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НАШ ЛЮСТРАДЗЁН 

У МУЗЕІ – ВЕТЭРАНЫ 

У дзень пажылых людзей наш музей 

наведалі актывісты ветэранскай арганізацыі на 

чале са сваім старшынѐй Кашкурам Чэславам 

Станіслававічам. Экскурсіі па музеях кнігі і 

друку і ў этнаграфічным "Сялянская хата” 

праводзілі кіраўнік музея Ермалѐнак В. А. і 

захавальніца фондаў Ермалѐнак М. Г. Ветэраны 

з цікавасцю слухалі экскурсаводаў, задавалі 

шматлікія пытанні. Асабліва зацікавілі іх 

прадметы быту этнаграфічнага музея. 

Нягледзячы на сталы ўзрост наведнікаў, многія 

прадметы ім былі ўжо невядомы. Падарунак 

музею зрабіла Анецька Ала Ўладзіміраўна, 

перадаўшы самаробную пілку свайго дзеда і 

каршун са шпулькай для калаўрота.  

ЭКСКУРСІЯ ДЛЯ НАЗІРАЛЬНІКАЎ 

Падчас правядзення выбараў Прэзідэнта 

Рэспублікі Беларусь назіральнікі ад краін СНГ і 

АБСЕ з Расіі, Іспаніі, Польшчы наведалі 

этнаграфічны музей “Сялянская хата”. 

Экскурсію правѐў кіраўнік музея 

В.А.Ермалѐнак.  

ЭКСКУРСІІ ДЛЯ МАЦІ 

Напярэдадні свята Дня Маці для жанчын, 

якія выхоўваюць прыѐмных дзяцей, была 

праведзена экскурсія ў музеі “Сялянская хата”. 

Экскурсавод Ермалѐнак М.Г. пазнаѐміла гасцей 

з экспазіцыяй музея. Асаблівую ўвагу яна 

звярнула на цяжкі лѐс жанчын-мацярок у старыя 

  МЁРСКАЯ ДАЎНІНА 
   Выданне рады музеяў ДУА “Міёрская СШ №3” 
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часы. 14 кастрычніка М. Г. Ермалѐнак правяла 

экскурсію для шматдзетных маці па маршруту 

“Сярэбраны пярсцѐнак Мѐршчыны”. Падчас 

гэтай экскурсіі яна апавядала пра славутасці 

Камянполля, Пераброддзя, Забалоцця, Крычава і 

інш.  

ЭКСКУРСІЯ ДЛЯ ГАСЦЕЙ З 

ВЕРХНЯДЗВІНСКА 

У гэты раз нашы музеі наведалі 

арганізатары па выхаваўчай працы і настаўнікі-

краязнаўцы з суседняга раѐна. Экскурсіі па трох 

музеях праводзіў кіраўнік музейнага аб’яднання 

В. А. Ермалѐнак.  Падчас экскурсій госці з 

Верхнядзвінска не толькі пазнаѐміліся з 

экспазіцыямі, але і шмат даведаліся аб 

пошукавай і даследчай дзейнасці археолага-

краязнаўчага гуртка “Арганаўты мінулага” і яго 

кіраўніка, пабачылі і даведаліся аб найбольш 

цікавых знаходках. Знаѐмства з музеямі 

працягвалася амаль чатыры гадзіны.  

У МУЗЕІ ІНАВАЦЫЙНАЯ ГАДЗІНА 

Этнаграфічны музей”Сялянская хата” 

з’яўляецца сапраўднай пляцоўкай для 

правядзення інавацыйных гадзін.  Вось чаму 

адной з першых наведала наш музей група 

вучняў 9-б класа на чале з настаўніцай 

Яцкоўскай Святланай Анатольеўнай. Падчас 

першага занятку адбылося знаѐмства з 

панадворкам сядзібы, прыладамі працы 

земляробства, прадметамі пчалярства і 

бортніцтва.  

У МУЗЕІ – КАРЭСПАНДЭНТ 

У чарговы раз нашу школу наведаў 

карэспандэнт ”Настаўніцкай газеты” Ігар 

Грэчка. На гэты раз тэмай яго артыкула была 

гісторыя стварэння новага музея “Сялянская 

хата” і знаѐмства з яго 

экспазіцыяй. Падчас 

экскурсіі 

карэспандэнта 

асабліва цікавілі 

экспанаты, звязаныя з 

родам самога 

стваральніка музея 

Ермалѐнка, як і яго 

продкаў Ярмолаў 

гербу Касьцеша.  

ДАПАМОГА Ў ПОШУКУ 

Былая выпускніца нашай школы Юхно 

Святлана са сваѐй стрыечнай сястрой наведала 

гістарычны музей нашай школы з мэтай 

даведацца пра лѐс свайго дзеда Шокеля Сямѐна 

Іванавіча з в.Юнцы Дворнасельскага сельсавета. 

Пасля знаѐмства з музеем быў абмеркаваны 

алгарытм дзеянняў па вывучэнні лѐсу 

прапаўшага на вайне нашага земляка. Спачатку 

мы звярнуліся да кнігі “Памяць” Мѐрскага 

раѐна, але там пасля ўважлівага прагляду спіса 
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загінулых воінаў-землякоў Шокеля Сямѐна не 

знайшлі. Далей прагледзелі фонды гістарычнага 

музея, але і там мы адшукалі толькі яго здымак у 

форме польскага жаўнера, але не было ніякіх 

запісаў успамінаў аб ім. Нарэшце мы звярнуліся 

да базы дадзеных “Мемарыял” Расійскай 

Федэрацыі. І хутка адшукалі звесткі аб нашым 

земляку. З базы дадзеных мы даведаліся, што 

Шокель Сямѐн Іванавіч, 1911 года нараджэння, 

быў прызваны ў дзеючую армію Мѐрскім РВК 

17 ліпеня 1944 года. Ваяваў у складзе 46 дывізіі 

1-га Прыбалтыйскага фронту. Загінуў наш 

зямляк 2-га студзеня 1945 года. Пахаваны ў 

брацкай магіле ля вѐскі Рудбаржы Яунзэмскай 

воласці, Кулдыгскага павета Латвіі.  

