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Міёршчына
—наш край, 
Яе ў музеі 
вывучай! 

У нашых музеях знаходзіцца 
безліч цікавых экспанатаў, з якімі 
раней маглі пазнаёміцца наведнікі 
толькі пры правядзенні экскурсій, 
з артыкулаў у газетах, зборніках, з 
тэлеперадач.   

З мэтай пашырэння ведаў 
аб музеях, а значыць і аб 
гісторыі Міёрскага раёна ў 
рамках выканання ініцыятывы 
“Спадчына Міёрскага краю” 
будзе створана віртуальная 
экскурсія “Рарытэты музейнага 
аб’яднання”. Для яе рэалізацыі 
кіраўнік ініцыятывы Вітаўт 
Ермалёнак пачаў адбіраць 
найбольш знакавыя экспанаты 
музея, рыхтаваць тэкставы 
матэрыял. Для вывучэння, 
агучвання і дэманстрацыі 
рарытэтаў створана 
ініцыятыўная група 
зацікаўленых вучняў 10 – 11 
класаў, якія будуць непасрэдна 
знаёміць з нашымі экспанатамі ў 
віртуальнай прасторы. 

 
 

Панізнік Аляксандра, вучаніца 
10 класа 

Падрыхтоўка віртуальнай экскурсіі 
“Рарытэты музейнага аб’яднання” 
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 Кіраўнік ініціятывы па стварэнні моладзевай 
культурна-гістарычнай пляцоўкі ІТ-лабараторыі “Спадчына 
Міёрскага краю” Вітаўт Ермалёнак разам з сябрамі 

ініцыятыўнай групы і ўсімі зацікаўленымі асобамі распрацавалі анкету з мэтай вызначэння 
сучаснага стану інфармаванасці жыхароў раёна пра гісторыю Міёрскага краю і магчымасці яго 
вывучэння. У нашай газеце змяшчаем яе змест, каб шаноўныя чытачы, якія не пазнаёміліся з ёй у 
інтэрнэце, змаглі таксама адказаць на яе пытанні.  

 Згодна з праектам “Разам для грамады і 
прыроды: узмацненне працэсу развіцця ў Міёрскім 
раёне праз супрацоўніцтва мясцовай улады і 
грамадзянскай супольнасці” пры фінансавай 
падтрымцы Еўрапейскага саюза ў нашым раёне быў 
створаны Грамадскі савет па распрацоўцы і 
рэалізацыі стратэгіі ўстойлівага развіцця. 11 
снежня 2020 года прайшло апошняе (шостае) яго 
паседжанне. Усяго ў ім прымала ўдзел 20 чалавек. У 
сувязі з эпідэміяй каронавірусу паседжанне праходзіла ў выглядзе анлайн-канферэнцыі. На 
паседжанні былі абмеркаваны вынікі працы ў мінулым годзе. Але галоўнай тэмай стала 
выступленне-анлайн нараджэнкі Беларусі Наталлі Нойман з горада Зігэн, якая знаходзіцца ў 
Германіі. Яна распавяла аб самакіраванні нямецкага горада, размеркаванні бюджэтных сродкаў. 

Распрацоўка анкеты 

маглі б зацікавіць? 
Археалогія, радаводы, ваенная гісторыя, 
гісторыя назваў (тапонімы і гідронімы), 
гісторыя населенных пунктаў ,славутыя людзі 
13. Ці жадаеце вы прыняць удзел у вывучэнні і 
даследаванні спадчыны Мёрскага краю? 
Вельмі жадаю, не зусім ,не жадаю 
14. Што вы маглі б рабіць для вывучэння і 
раскруткі гісторыка-культурнага патэнцыяла 
краю? Запісваць гісторыі знакамітых людзей, 
праводзіць экскурсіі па музеям, дапамагаць у 
арганізацыі гэтай працы, весці сайт ці старонку 
ў сацыяльных сетках, адлюстраваць культурна-
гістарычную тэму ў фота, відэа, малюнках, 
удзельнічаць у раскопках, удзельнічаць у паходах, 
працаваць у архіве музея, ліставацца з 
замежнымі партнёрамі (у тым ліку на 
ангельскай мове), займацца рэстаўрацыяй 
экспанатаў 
15. Як вы лічыце, якія формы краязнаўчай працы 
будуць цікавы для моладзі? 
Гурток пры школе, экскурсіі па наваколлі, 
сустрэчы з цікавымі людзьмі, стварэнне 
грамадскай арганізацыі, паездкі ў цікавыя 
аддаленыя мясціны, дыскусійны клуб, група ў 
сацыяльных сетках 
16. Якія сумесныя формы ўземадзеяння моладзі і 
старэйшага пакалення вы прапануеце? Гутаркі, 
вандроўкі, квэсты, навучэнне забытым 
рамёствам, выставы калекцый 
17. Якія элементы (аб’екты, падзеі, людзі) 
гісторыі Міёрскага краю вы лічыце найбольш 
цікавыя? Напішыце  

1. Ваш пол: муж, жан. 
2. Узрост: да 14, 14-18 год, 19-31, 32-60, 
старэй 60 
3. Адукацыя:  
незакончаная сярэдняя, сярэдняя, сярэдняя спе-

цыяльная, вышэйшая 
4. Месца жыхарства  
вёска, горад, замежжа 
5. Цікавасць да гісторыі роднага краю: 
Захапляюся, перыядычна цікаўлюся , не 
цікаўлюсь зусім  
6. Ці жадаеце вы больш ведаць аб гісторыі 
малой радзімы? 
Так, не, не ведаю 
7. Як вы лічыце, ці даступна вам інфармацыя 
па гісторыі і культуры Міёр і Міёрскага 
раёна? 
Так, не, цяжка адказаць 
8. З якіх крыніц атрымліваеце інфармацыю аб 
гісторыі Мёршчыны? 
Інтэрнэт, тэлевізар, радыё, раённая газета, 
кнігі, музеі 
9. Дзе бы вы жадалі атрымаць веды па 
зацікавіўшай тэме? 
У інтэрнэце, на сайце, газетах, бібліятэках, 
кнігах, музеях, на публічных мерапрыемствах 
краязнаўчай тэматыкі 
10. Як часта наведваеце мясцовыя музеі? 
Перыядычна, ад выпадку да выпадку, не 
бываю зусім 
11.Укажыце мэту наведвання музеяў: 
вучоба, навукова-даследчая , вольны час 
12. Якія напрамкі гісторыі роднага краю вас 

