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У НУМАРЫ: ЭКСКУРСІІ * У МУЗЕІ – ВЫПУСКНІКІ * У МУЗЕЯХ – 

“ЛІТАРАТУРНАЕ ПАДАРОЖЖА” * КАНФЕРЭНЦЫЯ Ў ВІЦЕБСКУ * 

ПАДАРУНАК АД МАЛЯЎКІ СЯРГЕЯ * НАБЫТКІ КІРАЎНІКА МУЗЕЯ * 

ЖЫВЫЯ ВЕДЫ ПРА РОДНЫЯ МЯСЦІНЫ, АЛЬБО ФАЙНАЯ НАВІНА З 

КНІЖНАГА СВЕТУ * ЮБІЛЕЙ АДЫ РАЙЧОНАК * 130 ГОД З ДНЯ 

НАРАДЖЭННЯ ОТАНА ГЕДЭМАНА *40 –ГОД ПОШУКАЎ І ЗНАХОДАК* 

 

НАШ ЛЮСТРАДЗЁН 

ЭКСКУРСІІ 

ЭКСКУРСІЯ ДЛЯ МОЛАДЗІ 

У красавіку ў музей кнігі і друку завітала 

група рабочай моладзі на чале з супрацоўніцай 

аддзела ідэалогіі, культуры і па справах моладзі 

райвыканкама Наталляй Пяткевіч. Экскурсію на 

тэму “Добры дзень, музей” правёў кіраўнік 

музея Вітаўт Ермалёнак. У сваім аповедзе ён, 

перш за ўсё, спыніўся на вытоках пісьменніцтва, 

гісторыі старадрукаў і рукапісаў, цікавых 

падручніках, найбольш рэдкіх выданнях 

часопісаў і газет. Не пакінулі раўнадушнымі 

наведвальнікаў і раздзелы “Філатэлія”, 

“Паштоўкі “, “Маркі”. Напрыканцы жадаючыя 

набылі толькі што выдадзеную ў друкарні кнігу 

Вітаўта Ермалёнка “Чароўных вандровак 

пярсцёнкі”. 

Чарговая экскурсія адбылася ў музеі кнігі 

і друку для вучняў 5-б класа. Экскурсію “Добры 

дзень, музей, праводзіла захавальніца фондаў 

М.Г.Ермалёнак . Па гэтай жа тэме яна правяла 

экскурсію і для дзяцей з 6-а класа. Школьнікі 

пазнаёміліся з багатай культурнай кніжнай 

спадчынай нашага краю. 

ЭКСКУРСІІ Ў МУЗЕЙ “СЯЛЯНСКАЯ 

ХАТА” 

Вучні 11-а класа пажадалі пазнаёміцца з 

экспазіцыяй этнаграфічнага музея. Экскурсію 

праводзіў кіраўнік музея В.А.Ермалёнак. Падчас 

аповеду асаблівая ўвага звярталася на імкненне 

простых сялян упрыгожваць сваё жытло 

маляванкамі, вышыўкамі, карункамі, што і 

стварала адметную асаблівасць жытла. У гэтым 

жа музеі экскурсію па тэме “Прадметы побыту 

нашых продкаў” для вучняў 6-б класа правяла 

захавальніца фондаў Ермалёнак М.Г. Знаёмства 

з экспанатамі хаты прайшло ў займальнай 

форме. Дзеці самі павінны былі разгадаць 

прызначэнне прадмета і спосаб яго 

выкарыстання. Выдатныя веды паказаў 

гуртковец Грэцкі Даніла, які назваў шмат 

прадметаў побыту нашых продкаў, якія 

змешчаны ў пакоях сялянскай хаты.  

    
   Выданне рады музеяў ДУА “Міёрская СШ №3” 

гуртка “Арганаўты мінулага”                № 4 (76) 2017   
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У МУЗЕІ – ВЫПУСКНІКІ.  