МЕТАДЫЧНАЕ АБ’ЯДНАННЕ 

НАСТАЎНІКАЎ ГІСТОРЫІ 

Чарговае пасяджэнне настаўнікаў 

гісторыі Мѐрскага раѐна было прысвечана 

арганізацыі і правядзенню ўрокаў гісторыі ў 

музеях. Галоўным момантам мерапрыемства 

стала наведванне этнаграфічнага музея 

“Сялянская хата” . Спачатку стваральнік музея і 

яго кіраўнік В. А. Ермалѐнак распавѐў аб мэтах і 

цяжкасцях будаўніцтва музея, была паказана 

прэзентацыя і відэазапіс яго адкрыцця. Затым 

адбылася экскурсія. Перад яе пачаткам гісторыкі 

падрыхтавалі цікавую інсцэніроўку ўваходзінаў 

у хату. Гаспадару сядзібы былі ўручаны на 

шчасце і дабрабыт хлеб ды соль, качан капусты, 

падкова, мяшэчак з зернем, вышываная жаночая 

кашуля ў падарунак, а таксама ўсе разам 

праспявалі песню: 

”Госці мае, дарагія мае, залатыя мае! 

Дрэнна без вас і парою вячэрняй, і ранняй. 

Госці мае, дарагія мае, залатыя мае! 

Дом без гасцей – як сям’я без дзяцей і кахання. 

Кіраўнік музея правѐў для сваіх калег экскурсію 

і падараваў на ўспамін буклеты аб 

этнаграфічным музеі. На развітанне было 

аднадушна выказана меркаванне аб 

неабходнасці часцей арганізоўваць наведванне 

музеяў вучнямі школ раѐна.  

ДОБРАЎПАРАДКАВАННЕ МОГІЛЬНІКА 

Могільнік польскіх салдат, загінулых у 1919 – 

1920 гадах, размешчаны ля маленькай вѐскі 

Драгуны, што месціцца адразу за вѐскай 

Паташня. Цудам ѐн ацалеў у пасляваенныя часы. 

Раней магілы польскіх жаўнераў даглядалі 

жыхары в.Драгуны, але зараз там не засталося 

працаздольных, таму надгробкі зараслі 

хмызняком і дрэўцамі. Па прапанове пробашча 

ксяндза-пралата Мѐрскага касцѐла Кшыштафа 

Мянкінэ група парафіянаў, неабыякавых да 

памяці загінулых, сабралася восеньскім днѐм, 

каб добраўпарадкаваць могілкі. Дзякуючы Алегу 

Гушчу і Багуславу Мацуку хутка даехалі да 

месца. Пачалася руплівая праца. Актыўна 

шчыравалі Барок Зыгмунд, Голуб, Клімовіч з 

сынам Сяргеем, Ермалѐнак Вітольд, Мацук 

Багуслаў, Алег Гушча. Праца была выканана 

вялікая: высечаны хмызняк, спілаваны 

некаторыя дрэвы, паваленыя помнікі 

пастаўлены, выраўнены слупы, магілы 

ачышчаны ад лістоў, смецця і пустазелля. Былі 

ўскапаны і пасыпаны пяском магілы загінулых 

салдат. Але наперадзе будзе яшчэ шмат працы 



 
Мёрская даўніна кастрычнік , 2015 

 4 

 

 

па рэстаўрацыі надгробкаў. Асабліва важна 

рэстаўраваць помнік з чырвонай цэглы, які 

паставілі ў 1931 годзе польскія памежнікі 

стражніцы “Чурылава”. Але і выкананая зараз 

праца дазволіла надаць пахаванням прыстойны 

выгляд. Працоўная акцыя была прысвечана 95-й 

гадавіне савецка-польскай вайны 1920 года. 

ЗВАРОТНАЯ СУВЯЗЬ 

Калектыву рэдакцыі “Мѐрскай даўніны” 

заўсѐды прыемна, калі на нашы публікацыі 

прыходзяць водгукі, асабліва з замежжа. У 

гэтым нумары мы змяшчаем некаторыя з іх. 

У мінулым годзе Зофія Алейка з 

Грабаўніцы Стажэньскай пабывала ў нашых 

музеях, падаравала для музея адукацыі 

Мѐршчыны дакументы і здымкі свайго бацькі 

Францішка Міханьчыка, будаўніка і дырэктара 

Лявонпальскай паўшэхнай школы, а таксама 

кнігу пра нашага славутага земляка капітана 

Мамерта Станкевіча.  У шостым нумары 

“Мѐрскай даўніны” яе зацікавіў матэрыял аб 

адкрыцці музея ”Сялянская хата”. У сваю чаргу 

яна распавяла ў сваім лісце аб тым, што ў 

Грабаўніцы Стажэньскай, дзе жыве пані Зофія 

ўжо 12 год, дзейнічае прыватны “ Малы 

скансэн”, які арганізаваў пан Томаш. Акрамя 

старой хаты, там дзейнічаюць: кузня, сталярская 

і шавецкія майстэрні. Фальклорны калектыў 

“Грабаўчане”актыўна супрацоўнічае з скансэнам 

і школамі, праводзіць майстар-класы для 

моладзі. Пані Зофія прыслала нам шмат здымкаў 

з іх дзейнасці. Калектыў і капэла ”Грабаўчане” 

разам з Зофіяй Алейка шмат зрабілі па захаванні 

фальклорнай і этнаграфічнай спадчыны 

Грабаўніцы: запісана 9 дыскаў з вяселляў і 

іншыя абрадавыя песні. Да 50-гадовага юбілею 

капэлы ў 2014 годзе варшаўская фірма “Палонія 

Рэкордс” адгукнулася выданнем яшчэ двух 

дыскаў. Такі ўклад нараджэнкі Мѐршчыны ў 

развіццѐ і захаванне польскага фальклору. 

Мы не аднойчы пісалі аб цесных сувязях 

з нашай газетай нашага земляка, доктара 

філалогіі з Ольштына Уладзіміра Скукоўскага. 

Ён часта дасылае нам пакункі з кнігамі для 

нашых музеяў, цікавіцца гісторыяй радзімы 

свайго дзяцінства – наваколлямі вѐскі Новы 

Пагост. Апошнім часам ѐн даслаў даследаванне 

А.Булыкі ”Лексічныя запазычанні ў беларускай 

мове 14 – 18 стагоддзяў”. Другая дасланая кніга 

на рускай мове – шыкоўнае, выдатна 

ілюстраванае выданне пра славутых вучоных – 

Мікалая Каперніка і Імануіла Канта, 

надрукаваныя ў Ольштыне ў 2014 годзе. Як 

заўсѐды, пан Уладзімір дасылае нам свой 

часопіс “Голас славянскі”, у якім змяшчае 

матэрыялы і з нашай газеты. 