Паседжанне Грамадскай рады 
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Наталля пералічыла асноўныя напрамкі супрацоўніцтва, якія могуць быць паміж Міёрскім раёнам 
і яе горадам, а менавіта транспартныя праблемы, аграэкатурызм, арганічнае земляробства, праца з 
моладдзю, культура, экалогія, спорт і інш. Менеджар праекта Алег Сівагракаў выказаў 
меркаванне, што пасля эпідэміі супрацоўніцтва павінна пашырыцца, бо нямецкі бок зацікаўлены ў 
развіцці супрацоўніцтва з малымі беларускімі гарадамі. Яшчэ адным пытаннем паседжання было 
абмеркаванне відэароліка па прасоўванні турыстычнага патэнцыялу Міёрскага раёна. Яго 
прадэманстравала спецыяліст па турызму грамадскага аб’яднання “Ахова птушак Бацькаўшчыны” 
Наталля Саракавік. Да зместу роліка ва ўдзельнікаў паседжання было шмат заўваг, бо ў 
кароткім сюжэце зашмат было звычайных краявідаў, а бракавала брэндавых асаблівасцей нашага 
раёна, напрыклад, балота Ельня з яго журавамі, нашых азёраў. Таму былі выказаны прапановы 
дапрацаваць відэасюжэт з улікам заўваг. На наступны год запланаваны новыя відэаролікі аб 
нашым краі. У анлайн-паседжанні прыняў удзел сябра Грамадскага савета, кіраўнік выканання 
ініцыятывы “Спадчына Міёрскага краю” Вітаўт Ермалёнак. 

 
  
 У этнаграфічным музеі 
адбылася экскурсія для вучняў 
3“В” класа на чале з 
настаўніцай Валянцінай 

Станевіч. Краязнаўца Вітаўт Ермалёнак 
правёў для дзяцей пазнавальную экскурсію па 
панадворку, дзе дзеці пабачылі невядомыя для іх 
прылады працы і рыштунак селяніна. Затым 
школьнікі пазнаёміліся з інтэр’ерам хаты. Вучні 
зацікаўлена разглядалі прадметы быту сваіх 
продкаў. Асабліва іх уразілі рэчы 19 стагоддзя. А 
вось у пакоі хаты сярэдзіны 20 стагоддзя яны 
многія прадметы бачылі ў сваіх прабабуляў у 
вёсцы.          Філіповіч Максім, настаўнік гісторыі 

4 снежня ў Харкаўскім нацыянальным 
універсітэце імя В.Н.Каразіна адбылася 38
-я Міжнародная краязнаўчая канферэнцыя 
маладых вучоных па тэме “Краязнаўства 
і краязнаўцы: вопыт мінулага і сучасныя задачы” (да 120-й гадавіны 
нараджэння прафесара А.Г.Слюсарскага). Канферэнцыя праходзіла ў 
анлайн-фармаце. Па прапанове кандыдата гістарычных навук, дацэнта, 
загадчыка кафедры гісторыі і культуры Віцебскага ўніверсітэта імя 
П.М.Машэрава Анатоля Дулава ў ёй прыняла ўдзел вучаніца 10 класа СШ 
№3 імя Героя Савецкага Саюза Я.А.Томкі Баранава Маргарыта. Яе даклад 
“Старажытныя манеты і скарбы ў музеі СШ №3 г.Міёры” быў уключаны ў 
праграму канферэнцыі і заяўлены на секцыі “Школьная адукацыя і 
пазашкольная дзейнасць вачыма юных краязнаўцаў”.  

Конах Вікторыя, вучаніца 10 класа 

      Напрыканцы 2020 г. 
пад такой назвай пабачыў 

свет біябібліяграфічны даведнік пад аўтарствам прафесійных беларускіх навукоўцаў С.П.Віцязя, 
В.У.Мядзведзевай і Л.У.Дучыц. Ёмістая кніга ў цвёрдай вокладцы налічвае 504 старонкі. 
Яна надрукавана ў выдавецтве “Беларуская навука”, на жаль, невялікім тыражом – усяго 150 
асобнікаў. Гэтая акалічнасць пэўным чынам абмяжоўвае доступ чытачоў да азначанага выдання, 
таму дадзены мной абрыс-замалёўка будзе карысным для пашырэння даступнасці інфармацыі, 
змешчанай у біябібліяграфічным даведніку. Сутнасць слова “біябібліяграфічны” заключаецца ў 
тым, што ў даведніку пададзеныя як біяграфіі даследчыкаў, так і бібліяграфія іх асноўных 
навуковых прац і артыкулаў, а таксама артыкулаў, прысвечаных ім іншымі аўтарамі. Кніга дае 
характарыстыку развіцця айчыннай археалогіі праз прызму біяграфій яе даследчыкаў, у кола якіх 
уваходзяць як спецыялісты-адмыслоўцы ў азначаным накірунку, так і навукоўцы сумежных 
дысцыплін, краязнаўцы і аматары старажытнасцей. У склад даведніка ўвайшло больш за 900 