Школу заўсёды з цікавасцю наведваюць 

яе былыя выпускнікі. Вось і ў красавіку наш 

этнаграфічны музей наведалі выпускніцы 11-б 

класа 2013 года, а зараз студэнткі розных вузаў 

Беларусі. Музей быў адчынены толькі ў 2015 

годе, таму яны ўпершыню пазнаёміліся з яго 

экспазіцыяй. Кіраўнік музея, былы класны 

кіраўнік Ермалёнак В.А. правёў азнаямляльную 

экскурсію па ўсіх пакоях хаты, распавёў аб 

прыладах працы, прадметах побыту, вопратцы 

нашых продкаў. Усе былі ў захапленні ад 

убачанага. 

 У МУЗЕЯХ – “ЛІТАРАТУРНАЕ 

ПАДАРОЖЖА”  

Па запрашэнні краязнаўца Вітаўта 

Ермалёнка ў красавіку ў школу завітала група 

пісьменнікаў і супрацоўнікаў Дзяржаўнага музея 

беларускай літаратуры. Назва экспедыцыі – 

“Літаратурнае падарожжа”. Гэта ўжо 22-я па 

ліку вандроўка літаратуразнаўцаў па Беларусі. 

Пісьменнікі Генадзь Пашкоў, Людміла 

Рублеўская, Іна Рублеўская, Наста Грышчук 

сустрэліся з вучнямі СШ №3, дзе распавялі аб 

сваёй літаратурнай дзейнасці,  прачыталі 

некаторыя творы, расказалі аб сваіх планах і 

задумах. Напрыканцы госці падаравалі ў музей і 

школьную бібліятэку некалькі кніжак. Генадзь 

Пашкоў падараваў зборнік сваіх вершаў 

“Журавінавы востраў”, Людміла Урублеўская – 

сваю чацвёртую кнігу з авантурна-

прыгодніцкага цыклу “Авантуры Пранціша 

Вырвіча, здрадніка і канфедэрата”, Іна Фралова 

– зборнік вершаў “Белы бераг”, Міхал 

Бараноўскі падараваў таксама першую кнігу 

сваіх вершаў мадэрнісцкага накірунку 

“VOLUMEN 1”. Падчас свайго выступлення 

перад вучнямі ён нават выканаў некаторыя з 

сваіх твораў спевам і музыкай на гітары. 

Школьнікам спадабалася сустрэча з жывымі 

творцамі сучаснай беларускай літаратуры, якіх 

раней яны ведалі толькі па творах, змешчаных у 

школьнай праграме. 

Затым госці са сталіцы азнаёміліся з 

экспазіцыямі музейнага аб’яднання. Экскурсію 

правёў кіраўнік Вітаўт Ермалёнак. Пісьменнікі і 

музейныя супрацоўнікі былі па-сапраўднаму 

здзіўлены багатай музейнай экспазіцыяй, 

створанай мёрскім краязнаўцам. 

 КАНФЕРЭНЦЫЯ Ў ВІЦЕБСКУ 

Чарговая, ужо чацвёртая па ліку, 

міжнародная навукова-практычная канферэнцыя 

“Актуальныя 

праблемы 

крыніцазнаўств

а” адбылася ў 

Віцебску і 

была 

прысвечана 

420-й гадавіне 

даравання 

Магдэбурскага 

права гэтаму 

гораду. Яе 

галоўным 

арганізатарам 

выступіла УА 

“Віцебскі дзяржуніверсітэт імя П.М.Машэрава”. 