Наш зямляк, які нарадзіўся ў шляхецкай 

сям’і Пранеўскіх у маѐнтку Павянужка ў 1933 

годзе, асабліва цікавіцца падзеямі, звязанымі з 

горадам Дзісной, дзе прайшло яго дзяцінства. 

Нягледзячы на 

малы ўзрост, яму 

добра запомніліся 

гады вайны.  

Пабачыўшы 

нямецкія здымкі 

Дзісны ў мінулых 

нумарах нашай 

газэты, ѐн 

адгукнуўся 

наступнымі 

ўспамінамі: 

“У ліпені 1941 года ніякіх танкаў, а тым 

больш Т-34, у Дзісне не было. Немцы занялі 

Дзісну практычна з маршу. Савецкі танк, а лепш 

сказаць танкетку, бачыў на свае вочы ў калоне 

адступаючых з Мѐраў на Полацк вайскоўцаў і 

грамадзянскіх уцекачоў. Між тым, калі 

разглядаў калону, трапіў пад бамбѐжку нямецкіх 

самалѐтаў, напэўна Юнкерс-87. Адна з бомбаў 
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упала непадалѐку ад дома Неўняньскага, дзе мы 

тады жылі. Вада ракі на здымку завялікая для 

Заходняй Дзвіны ля Дзісны ў гэтую пару года. 

Каб не вада, то можна было б гэты здымак 

аднесці да пачатку ліпеня 1944 года, калі немцы 

знішчылі танкавы дэсант, дзе было падбіта 

немцамі з супрацьтанкавых гармат і фаўст-

патронаў не менш чым пяць савецкіх танкаў. 

Потым немцы пераправіліся на другі бок 

Дзвіны, і Дзісна стала на некалькі дзѐн лініяй 

фронту. Асабіста бачыў тры падбітых танкі: 

адзін у цэнтры, дзе зараз помнік, два другіх на 

былой вуліцы імя Панятоўскага. 

А вось другі здымак – мастоў праз Дзвіну 

– аўтэнтычны. Адзін мост быў пантонны, а другі 

часткова на падпорках. Брук на вуліцы і зараз 

ѐсць, бо ў напрамку Полацка яшчэ ішлі баі, 

раненых немцаў прывозілі ў закрытых жалезных 

санітарных машынах, у якіх шмат раненых 

памірала, бо была ліпеньская спѐка,а ў шчыльна 

зачыненых жалезных машынах не было чым 

дыхаць. Справа–касцѐл, які быў спалены, па 

маім меркаванні, у выніку скідвання бомбаў з 

савецкіх самалѐтаў У-2, якія прыляталі ноччу 

бамбіць нямецкую пераправу. Па правым мосце 

рухаліся нямецкія войскі для наступу на 

Ленінград. Як малы за...ц, я нічога не баяўся і 

стаяў на мосце праз Дзісѐнку. Нямецкія 

вартавыя пагражалі скінуць у раку, але 

пабачыўшы, што не яўрэй, прапускалі. Па гэтым 

мосце мы, трое дзяцей і мама, пакінулі 

скляпеннні касцѐла і перайшлі на другі бок 

Дзісѐнкі, да знаѐмых, адкуль праз некалькі дзѐн 

назіралі пажар касцѐла”.  

Ад рэдакцыі. Кандратовіч Ігар пабачыў на 

аўкцыѐне яшчэ сем здымкаў. Нажаль, нам не 

хапіла грошай – 550 еўра, каб іх выкупіць.  Але 

нам пашчасціла іх скапіяваць. Друкуем адзін 

здымак як дадатак да артыкула.  

УДЗЕЛ У КАНФЕРЭНЦЫІ 

У кастрычніку ў Віцебску адбылася 

чарговая, ужо трэцяя па ліку, канферэнцыя 

“Актульныя праблемы крыніцазнаўства”. Яе 

арганізатарамі выступілі УА”Віцебскі 

дзяржаўны ўніверсітэт імя П. М. Машэрава, 

ДНУ “Інстытут гісторыі НАН Беларусі”, 

Белдзяржуніверсітэт, ДУА “Рэспубліканскі 

інстытут вышэйшай школы”. У канферэнцыі 

прыняло 

ўдзел 120 

навукоўцаў з 

васьмі краін 

свету, у тым 

ліку з Кітая, 

Малдовы, 

Латвіі, 

Украіны.  

Асабліва 

шмат 

выступоўцаў 

было з Расіі. 

Праца 

канферэнцыі праходзіла спачатку на плянарным 

паседжанні, дзе было прачытана пяць дакладаў, 

потым адбылася праца па пяці секцыях. У 

трэцяй секцыі “Крыніцы перыяду 

старажытнасці, сярэднявечча і новага часу” 

выступіў з дакладам кіраўнік музейнага 

аб’яднання з Мѐраў Вітаўт Ермалѐнак. Яго 

выступленне было прысвечана тэме “Манеты і 

скарбы Мѐршчыны: ад старажытнасці да 15 

стагоддзя”. Вельмі важна, што да адкрыцця 

канферэнцыі быў надрукаваны зборнік з 

дакладамі выступоўцаў. Удзельнікі канферэнцыі 

выказалі шчырую падзяку яе непасрэднаму 

арганізатару Анатолю Дулаву, кандыдату 

гістарычных навук, загадчыку кафедры гісторыі 

Беларусі ВДУ імя П.М.Машэрава за 

арганізацыю і правядзенне канферэнцыі. 
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УДЗЕЛ У КОНКУРСЕ 

Чарговы раѐнны і абласны конкурс 

музеяў быў арганізаваны пад назвай “Времѐн 

связующая нить”. Конкурс праводзіўся па трох 

намінацыях. Першую намінацыю, візітку-

прэзентацыю па нашых музеях, стварыў 

настаўнік гісторыі А.В.Ермалѐнак, другую – 

партфоліа музейнага аб’яднання – падрыхтаваў 

кіраўнік музеяў В.А.Ермалѐнак, трэцюю 

намінацыю – рэкламныя буклеты “Прыязджайце 

да нас у музей” – выканала бібліятэкар Д. А. 

Варона. У раѐнным конкурсе нашы працы былі 

адзначаны як лепшыя і накіраваны на абласны 

этап. 