Канферэнцыя ў Харкаве  

Экскурсія 

  НАВІНЫ КНІГАРНІ 
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персаналіяў, але аўтары заўважаюць, што гэта 
яшчэ няпоўны пералік, а толькі той пласт 
інфармацыі, які вядомы на гэты момант. У 
большасці біяграфічных артыкулаў змешчаны 
фотапартрэты. Акрамя таго, паміж стар. 422 – 
423 маецца спецыяльная ўстаўка з чорна-белымі і 
каляровымі фотаздымкамі з палявых 
даследаванняў і іншых відаў прац археолагаў.  
 Усе біяграфіі складзеныя па схеме 
персанальнага апісання, якую выпрацавалі 
ўласна стваральнікі дадзенага біябібліяграфічнага 
даведніка. Схема вызначае змест апісальных 
адзінак-пунктаў і падпунктаў, крытэрыі падбору 
інфармацыі. Схема персанальнага апісання 
прадстаўлена напрыканцы кнігі [*, с. 487] і 
ўключае ў сябе ў кароткім пераліку такія пункты: 
асабістыя дадзеныя, адукацыю; навуковую або 
прафесійную кваліфікацыю; навуковую ці 
прафесійную дзейнасць; тэматыку навуковых 
даследаванняў, кола навуковых інтарэсаў; 
экспедыцыйную дзейнасць; адметныя вынікі; 
навуковыя публікацыі; дакументальныя 
фотаматэрыялы; навуковыя і графічныя 
матэрыялы. Кніга складаецца з уводзінаў, сямі 
раздзелаў, заключэння, схемы персанальнага 
апісання, імяннога паказальніка, літаратуры і спісу скарачэнняў.  
Пералічым раздзелы: 1. Развіццё беларускай археалогіі ў XVI – ХХІ стст.; 2. Аматары даўніны 
XVI – XVIІІ стст.; 3. Даследчыкі старажытнасцей ХІХ – першай паловы ХХ ст.; 4. Прафесійныя 
археолагі ХХІ ст.; 5. Спецыялісты розных галін навукі ў археалогіі ХХ – ХХІ стст.; 6. Краязнаўцы 
і дапаможны персанал ХХ – ХХІ стст.; 7. Ураджэнцы Беларусі – даследчыкі іншых тэрыторый. 
 Усе раздзелы заснаваныя на глыбокай прапрацоўцы аўтарамі багатай падборкі літаратуры, 
якой налічваецца 161 пазіцыя: энцыклапедычныя выданні, каталогі, бібліяграфічныя даведнікі і 
слоўнікі, матэрыялы зборнікаў, перыядычнага друку і інш. Найбольшы інтарэс дадзенага 
біябібліяграфічнага даведніка для нас маюць дзве акалічнасці: па-першае, мы можам пабачыць 
імёны даследчыкаў, якія займаліся вывучэннем мінуўшчыны Міёршчыны ў розныя стагоддзі і на 
розным якасным узроўні; па-другое, мы можам адсюль узяць імёны тых даследчыкаў, якія 
працуюць у рэчышчы дадзенага праблемнага поля цяпер, імёны нашых сучаснікаў, з кім ёсць усе 
шанцы ўсталяваць цесную сувязь. Аднак адразу трэба адзначыць некаторыя складанасці, што 
паўстаюць на шляху. Калі гаворка ідзе пра аматараў старажытнасцей XVI – XX стст. (раздзелы 2 – 
3), не заўжды да канца дакладна акрэслены рэгіён іх даследаванняў. Часам пазначана Падзвінне, 
Віцебшчына, што ўскладняе лакалізацыю. Гэта, верагодна, звязана з тым, што няма ў наяўнасці 
больш дакладнай інфармацыі. Другая складанасць звязаная з чацвёртым раздзелам, прысвечаным 
працы прафесійных археолагаў ХХ – ХХІ стст. У гэтым раздзеле часам бывае няпроста вылучыць 
канкрэтныя мікрарэгіёны краіны ў даследаваннях спецыялістаў, бо яны часта грунтуюцца на 
высокай ступені абагульнення, на матэрыялах, сабраных са значных абшараў Беларусі (зноў жа, 
Падзвінне як макрарэгіён і падобныя дэфініцыі тэрытарыяльнага абагульнення) у раскрыцці сваіх 
навуковых праблем, што ўскладняе лакалізацыю ў межах нашага мікрарэгіёна – Міёрскага раёна. 
Далей імёны, звязаныя з Міёршчынай, будуць падавацца па раздзелах, адпаведных межам іх 
размяшчэння ў кнізе. Інфармацыя бярэцца не цалкам, а з некаторымі стылёвымі зменамі, што 
звязана з мэтай узяць толькі найбольш цікавае па нашым краі, у лік чаго ўваходзяць і спасылкі на 
арыгінальныя артыкулы, якія можна будзе потым знайсці і прачытаць. Прыемна, што тут ёсць 

біяграфічны артыкул, прысвечаны Ермалёнку Вітольду Антонавічу – кіраўніку 
нашага гісторыка-краязнаўчага гуртка “Арганаўты мінулага” і музейнага аб’яднання ДУА 
“Міёрская СШ №3 імя Героя Савецкага Саюза Ягора Андрэевіча Томкі”. У першым раздзеле 
матэрыял пададзены абагуленым чынам, бо аўтары сістэматызуюць у ім увесь працэс 
фарміравання і развіцця беларускай археалогіі з XVI ст. па ХХІ ст. Таму канкрэтную інфармацыю, 
звязаную з Міёршчынай, адсюль не было як узяць. Другі раздзел, які ўключае ў сябе артыкулы аб 
аматарах даўніны XVI – XVIІІ стст., не мае дакладна акрэсленай сувязі з нашым мікрарэгіёнам. 
Хаця тут згадваецца макрарэгіён Падзвіння, у які ўваходзіць і Міёршчына, але не маем падстаў 
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сцвярджаць канкрэтна аб яе прыналежнасці да працы канкрэтных аматараў. У трэцім раздзеле мы 
знаходзім наступныя імёны: 

Гедэман Отан (Отта) Магнусавіч (1887, мястэчка Васілевічы Рэчыцкага павета Мінскай 
губерні (цяпер г. Васілевічы Рэчыцкага раёна Гомельскай вобласці) – 1937, Вільня) – беларускі 

гісторык, педагог, краязнаўца. Збіраў матэрыялы па гісторыі Браслаўшчыны, Дзісненшчыны, 
даследаваў гісторыю гарадоў Беларусі, вывучаў развіццё гандлю і рамёстваў. Выдаў шэраг кніг па 
гісторыі гарадоў Дзісны, Друі, Глыбокага, Браслава, а таксама Браслаўскага павета, пра асобныя 
мясціны Падзвіння і інш. [*, с. 53]. 

