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У НУМАРЫ: 
 

-НАШЫ НАВІНЫ 

 У  чарговы раз дабіўся поспеху  сябра  гуртка  “Арганаўты 
мінулага”  вучань  10 “Б” класа  Кандратовіч  Ігар. На абласной 
алімпіядзе па гісторыі  ён заваяваў дыплом другой ступені, апярэдзіўшы 
нават вучняў з гарадскіх гімназій. Поспеху садзейнічала  не толькі 

грунтоўная  падрыхтоўка, але і захапленне гісторыяй, археалогіяй і краязнаўствам  на працягу 
навучання ў школе, удзел у навуковых канферэнцыях, даследчая  работа. 

 У лютым у раёне праводзілася  асветніцкая акцыя,  прысвечаная Сусветнаму дню  водна–
балотных угоддзяў. У рамках праграмы мерапрыемст ваў было наведванне музеяў нашай  школы. 
Для шматлікіх гасцей праводзіў экскурсіі і даваў тлумачэнні  Ермалёнак Антон Вітольдавіч. Гасцям 
асабліва  спадабаліся ўнікальныя  экспанаты этнаграфічнага аддзела, якія звязаны з  прыродазнаўчай 
дзейнасцю. Уразіла наведвальнікаў і багацце экспазіцыі музея кнігі і друку. 

 Як заўсёды, падчас правядзення вечара сустрэчы з выпускнікамі былыя вучні  з задавальненнем 
наведваюць музеі, успамінаюць  свае знаходкі, перададзеныя  імі падчас вучобы ў школе. Асабліва 
цікава было  вучням 1987 года выпуску. У  складзе выпускнікоў  было шмат  удзельнікаў гуртка 
“Арганаўты мінулага “, многія з іх неаднаразова прымалі ўдзел у вандроўках і раскопках гарадзішча  
Пруднікі. Большасць упершыню   наведала  новы музей  кнігі і друку і пазнаёмілася з яго 
разнастайнымі раздзеламі.        

    Кожны новы нумар вашага асобніка заўжды прыносіць мне вялікую радасць. Чытаю “смакуючы” 

кожны матэрыял, чытаю з адчуваннем таго, што 

ў кожным матэрыяле вялікая праца Вітольда Антонавіча Ермалёнка, 

так і яго гурткоўцаў. Вось дзесьці яны пабывалі, кагосьці сустракалі, 

штосьці цікавае даведаліся, вось новыя дакументы, новыя раскопкі і 

знаходкі. Вось славутыя продкі… 

 Выданне краязнаўчай газеты—цікавая і патрэбная справа. Дзеці 

пазнаюць і паважаюць даўніну, растуць патрыётамі, кахаюць сваю 

старану, сваю краіну, сваю Радзіму. 

 У кожным нумары  займальныя гістарычныя звесткі. Ад ўсяго 

сэрца шкада, што такі малы тыраж вашага выдання. Вялікая боль-

шасць насельніцтва не мае магчымасці пазнаць столькі цікавага. Дай 

Вам Бог, дарагі Вітольд Антонавіч, і вам, дарагія арганаўты 

Міёршчыны, добрага здароўя, новых творчых поспехаў, новых знаходак і цікавых публікацый у 

вашым штомесячніку. 

 Ваш чытач і добразычлівец Міхаіл Балеслававіч Чэркас, Ветэран Вялікай Айчыннай вайны, 

заслужанны настаўнік БССР. В.Слабодка, Браслаўскі  раён. 

 

 Я вельмі люблю чытаць пра гісторыю свайго краю. Яшчэ ў малодшых класах пазнаёміўся  з 

 Як згарэў касцёл ў Дзісне?   Водгукі  Хрэстаматыя ў школьным 
гістарычным курсе  

 Разведка ў Акунева  Турысцка-краязнаўчы маршрут “Дзісенскі пярсцёнак “ 
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газетай “Павет”. У пятым класе я пачаў займацца ў гуртку “Арганаўты 

мінулага”. На  занятках, якія праходзяць  у гістарычным музеі, мне 

падабаецца вывучаць манеты,розныя этнаграфічныя рэчы, знаёміцца з 

цікавымі падзеямі  на Мёршчыне ў мінулым. Так  я і  пазнаёміўся  з 

выданнем  газеты “Мёрская даўніна”. З задавальненнем чытаю кожны 

нумар і з нецярпеннем чакаю выхаду кожнага наступнага. Спадзяюся, калі 

падрасту, то сам буду прымаць удзел  у яе выданні. 

 Грыц Максім, вучань 5 “А” класа. Стараста  гуртка  “Арганаўты 
мінулага “ 1 групы. 
 

 Краязнаўства Віцебшчыны годна прадстаўлена на краязнаўчай карце 

Беларусі. Прыгадаем імёны славутых краязнаўцаў, 

вядомых на ўсю краіну: В. Ермалёнка, А. Куржалава, А. 

Падліпскага, І. Пракаповіча, К. Шыдлоўскага і інш. 

Разам з падзвіжніцкай дзейнасцю аматараў, важную ролю адыгрываюць перыядычныя выданні, на 

старонках якіх бачаць свет працы даследчыкаў, публікуюцца сотні артыкулаў, якія прапагандуюць 

гісторыю роднага краю, выхоўваюць гістарычную свядомасць, нацыянальную самасвядомасць, 

падштурхоўваюць да дзейнасці. Асобна адзначым неперыядычныя краязнаўчыя выданні, якія 

маюць асобную ролю ў краязнаўчым друку. Сярод іншых, якія выдаваліся ў розны час на 

Віцебшчыне прыгадаем: часопіс “Нашы карані” (Пастаўшчына), газеты “Сумежжа” (Пастаўшчына), 

“Павет” (Браслаўшчына), “Краязнаўцы Паазер’я”, “Шыпшына” (Пастаўшчына), 

“Бацькаўшчына” (Германавічы). Аднак, па розных прычынах, гэтыя выданні ці больш не існуюць, 

ці спынілі сваё існаванне на нявызначаны час.  