НОВЫЯ ВЫДАННІ 

ПЯТРО СІНЯЎСКІ ”ЗАЧАРАВАНАЯ 

ГАСПАДАРКА” 

Гэтую кніжку нашага земляка, 

журналіста і пісьменніка падаравала ў музей 

кнігі і друку ад усѐй сям’і Сіняўскіх яго жонка 

Саламея. Другая кніжка – “Казкі гаспадара 

Пятра з–пад Полацка” – пабачыла свет у 

выдавецтве “Мастацкая літаратура” ў 2013 

годзе. Казкі, сабраныя ў гэтай кніжцы, 

уражваюць сваѐй самабытнай, сакавітай, 

трапнай беларускай мовай. Казачныя падзеі 

цесна знітаваны з сучаснасцю. Прыгоды, 

дзівосы, вандроўкі ў пошуках шчасця і сэнсу 

жыцця будуць цікавыя і дзецям, і дарослым. У 

пасляслоў’і наша зямлячка-пісьменніца Алена 

Масла з замілаваннем апавядае пра аўтара Пятра 

Сіняўскага. Нарадзіўся наш зямляк-пісьменнік у 

маѐнтку Мѐры (зараз Клѐтаў Двор) у 1946 годзе. 

З маленства працаваў, вучыўся ў Мѐрскай школе 

рабочай моладзі, завочна скончыў журфак БДУ. 

Працаваў карэспандэнтам абласных газет 

“Віцебскі рабочы”, “Наша слова”, друкаваўся ў 

розных выданнях. Нітка жыцця пісьменніка 

заўчасна абарвалася пасля невылечнай хваробы 

ў 2008 годзе. Пры жыцці яму так і не давялося 

надрукаваць свае творы асобным выданнем, але 

яны пабачылі свет пасля смерці аўтара. Значыць, 

іх каштоўнасць не згасла для будучыні і будзе і 

надалей захапляць сваѐй мовай, цікавым 

сюжэтам, цеплынѐй пачуццяў. Выдатнае 

мастацкае аздабленне кніжкі, выкананае 

Марыяй Каратаевай, надае выданню яшчэ 

большую казачную незвычайнасць.  

ФЭНТЭЗІ НЕВУКА І ПЛАГІЯТАРА 

У выдавецтве “Сумежжа” ў Паставах 

была надрукавана кніжачка аб’ѐмам у 49 

старонак Сяргея Васільева пад назвай “Кароткая 

гісторыя Міѐр”. Мы заўсѐды з радасцю вітаем 

кожную кніжку, якая апавядае пра наш край, 

знаходзячы там шмат новага, цікавага і 

змястоўнага. Але выданне Сяргея Васільева 

ніякіх станоўчых пачуццяў не выклікала, акрамя 

абурэня і прыкрасці. Усѐ ж такі выданне асобнай 

кніжкай патрабуе ад аўтара кампетэнтнасці і 

добрасумленнасці, а тут мы бачым на кожнай 

старонцы прыкрыя памылкі, а то і простае 

невуцтва (хоць аўтар мае дзве вышэйшыя 

адукацыі). Каб выправіць усе памылкі і хібы 

гэтага выдання, патрэбна напісаць новае, у 

некалькі разоў большае выданне. Таму мы 

спынімся на асноўных хібах і памылках кніжкі. 

1. Аўтар ставіць сваѐй мэтай даказаць, 

насуперак фактам і дакументам, быццам бы 

Мѐры не старыя, а ўзніклі як паселішча толькі ў 

17 стагоддзі. Пры гэтым ѐн паказвае ў сваіх 

разважаннях поўнае невуцтва. Артэфакты, 

знойдзеныя на тэрыторыі нашага горада, 

пачынаючы з эпохі неаліту, каменныя сякеры, 

разцы, скрабкі для яго не з’яўляюцца доказам 

існавання тут паселішча старажытнага чалавека. 

Нават культурны пласт таўшчынѐй у 1 метр у 

цэнтры нашага горада для яго з’яўляецца 

пустым гукам. Маючы адукацыю гістфака БДУ, 

аўтар не ведае, што такое культурны пласт, пра 
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што павінен ведаць кожны пяцікласнік, які 

толькі пачынае знаѐміцца з гісторыяй. 

Культурны пласт утрымлівае рэшткі 

жыццядзейнасці нашых продкаў і ўтвараецца 

толькі на месцы сталага існавання населенага 

пункта. Аўтар жа сцвярджае, што знаходкі 

керамікі, манет сведчаць толькі аб рынку. Ён не 

разумее адрозненні ўжыванай керамікі ад новай, 

якая прадаецца на рынку, таму што не 

з’яўляецца сапраўдным даследчыкам. А такі 

факт, што знойдзены кавалкі кафлі 16 – 17 

стагоддзяў, ѐн навогул ігнаруе, бо такія 

артэфакты парушаюць логіку разважанняў С. 

Васільева. 

2. Аб назве. Пры вызначэнні назвы 

нашага паселішча ў аўтара яшчэ больш 

разыгрываецца фантазія, каб даказаць свой 

пункт гледжання, які між тым супярэчыць яго 

папярэднім высновам. Нават калі назва нашага 

паселішча, якой ѐн прытрымліваецца,балцкая, то 

гэты пункт гледжання абвяргае яго папярэднія 

разважанні аб тым, што Мѐры ўзніклі не раней 

17 стагоддзя. Але праз якія крыніцы 

насельніцтва 17 стагоддзя даведалася аб назве 

Мѐры ад балтаў, калі на працягу 1500 год на 

думку аўтара тут не існавала паселішча. Не 

толькі мясцовыя краязнаўцы, але і вучоныя 

даследчыкі такія, як доктар гуманітарных навук 

з Вільні Алесь Адамковіч, кандыдат навук Раіса 

Аўчыннікава з НАН Беларусі, пераканаўча 

даказалі фіна-вугорскае паходжанне назвы 

нашага горада. Як і ў большасці старажытных 

паселішчаў, такіх як Полацк, Віцебск, Пінск, іх 

назвы звязаны з гідронімамі. Некампетэнтнасць, 

ужо як філолага, Васільеў паказвае пры 

трактоўцы напісання назвы. Ён элементарна не 

ведае, што ў кірыліцы ў 16 – 18 стагоддзях не 

было літары “ѐ”. У царкоўна-славянскай мове яе 

замянялі двума літарам “іо”, а ў гістарычных 

дакументах перадавалі больш праз літару “е”. 