Драздовіч Язэп Нарцызавіч (1888, засценак (цяпер хутар) Пунькі, Глыбоцкі раён Віцебскай 
вобласці – 1954, в. Падсвілле (з 1958 г. Падсвілле г.п.) Глыбоцкага раёна Віцебскай вобласці) – 
беларускі жывапісец, графік, скульптар, фалькларыст, археолаг. Аўтар шматлікіх жывапісных і 

графічных работ на гістарычныя тэмы. Запісваў фальклор і апрацоўваў для слоўнікаў народную 
лексіку Дзісненшчыны і Піншчыны. У канцы 1930-х гг. праводзіў археалагічныя разведкі ў 
Дзісненскім павеце. Паводле яго запісаў выяўлена некалькі дзясяткаў гарадзішчаў, у тым ліку каля 
населеных пунктаў Сквірцы і Язна (Міёрскі раён). Адкрыў некалькі стаянак і селішчаў каменнага і 
бронзавага вякоў, шматкаменных крыжоў, сабраў калекцыю каменных сякер. Рабіў планы і 
замалёўкі гарадзішчаў і замкаў. Вёў археалагічныя дзённікі, аб’яднаныя пад назвай “Дзісенская 
дагістарычная старына”, дзе запісваў паданні і гіпотэзы пра помнікі археалогіі. Старажытныя 
курганы лічыў пахаваннямі язычнікаў. Выявіў некалькі могільнікаў са стараславянскімі надпісамі 
на плітах і рэшткі мураваных падзямелляў. Архіў яго захоўваецца ў аддзеле рэдкіх кніг і рукапісаў 
ЦНБ НАН Беларусі, матэрыялы раскопак – у фондах Нацыянальнага гістарычнага музея Беларусі 

[*, с. 64 – 65]. 
Дубіцкі Іосіф (ХІХ – ХХ стст.) – настаўнік, краязнаўца. У 1930-х гг. працаваў  настаўнікам на 
Дзісненшчыне (цяпер Віцебская вобласць). Дапамагаў А. і У. Галубовічам складаць 

археалагічную карту Дзісненскага рэгіёна. Прымаў удзел у экспедыцыях А. і У.Галубовічаў. 
Выявіў некалькі гарадзішчаў і курганных груп на Дзісненшчыне. Аўтар шэрагу артыкулаў, сярод 
якіх: Ślady osadnictwa prehistorycznego w okolicach jez. Dzisny // Kurjer Wileński. – 1934. – 18 kwiec.; 
Toporkі kamienne cmentarzysko i ołtarz pogański // Kurjer Wileński. – 1934. – 
25 maj [*, с. 66]. 

Пакроўскі Фёдар Васільевіч (1856, в. Падольскае Кастрамской губ., 
Расія – 1903, г.Вльня?) – рускі і беларускі педагог, археолаг, 

захавальнік Віленскага музея старажытнасцей. Праводзіў археалагічныя 
раскопкі на тэрыторыі паўночна-заходняй Беларусі. Склаў археалагічныя 
карты Віленскай, Ковенскай губерні, дзе ўпершыню змешчана апісанне 
помнікаў археалогіі сучаснага Міёрскага раёна. Апісаў фонды Віленскага 
музея старажытнасцей, склаў і выдаў каталогі збораў музея з 
фотаздымкамі. Аўтар шэрагу публікацый і кніг, у тым ліку: 
Археологическая карта Виленской губернии. Вильна. – 1893. 
Археологические экскурсии по Виленской губернии. Вильно 1893. 
Археологическая карта Ковенской губернии. – Вильна., 1899. [*, с. 93]. 

Плятэр (Плятар, Броэль-Плятар) Адам Аўгусцінавіч (15.06.1790г. 
Краслава, Латвія –13.01.1862) археолаг, краязнаўца, калекцыянер. 

Вывучаў археалагічныя помнікі на берагах р. Заходняй Дзвіны, апісаваў 
іх, а таксама старажытную архітэктуру і гістарычныя мясціны. Друкаваўся ў шматлікіх часопісах. 
O starożytnych kamieniach z nadpisami, znajdujących się w rzece Dźwina (od 13 wіeku) koło Połocka і 
Dziesny //Rubon/ – 1842 – t.5 s.37 – 40. 

Церабянёў Пётр Аляксандравіч (ХІХ ст.) – аматар даўніны. Памешчык, маршалак шляхты 
Дзісненскага павета. Даследаваў помнікі старажытнасцей на тэрыторыі Падзвіння. У 1893 – 94 

гг. праводзіў раскопкі курганоў у наваколлі Дзісны. Дзевяць гаршкоў з раскопак каля в. Псуя на 
Дзісненшчыне перадаў у беларускі музей І. Луцкевіча. Член Падрыхтоўчага камітэта ІХ 
Археалагічнага з’езда (Вільня, 1893) [*, с. 129]. 

Шамшур (Шэмшур) М.М. (ХІХ ст.) – аматар даўніны. Даследаваў старажытнасці на 
тэрыторыі Віцебскай губерні. Праводзіў археалагічныя даследаванні на Дзісненшчыне і 
Полаччыне. Вывучаў каменныя магілы каля мястэчка Стары Пагост у нашым раёне. Аўтар 

шэрагу артыкулаў. З іх найбольш цікавы для нас – Белорусскія дрѣвности Дисненскаго уѣзда 
Виленской губерніи Московскія вѣдмости. – 1890. – №10 [*, с. 133]. 
У чацвёртым раздзеле:  
Дучыц Людміла Уладзіміраўна (н. у 1950 г., г. Мінск) – беларускі археолаг, кандыдат 
гістарычных навук (1982). Вывучае этнічную сітуацыю канца І – пачатку ІІ тыс., курганна-
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жальнічныя могільнікі, культавыя камяні, а таксама даследуе археалагічную мікратапаніміку, 
міфалогію ландшафту, старадаўні касцюм. Праводзіла шэраг археалагічных раскопак і разведак, у 
тым ліку раскопкі курганоў ля в. Махіроўка, в. Забор’е, Укля, Чамяры, Чурылава і інш. [*, с. 189 – 
190]. Для нас Людміла Уладзіміраўна найбольш цікавая тым, што падчас раскопак у Міёрскім 
раёне актыўна супрацоўнічала з археолага-краязнаўчым гуртком “Арганаўты мінулага”, уключала 
вучняў, сяброў гуртка, у склад археалагічных экспедыцый, чым давала магчымасць па-
сапраўднаму дакрануцца да “жывой” гісторыі, якая вабіла юнакоў і дзяўчат сваімі таямніцамі і 
адкрыццямі. 