Добрай навіной выглядае выхад новага бюлетэня гісторыка-культурнага накірунку 

“Мёрская даўніна”, які выдаецца Радай музеяў сярэдняй школы № 3 г. Мёры і гуртком 

“Арганаўты мінулага” дома дзіцячай творчасці г. Мёры. Бюлетэнь пачаў выходзіць з пачатку 2011 

г. Штомесяц выходзіць новы нумар. У летнія месяцы, а таксама з прычыны недахопу сродкаў, 

некаторыя нумары выходзяць здвоеныя. Ужо выдадзена 12 нумароў. Друкуецца бюлетэнь на 

капіравальнай тэхніцы накладам ў 100 асобнікаў. Выдаецца на ахвяраванні. 

 Тэматыка артыкулаў мае дачыненне да гісторыі і культуры Мёршчыны: археалогія, славутыя 

землякі, помнікі даўніны, гісторыя населеных месцаў, храналогія падзей школы, дзейнасць гуртка 

“Арганаўты мінулага”, культурныя падзеі рэгіёну і краіны, агляд выданняў, якія маюць дачыненне 

да Мёршчыны, ці ў якіх маюцца згадкі пра рэгіён. Выданне мае традыцыйныя рубрыкі: “Нашы 

навіны”, “Ад рэдакцыі”, “Юбілейныя даты”, “Пошукавыя сезоны гуртка “Арганаўты мінулага” і 

інш.  

 Аўтарам можа стаць любы жадаючы. Але большасць артыкулаў належыць выдаўцу газеты, 

кіраўніку музея, слыннаму краязнаўцу – В.А. Ермалёнку. Афармленне, падрыхтоўка да друку 

ляжыць на плячах яго сына – А.В. Ермалёнка, які працуе настаўнікам гісторыі, і сяброў гуртка, 

у першую чаргу І. Кандратовіча. Артыкулы, якія змяшчаюцца ў бюлетэні, з’яўляюцца каштоўнай 

крыніцай па гісторыі рэгіёна. Тут можна знайсці інфармацыю, якую цяжка адшукаць у бібліятэках 

нашай краіны і замежжа. За кожным артыкулам, як правіла праца, якая заняла некалькі гадоў, а то і 

дзесяцігоддзяў. Заснавана яна на працы ў архівах, з малавядомымі і замежнымі выданнямі, 

апытаннях мясцовых жыхароў. 

 “Мёрская даўніна” і дзейнасць гуртка “Арганаўты мінулага” пад кіраўніцтвам В.А. Ермалёнка 
працягвае традыцыі краязнаўцаў рэгіёну, закладзеныя ў кан. ХІХ – пач. ХХ ст. М.П. Авенарыўсам, 
Ф.В. Пакроўскім, А. Гэдэманам, М. Пецюкевічам, Я. Булгакам, П. Сергіевічам. У выданні 

Мёрская даўніна” новае 

перыядычнае краязнаўчае 

выданне Віцебшчыны 
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занатоўваецца летапіс гісторыка-культурнага жыцця рэгіёну, найбольш важныя падзеі, якія не 
адлюстроўваюцца ў хроніцы рэспубліканскіх ці мясцовых перыядычных выданняў, а таму 
сыходзяць з памяці людзей.  Матэрыялы, якія друкуюцца ў выданні, маюць надзвычайна важны 
характар для выхавання гістарычнай памяці і гістарычнай 
свядомасці насельніцтва Мёрскага раёну, асабліва моладзі. 
Адзначым таксама, што пасля спынення выдання рэгіянальнага 
бюлетэня “Павет”, які выдаваўся Браслаўскім раённым 
аб’яднаннем, “Мёрская даўніна” з’яўляецца практычна адзіным 
перыядычным недзяржаўным друкаваным органам, які 
адлюстроўвае падзеі гістарычнага і культурнага жыцця 
Мёршчыны і сумежных раёнаў. М. В. Півавар, кандыдат 
гістарычных навук 

  

Як згарэў касцёл ў Дзісне? 

  З вялікай цікавасцю прачытаў у “Мёрскай даўніне” пра пажар у Дзісненскім касцёле. Мой сын 

Півавар М. 

             Рупліўцы музея  

 З  16 раздзелаў музея кнігі і друку найбольш 
хутка  папаўняецца  знаходкамі  раздзел паштоўкі. У 
апошні час  найбольшую   іх  колькасць падаравалі   
вучаніца  7”А” класа  Івашкевіч  Вікторыя  і вучаніца  6 
“В” класа  Міклушонак  Кацярына.  Тэматыка  
паступіўшых  знаходак разнастайная. Пераважаюць 
віншавальныя  паштоўкі  “З новым годам “, “Са святам  
8-е сакавіка”, “З Днём Нараджэння “, але  амаль  няма  
паштовак - віншаванняў  са святамі  Божага 
Нараджэння, Вялікадня. І гэта зразумела. Большасць 
паштовак  адносіцца да перыяду 60-70-гадоў , а ў тыя 
часы  была савецкая краіна, дзе панаваў  атэізм. Таму 
падобныя віншаванні  дзяржава не падтрымлівала і 
паштоўкі падобнага зместу ў дзяржаўных друкарнях  не 
друкаваліся. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Івашкевіч  Вікторыя   Міклушонак  Каця   

             Рупліўцы музея  

 У нашых музеях захоўваюцца цікавыя макеты і 
муляжы: гарадзішча   жалезнага  века з дрэва і гліны, 
кальчугі   полацкага воіна  з жалезных  кольцаў, 
праваслаўнага храма з запалак, замкаў з кардона і г.д. 
Зараз  цікавы падарунак зрабіў  Рынкевіч Саша. Ён 
зрабіў  з  пластыліну макет касцёла памерамі 50 на 50 
см. Унутры храма зроблена падсветка. Шмат працы, 
умельства, настойлівасці, кемлівасці, карпатлівасці  і 
часу  спатрэбілася  юнаку,  каб стварыць  сапраўдны 
шэдэўр. Асабліва цікава  змайстравана падсветка, што  

яшчэ больш надае  храму  
маляўнічасць. Саша сапраўды 
з’яўляецца творчай натурай, 
захапляецца  творчасцю, 
добра малюе, займаецца  
калекцыяніраваннем, 
музыкай. Пажадаем  яму 
творчых поспехаў і здароўя.    
 