 
Мёрская даўніна красавік, 2017 

 3 

У аргкамітэт канферэнцыі было даслана 134 

даклады. Найбольш вялікая іх колькасць з Расіі, 

пры гэтым геаграфія гарадоў, адкуль былі 

дасланы працы, здзіўляе сваёй разнастайнасцю: 

Уладзівасток, Абакан, 

Чалябінск,Барнаул,Тамбоў, Смаленск, Масква і 

шмат іншых. Былі прадстаўнікі з Украіны, 

Латвіі, Венгрыі,а адзін даклад быў нават 

дасланы з краіны Малі. Спачатку адбылося 

плянарнае паседжанне, потым праца па сямі 

секцыях, дзе навукоўцы абмяркоўвалі ў сваіх 

выступленнях разнастайныя пытанні 

крыніцазнаўства. У секцыі “Крыніцы новага 

часу” выступіў з дакладам “Нататнік 1900 года 

яфрэйтара Ізыдора Кузняцова як гістарычная 

крыніца” краязнавец з Мёраў Вітольд 

Ермалёнак.Выдатна, што да пачатку 

канферэнцыі арганізатары паспелі надрукаваць 

усе дасланыя выступленні асобным вялікім 

зборнікам на 400 старонак. 

 ЗАНЯТАК ГУРТКА 

Чарговы занятак гуртка па тэме 

“Філатэлія” для малодшай групы гуртка 

“Арганаўты мінулага” наведала Ясінская Вольга 

Валер’еўна – метадыст ДУДА “Міёрскі раённы 

Цэнтр дзяцей і моладзі”. Форма занятка – 

экскурсія ў музей кнігі і друку, знаёмства з 

фондамі музея і экспазіцыяй раздзела “Маркі”. 

На пачатку занятка, як заўсёды,кіраўнік гуртка 

Вітольд Ермалёнак правёў краязнаўчую 

размінку, падчас якой навучэнцы павінны былі 

замацаваць свае веды па пяпярэдніх тэмах. Таму 

гурткоўцы з цікавасцю вызначалі манеты, 

археалагічныя знаходкі, этнаграфічныя рэчы ды 

гістарычныя артэфакты. Найбольш змястоўныя 

адказы былі ў Шчабола Максіма, Лапкоўскага 

Ўладзіслава, Зайца Аляксея. Потым кіраўнік 

гуртка распавёў аб асноўных раздзелах 

экспазіцыі музея кнігі і друку “Філатэлія”. З 

цікавасцю сябры гуртка разглядалі маркі ХІХ 

стагоддзя з Велікабрытаніі, Францыі, Германіі. 

Здзівіла іх і разнастайнасць тэматыкі марак 

СССР і Польшчы ХХ стагоддзя. Але асабліва 

яны былі ўражаны вялікай колькасцю марак 

Рэспублікі Беларусь. Хаця нашай незалежнай 

краіне толькі 26 год, але за гэты час была 

надрукавана вялікая колькасць паштовых 

знакаў. Напрыканцы была праведзена віктарына, 

якая замацавала веды вучняў па тэме занятка. 

Вольга Валер’еўна станоўча адзначыла 

праведзены занятак. 

  

РУПЛІЎЦЫ 

МУЗЕЯ 

Мышко 

Яўген, 

вучань 9-б 

класа, пачаў 

займацца ў 

гуртку яшчэ 

ў пятым 

класе і да 

гэтай пары 

не парывае 

сувязі з 

намі, 

знаходзіць 

экспанаты 

для музея. 

На гэты раз 

ён знайшоў у закінутай хаце “Стараверскі 

царкоўны каляндар на 1949 год” і найбольш 

цікавы для нас “Вестник высшего 

старообрядческого совета в Польше» №№4 – 6, 

надрукаваны ў Вільні ў 1930 годзе. Часопіс 

пачаў выходзіць у 1929 годзе, у ім змяшчаліся 

матэрыялы пра найбольш важныя падзеі з 

жыцця стараверскай царквы ў Віленскім 

ваяводстве і ва ўсёй Рэчы Паспалітай. У ім 

змешчана біяграфія Барыса Піманава, які быў 
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дэпутатам у сойм Рэчы Паспалітай ад 

Свянцянскага павета Віленскага ваяводства і 

быў добра знаны сярод старавераў нашай 

мясцовасці. 

