзінокія  жанчыны. Пад час 
размовы яна згадвала аб навакольных маёнтках.  
Так, у Багудзеньках у пачатку  20 стагоддзя 
было  18 жыхароў. Ён належаў спачатку  
Валасоўскаму, потым Патоцкаму, які пасля 
вайны выехаў у Аргенціну. У Александрова  
пры Польшчы жыў пан Выганоўскі. У яго быў 
вялікі сад, які вартаваў  бацька  Браніславы 
Адольфаўны. Але ў пана была загана—вельмі 
любіў гуляць у карты. Аднойчы так шмат 
прайграў, што жонка яго з роспачы 
застрэлілася. Пасля вайны ў іх сядзібе 
размяшчаўся дзіцячы дом.  Дзякуючы  
намаганням ксяндза Бародзіча,  былі 
пабудаваны капліцы ў Багудзеньках і 
Застарынцах. Суразмоўца  добра памятае 
ксяндза Бародзіча,  які быў добрым чалавекам, 
ўмеў вельмі красамоўна   прамаўляць казанні. 
Усе каталікі яго любілі. У  наш час  у 
Багудзеньках  толькі адна хата і тая 
выкарыстоўваецца як дача. Ад капліц  і 
паселішчаў  у Застарынцах, Багданове не  
засталося і следу. У пачатку  20 стагоддзя  было 
тры паселішчы з назвай  Застарынцы.У маёнтку 
пана Аношка жылі  63 жыхары (30 мужчын, 33 
жанчыны ), у маёнтку Застарынцы  Латышонкаў   
не было жыхароў. Была яшчэ вёска пад такой 
жа назвай, дзе жылі 48 чалавек. Пад такой жа 
назвай  была і карчма, якой валодаў пан Аношка 
і дзе было два жыхары. Сама спадарыня 
Браніслава вучылася пры Польшчы ў Павяцці, 
дзе была чатырохкласная школа. Але 
павучылася  Броня толькі два гады, трэба было 
шмат працаваць, а не вучыцца. Гады вайны 
запомніліся перш за ўсё  начнымі трывогамі. 
Рэдка калі спалі, часта прыходзілі партызаны, 
або пад іх  выглядам бандыты. Найбольшай 
жорсткасцю  славіліся  браты Капшынскія. Яны 
мучылі людзей, вымагаючы  золата. Сям’я 
Браніславы Адольфаўны была беднай, 
малазямельнай, таму да іх менш прыставалі  і 
тыя,  і  другія. А вось хату Альхімовіча ў  
Акуневе спалілі.   

 Наступная наша сустрэча ў Стрэтавае  была  
з  Рубанік (Кандратовіч)  Чэславай  
Стэфанаўнай,1921 года 
нараджэння.Нарадзілася яна ў суседняй вёсцы 
Чурылава. Бацька   мужа    служыў у пачатку 20 
стагоддзя кандуктарам на чыгунцы, добра 
зарабляў грошай і таму,  вярнуўшыся з горада, 
купіў зямлю. Маці  Чэславы   паходзіла з роду  
Шамёнкаў,  гадавалася ў беднай сям’і  ў  
Чарняўцах. Рана засталася сіратой, бацьку яе   
маці ўзяў гадаваць  вядомы на ўсю ваколіцу 
каваль  Ашурка, у якога  сваіх  дзяцей не было.  
Хату яе мужа , дзе яна і зараз жыве, будаваў 
бацька  яе  мужа Адам  Рубанік. Але вайной ён 
захварэў на тыф, і дзядзька аддаў усю зямлю 

дзецям брата. Часлава  Стэфанаўна пры 
Польшчы хадзіла  спачатку ў  аднакласную 
школу ў  вёсцы Лупаўшчына, а затым ў 
Павяцце.  У памяці захаваліся і імёны настаўніц: 
Марыя Канаплянская і Зофія  Лацыкаўна. 
Кніжкі для навучання  трэба было набываць 
самім, потым іх перадавалі  малодшым братам і 
сёстрам. У Александрыне быў майстар па 
вырабе  люстэркаў,  адно з іх захавалася. 