 

 

 

 Віншаванне Міколы Паўловіча, краязнаўцы з 
г. Даугапілса. Ён даслаў паштоўку з малюнкам 
крэпасці Куштэйн у Аўстрыі, дзе знаходзіўся ў 
вязніцы (1835-1840 гг.) наш знакаміты паўстанец і 
скульптар Г. Дмахоўскі. 

Рынкевіч Саша.  
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 Сяргей, яшчэ будучы 

студэнтам, браў інтэрв’ю 

ў дзісненскага старажыхара Фурса Яўгена 

Мікалаевіча, які  да вайны і пасля яе 

працаваў у раённых органах улады і 

з’яўляецца сведкай гэтых падзей. На жаль, 

яго няма ў жывых. Страчана магчымасць 

даведацца болей пра Дзісну. 

 Дык вось, па словах Яўгена 

Мікалаевіча, у першыя дні вайны, калі 

немцы падыходзілі да Дзісны, дзесьці ў 

канцы чэрвеня 1941г., альбо ў пачатку ліпеня, нямецкі бамбардзіроўшчык, без прыкрыцця 

знішчальнікаў, спакойна, быццам на тактычных вучэннях, вельмі дакладна скідаў бомбы на 

важнейшыя аб’екты горада. Нашых знішчальнікаў не было, іх яшчэ ў першыя дні вайны ў 

пераважнай большасці знішчылі  на аэрадромах.   

Адна з бомбаў папала на дах касцёла, прабіла сталяванне і ўзарвалася ўнутры касцёла, 

выклікаўшы пажар, які   не было каму тушыць. Людзям і дзяржслужбам было не да гэтага. 

Патрэбна было праводзіць эвакуацыю каштоўнасцей і дакументаў. У гэты час дзесьці ля Дзісны, ці 

ў Верхнедзвінскім раёне прапаў дзісенскі райваенкам у званні капітана. Гады 3-4 таму назад яго сын 

з г. Белгарада  упарта імкнуўся знайсці бацьку, аднак беспаспяхова. Многія цікавейшыя факты 

страчаны назаўсёды. Дарэчы, няма дакладнай карціны, як была вызвалена Дзісна  і хто яе 

сапраўдны вызваліцель. На гэтую тэму можна казаць многа і доўга, аднак беспадстаўна.    

 Ф.Шымуковіч, краязнаўца, г.Дзісна.  (Пераклад з рускай  мовы А.В.Ермлёнка)  

     Хрэстаматыя ў школьным гістарычным курсе: роля і тэхналогія 

адпрацоўкі тэксту 

 
Л. Б. Трыгорлава (Полацк) 

 

 Вывучэнне гісторыі ў школьным курсе гісторыі, асабліва 
на старэйшай ступені адукацыі, цесна звязана з выкарыстаннем 
дакументальнага матэрыялу. А рост цікавасці вучняў да 
шматвяковага шляху, пройдзенаму беларускім народам за сваю 
гісторыю, адчуваецца сёння асабліва востра. Сапраўды, 
азнаямленне вучняў непасрэдна з пісьмовымі крыніцамі 
дапамагае ім як бы прыадкрыць дзверы ў мінулае, разгледзіць 
з’явы ў першародным выглядзе, адчуць пульс гістарычнага 
працэсу. Таму выкладанне гісторыі павінна абапірацца на 
факты, якія ўтрымліваюцца ў дакументах. Выключную ролю ў 
гэтым працэсе адыграюць хрэстаматыі па гісторыі Беларусі 
(для 10 класа пад рэдакцыяй А. А. Кавалені, 2009 г.; для 11 
класа – складальнікі В. М. Фамін, С. В. Паноў, Т. Ф. Ходзіна, 

2009 г.). Галоўная мэта хрэстаматый – спрыяць больш глыбокаму і ўсебаковаму вывучэнню 
актуальных праблем беларускай гісторыі, паказаць рэальнае развіццё гістарычнага працэсу ва ўсёй 
яго супярэчнасці. 

 Падбор дакументаў адпавядае праграме па гісторыі Беларусі, размеркаваны ў адпаведнасці з 

яе перыядызацыяй. Хрэстаматыя ўтрымлівае пісьмовыя крыніцы як афіцыйнага характару, так і 

неафіцыйнага. Сярод іх выдзяляюцца дакументы розных відаў. З афіцыйных матэрыялаў гэта: 

заканадаўчыя акты (Устаўная грамата да народаў Беларусі. 9 сакавіка 1918 г.; Канстытуцыя ССРБ, 

1919 г.), справаздаўчыя дакументы (Нацыянальная справаздача аб чалавечым развіцці, 1996 г.; 

Пратакол пасяджэння кіраўнікоў дэлегацый Аб’яднаных Нацый па пытанні аб запрашэнні БССР і 

РЭЗАНАНС 

Касцёл у Дзiсне ў канцы 20 ст. 
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УССР у лік членаў – заснавальніц ААН), дыпламатычныя і ваенныя дагаворы (Мірны дагавор 

паміж Расіяй і Украінай, з аднаго боку, і Польшчай – з другога. 18 сакавіка 1921 г.; Дагавор аб 

стварэнні Саюзнай дзяржавы Беларусі і Расіі, 1999 г.); статыстычна-эканамічныя матэрыялы 

(Звесткі арганізацыйна-інструктарскага аддзела ЦК КП(б) Б, 1933 г.). З неафіцыйных – успаміны 

(С. В. Прытыцкага), асабістыя лісты (Пісьмы беларусаў-эмігрантаў пасля наведвання імі Радзімы, 

1967 г.) і інш. Аднак у хрэстаматыі недастаткова матэрыялаў, якія павінны адлюстроўваць 

грамадска-палітычныя працэсы ў Беларусі ў 20-30-х гг. XX ст., што заклікана паказаць складанасць 

і драматызм лёсу сотняў тысяч беларусаў і прадстаўнікоў іншых нацыянальнасцей у час 

станаўлення савецкага таталітарызму.  