Вось адкуль і назва нашага паселішча ў 16 – 17 

стагоддзях сустракаецца як “Меры”. Літара “ѐ” ў 

рускім алфавіце з’явілася толькі дзякуючы 

дырэктару Акадэміі славеснасці Кацярыне 

Дашкавай і пісьменніку-гісторыку Мікалаю 

Карамзіну ў 1798. Таму, калі Мѐры ўвайшлі ў 

склад Расійскай імперыі ў 1793 годзе, афіцыйна 

літары “ѐ” яшчэ не было. Тым больш у 16 

стагоддзі. 

3. Аб плагіяце. 

Мы не аднойчы бачылі здольнасць 

Сяргея Васільева да спісвання чужых прац. 

Перш за ўсѐ дзякуючы раѐннай бібліятэцы, дзе 

захоўваюцца артыкулы краязнаўцаў за некалькі 

дзясяткаў год. Але 

ў сваѐй кніжачцы 

ѐн пераўзышоў усе 

магчымыя нормы, 

перапісаўшы 

многія артыкулы 

іншых краязнаўцаў 

з раѐннай газеты 

цалкам слова ў 

слова. Гэта можна 

дазволіць толькі 

тады, калі аўтар 

называе прозвішча, ад каго ѐн спісвае, або калі 

ѐн выпраўляе памылкі папярэднікаў, бо ў 

раѐннай газеце такое часта здаралася. 

Прывядзѐм толькі адзін прыклад. Аб Халакосце 

ў Мѐрах у газеце “Міѐрскія навіны” №44 за 

2.06.2012 года быў надрукаваны грунтоўны 

артыкул В. Ермалѐнка. Але па віне рэдакцыі 

газеты была зроблена прыкрая памылка, дзе 

пералічваюцца асобы, такія як Аркадзь 

Шульман, Якаў Цыпін і інш. Яны названы як 

відавочцы падзей Халакосту. На самой справе 

ўсе яны нарадзіліся пасля вайны і ніякімі 

відавочцамі быць не маглі. Гэта памылка 

ўвайшла ў кніжку “Кароткая гісторыя Міѐр”. 

Практычна поўнасцю перапісаны С. Васільевым 

з газеты “Павет” №5 2006 год і артыкул аб 

Міѐрскім касцѐле. 

4. Адсутнасць умення крытычна 

аналізаваць гістарычныя крыніцы. Напрыклад, у 

сваѐй кніжачцы С. Васільеў цытуе спасылку 

амаль на старонку міравога пасрэдніка Васенкі, 

які, прыехаўшы з глыбінь Расійскай імперыі, 

выконвае рашэнне царскіх уладаў па 

русіфікацыі краю праз праваслаўную царкву. 

Асабліва некрытычна аўтар “Кароткай гісторыі 
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Міѐраў” ставіцца да запісаў успамінаў 

старажыхароў. Чалавечая памяць не можа быць 

такой дасканалай, як дакумент, і таму ў аўтара 

шмат памылак і недакладнасцяў, асабліва па 

гісторыі нашага райцэнтра ў 20 стагоддзі. 

Напрыклад, будаўніцтва дамбы было ў 1926 

годзе, а не пасля вайны, як піша аўтар. Час 

будаўніцтва райкама партыі, мясакамбіната 

таксама аўтарам даецца недакладна. Асабліва 

шмат хібаў у матэрыяле пра падзеі вайны. 

Напрыклад, прыводзіцца такі факт, што 

аўстрыйскі гарнізон у Мѐрах садзейнічаў 

супрацьпаветранай абароне насельніцтва. Але ў 

1942 – 1943 гг. ніякіх налѐтаў на мястэчка не 

было і не магло быць. Бо для вайскавой авіяцыі 

Мѐры былі недасягальныя, фронт быў далѐка, а 

для далѐкабамбардзіровачнай таксама ніякай 

патрэбы ў дзеянні не было, бо тут не 

знаходзілася ніякіх стратэгічных аб’ектаў. 

5. Блытаніна аўтарскай пазіцыі. Так, на 

адной старонцы аўтар называе польскіх салдат 

савецка-польскай вайны акупантамі, а на другой 

называе іх ужо вызваліцелямі і патрабуе 

шанаваць іх памяць і імѐны. 

6. Кожны аўтар, друкуючы сваѐ 

даследаванне, павінен увесці новыя дакументы, 

гістарычныя крыніцы і даследаванні па тэме. 

Нажаль і тут С.Васільеў нічога новага нам не 

знаходзіць, сам у архівах не працаваў і таму і 

сказаць штосьці кардынальна новае аб Мѐрах ѐн 

не ў стане. 

7. Аўтар не паказвае ў сваім выданні ні 

гісторыю адукацыі ў Мѐрах, ні развіццѐ 

горадаўтваральных прадпрыемстваў, няма ні 

слова аб славутых асобах, чый лѐс знітаваны з 

нашым горадам, і г.д. Напэўна, не знайшоў С. 

Васільеў артыкулаў папярэдніх даследчыкаў па 

гэтай тэме. 

Спіс недахопаў можна працягнуць і 

далей, але для гэтага трэба друкаваць ужо 

другую, напісаную на больш высокім узроўні 

кнігу, і тады гэта будзе ўжо сапраўдная гісторыя 

нашага горада. Вельмі шкада, што выдавецтва 

“Сумежжа”, якое вядома нам друкаваннем 

выдатных краязнаўчых прац, надрукавала такую 

блытаніну гора-краязнаўцы.  

РУКАДЗЕЛЬНІЦА З МЁРАЎ 

Падчас вывучэння радаводу Туронкаў 

нам пашчасціла сустрэцца з Данусевіч (Туронак) 

Ліліяй Іванаўнай 1937 года нараджэння. З 

гутаркі з ѐю мы даведаліся шмат цікавага аб 

мінулым Туронкаў. 

Прывядзѐм толькі некаторыя звесткі з яе 

аповеду. Нарадзілася яна ў вѐсцы Пестуны, зараз 

Шаркаўшчынскі раѐн. Бацька яе, Ян Туронак, 

прапаў у час вайны, магчыма, загінуў у Італіі ў 

Арміі Андэрса. Маці Фаіна Фамінічна з роду 

Падобаў засталася адна з пяццю малымі дзецьмі. 

У чэрвені 1941 года іх раскулачылі і завезлі ў 

Беразвеч, і ўжо грузілі ў вагоны-цялятнікі, каб 

везці на ўсход. Іх паспела выратаваць сястра 

бацькі, Франя Туронак. Яна змагла іх выкупіць, 

зняўшы з сябе залатыя завушніцы, пярсцѐнкі. 