Зайцава Вольга Яўгенаўна (н. у 1957 г., г. Масква) – беларускі археолаг. Вывучае гісторыю 
матэрыяльнай культуры Беларусі XVI – XVIII стст. Праводзіла раскопкі познесярэднявечных 

помнікаў на тэрыторыі гарадоў Дзісны, Друі, Дрысы Віцебскай вобласці. Упершыню праводзіла 
раскопкі на тэрыторыі гарадоў Падзвіння: Дзісна, Верхнядзвінск (Дрыса), Друя. Аўтар шэрагу 
публікацый, у тым ліку дзвюх кніг (у суаўт.): Находки монет 16 – 20 вв. в Дисне и Друе (к истории 
товарно-денежных отношений города и округи). – Минск, 2001. – 62 с. (у суаўт.); Stray coin-finds 
to the 16 – 20 century (on exampleof some Belarus sites). – Belsk-Podlaski, 1998. – 26 s. (у суаўт.); 
Позднефеодальные города Подвинья (Друя, Дисна) в XIV – XVII вв. // Археология и история 
Пскова и Псковской земли. 1988. – Псков, 1989. – с. 32 – 33; Возникновение и ранние этапы 
развития малых городов белорусского Подвинья Друи и Дисны // Первая Гомельская обл. науч. 
конф. По историческому краеведению. – Гомель, 1989. – с. 106 – 108; Поливная посуда второй 
половины 16 – 17 вв. из Друи и Дисны // ГАЗ. – Мінск, 1996. – №10. – с. 133 – 143 [*, с. 195]. 

Клімаў Марат Васільевіч (н. у 1972, г. Чавусы Магілёўскай вобласці) – беларускі археолаг, 
кандыдат гістарычных навук (2005). Распрацоўвае тэматыку, звязаную з праблемай вясковых 

паселішчаў, вывучае сістэму рассялення, генезіс і гістарычную тапаграфію гарадоў Полацкага 
Падзвіння перыяду Сярэднявечча, фартэцыі перыяду Лівонскай вайны. Даследаваў паселішчы 
Сакалова Міёрскага раёна, горад Дзісну [*, с.222]. 

Коц Аляксей Леанідавіч (н. у 1989, г. Наваполацк Віцебскай вобласці) – беларускі археолаг, 
магістр гістарычных навук (2013). Вывучае сярэднявечныя помнікі міжрэчча Дзісны і Ушачы 
на тэрыторыі Віцебшчыны, даследуе сярэднявечны г. Полацк, керамічную вытворчасць г. 

Полацка Х – XVIII стст., займаецца краязнаўчым вывучэннем Полаччыны. Праводзіў 
археалагічныя разведкі на тэрыторыі Міёрскага раёна. Сярод яго артыкулаў згадаем наступны: 
Гарадзішчы міжрэчча Дзісны і Ушачы: гістарычна-параўнальны аналіз // Віцебскія старажытнасці: 
матэрыялы навук. канф. – Мінск, 2010. – с.48-55 [*, с. 224]. 

Краскоўская (Галанава) Яўгенія Георгіеўна (1924, г. Трубчэўск Бранскай вобласці – 2007, г. 
Мінск) – беларускі археолаг. Займалася вывучэннем каменнага, бронзавага і жалезнага вякоў 

на тэрыторыі Беларусі. У 1956 г. праводзіла археалагічныя разведкі па берагах р. Заходняй Дзвіны 
ад г. Полацка да г. Друі, у тым ліку, на Міёршчыне [*, с. 225]. 

Ласкавы Георгій Віктаравіч (1959, г. Мінск – 2012, г. Мінск) – беларускі археолаг. Вывучаў 
ваенную справу Полацкага княства. Удзельнічаў у раскопках гарадзішча каля в. Пруднікі. 

Сярод яго артыкулаў згадаем наступныя: Да гісторыі жывёлагадоўлі і палявання на паселішчах 
Пруднікі (ІІІ – ХІ стст. н.э.) // Весці АН БССР. Серыя грамад. навук. – 1990. – №3. – с. 68 – 74 (у 
суаўт.); Средневековые наконечники стрел лука и арбалета из поселения у д. Прудники // ГАЗ. – 
№4. – с. 217 – 224 (у суаўт.) [*,с. 236]. 

Мітрафанаў Аляксей Рыгоравіч (1912, в. Асташкава Цвярской губерні (цяпер Таржоцкі раён 
Цвярской вобласці Расіі) – 1988, г. Мінск) – беларускі археолаг, кандыдат гістарычных навук 
(1956). Вывучаў помнікі жалезнага веку на тэрыторыі Паўночнай і Цэнтральнай Беларусі. З 

1950-х гг. даследаваў гарадзішчы Міншчыны і Падзвіння (Паддубнікі, Язна і інш.) [*, с. 255 – 256]. 
Семянчук Генадзь Мікалаевіч (н. у 1963, г. Ваўкавыск Гродзенскай вобласці) – беларускі 
археолаг, гісторык, кандыдат гістарычных навук (1993), дацэнт (1998). Даследаваў помнікі ІХ – 
ХІІІ стст. і сацыяльна-палітычныя праблемы гісторыі Полацкай зямлі, сацыяльна-палітычную 

гісторыю Беларусі VI – XVI стст., археалогію сярэднявечнага перыяду, культуру Гродзенскага 
рэгіёна. Праводзіў археалагічныя раскопкі грунтовага могільніка ля в. Казлоўцы Міёрскага раёна 
[*, с. 291 – 292]. 

Сідаровіч Віталь Міхайлавіч (н. у 1973, г. Прыазёрск Джэзказганскай вобласці, Казахстан) – 
беларускі археолаг, нумізмат. Вывучае неаліт Заходняга Палесся, антычную нумізматыку. 
Прымаў удзел у даследаванні селішча Пруднікі Міёрскага раёна [*, с. 293 – 294]. 
Сідаровіч Вольга Міхайлаўна – беларускі археолаг, н.у. 1975, г. Вывучала касцяны інвентар 
помнікаў жалезнага веку Беларусі. Прымала ўдзел у даследаванні гарадзішча і селішча 

Пруднікі [*, с. 294]. 
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Собаль Валянцін Енісеевіч (н. у 1949, г. Паставы Віцебскай вобласці) – беларускі археолаг, 
кандыдат гістарычных навук (1988). Даследуе помнікі архітэктуры археалагічнымі метадамі, 
храналогію культурных пластоў, матэрыяльную культуру гарадоў і замкаў Беларусі XIV – 

XVIII стст. Распрацоўваў ахоўную зону культурнага пласта Дзісны [*, 
с. 297]. 