 Дакументы, якія ўтрымліваюцца ў хрэстаматыі, узяты з розных выданняў. Большасць з іх 

надрукавана на мове арыгінала.  

У хрэстаматыі для 10 класа ў канцы кожнага раздзела змешчаны пытанні і заданні да 

дакументаў, якія арыентаваны на фарміраванне ў вучняў уменняў параўноўваць, суадносіць з’явы і 

падзеі, вызначаць прычынна-выніковыя сувязі, даваць асабістую характарыстыку гістарычным 

дзеячам, рабіць неабходныя вывады. Сярод дакументаў утрымліваюцца як вядомыя, так і 

невядомыя, упершыню вынесеныя на свет з архіва. 

 У хрэстаматыі для вучняў 11 класа амаль для кожнага з дакументаў даецца невялічкая 

прадмова, што дазваляе ўявіць cутнасць гістарычных падзей, з’яў, працэсаў, якія адлюстраваны ў 

крыніцы, а таксама кароткія даведкі аб аўтарах дакумента ці асобах, згаданых у крыніцах. У 

хрэстаматыі да дакументаў складзены пытанні і заданні, якія накіраваны на асэнсаванае аднаўленне 

іх зместу ў рэчышчы вывучаемых падзей.  

У хрэстаматыях змешчаны спісы вучэбнай і навуковай літаратуры, а таксама электронныя 

рэсурсы, якія утрымліваюць дакументальныя матэрыялы па гісторыі Беларусі другой паловы 1940-х 

гг.-пачатку XXI ст. Адны дакументы прыводзяцца поўнасцю, другія - часткова. І гэта невыпадкова. 

Усялякі тэкст можа быць асэнсаваны толькі ў тым выпадку, калі навучэнцы валодаюць пэўнай 

культурай працы з ім. Культура працы з тэкстам – гэта фундамент, на якім будуюцца іншыя 

канструкцыі, напрыклад, інфармацыйная культура асобы. Але тут і ўзнікае некалькі праблем: 

 Вучні толькі знаходзяцца на стадыі фарміравання культуры працы з тэкстам. 

 Шматлікасць крыніц па стылю выкладання, характары падачы матэрыялу, складанасці 

тэрміналагічнага апарату і розны ўзровень развіцця лагічнага мыслення ў навучэнцаў. 

 Розны ўзровень развіцця ў вучняў навыкаў самастойнай працы з гістарычнай крыніцай. 

 Недастатковая ўпарадкаванасць дзейнасці чытальнікаў. 

 Праблемы практычнага выкарыстання атрыманых ведаў. 

 Занепакоенасць сёння выклікаюць і недахопы традыцыйнага чытання: 

 Артыкуляцыя (унутранае прагаворванне тэксту); зніжаецца хуткасць чытання, прычым істотна. 

 Адсутнасць развітага перыферычнага зроку (здольнасць толькі некаторых вучняў ахапіць 

поглядам 2 словы ў тэксце). 

 Рэгрэс у чытанні (зніжэнне ўзроўню чытання). 

 Нізкая сэнсавая здагадка. 

 Цяжкасці з засваеннем правіл чытання. 

Вызначыўшыся з праблемамі, якія ўзнікаюць пры працы з дакументам, выкладчык выбірае 

найбольш эфектыўны метад засваення зместу пісьмовых крыніц. Існуе 3 такія метады. 

 1. Метад паслядоўна-тэкстуальнага вывучэння крыніц, заснаваны на правілах 

(алгарытмах) чытання. 
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               Метад 

паслядоўна
-

тэкстуальнага вывучэння крыніц мэтазгодна выкарыстоўваць 
пры вывучэнні дакументаў па тэмах “Абвяшчэнне і стварэнне 

беларускай дзяржаўнасці”, “Заходняя Беларусь пад уладай 
Польшчы”, “Уз’яднанне Заходняй Беларусі з БССР”. 

 2. Метад лагічных заданняў. Лагічнае 
заданне – гэта сукупнасць метадычных сродкаў, якія 
арыентуюць вучняў на разумовыя дзеянні ў выніку 
чаго на базе існуючых ведаў утвараюцца новыя 
веды, думкі, адбываецца іх кіруемае прырастанне 
на прадуктыўна-пазнавальнай аснове. Лагічныя 
заданні ўключаюць у сябе 3 групы сродкаў: 1) 

пытанні і заданні на вызначэнне прычын, часу, умоў стварэння крыніцы, а таксама асноўнай 
тэрміналогіі; 2) пытанні і заданні, якія арыентуюць навучэнцаў на пошук патрэбнага матэрыялу і 
яго глыбокае засваенне; 3) абагульненне і практычныя заданні, якія патрабуюць сінтэзу матэрыялу і 
суадносін ідэй і палажэнняў крыніцы з рэчаіснасцю. 

Метад лагічных заданняў працуе пры знаёмстве з дакументамі па тэмах “Правядзенне 
індустрыялізацыі ў БССР”, “Калектывізацыя сельскай гаспадаркі ў БССР”, “БССР у першае 
пасляваеннае дзесяцігоддзе”. 

 3. Метад паэтапнага вывучэння крыніц. Гэты метад заснаваны на самастойным 
знаёмстве навучэнцаў з дакументамі шляхам трохэтапнага алгарытму дзеянняў (падрыхтоўчай 
работы, засваення зместу крыніцы, выкананне абагульняючых і практычных заданняў). Такім 
метадам можна адпрацоўваць тэксты па тэмах “Адукацыя і навука БССР ў канцы 1920-1930-х гг.”, 
“Развіццё літаратуры і мастацтва БССР ў канцы 1920-1930-х гг.”, “Станаўленне дзяржаўнага 
суверэнітэту Рэспублікі Беларусь”, “Грамадска-палітычнае жыццё ў другой палове 1990-х гг.- 
пачатку XXI ст.”. Пры выкарыстанні метаду паэтапнага вывучэння крыніц у абавязковым парадку 
навучэнцамі вядзецца канспект крыніцы.  