Дашкевіч Маша займаецца ў нашым 

гуртку першы год, але імкнецца ўжо адшукаць 

якія-небудзь рэчы для музеяў, і нядаўна ёй 

пашчасціла знайсці манеты. Гэта грошы Літвы 

наміналам 2 і 1 літы, 2002 года,1,5, 20 літоўскіх 

цэнтаў 1991, 2002 гадоў. 

 Падарунак ад Маляўкі Сяргея 

Сяргей яшчэ падчас вучобы ў школе 

шмат знаходзіў і прыносіў разнастайных 

гістарычных артэфактаў: манет, кніг, 

этнаграфічных рэчаў. Не забывае ён нашы музеі 

і пасля заканчэння школы. Вось і зараз перад 

тым, як пайсці на службу ў войска, ён падараваў 

нам манету Рымскай імперыі, якую адшукаў 

яшчэ ў 2013 

годзе 

непадалёку ад 

былога 

маёнтка 

Шчоўна. 

“Арганаўты 

мінулага” 

адкрылі там 

старажытнае 

паселішча 

жалезнага веку ІІ – V cтст.н.э. яшчэ ў 2011 годзе. 

А яшчэ Сяргей знайшоў манету Камода, які быў 

імператарам у 177 – 192 гг. н.э. Знаходка, 

асабліва яе рэверс, дрэнна захавалася. Магчыма, 

рыбакі выкарыстоўвалі яе як блясну. 

Непадалёку працякае рэчка Вята, якая ўпадае 

праз 20 кіламетраў у Заходнюю Дзвіну. 

Менавіта непадалёку ад упадзення Вяты 

ў Дзвіну і было знойдзена ў 1931 год некалькі 

рымскіх залатых манет. На аверсе нашай манеты 

партрэт імператара Камода, які павернуты 

галавой направа. Назва манеты – сестэрцый, 

вага 17 грамаў, дыяметр 28 міліметраў. 

Выраблена яна з бронзы, адчаканена ў 190 – 191 

гг. н.э. Знаходка чарговай манеты старажытнага 

Рыму пацвярджае дастакова шырокую сувязь 

нашага краю з антычным светам. 

 НАБЫТКІ КІРАЎНІКА МУЗЕЯ 

У чарговы раз на пенсію кіраўніка 

музейнага аб’яднання Вітаўта Ермалёнка на 

аўкцыёне былі куплены некалькі бонаў, якіх не 

хапала ў нашай калекцыі. З лацінаамерыканскай 

краіны Эквадора мы набылі купюру вартасцю 20 

сукрэ 1986 года. Гэтая асноўная грашовая 

адзінка краіны названа ў гонар прэзідэнта Балівіі 

Антоніа Хасэ Сукрэ. Банкноты сукрэ знаходіліся 

ў абарачэнні з 1894 па 2000 год. Пасля 

гіперінфляцыі грошы былі заменеы 

амерыканскім доларам. На аверсе нашай 

купюры змешчана выява самага знакамітага 

сабора Эквадора ХVI стагоддзя ў імя 

Найсвяцейшага Сэрца Езуса ў сталіцы краіны – 

горадзе Кіто. У цэнтры рэверсу жоўтага колеру 

змешчана выява герба Эквадора. З краіны Чылі 

мы набылі банкноту 1980 года вартасцю 50 песа. 

Банконта мае зялёны колер. На яе пярэднім баку 

мы бачым анфас знакамітага прэзідэнта Чылі 

Анібала Пінта Гармедзія, які быў на чале краіны 
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з 1876 па 1881 год. Ахоўным знакам таксама 

служыць яго выява, толькі ў профіль. На 

зваротным баку купюры зялёна-рудога колеру 

вялікімі лічбамі паказаны лік 50. Ахоўны знак – 

надпіс па самой купюры: 5 цэнцімас эскуда. 