Цэгак-Галубовіч Алена (1902, г. Івана-Франкоўск, Украіна – 
1979, г. Вроцлаў) – польскі археолаг, кандыдат гістарычных навук 

(1930), дацэнт (1956), прафесар (1968).  
Разам з мужам Уладзімірам вывучала балта-славянскія этнакультурныя 
кантакты, высвятляла этнічную прыналежнасць і храналогію 
раннесярэднявечных пахавальных помнікаў на тэрыторыі Заходняй 
Беларусі. У 1930-я гг. праводзіла раскопкі курганоў на тэрыторыі 
Дзісненшчыны [*, с. 316 – 317]. 

Чараўко Віктар Уладзіміравіч (н. у 1985, г. Полацк Віцебскай 
вобласці) – беларускі археолаг, кандыдат гістарычных навук (2020). 
Даследуе познесярэднявечныя пахаванні на тэрыторыі Беларускага 

Падзвіння. Праводзіў археалагічныя раскопкі на тэрыторыі Міёрскага 
раёна [*, с. 318 – 319]. 

Шадыра Вадзім Іосіфавіч (н. у 1947, г. Пячора Кожвінскага 
раёна (цяпер Пячорскага раёна) Рэспублікі Комі, Расія) – 
беларускі археолаг, кандыдат гістарычных навук (1981), дацэнт 

(2009). Вывучае жалезны век і ранняе Сярэднявечча на тэрыторыі 
Беларускага Падзвіння і Верхняга Падняпроўя. Праводзіў раскопкі 
археалагічнага комплексу Пруднікі, а таксама курганных 
могільнікаў у Міёрскім раёне. Вось некаторыя артыкулы яго 
аўтарства: Да гісторыі жывёлагадоўлі і палявання на паселішчах 
Пруднікі (ІІІ – ХІ стст. н.э.) // Весці АН БССР. Серыя грамад. навук. 
– 1990. – №3. – с. 68 – 74 (у суаўт.); Средневековые материалы из 
городища Прудники // Сярэдневяковыя старажытнасці Беларусі: 
Новыя матэрыялы і даследаванні. – Мінск, 1993. – с. 138 – 146; 
Пруднікі: старажытнае паселішча і вучэбна-археалагічная база // 
Гісторыя Беларусі: новае ў даследаванні і выкладанні: матэрыялы Рэсп. навук.-практ. канф. – 
Мінск, 1999. – с. 92 – 94; Городище и селище Прудники // Lietuvos archeologija. – Vilnius, 2001. – 
№21. – c. 267-274 [*, с. 324 – 325].ф 

Шматава Раіса Віктараўна (1931, г. Полацк Віцебскай вобласці – 2006, г. Мінск) – беларускі 
археолаг. Вывучала старажытнасці на тэрыторыі Беларусі. Прымала ўдзел у археалагічных 

экспедыцыях Інстытута гісторыі АН БССР, у тым ліку ў Паддубніках, Язне [*, с. 326]. 
У пятым раздзеле: 

Бароўскі Ян (1890, г. Пецярбург – 1966) – інжынер, кансерватар помнікаў архітэктуры. 
Вывучаў палац у Лявонпалі [*, с. 343]. 
Ермалёнак Вітольд (Вітаўт) Антонавіч (н. у 1954, в. Жэймяны Браслаўскага раёна Віцебскай 
вобласці) – беларускі гісторык, краязнаўца. У 1976 г. стварыў археолага-краязнаўчы гурток 
“Арганаўты мінулага” пры Міёрскім Доме піянераў і ўвесь час з’яўляецца яго кіраўніком. 

Сябры гуртка ўдзельнічалі ў археалагічных экспедыцыях Інстытута гісторыі НАН Беларусі. Разам 
з гурткоўцамі адкрыў больш за 20 археалагічных помнікаў, у тым ліку грунтовы могільнік каля в. 
Казлоўцы, курганныя групы каля вёсак Снегі, Лявонпаль, Бор-Паляна, гарадзішчы каля вёсак 
Касабукі, Вусаўцы, Гарані, Навалака, Забор’е і шмат іншых у Міёрскім, Браслаўскім, 
Шаркаўшчынскім раёнах Віцебскай вобласці. [*, с. 361]. 

Махнач Аляксей Іванавіч (н. у 1977, г. Мінск) – беларускі гісторык, этнограф, кандыдат 
гістарычных навук (2005). Вывучае гісторыю этналогіі, музейную археалогію, гісторыю 
матэрыяльнай культуры. Прымаў удзел у археалагічных даследаваннях гарадзішча каля в. 

Пруднікі Міёрскага раёна [*, с. 382]. 
Мілюцін Уладзімір Мікалаевіч (н. у 1958, г. Дзмітраў Маскоўскай вобласці – 2016, г. Мінск) 
– беларускі гісторык, нумізмат. Вывучаў нумізматыку, гісторыю грашовага абарачэння на 
тэрыторыі Беларусі. Удзельнічаў у раскопках на паселішчы Пруднікі Міёрскага раёна [*, с. 383 

– 384]. 
Пуцейка (Пацыенка) Таццяна Міхайлаўна (н. у 1968, г. Мінск) – беларускі гісторык. 
Апрацоўвала археалагічныя матэрыялы, выконвала навукова-тэхнічную працу для планавых 

тэм, манаграфій, зборнікаў, артыкулаў археолагаў. Прымала ўдзел у археалагічных раскопках г. 

Галубовіч Уладзімір 

Шадыра В. І. 
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Дзісна Віцебскай вобласці [*, с. 394]. 
У шостым раздзеле: А. Краязнаўцы (падпункт): 

Пякарскі Леанард (ХХ ст.) – беларускі краязнаўца. У 1930-я гг. – інжынер, камісар аховы 
лясоў Дзісненскага павета. Дапамагаў А. і У. Галубовічам складаць археалагічную карту 
рэгіёна [*, с. 442]. 