Такім чынам, даследаванне пісьмовых гістарычных крыніц на ўроках гісторыі спрыяе 
фарміраванню ў вучняў пэўнага светапогляду, дапамагае самастойна ім асэнсоўваць матэрыял і 
рабіць неабходныя, больш пераканаўчыя, вывады, а не «навязвае» агульнапрынятыя гістарычныя 
стандарты.  

Літаратура 
Источниковедение. Теоретические и методические проблемы. - М., 1969. 
Источниковедение: Теория. История. Метод. Источники российской истории: Учебное посо-

бие / И.Н. Данилевский, В. В., Кабанов, О. М. Медушевская, М. Ф. Румянцева. - М., 1998.  

Назва крыніцы 

Аўтар 

Выдавецкія дадзеныя 

Асноўны змест 

Фактаграфічныя дадзеныя 

Навізна матэрыялу, яго спрэчнасць 

Магчымасць практычнага выкарыстання 
вывучаемага матэрыялу 

Вызначэнне ключавых слоў у кавалках тэксту 

Складванне з ключавых слоў асэнсаваных сказаў 

Вызначэнне асноўнага сэнсу кавалка тэксту 

Алгарытмы чытання 

Інтэгральны-пэўная паслядоўнасць 
прыёмаў і разумовых дзеянняў 

аб’яднаўчага характару пры чытанні і 
адпрацоўцы гістарычнага тэксту з 
мэтай павышэння эфектыўнасці і 

якасці яго засваення 

Дыферынцаваны- пэўная паслядоўнасць 
прыёмаў і разумовых дзеянняў 

раз’яднаўчага характару пры чытанні і 
адпрацоўцы гістарычнага тэксту з мэтай 

павышэння эфектыўнасці і якасці яго 
засваення і канспектавання 
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Пошукавая дзейнасць гуртка 

“Арганаўты мінулага“ ў 2011 

годзе. 

     Разведка ў Акунева. 

 Наступная наша разведка была  да  Акунёва – 

самай  бліжэйшай вёскі ад Новага Двара. У 

пачатку 20 стагоддзя тут быў засценак 

шляхціча  Руткоўскага,  колькасць 

насельніцтва—34 мужчыны, 27 жанчын. Зараз 

у вёсцы пражываюць некалькі чалавек. Мы 

сустрэліся з дырэктарам  Паташнянскай  

базавай школы-сада  гісторыкам  Астукевічам 

Антонам Баляслававічам і яго маці—

Астукевіч  Верай Антонаўнай, 1934 года 

нараджэння. У іх сям’і захоўваецца цікавы 

план зямельнага надзела з 1922 года.  Надпісы 

на ім сведчаць, што Астукевічы ў 1922 годзе  

купілі 35 гектараў зямлі  Раевіча з Новага 

Двара. Прыгожыя мясціны ля  Акунева  здаўна 

былі заселены, аб чым сведчылі знаходкі  

крамнёвых прылад працы ў ваколіцах былой 

вёскі,  знойдзеныя намі  яшчэ некалькі  

дзесяцігоддзяў назад. Пад час цяперашняй 

вандроўкі мы знайшлі толькі сярэднявечную 

кераміку. 

  Ужо надвячоркам  мы пачалі вывучаць 

вёску Новы Двор, дзе пражываюць зараз дзве 

сям’і. Стагоддзе таму назад тут  было 60 

жыхароў. Фальварак належаў спачатку  

Руткоўскім, потым Раевічам. Вядома, што 

яны актыўна ўдзельнічалі ў антыбальшавіцкім 

паўстанні 1919  года на Мёршчыне, потым   

ваявалі ў савецка-польскай вайне. За што і 

паплаціўся стары Раевіч. У 1939 годзе  90-

гадовага нямоглага   ўладальніка  Новага—

Двара  вывезлі    органы НКУС у Беразвечча, 

дзе і закатавалі да смерці.  Яго сын быў 

ваенным, некалькі год таму назад наведваў 

сваё радавое гняздо. Зараз  у іх хаце   жыве 

Рэут Іосіф Пятровіч,  1942 года нараджэння 

і яго жонка  Рэут (Каськевіч ) Аліна 

Браніславаўна   1949 года нараджэння.  

  Аб сям’і Рэутаў мы даведаліся з вандроўкі 

ў вёску  Стрэтава. Зараз нам было цікава 

даведацца аб радаводу  Каськевіч  Аліны  

Браніславаўна. Тут ізноў нам на дапамогу 

прыйшла  настаўніца нашай школы—яе дачка  

Астапковіч  Алена Іосіфаўна, яна   склала 

грунтоўны радавод сваёй сям’і. Род  

Каськевічаў здаўна жыў у вёсцы Чурылава. 

Вядома, што прапрадзед Каськевіч Пётр 

нарадзіўся  ў 1855 годзе. У яго быў сын  

Каськевіч Іосіф (1890-1941), які быў жанаты  

на Барок Міхаліне Андрэеўне. У іх сям’і было 

пяць дзяцей—  тры  сыны: Юзэф, Браніслаў, 

Антось і дзве дачкі: Разалія і Людвіка. 

Старэйшы сын  Юзэф  і быў  прадзедам  

Алены  Іосіфаўны па  “кудзелі”.  У  Юзэфа і 

Міхаліны было шмат дзяцей, а зямлі было 

мала. 

Сябры гуртка з Астукевіч В. А. 

Маршруты разведак на карце 1931 г. 
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   Старэйшы іх сын Браніслаў (1910-1990)  

скончыў толькі  

два класы  

польскай школы 

і,  як старэйшы  

ў сям’і, павінен  

быў дапамагаць 

бацькам. 