Вярнуліся дахаты, а там ужо ўсѐ разрабавана, 

пяць малых дзяцей чакала галодная смерць. 

Выратавала знаходлівасць бабулі, якая 

прадчуваючы раскулачванне, аддала сваю 

карову сваякам у суседнюю вѐску. Калі сям’я 
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вярнулася, то карову таксама вярнулі, гэта іх і 

выратавала.  

Вайною Ліля пачала вучыцца ў в.Снегі, 

скончыла толькі адзін клас. Потым вучыліся ў 

школе ў Пестунах, што размяшчалася ў доме 

Сівіцкіх, якія выехалі пасля вайны ў Польшчу. У 

пяты клас хадзіла вучыцца ўжо ў Більдзюгі, дзе і 

скончыла сямігодку. Пасля заканчэння школы 

спачатку працавала паштальѐнам. Выйшла 

замуж за Данусевіча Зянона Браніслававіча. 

Разам з мужам шмат павандравалі: жылі ў 

Мільках, Латвіі, Тадуліне, потым пераехалі ў 

Мѐры. 

Працавала ў Мѐрах спачатку на пошце, 

потым на хлебазаводзе. Трынаццаць год да 

самай пенсіі адпрацавала ў КБА ў вязальным 

цэху – вязала дываны. Гэта праца была ѐй 

найбольш па душы. Лілія Іванаўна з маленства 

любіла займацца рукадзеллем, гэтаму рамяству 

навучыла яе мама, якая сама вязала, шыла, 

умела ткаць на кроснах. Таму і дачка з 

маленства вучылася рукадзеллю каля маці. У 17 

год яна вышыла першы абрус. За сваѐ жыццѐ яна 

звязала для сябе і іншых людзей шмат дзесяткаў 

дываноў, толькі некалькі з іх захоўваюцца дома. 

Лілія Іванаўна паказала і яшчэ шмат сваіх прац: 

сурвэткі, макоткі, вышыванкі крыжыкам, 

вышыванкі гладдзю, ручнікі, абрусы і інш. 

Частку сваіх вышыванак яна перадала сваім 

дачушкам, адзін дыван падаравала ксяндзу 

Уладасу Пятрайцісу. 

 

ПАДАРУНКІ МУЗЕЮ 

Шмат “арганаўтаў” папаўняюць фонды 

музеяў. Адным з іх з’яўляецца Вадзім Мішута – 

вучань 10-а класа. У сябе на агародзе на вуліцы 

імя М.Горкага пры апрацоўцы глебы ѐн знайшоў 

некалькі манет Расійскай імперыі, Германіі, 

Рэчы Паспалітай. Вадзім таксама перадаў для 

музея некалькі польскіх гузікаў з мундзіра 

жаўнера. 

 

ПАДАРУНАК АД СЯМ’І НЕВЯРОЎСКІХ 

Па-

ранейшаму 

працягваюць 

паступаць новыя 

экспанаты ў 

этнаграфічны музей. 

Так, чарговы 

падарунак зрабілі 

дырэктар 

Слабадской базавай 

школы-сада Антон 

Баляслававіч Невяроўскі і яго жонка Тамара 

Віктараўна. Для этнаграфічнага музея яны 

падаравалі самаробныя драўляныя лыжы. 

 

 

НАБЫЦЦЁ ПЯРСЦЁНКАЎ 

Каб пашырыць калекцыю жаночых 

упрыгожванняў, В. А. Ермалѐнак В.А. і 

Кандратовіч Ігар набылі для музея калекцыю 

пярсцѐнкаў агульнай колькасцю 60 штук. 

Дыяпазон часу іх стварэння – ад 16 стагоддзя і 

да канца 20 стагоддзя. Асноўная колькасць 

экспанатаў – простыя заручальныя, медныя або 

бронзавыя, пярсцѐнкі, простыя жаночыя 

невялікіх памераў. Толькі некалькі з іх – вялікія, 

мужчынскія. Восем кольцаў у выглядзе пячатак, 

але адсутнасць на іх гербаў сведчыць аб іх 
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сялянскім паходжанні. Некалькі пярсцѐнкаў з 

каляровымі каменьчыкамі адносяцца да 19 

стагоддзя, іх насілі гараджанкі. На некалькіх з іх 

надпісы “Спаси и сохрані, господи”  

КАСЦЁЛ І ПАРАФІЯ Ў МЁРАХ У 1783 

ГОДЗЕ 

Дзякуючы дакументам, знойдзеным у 

Польшчы, мы зараз можам мець самае першае 

на сѐнняшні дзень апісанне мѐрскай святыні. 

Копія дакумента, якую мы атрымалі ў сваѐ 

распараджэнне, называецца “Стан Мѐрскага 

касцѐла і плябаніі на аснове загаду яго 

яснавяльможнага князя віленскага біскупа Якуба 

Масальскага ў час яго дыяцэзыяльнай візітацыі”. 

У адрозненне ад апісання касцѐла ў 1823 годзе і 

ў 1845 г. знойдзенае намі апісанне з’яўляецца 

найбольш падрабязным.  

Спачатку ў тэксце дадзена гісторыя 

касцѐла да 1783 года. З яго мы даведваемся, што 

касцѐл быў спачатку праваслаўнай царквой, 

размешчанай у мясцовасці Мѐры, або Міры. 

Пабудавана яна была на сродкі суддзі 

браслаўскага Себасьцяна Мірскага ў 1643 годзе. 