Б. Лабаранты, мастакі, фатографы (падпункт): 
Рабцэвіч Аляксандр Канстанцінавіч (н. у 1961, г. Мінск) – фатограф. Займаўся 
фотаапрацоўкай археалагічных матэрыялаў. Прымаў удзел у археалагічных даследаваннях у 
Прудніках Міёрскага раёна [*, с. 455]. 
Рагоўскі Дзмітрый Леанідавіч (н. у 1963, г. Мінск) – беларускі гісторык. Вывучае 
старажытнасці Сярэднявечча на тэрыторыі Беларусі. Прымаў удзел у археалагічных раскопках 

і разведках: Дзісна, Пруднікі Міёрскага раёна [*, с. 455]. 
Сіз Уладзімір Сцяпанавіч (н. у 1949, в. Ваганічы 
Гараднянскага раёна Чарнігаўскай вобласці, Украіна) – 
фатограф. У 1972 – 1975 гг. працаваў фатографам у 

Інстытуце гісторыі НАН Беларусі. Займаўся фотафіксацыяй 
археалагічных помнікаў і матэрыялаў археалагічных раскопак. 
Прымаў удзел у археалагічных работах па вывучэнні Дзісны [*, 
с. 456]. – с. 456. 
У сёмым раздзеле па Міёршчыне імёны нашы х землякоў, 
якія б даследавалі тэрыторыі іншых краін, не сустракаюцца. 
Мы ўдзячныя супрацоўнікам Інстытута гісторыі НАН Беларусі 
за магчымасць адкрыць для сябе сляды даследчыкаў і яшчэ 
больш даведацца пра свой край і людзей, што прысвячалі і 
працягваюць прысвячаць яму свой час і шчырую працу. Будзем 
яшчэ больш усцешаныя, калі раптам у 2021 годзе выйдзе з 
друку другі наклад гэтага біябібліяграфічнага даведніка. 
Віцязь, С.П. Даследчыкі археалагічных старажытнасцей 
Беларусі: 
біябібліяграфічны даведнік / С.П. Віцязь, В.У. Мядзведзева, 
Л.У. Дучыц. – Мінск: 
Беларуская навука, 2020. – 504 с., [8] л. іл. 
Ігар Кандратовіч навуковы супрацоўнік Заслаўскага музея-

запаведніка. 

 
Борух Арон (Саснавік) – пісьменнік, журналіст, дзеяч 
культуры Ізраіля 
Нарадзіўся Борух у Новым Пагосце ў сям’і Якава і Голды 
Саснавік у 1915 годзе. Наогул у мястэчку было шмат 
яўрэйскіх сямей з такім прозвішчам. Пасля Першай 
сусветнай вайны адбываўся ўздым сіянісцкага руху, а 
хлопчык змалку паказаваў выдатныя здольнасці ў вывучэнні 
рэлігійных кніг. Таму Боруха бацькі накіроўваюць у Вільню 

вучыцца ў ешыве – вышэйшай рэлігійнай установе, дзе 
рыхтавалі вучоных, настаўнікаў, рабінаў. Далей ён 
удасканальвае свае веды ў бейт-мідрашэ Вільні і Варшавы. З 
гэтага часу Борух – актыўны ўдзельнік нацынальнага руху 
“Сіянісцкая моладзь”. З пачаткам Другой сусветнай вайны 
разам са сваім братам ён уцякае ад фашыстаў у Літву, адтуль у 
1941 годзе праз Далёкі Усход, Японію, Кітай, Ганконг, Індыю, 
Адэн, Егіпет трапляе ў Палестыну.Аб цяжкасцях гэтай дарогі 
ён напісаў у апавяданні “Мой зыход”. Там з 1944 годзе Арон 
пасяляецца ў горадзе Петах-Ціквэ (Брама Надзеі), дзе працуе ў 
сістэме адукацыі і культуры. У 1948 годзе ён быў накіраваны ў 

ВЕЛАПАХОД “СЛАВУТАСЦІ ПАГОСЦКАГА КРАЮ” (працяг, пач. у №8,9,10,11) 

Новаму Пагосту 
пашчасціла стаць 
мястэчкам – калыскай не 
толькі славутых дзеячаў 
нашай краіны, але і 
замежжа. Як мы пісалі 
вышэй, да Другой 
сусветнай вайны тут 
жыло шмат яўрэяў. Да 
гэтай пары ацалелі іх 
цагляныя дамкі. У адным з 
іх нарадзіўся Борух 
Саснавік – выдатная асоба 
ў культуры Ізраіля. Вось 
што распавёў нам Вітаўт 
Антонавіч аб гэтай 
знакамітай для краіны 
Ізраіль постаці. 
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Германію, дзе з’яўляўся каардынатарам адукацыйнай праграмы і рэпарцёрам “Давар”. У 1953 
годзе муніцыпалітэт Петах-Ціквэ прызначыў Боруха Арона кіраўніком мемарыяльнага Дома Яд ла 
Банім, які быў ім створаны для ўшанавання памяці воінаў, якія загінулі за незалежнасць Ізраіля. 
Дзякуючы Боруху Арону ён стаў узорам для іншых мемарыяльных музеяў такога кшталту, якія 
пазней былі створаны па ўсёй краіне. Большую частку свайго жыцця і творчасці ён менавіта і 
прысвяціў ушанаванню і ўвекавечанню памяці загінулых за незалежнасць краіны Ізраіль. У 
мемарыяльным Доме Яд ла Банім нашым земляком былі сабраны шматлікія здымкі, дакументы, 
біяграфіі загінулых за дзяржаўную незалежнсць. З мэтай выхавання патрыятызму Борух, які па 
прыездзе ў Ізраіль узяў сабе прозвішча Арон, напісаў шэраг апавяданняў і кніг на патрыятычную 
тэматыку. Сярод іх “Казкі аднаго дома”, “Вораг урываецца на поўдзень”, “Нарысы аб гераізме 
салдат” і іншыя. Шмат пісаў артыкулаў, якія друкаваліся ў часопісах, зборніках, перыядычным 
друку, у тым ліку і ў дзіцячых газетах. Заслугай Арона было стварэнне музея “Рышанім”, 
прысвечанага заснавальікам горада Петах-Ціквэ Рышонімам. Борух расшукаў іх нашчадкаў, праз 
якіх ім былі сабраны ўнікальныя матэрыялы для музея. Борух Арон распрацаваў змест праграм для 
агульнаадукацйных школ Ізраіля, з’яўляўся сябрам шматлікіх арганізацый ветэранаў, 
Міжнароднай арганізацыі архітэктараў, Асацыяцыі мастакоў і скульптараў Ізраіля. Ён быў 
узнагароджаны Дзяржаўнай прэміяй Ізраіля, пазней А.Боруху было прысвоена званне Ганаровага 
грамадзяніна горада Петах-Ціквэ. Памёр у 2004 годзе. Яго багатыя асабістыя калекцыі дакументаў, 
фотазымкаў, альбомаў перададзены ў дзяржаўны архіў.  
Новы Пагост слаўны і сваімі заслужанымі настаўнікамі, якія прынеслі карысць сваёй радзіме, 
выхавалі шмат вучняў, якія праславілі свой край. 