Праходзіў 

тэрміновую 

службу ў войску 

Польскім, а  

таму ў 1944 

годзе ваяваў 

супраць 

фашыстаў у складзе другой польскай арміі 8- 

дывізіі. Быў  артылерыстам. Са сваёй гарматай 

“саракапяткай“, якую салдаты  жартам 

называлі   “Прощай  Родина“,  прымаў удзел у 

фарсіраванні рэк  Одэр і Нісы, вызваленні 

гарадоў Ротэнбурга, Ніскі, Оберліхта, 

Камніска. Узнагароджаны  медалямі і падзякай 

Вярхоўнага галоўнакамандуючага  Сталіна. На 

вайне Браніславу было ўжо 34 гады і таму 

большасць маладых салдат называлі яго па-
польску “ойцец “-  

бацька. Калі 

Браніслаў адыходзіў 

на вайну, маці 

Міхаліна надзела яму 

на шыю крыжык, з 

якім ён прайшоў  

вайну і які  ратаваў 

яго ад вернай смерці. 

Так, аднойчы перад 

боем,  сядзелі ў 

акопах і малады баец  

злева на  імгненне 

выглянуў з акопа і  

куля нямецкага снайпера  трапіла ў галаву. 

Загінуў і яго сябра, каторы быў ад яго справа. 

Сам жа  Браніслаў быў толькі лёгка паранены. 

Пасля вайны  Браніславу Іосіфавічу была  

магчымасць, як і усім салдатам  польскага 

войска,  выехаць на пастаяннае месца  

жыхарства ў Польшчу, але ён вярнуўся 

дахаты, дзе чакала яго жонка з сыночкам 

Збігневам. А вось два яго браты Баляслаў і  

Лявон,  якія таксама ваявалі, пасля вайны   

засталіся ў Польшчы. Яшчэ  адзін брат 

Станіслаў ваяваў і 

прапаў без вестак. 

Да гэтай  пары  

невядома, дзе ён 

быў пахаваны.  

 Цікавы лёс і  

жонкі Браніслава 

Надзеі 

Каськевіч 

(Сівой). Яна 

нарадзілася ў 

Рызе  ў 1911 

годзе. Яе бацька 

Мефодзій 

працаваў на 

заводзе. Акрамя 

Надзі, ў сям’і 

было яшчэ двое 

дзяцей: сын 

Мікалай 1913 

года нараджэння і дачка Марыя 1909 г. Бацька  

ваяваў  на першай сусветнай вайне, вярнуўся з 

шматлікімі раненнямі і неўзабаве памёр. Маці, 

застаўшыся адна з трыма малымі дзяцьмі, 

вымушана  была шмат працаваць. Хутка, не 

вытрымаўшы знясільваючай працы, памерла. 

Дзецям-сіроткам было тады  каля 10 год. Іх 

забралі сваякі з вёскі Крукі, у якіх саміх былі 

дзеці.  

Таму Мікалая, як малодшага, заставілі  ў сям’і, 

а  Надзю і Марыю, як старэйшых, адправілі на 

заробкі да багатых. Якую толькі працу не 

прыходзілася выконваць дзяўчынкам! І кароў 

пасвілі і даілі, і касілі, няньчылі дзяцей, 

прыбіралі ў доме, мылі бялізну ў чужых 

людзей. За працу плацілі  ежай, старым 

адзеннем. Надзя трапіла ў Новы Двор, дзе была 

прыслугай у  паноў Раевічаў і Міцкевічаў. 

Прыходзілася часам не даядаць, не дасыпаць, 

рана ўставаць і позна лажыцца. Некаму было 

шкадаваць сіротку. Але Надзя навучылася 

рабіць усякую работу:   шыць, вязаць, добра 

Каськевіч Надзея (справа) 

Сівы Мікалай 

Сям’я Каськевічаў перад вайной 

Каськевіч Браніслаў 
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рыхтаваць ежу. Нават навучылася рабіць па 

заказу паноў марожанае. У паноў была 

лядоўня, дзе лёд захоўваўся  нават летам. 

Браніславу спадабалася маладая старанная 

дзяўчына, яны пажаніліся. Сын Збігнеў 

нарадзіўся да вайны  ў 1938 годзе, а дачка 

Аліна  ў 1940 годзе. Пасля вайны яны 

ўступілі  ў калгас, дзе і працавалі  да пенсіі, 

спачатку амаль бясплатна, але па-сялянску  

шчыра.  Па-іншаму не маглі. Дома трымалі 

гаспадарку. Надзею Мяфодзьеўну часта 

запрашалі на розныя святы, вяселлі, таму што  

ўмела цудоўна рыхтаваць стравы. Памерла  яна 

ў 1986 годзе. Яе муж вельмі сумаваў і памёр 

праз чатыры гады.    В. А. Ермалёнак  

 

Турысцка-краязнаўчы маршрут 

“Дзісенскі пярсцёнак “ (працяг) 

                          ГЕРМАНАВІЧЫ 

Не гледзячы на тое, што дарога  да Германавіч  

гравійная, яна  дастаткова  роўная, бо нядаўна 

была грэйдзіравана. Мы лёгка, амаль нідзе не 

прыпыняючыся, прамчаліся па  ёй. Мястэчка  

Германавічы здалёк сустракае велічным сілуэтам  

касцёла  Пераймення  Пана. 

У некаторых манаграфіях, якія датычаць 

каталіцкіх святыняў на Беларусі, касцёл у 

Германавічах згадваецца пад тытулам 

Звеставання Найсвяцейшай Панны Марыі. 

Аднак, у касцёльным архіве прыводзіцца тытул 

Перамянення Пана 

 

Першы мураваны касцёл пад тытулам 

Перамянення Пана ў Германавічах быў 

пабудаваны ў 1787 г. у стылі позняга барока. 

Гэты помнік архітэктуры «віленскага барока» 

з’яўляецца  фундацыяй Ігнацыя Зрыні-

Шырына, пра што згадваюць гістарычныя 

хронікі. Касцёл мураваны, сярэдніх памераў, 

меў тры крыжы і 

мезанін, на якім 

значылася імя 

Панны Марыі на 

фоне промняў з 

металу. Унутры 

мясціліся тры 

галоўныя алтары 

і некалькі 

бочных, 

некалькі 

канфесіяналаў, а 

таксама арганы. 

 На працягу доўгага часу святыня не была 

парафіяльнай. Паводле польскіх касцёльных 

хронікаў, парафія ў Германавічах паўстала на 

пачатку ХІХ ст. і належала да Мінскай 

дыяцэзіі. Касцёл стаў парафіяльным у 1810 г. 