Праз 40 год, у 1683 годзе, яго сыны Ян, Міхал, 

Уладыслаў, Казімір і Людвік Мірскія 

праваслаўную царкву зрабілі касцѐлам і 

запрасілі ксяндза Дэнбкоўскага з Друі. У 1780 

годзе будынак святыні быў павялічаны і 

адрамантаваны. Таму ў 1783 годзе ѐн мае ўжо 

новы выгляд. Будынак святыні быў пастаўлены 

на падмурку з камянѐў, абшаляваны вакол 

дошкамі. Дах пакрыты дошкамі, а зверху іх 

накрыты гонтам. Над уваходам была дабудавана 

вежа. У цэнтры страхі ўзвышаўся вялікі купал з 

прыдашкам, сам купал быў абабіты бляхай, 

памаляваны ў зялѐны колер, яго вянчаў жалезны 

крыж з пазалочанымі промнямі. Таксама ў 1780 

годзе была пабудавана і новая захрыстыя – 

абшаляваная і на каменным падмурку. Над яе 

верхам быў маленькі купал, пакрыты бляхай і 

пафарбаваны ў зялѐны колер, з жалезным 

пазалочаным крыжам з промнямі. Пад будынкам 

касцѐла меліся два скляпы: адзін стары з 

уваходам ад могільніка, а другі новы з уваходам 

з захрыстыі. У касцѐле былі падвойныя дзверы, 

аздобленыя дошкамі з ясеню, густа прыбітыя 

цвікамі. Дзверы былі пафарбаваны і замыкаліся 

з унутранага боку касцѐла. Бабінец быў 

абшаляваны габляванымі дошкамі, адны дзверы 

з яго вялі на хоры, другія – да каморы. З бабінца 

да касцѐла вялі падвойныя вялікія дзверы, 

напалову шкляныя, а таксама двое бакавых 

дзвярэй з клямкамі. Пад хорамі знаходзілася 

другая каморка, якая зачынялася на кручок. 

Побач знаходзілася невялікая шафка для 

захавання асвячонага алею. Дзверкі ў ѐй 

зачыняліся на ўнутраны замок. З боку могільніка 

да захрыстыі вѐў ганак на падмуроўцы, 

абшаляваны дошкамі, ад яго ў захрыстыю былі 

зроблены новыя дзверы з унутраным 

французскім замком. Дзверы з захрыстыі ў 

касцѐл былі таксама пафарбаваныя. Унутры 

касцѐл быў фарбаваны ўжо даўно, таму 

патрабаваў афарбоўкі, як і нанава прыбудаваная 

частка храма. Падлога касцѐла была зладжана з 

цаглянай пліткі, на якой стаялі чатыры старыя 

лаўкі і чатыры новыя. У святыні меліся тры 
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алтары, самы вялікі – старадаўні, з пазалочанай 

карункавай разьбой. Галоўны абраз – у гонар 

Найсвяцейшай Дзевы Марыі Ружанцовай – быў 

новы, астатнія абразы яшчэ былі праваслаўныя. 

Другі алтар прысвечаны Найсвяцейшай Марыі 

Панне, і яе абраз змешчаны ў ім. У трэцім 

алтары знаходзілася фігура ўкрыжаванага Езуса 

Хрыста. Усе бакавыя алтары таксама выкананы 

карункавай разьбою і пазалочаныя. Пры 

галоўным алтары знаходзіцца новы цыборыум 

таксама ажурнай работы і пафарбаваны. 

Цыборыум мае назву ад лацінскага слова “ежа”. 

Гэта маленькая шафка для захавання 

літургічнага посуду з асвячоным хлебам 

(аплаткамі) і віном, якія сімвалізуюць “цела і 

кроў Хрыста”. Зараз гэта рэч называецца 

табернакулум. У касцѐле былі два маленькіх 

перанасныя алтары, таксама з карункавай 

разьбой з пазалотай: на адным з іх выява Езуса 

Хрыста з адкрытым сэрцам, другі – у гонар 

Панны Марыі з дзіцяткам Езусам. У захрыстыі 

знаходзілася вялікая шафа для арнатаў – 

вопраткі ксяндза, і малая шафка для захоўвання 

келіхаў. Была і вялікая скрыня для захоўвання 

свечак і крэдэнс – шафа ў выглядзе куфра на 

ножках. У касцѐле знаходзілася пяць новых 

павялічаных вакон. Капліц і асобных алтароў у 

святыні не было. 

Акрамя звычайных каталіцкіх святаў, 

святкуюцца ўжо сто сорак год і праваслаўныя 

святы: у дзень спаслання святога Духа на 

апосталаў, у дзень Унебаўзяцца Найсвяцейшай 

Дзевы Марыі і ў дзень яе народзінаў. Падчас іх 

уніяцкія святары адпраўляюць набажэнствы з 

казаннямі, працэсіямі, нешпарамі (вячэрнямі). 

Вернікаў, асабліва на дзень нараджэння Маці 

Божай, бывае шмат. Касцѐл толькі 

бенедыктаваны, абраза цудадзейнага ў ім не 

было. Аблігацыі, апрача парафіяльных, 

праводзяцца двойчы на тыдзень .У гэты час 

ксяндзом у парафіі з’яўляўся трыццацігадовы 

Людвік Мірскі, які выконваў душпастырскую 

дзейнасць у Мѐрскім касцѐле ўжо восем год. Ён 

вучыўся ў Віленскай духоўнай семінарыі імя 

Св.Ігнація, высвечаны на ксяндза ў 1775 годзе. 

Акрамя Мѐраў, меў фундацыі ў Ляшчылаве, 

якое пасля падзела Рэчы Паспалітай 1772 года 

знаходзілася на тэрыторыі Расійскай імперыі. У 

касцѐле знаходзіўся і вікарый з ордэна св. 

Дамініка, які служыў у Мѐрах ад 1782 года. Яму 

выплачваў 200 злотых у год кляштар Святога 

Юрыя ў Вільні, а таксама трэцяя частка даходаў 

Мѐрскага касцѐла ішла яму на выплату. Не было 

ў гэты час пры касцѐле ніякага брацтва, і ў 

парафіі не было манахаў. Такім чынам, гэты 

дакумент сведчыць, што манастыр у Мѐрах у 

гэты час ужо не дзейнічаў. 

Акрамя касцѐла мы знаходзім тут і 

апісанне плябаніі – будынка, дзе пражываў 

ксѐндз. Плябанія была пабудавана з дрэва ў 1779 

годзе. Страха пакрыта гонтам, сцены 

абшаляваны дошкамі, былі два коміны. Па 

левым боку сеняў дзверы з унутраным замком 

вялі ў пакой з драўлянай падлогай, дзе 

размяшчалася печ з паліванай кафлі з комінам. 

Па правым боку пакоя дзверы вялі да маленькай 

гардэробнай. Другая частка хаты была такога ж 

самага плану. Усяго ў будынку было восем 

дзвярэй сталярскай работы, дванаццаць вокнаў, 

дзве кафельныя печы з жалезнымі заслонкамі. У 

пакоях былі тры новыя маляваныя сталы, а 

таксама чацвѐрты стол, падараваны фундатарам, 

мелася і кніжная шафа. Побач з плябаніяй 

знаходзіўся будынак для прыслугі. У адным яго 

баку знаходзілася кухня і пякарня, а таксама 

пакой для прыслугі. У гэтай частцы будынка 

было чатыры шкляных вакны: два малых і два 

вялікіх. У другой частцы хаты знаходзілася 

варыўня з каморай, пабеленая печ з комінам, 

адно акно вялікае, другое маленькае, абодва 

зашклѐныя. Пры плябаніі знаходзіліся два 

свірны, адзін крыты саломай, а другі дранкай. 