Гэта сведчыць аб дэнамінацыі чылійскай 

валюты ў 1000 разоў. Такім чынам, гэтая 

банкнота сведчыць пра вялікую інфляцыю ў 

Чылі. 

З краіны Балівія мы набылі банкноту 10 

песа балівіяна ўзору 1962 году. Купюра мае 

зялёны колер. На ёй мы бачым выяву герба 

Балівіі і аднаго з самых знакамітых яе 

прэзідэнтаў – генерала Германа Буша Бясеру 

(1904 – 1939 гг.). Ён вызначыўся ў вайне з 

Парагваем і ўзначальваў краіну ў 1937 – 1939 гг. 

На адваротным баку купюры – выява горада і 

гары Патосі. Гэта самыя знакамітыя мясціны ў 

Балівіі. Горад Патосі размешчаны на вышыні 

4090 метраў на ўзроўні мора. Ён вырас 

дзякуючы вялікай здабычы срэбра ў гары Патосі 

ў XVII – ХІХ стагоддзях. Зараз там у асноўным 

здабываецца волава і медзь.  

Нягледзячы на тое, што Албанія 

з’яўляецца еўрапейскай краінай, яе грошы мала 

распаўсюджаны ў калекцыянераў, перш за ўсё 

таму, што сацыялістычная краіна Албанія 

праводзіла палітыку самаізаляцыі да 1992 года. 

Вось чаму і ў нашых фондах не было купюр 

гэтай краіны. Зараз мы набылі банкноту 

вартасцю 1 лек 1978 года. Купюра так названа 

ад скарочанага імя Аляксандра Македонскага. 

На яе аверсе акрамя лічбы “1” – выява зялёнага 

колеру селяніна і сялянкі, якія трымаюць сноп 

пшаніцы. На адваротным баку – выява 

знакамітай крэпасці Разафа ля горада Шкодэр. 

Каменная крэпасць Разафа была пабудавана 

яшчэ ў ІІІ стагоддзі да н.э. ілірыйскімі 

плямёнамі. Нягледзячы на шматлікія войны, 

цытадэль захавалася да нашага часу, чым 

прываблівае шматлікіх турыстаў. 

Ермалёнак В.А. набыў для гістарычнага 

музея і шмат разнастайных дакументаў з сям’і 

старавераў Коласавых, якія паходзяць з вёскі 

Марозькі сучаснага Дварнасельскага сельсавета. 

Найбольш цікавы дакумент – “Запісная кніжка” 

1914 – 1917 гг. Яна належала ратніку Рыжскай 

Рабочай Дружыны яфрэйтару Коласаву 

Алімпію. З яе зместу мы даведваемся, што ён 

служыў у 5-й роце 11-га рабочага батальёна. У 

кніжцы падрабязна пералічаны рэчы, якімі 

карыстаўся Коласаў, грошы, якія яму 

выдаваліся, у тым ліку асобна на тытунь. 

Другі дакумент, набыты намі, – 

пашпартная кніжка 1910 года, таксама Коласава 

Алімпія Якаўлевіча. У ёй запісана, што Алімпій 

нарадзіўся ў 1872 годзе ў вёсцы Марозькі, 

служыў тэрміновую воінскую ў службу ў 1897 

годзе, жыве у Рызе. Трэці дакумент, куплены 

намі,–таксама пашпарт, але ўжо выдадзены 

Коласаву Алімпію як грамадзяніну Рэчы 

Паспалітай. Гэты дакумент выдадзены ў 1931 

годзе на польскай мове. У ім ужо змешчаны і 

фотаздымак Коласава. 