Паводле іншых дакументаў, на той час у 

Германавічах існаваў яшчэ адзін касцёл пад 

тытулам св. Апосталаў Пятра і Паўла і 

пабудаваны на сродкі  сына Ігната Юстына. У 

1826 годзе яшчэ дзве драўляныя капліцы. У 2-й 

пал. ХІХ ст. у парафіі налічвалася 3013 

вернікаў. З экспансіяй Расіі касцёл св. 

Апосталаў Пятра і Паўла быў знішчаны, іншыя 

касцёлы перароблены ў праваслаўныя святыні. 

Касцёл пад  тытулам Перамянення Пана ў 

Германовічах дзейнічаў да 1948 г., калі быў 

арыштаваны кс. Ян Грабоўскі, (пасля вяртання 

з лагеру ён доўгі час працаваў ксяндзом у 

Мёрах), а святыню зачынілі і прыстасавалі пад 

іншыя патрэбы. Прыгожая фігура Маці Божай з 

галоўнага алтара трапіла ў музей з подпісам 

«Каралева XVII стагоддзя». 
 Аднак вера тутэйшых жыхароў перамагла: 

у верасні 1988 г. святыню вярнулі, 31 

кастрычніка яе асвяціў кс. Люцыян Паўлік. У 

галоўным алтары зноў месціцца абраз Маці 

Божай, а вышэй – вітраж з фрагментам выявы 

Перамянення Пана. З правага боку ад алтара 

знаходзіцца фігура Пана Езуса, а з левага – 

місійны крыж, асвечаны ў 1992 г. На цвінтары  

ля касцёла знаходзіцца надмагільны помнік 

уладальніку  маёнтка Германавічы – Шырыну. 

Мы  з цікавасцю агледзелі велічны будынак 

адноўленай святыні  і палюбаваліся спічастымі 

Каськевічы на птушкаферме ў в. Чурылава 

Касцёл у Германавічах 
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барокавымі вежамі касцёла. 

 Мястэчка Германавічы  ўзнікла на 

перасячэнні шляхоў на Полацк, Глыбокае, 

Міёры, Браслаў і  мае цікавую і старадаўнюю 

гісторыю. Той, хто хаця б аднойчы пабываў 

тут, не забудзе ніколі: яшчэ ніводнага чалавека 

гэты куточак  не пакінуў 

раўнадушным. Мяркуюць, што Германавічы 

ўзніклі ў ХІІІ ст., але гэтыя звесткі цалкам не 

пацверджаны. Першыя вядомыя звесткі ў 

дакументах пра Германавічы вядомы  з 1563 

года.  

Тым не менш ужо ў 1579 годзе Германавічы 

(або Ерманавічы) былі адзначаны на карце 

Пахалавецкага. Мястэчка было  абнесена 

вялікім плотам з брамай. Пасля дзевяці гадзін 

вечара брама 

замыкалася — 

тады нельга 

было ні 

патрапіць, ні 

выйсці з яе, з 

якога боку не 

пад’ехаў бы. 

Маёнтак тады 

быў уласнасцю 

знакамітага роду 

Сапегаў. У 1739 

годзе біскуп  

Іосіф Сапега 

прадаў  

Германавічы  

нямецкаму 

каланісту Яну  

фон Экекль 

Гільзену  за 1200 талераў. Ён  быў 

бязлітасны  да мясцовага насельніцтва, рабіў 

грабежніцкія набегі на  чужыя вёскі. У 1782 

годзе  граф Юзэф Гільзен  прадаў  маёнтак  за  

2 мільёны злотых Ігнату Зрыні –Шырыну,  які 

пабудаваў  касцёл Перамянення Панскага  ў 

1787 годзе ў стылі віленскага барока. 

Адначасова храм служыў сямейным магільным 

склепам — тут быў пахаваны Ігнат Шырын са 

сваёй жонкай. Пры касцёле  быў пабудаваны  

трохпавярховы кляштар. На ўтрыманне касцёла 

і кляштара  Ігнат Шырын вылучыў фальварак  

у 300 дзесяцін зямлі. Сыны яго: Юзаф, Антон, 

Юстын і Вінцэнт у 1810 годзе стварылі фонд 

на ўтрыманне парафіі.  Да нашага часу 

захаваўся палац пана Шырына, помнік 

архітэктуры 1782 года, у якім у 1812 годзе быў 

дадзены баль у гонар Напалеона Банапарта. 

Палац, мураваны з цэглы ў стылі класіцызму, 

размешчаны на беразе ракі Дзісна. Ён мае два 

паверхі.  
 Вонкавы фасад строга сіметрычны, з 

бялявымі калонамі, на крайніх восях 

выступаюць два мелкія рызаліты. На першым 

паверсе размяшчаліся жылыя пакоі, на верхнім 

— дзве гасцінныя залы, стары вялікі салон і 

сталовая. Частку палаца займае сёння 

Дзяржаўны музей культуры і быту, а другую — 

дзіцячы садок. За палацам, паміж ракой Дзісной 

і бягучай уздоўж яе дарогай, быў размешчаны 

невялікі парк, рэшткі якога захаваліся да 

нашага часу. Сын Ігната Юстын   у 1822 годзе 

набыў маёнткі Юндзілова і Шудзелеўшчыну на 

Мёршчыне  ў графа Віктара Юндзіла за 360000 

злотых. Яго жонка Марыя з Якубоўскіх набыла 

маёнткі Рэчкі  і Антопаль у графа Паца за 

600000 злотых. Пасля смерці Ігната  маёнтак  

Германавічы быў раздзелены паміж унукамі  на 

тры роўныя часткі. Апошні ўладальнік  быў 

граф Антон Шырын, які памёр у 1938 годзе.  У 

80-х гадах 19 стагоддзя ў  Старых Германавічах 

было 245 жыхароў, у Новых—100.   Напачатку 

ХХ стагоддзя з прамысловых прадпрыемстваў у 

Германавічах былі млын Калмановіча, 

млячарня Клёнара Мулі, з гандлёвых 

прадпрыемстваў — некалькі спажывецкіх і 

прадуктовых крам, піўная і рэстаран.   У гады 

савецка–польскай вайны 1919 -1920 года ля 

Германавіч праводзіліся актыўныя баявыя 

Карта Пахалавецкага 

Магіла В. Шырына ля касцёла 
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дзеянні, пад час другой сусветнай вайны  вёска 

была амаль цалкам спалена. У 1970 годзе  у 

мястэчку было ужо 200 двароў і 649 жыхароў, у 

1998 годзе  290 двароў 722 жыхары. Але зараз, 

не гледзячы на тое, што  Германавічы сталі 

аграгарадком, колькасць  насельніцтва пачала 

імкліва змяншацца. 