Была і лядоўня, крытая саломай, на версе яе 

свіран, дзе захоўваліся бочкі з гарэлкай і півам. 

Паблізу знаходзіўся бровар – будынак, дзе 

варылі піва, саладоўня – памяшканне, дзе 

прарошчвалі зерне, якое потым малолі і 

выкарыстоўвалі для вырабу піва або гарэлкі; 

побач знаходзілася і лазня. 

Непадалѐку ад плябаніі знаходзіліся 

іншыя гаспадарчыя пабудовы: абора, дзе стаялі 

каровы, стайня – для коней, тры хлявы, ток – 

будынак, дзе складвалі і малацілі збожжа, асець 

– будынак для сушкі збожжа. Абодва будынкі 
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былі пакрыты дранкай, дзве адрыны – саломай. 

За плябаніяй знаходзіўся сад на 150 дрэў, які 

быў пасаджаны ў 1771 г. Ужо давалі плады 60 

яблынь. У плябаніі былі дзве намаляваныя 

кватэры, на адной з іх напісана імя ЕЗУС, на 

другой Марыя. 

Пры касцѐле мелася валока зямлі – 21,36 

гектара, якая была падзелена на тры часткі. Яе 

фундаваў фундатар касцѐла, суддзя земскі 

браслаўскі Святаполк-Мірскі. З аднага боку 

валока межавала з уладаннямі генерала 

Мірскага, чашніка браслаўскага (чашнік – 

пасада ў ВКЛ, у абавязкі якой уваходзіла падчас 

абеду падносіць вялікаму князю віно), з другога 

– з уладаннямі ўдавы падкаморага браслаўскага 

(падкаморы – суддзя па межавых зямельных 

спрэчках паміж шляхтай) пані Беліковічавай, з 

трэцяга боку знаходзілася возера, а з чацвѐртага 

рака Мірыца, дзе першы яз (яз – запруда для 

лоўлі рыбы) належаў ксяндзу. За рэчкай быў 

агарод для патрэб касцѐла і святара. Агарод 

належаў плябаніі, там жыў слесар. Прыслуга 

жыла пры плябаніі, яна даглядала 14 галоў 

буйной рагатай жывѐлы, а яшчэ чатырох коней, 

чатырох коз, трох авечак, 10 свіней. 

З гаспадаркі касцѐл плаціў падымны 

падатак – 6 злотых і 6 грошаў. Субсідыямі 

касцѐл не карыстаўся. 

Другі фундуш Мірскага – фальварак 

Ляшчылава з 30 залежнымі сялянамі. З 1772 г. 

ѐн знаходзіўся за мяжой (у Дрысенскім павеце), 

прыбытак з яго не трапляў для ўтрымання 

Мѐрскага касцѐла, бо расійскае заканадаўства 

забараняла з захопленых тэрыторый вывозіць 

прыбытак. Акрамя таго, духоўным асобам 

перамяшчацца праз мяжу без дазволу 

арцыбіскупа магілѐўскага было нельга. Таму ў 

Ляшчылаве была створана свая парафія і 

пабудаваны касцѐл. Ксѐндз Алойза Мірскі 

спачатку ўтрымліваў дзве парафіі: Мѐрскую і 

Ляшчылаўскую. З 1782 года Мірскі не атрымаў 

дазволу ад губернатара і арцыбіскупа на праезд 

праз дзісенскую заставу і застаўся на плябаніі ў 

Ляшчылаве, фальварак якой прыносіў большы 

прыбытак, чым адна мѐрская валока. Таму пры 

мѐрскім касцѐле было цяжка ўтрымаць школу, 

бальніцу і сам касцѐл. У даследаваным намі 

дакуменце даецца апісанне і самой парафіі. Так, 

Мѐрская парафія межавала з Іказенскай на 

адлегласці адна міля (міля – мера адлегласці 

каля 7,5 км.), ад друйскай – на адлегласці 

паўтары мілі, пагосцкай – на адну мілю, і на 

адну трэць мілі межавала з дзісенскай парафіяй. 

Тэрыторыя Мѐрскай парафіі складалася з двух 

мястэчак, сямі фальваркаў, 26 вѐсак, 37 

засценкаў. Прывядзѐм пералік населеных 

пунктаў з мэтай параўнання іх з сѐнняшнім 

часам, шмат якіх ужо не існуе. Наша мястэчка 

было сумесным уладаннем генерал-ад’ютанта 

Станіслава Мірскага, старасты браслаўскага і 

яго брата, чашніка браслаўскага Паўла Мірскага, 

акрамя таго ім належалі засценкі Марцінаўцы, 

Даўгаполле, Мацюкі, вѐскі Пячонкі і Жучкі. 

Уладаннямі Станіслава Мірскага былі фальваркі 

Дзярыпарты, Загор’е, засценкі Дворышча, 

Ігнацікі, Лажнішча, Латышкі, Асінаўка, 

Арэхаўка, Родзеўшчына, Разумоўшчына, 

Шындукі, Русачкі, а таксама вѐскі: Бесячына, 

Загор’е, Станулева. Да Мѐрскай парафіі 

адносіліся вернікі з уладанняў стражніка 

браслаўскага Мірскага: фальварка Кацілава, 

засценкаў Крукаўка і Бабібор. Да Мѐрскай 

парафіі адносіліся і вернікі з уладанняў 

віленскага ваяводы князя Радзівіла: мястэчка 

Чэрасы, фальваркаў Чэрасы і Селішча, 

засценкаў Лаўкі, Луг, Літоўшчына, Пераслова, 

Карпачова, Латышава, Цілеўцы, Мазалеўшчына, 

Пацеенкі. З уладанняў канцлера Сапегі 

адносіліся да мѐрскай парафіі вѐскі Блажкі, 

Букава, Чурылава, Гервяты, Лавейкаўшчына, 

Орцы, Пацава, Папкі, Рыжыя; засценкі: 

Левантава, Мікульшчына, Шэйлантава, Зубрава, 

Грыбава. (працяг у наступным нумары) 
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