 На развітанне  Часлава Стэфанаўна 
падаравала для музея  некалькі старых 
фотаздымкаў і абразкаў. Найбольш цікавым 
аказаўся прыміцыйны абразок  ксяндза  
Ільдэфонса Бобіча. Надпіс на ім сведчыць, што 
першая яго  імша адбылася 19 ліпеня 1915 года 
ў касцёле святой Троіцы  ў Друі. Мы ведаем, 
што  ксёндз Бобіч  з Дзедзіна  быў адным з 
пачынальнікаў беларускай літаратуры. 
Пачынаючы з 1907 года, пад псеўданімам   
Пётра Просты, пісаў у газету “Наша Ніва“, а  
потым сам выдаваў  газету  “Беларус “, а ў 1914 
выдаў брашуру “На што беларусам газеты ?”. 
Яшчэ  адзін цікавы абразок Маці Божай 
Вострабрамскай быў нам   падараваны. Надпіс 
на ім сведчыць, што гэта памяць аб латарэі, 
якая праводзілася ў Ідолце, сродкі ад якой ішлі 
на будаўніцтва касцёла. Дзякуючы Чэславе 
Стэфанаўне,  мы атрымалі  і здымак былога 
маёнтка  у Рыжоўшчыне, ад якога зараз  не 
засталося і следу.   

В.А. Ермалёнак   

   Турысцка-краязнаўчы маршрут: 
Дзісенскі пярсцёнак.  

На шляху да Германавіч  
   

 Дарога  ад Старога Пагоста да Германавіч 
гравійная, працягласцю 12 кіламетраў. Пры 
Польшчы мясцовыя жыхары  шмат на яе 
папрацавалі, бо праложана яна была практычна 
па балоце , і таму , колькі не сыпалі пяску, ўсё 

роўна правальвалася. 
Але ў рэшце рэшт, 
вялікімі высілкамі яна 
была пабудавана і  нават 
забрукавана. Па ёй  з 
Новага  Пагосту ехаў на   
аўтамабілі  ў мястэчка 
Германавічы  прэзідэнт 
Польшчы  Масціцкі. 
Пасля вайны брук быў 
засыпаны гравіем, але 
дарогу ўсё роўна трэба 
было падсыпаць.  
Машын на  гэтай дарозе 
амаль не сустрэнеш, 

таму рухацца  нам добра, менш  пылу. У гады 
апошняй вайны  гэта зона дзеяння шматлікіх 
партызанскіх атрадаў: перш за  ўсё  брыгады 

Рубанік Ч. С.  
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“Кастрычнік “ і 4-й Беларускай брыгады. 
Балота Ельня, якое застаецца справа ад 
нашага руху, было да блакады 1944  
надзейнай абаронай для партызан. На 
адным з астравоў яго размяшчаўся  і 
партызанскі  аэрадром, начальнікам 
якога быў  Барыс  Макавейчук. У сваіх 
успамінах ён падрабязна апісвае 
дзейнасць партызанскага аэрадрома. 
Жыхары навакольных вёсак шмат 
цярпелі ад дзеянняў партызан і немцаў, і 
таму  многія з іх ішлі ў самаахову. 

Найбольш значныя  вёскі па дарозе Красоўшчына (належала  вядомаму ў гэтай мясцовасці 
ўладальніку Штэрну) і  Дзікева, якая размешчана на беразе ракі Бярэжжа. Злева застаецца вёска 
Пішчулёўка, якая  значна пацярпела ў гады вайны. Найбольш багатая гісторыя  маёнтка Белы Двор, 
які належаў у 19 стагоддзі  палкоўніку Юзафу Штэрну, які разам з сынам Андрэем прыняў удзел у 
паўстанні 1831 года. У мінулым  маёнтак быў значным цэнтрам культуры гэтага балотнага краю. У 
палацы была нават карцінная галерэя, дзе меліся карціны знакамітых  еўрапейскіх мастакоў, 
бібліятэка і багатая мэбля, якая ўпрыгожвала інтэр’еры пакояў. Зараз замест былой велічы пустка, 
таму мы ,каб не  страчваць часу,   накіроўваемся прама па дарозе на Германавічы, да якіх ад Старога 
Пагоста 14 кіламетраў.    

Адрэзак маршрута “Дзісенскі пярсцёнак” 

на польскай ваеннай карце, 1933 г. 
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