Набылі мы і некалькі дакументаў, 

звязаных з сынам Алімпія – Піменам 

Коласавым. У адной з даведак сказана, што ён 

працаваў цесляром на пабудове хат у Вілейцы з 

12 жніўня па 10 кастрычніка 1944 года. Акрамя 

таго, мы набылі і лісты ад жонкі Пімена, якія яна 
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даслала яму ў ваенны гарадок Полацка ў 

лістападзе 1944 года. Асабліва важны для нас 

дакумент ад 10 чэрвеня 1949 года, у якім Пімен 

Коласаў выклікаецца ў Мёрскі ваенкамат для 

атрымання ўзнагароды. Значыць, ён быў на 

фронце і меў раненне. У кнізе “Памяць” нашага 

раёна ў спісах удзельнікаў вайны яго прозвішча 

не названа. Аб цяжкім становішчы франтавікоў 

пасля вайны сведчыць даведка ад 12 лютага 

1946 года, у якой гаворыцца, што ў Пімена 

Коласава няма хлеба і іншых прадуктаў 

харчавання, а зямлі ў яго толькі 1,5 гектары. 

Даведка дадзена для прад’яўлення ў органы 

дзяржзабяспячэння. Грамата за подпісам 

старшыні калгаса “Парыжская Камуна” 

І.Майдзіна ад 25 лістапада 1965 года сцвярджае, 

што ёю быў узнагароджаны Коласаў Пімен, 

брыгадзір будаўнічай брыгады калгаса за 

поспехі ў сацыялістычным спаборніцтве. Да 

дакументаў мы набылі і здымак сям’і Алімпія 

Коласава 1923 года. 

Жывыя веды пра родныя мясціны, альбо 

файная навіна з кніжнага свету 

“Чароўных вандровак пярсцёнкі” –  

адкрыцце шляхоў у мінулае, 

сувязь з часамі новымі, 

удалы пошукаў плён. 

 

Кніга “Чароўных вандровак пярсцёнкі: 

краязнаўчыя маршруты па Мёрскім раёне” 

(далей “Пярсцёнкі”) належыць аўтарству 

шаноўнага Вітольда Антонавіча Ермалёнка, 

вядомага ўсім у якасці найлепшага знаўца 

гісторыі краю – нашых Мёр і іх ваколіц. 

Наступнае навукова-папулярнае выданне 

надзвычай свежае – выйшла сакавіком гэтага 

году з мінскай друкарні “Капитал Принт”. 

Наклад кнігі склаў паўтысячы асобнікаў, пры 

аб’ёме кожнай у 204 старонкі, у якой змешчаны 

195 ілюстрацый. Выявы яднаюць у сабе мінулае 

і сучаснасць: адлюстроўваюць памяткі гісторыі 

нашага краю, а таксама іх ашчадных 

збіральнікаў – сяброў гуртка “Арганаўты 

мінулага”, пільных у хаджэннях па слядах сівое 

даўніны. 

Як ужо зразумела з назвы, у 

“Пярсцёнках” ідзе аповед аб краязнаўчых 

маршрутах па Мёрскім раёне, пракладзеных па 

мясцінах, якія захавалі памяць пра знакамітых 

асобаў, важныя падзеі і паданні краю. 

Маршруты гэтыя: “Малы залаты пярсцёнак 

Мёршчыны” ды “Бронзавы пярсцёнак 

Мёршчыны” – былі створаныя і практычна 

выпрабаваныя спадаром Ермалёнкам пры ўдзеле 

яго выхаванцаў, “арганаўтаў мінулага”, ў 2006 – 

2008 гг. 

Значная карысць кнігі маецца ў тым, што 

на грунце яе матэрыялаў можна праводзіць 

цудоўныя краязнаўчыя паходы, здатныя надаць 

іх удзельнікам багатыя веды па гісторыі 

канкрэтных населеных пунктаў Мёрскага раёна, 

пазнаёміць з непаўторнымі краявідамі нашай 

прыроды, што паспрыяе ўзмацненню духоўнай 

сувязі з зямлёй, дзе нам лёсам суджана быць. 