На тэрыторыі парафіі, на могілках у Бальнове, 

знаходзіцца таксама старадаўняя драўляная 

капліца пад тытулам Адведзінаў Найсвяцейшай 

Панны Марыі. 

Адразу  пасля вывучэння  касцёла  нас 

сустракае  Ада Эльеўна Райчонак,  слынны на 

Беларусі  краязнаўца. Яна апавядае нам аб  

створаным побач з касцёлам  праз дарогу    

музеі  культурна –асветніцкага цэнтра  імя  

Язэпа Драздовіча. Нязменным кіраўніком 

яго пасля заўчаснай смерці сына  з’яўляецца  

Ада  Эльеўна Райчонак.  

 Яе сын Міхась  Райчонак пражыў  усяго 26 

год, але паспеў  пакінуць след на зямлі. 

Менавіта пра яго  жыццё можна  сказаць 

радкамі М. Багдановіча:  

 “Так  свабодна, так як ярка  пражыць – 

 Лепшай долі няма на зямлі. 

 Усё кругом на момант  асвяціць 

 І пагаснуць  у цёмнай імгле.”  

 За сваё кароткае жыццё Міхась шмат зрабіў, 

каб імя  славутага мастака  Язэпа Драздовіча 

стала  шырока  вядомым. Напісаў некалькі 

прац пра яго жыццё і творчасць, даследаваў  

творчасць М.Машары, П.Сяргіевіча,  

П.Дубашынскага,  П.Мядзёлкі і інш. 

Стварыўшы   ў 1995 годзе культурна-

асветніцкі цэнтр імя Я.Драздовіча, ён паспеў 

арганізаваць некалькі пленэраў, прысвечаных  

Я.Драздовічу, конкурс  дзіцячых малюнкаў. У 

Мёрах мы разам з Міхасём  правялі  першую 

міжнародную навукова-практычную 

канферэнцыю “Дзісенскія чытанні“. Паспеў 

напісаць некалькі апавяданняў, вершаў. Кнігу 

з яго творамі  “Як сын твой родны …”  выдала 

пасля смерці  яго маці. Міхась Райчонак 

знайшоў свой апошні спачын  на 

германавіцкіх могілках. Помнік яму стварыў 

вядомы беларускі скульптар А.Шатэрнік.  

Сімвалічна, што на германавіцкіх могілках 

знаходзіцца і магіла  маці Язэпа Драздовіча, 

помнік якой стварыў сам скульптар. Ада 

Эльеўна гасцінна нас сустрэла,  сама правяла 

экскурсію па музеі  памяці  Міхася Райчонка. 

Кнігі, здымкі, карціны, дакументы  

апавядаюць  аб  яркай постаці заўчасна 

памерлага пісьменніка і краязнаўцы. Музей 

адыгрывае вялікую ролю ў патрыятычным 

выхаванні моладзі  не толькі мясцовасці, але і 

ўсёй Беларусі. Аб  грамадскай і краязнаўчай 

дзейнасці Ады Эльеўны створаны  фільм, які 

мы,  не гледзячы на недахоп часу, з 

захапленнем паглядзелі.       В.А.Ермалёнак, 

А. В. Ермалёнак   

 

  

 У  лютым жалобная звестка надышла да нас. 

Райчонак А. Э. І Ермалёнак В. А.  

Помнік скульптара А. Шатэрніка на магіле  

М. Райчонка 
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MEMORIA 

Пасля цяжкай і невылечнай хваробы адышла  у вечны спачын  дырэктар раённага гісторыка-

этнаграфічнага музея Мішчышына Тамара Леанідаўна. Нас звязвала  з ёю і адзіная 

ўстанова, каторую мы закончылі –Гродзенскі ўніверсітэт  імя Я.Купалы, толькі яна скончыла яго 

на  сем год пазней. Наша  цеснае супрацоўніцтва  з гэтай 

высакароднай, адданай сваёй справе жанчынай, пачалося з пачатку 

стварэння  экспазіцыі раённага музея. У 1992 годзе шмат працы  і  

арганізатарскіх здольнасцей, нерваў спатрэбілася Тамара Леанідаўне,  

каб  знайсці  неабходныя  матэрыялы, мастакоў, сродкаў   для  

стварэння  экспазіцыі музея. Амаль дваццаць год нашы музеі цесна 

супрацоўнічалі ў падрыхтоўцы  розных   выстаў, арганізацыі  

міжнароднай канферэнцыі “Дзісенскія чытанні”. У нас ніколі не было 

саперніцтва ў музейнай справе, мы разам шчыравалі на ніве захавання   

нашай  гістарычнай спадчыны. Светлая памяць пра Мішчышыну  

Тамару Леанідаўну назаўжды застанецца ў нашых сэрцах. Вечны 

супакой, дай ёй Госпадзі.  

В.А. Ермалёнак. 

 

 

 

 

   

“Мёрская даўніна” Выданне Рады музеяў УА “Міёрская ДАСШ №3” 

 гуртка “Арганаўты мінулага” ДУДА “Міёрскі раёны Цэнтр дзяцей і моладзі” 

Над нумарам працавалі: Ермалёнак В А., Ермалёнак А.В, Варона Д. А., 

 Кандратовіч І. 

Наклад 150 асобнікаў, выдаецца на ахвяраванні.  
e-mail ssch3_mior@vitebsk.by, ermaljonak@gmail.com 

Магіла маці Я. Драздовіча 

mailto:ssch3_mior@vitebsk.by