 
Фелікс Віктаравіч Лаўчыноўскі 

Нарадзіўся Фелікс Віктаравіч на Бігосаўшчыне, (гэта ўдакладненне патрэбна, бо 
была аднайменная вёска на Свальняншчыне) у в. Міснікава сучаснага 
Верхнядзвінскага раёна. Працоўную дзейнасць 
пачаў настаўнікам у 1938 годзе ў Пачаевіцкай 
сямігодцы. Затым служыў у войску. Пасля 
заканчэння курсаў быў намеснікам палітрука 

роты ў Беларускай ваеннай акрузе. Прыняў удзел 
у Вялікай Айчыннай вайне. Пасля дэмабілізацыі з 
1945 года і да канца свайго жыцця займаўся 
педагагічнай дзейнасцю на Міёршчыне. Спачатку 
працуе ў Дзедзінскай сямігодцы настаўнікам 
гісторыі, геаграфіі, потым завучам у гэтай школе. 
З 1953 года і да выхаду на пенсію ў 1979 годзе 
працуе дырэктарам спачатку сямігодкі, а потым 
сярэдняй Новапагосцкай школы. Але нават на 
пенсіі Фелікс Віктаравіч працягвае працаваць у 
школе. За гады сваёй працоўнай дзейнасці ён 
выгадаваў не адно пакаленне вучняў, якія сталі 
знакамітымі асобамі не толькі ў Беларусі, але і 
замежжа. Гэта прафесар, доктар біялагічных 
навук Багуслаў Курыловіч, доктар гуманістыкі 
Уладзімір Скукоўскі, паэт Іван Кунцэвіч і шмат 
іншых. Пры яго кіраўніцтве педагагічны калектыў 
Новапагосцкай сярэдняй школы дабіваўся 
найлепшых вынікаў не толькі ў раёне, але і 
вобласці. Фелікс Віктаравіч вылучаўся 
эрудыцыяй, высокімі прафесійнымі ведамі, 
вялікай грамадскай працай і адказнасцю ў 
выкананні даручанай справы. Таму ён заўсёды 
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карыстаўся заслужаным аўтарытэтам. Яго працоўная дзейнасць адзначана трыма медалямі, 
Граматай Вярхоўнага Савета БССР, а ў 1968 годзе Фелікс Віктаравіч атрымаў званне 
“Заслужаны настаўнік школ БССР”. Памёр у 1993 годзе. 

На жаль, нам не было магчымасці трапіць да яшчэ адной заслужанай настаўніцы з 
Новага Пагоста, якая дабілася высокіх дасягненняў, Фаіны Аляксандраўны Камаровай. Яна 
падчас нашага паходу дрэнна сябе адчувала.  
Фаіна Аляксандраўна Камарова  

Нарадзілася ў 1929 годзе ў вёсцы Дубавое 
Браслаўскага павета (сучасны Шаркаўшчынскі 
раён) у сялянскай сям’і. У 1936 годзе пачала 
вучыцца ў Шаркаўшчынскай школе на польскай 
мове. Змена ўладаў не перашкодзіла таленавітай 
дзяўчынцы крыху пазней –  у 1948 годзе – 

атрымаць сярэднюю адукацыю. Затым яна 
паспяхова закончыла Гродзенскі педінстытут імя 
Я.Купалы і атрымала дыплом настаўніцы 
беларусай мовы і літаратуры, пачала працоўную 
дзейнасць у Друйскай сярэдняй школе, а з 1953 
года і да выхаду на пенсію яе педагагічная 
дзейнасць была звязана з Новапагосцкай СШ. За 
гады сваёй педагагічнай дзейнасці Фаіна 
Аляксандраўна дасягнула выдатных поспехаў як 
настаўніца. Яна ўзначальвала раённую секцыю 
настаўнікаў беларускай мовы і літаратуры, актыўна 
ўдзельнічала ў грамадскім жыцці педагагічнага 
калектыва школы, вёскі, прымала ўдзел у 
мастацкай самадзейнасці, дзялілася сваім багатым 
педагагічным вопытам з калегамі не толькі школы, 
але і раёна, вобласці, рэспублікі. Яе педагагічная 
дзейнасць адзначана значком “Выдатнік 
педагагічнай асветы”, граматамі Вярхоўнага 
Савета і Міністэрства асветы БССР. У 1967 годзе 
Фаіне Аляксандраўне Камаровай прысвоена 
ганаровае званне “Заслужаны настаўнік школ 
БССР”. 
(Працяг у наступным нумары) 

Кліменцьева Арына, Панізнік Аляксандра, Ермалёнак В.А. 

 “Міёрская даўніна”. Газета надрукаваная ў рамках рэалізацыі 
мясцовай ініцыятывы “Моладзевая інтэрактыўная культурна-
гістарычная пляцоўка “Спадчына Міёрскага краю”, рэалізуемай у 
рамках праекта “Разам для грамады і прыроды: узмацненне працэсу 
развіцця ў Міёрскім раёне праз супрацоўніцтва мясцовай улады і 
грамадзянскай супольнасці” пры фінансавай падтрымцы 
Еўрапейскага саюза.  
 Змест выдання з'яўляецца прадметам адказнасці 
супрацоўнікаў ініцыятывы  “Моладзевая інтэрактыўная культурна-
гістарычная пляцоўка “Спадчына Міёрскага краю” і не адлюстроўвае 
пункт гледжання Еўрапейскага саюза. 
 

Над нумарам працавалі: Ермалёнак В А., Кандратовіч І., Бубала 
А. Ф., члены ініцыятыўнай групы 
 
Каб атрымаць рассылку газеты, дасылайце запыт на 
электронную пошту (e-mail): ermaljonak@gmail.com 