Мэтазгодным ёсць выкарыстанне 

вышэйзгаданых напрацовак для выхаваўчай 

працы сярод школьнікаў Мёрскага раёна, для 

арганізацыі тут дзейнасці турыстычных суполак, 

а таксама – для налаштавання паспяховага 

перасоўвання прыватных вандроўнікаў, якім 

цікавая і блізкая да сэрца нашая Беларусь, – гэта 

ёсць сапраўдным скарбам і дарагой знаходкай, у 

якой прапрацаваныя ўсе патрэбныя дэталі. 

Вернемся да структуры “Пярсцёнкаў”. 

Ужо заўважана вышэй, што ў кнігу ўлучаныя 

два краязнаўчыя маршруты, якія суадносна і 

ўтвараюць дзве яе часткі.  
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Першы з іх – “Малы залаты пярсцёнак 

Мёршчыны” – з’яўляецца найбольшым па 

працягласці, мае ў сабе 148 км, яго апісанне ў 

кнізе змешчанае на старонках 5 – 135. Гэты 

маршрут прымеркаваны для трохдзённага 

паходу на роварах. Узор адметнасці шляху 

сатканы ніткай выбітных асоб: скульптара і 

паўстанца Генрыха Дмахоўскага, фоталетапісца 

вёскі Узмёны святара Паўла Валынцэвіча, 

змагароў за беларушчыну – Флора Манцэвіча, 

Кузьмы Крука, Язэпа Малецкага, Пётры 

Простага (Ідэльфонса Бобіча); герояў Другой 

сусветнай вайны – лётчыка Віталя 

Гардзілоўскага, камандзіра гарматнага разліку 

Віктара Бабічава, прафесара-мастака Вячаслава 

Шамшура, паэтаў Паўла і Пятра Сушко, 

шматграннага творцы Сяргея Панізьніка, 

пісьменнікаў Франца Сіўко, Рышарда 

Курыльчыка, біскупа беларускай грэка-

каталіцкай царквы на эміграцыі Чэслава 

Сіповіча ды інш.; помнікамі архітэктуры – 

Свята-Мікалаеўскімі цэрквамі ў вёсках Чэрасы і 

Узмёны, палацам Лапацінскіх і калонай у гонар 

Канстытуцыі 3 мая 1791 г. у вёсцы Лявонпаль, 

капліцамі ў вёсках Мілашова і Вята, сядзібай 

Мілашаў у вёсцы Ідолта, касцёлам Маці Божай 

Шкаплернай між вёскамі Ідолта і Мілашова, 

палацам Рудніцкіх у вёсцы Дзедзіна, сядзібай 

Дмахоўскіх у Забалоцці, касцёлам 

Найсвяцейшага Сэрца Езуса ў Пераброддзі, 

сядзібай і стайнямі Мірскіх у вёсцы Каменполле 

і інш.; помнікамі прыроды – краявідамі балота 

Ельня, вострава на Дзвіне ля вёскі Алешчыцы, 

дамбы ля вёскі Чэрасы, гаючай крыніцай ля 

Дзедзіна, перабродскім камянём ды інш.; 

памяткамі археалогіі – гарадзішчамі Альтанская 

гара, Гарадзец, Пруднікі, курганнымі 

могільнікамі ля вёсак Бліжняе Чурылава, 

Чэмяры, замчышчам Вята, селішчам Пруднікі і 

інш.; паданнямі “Пра паходжанне назвы вёскі 

Карандашы”, “Аб Альтанскай гары”, “Пра 

Чортаў ручай”, “Пра калону ў Лявонпалі”, “Пра 

прывіда Дзедзінскага палаца”, “Пра возера 

Набіста” ды інш. 

Другі маршрут – “Бронзавы пярсцёнак 

Мёршчыны”, апісанне якога месціцца ў кнізе на 

сс. 139 – 201, складае па сваёй працягласці 88 

км. Дадзены маршрут прапанаваны ў трох 

варыяцыях: на роварах (два дні), на аўтобусе, 

або легкавым аўтамабілі (дзень), а таксама – 

камбінаваны: з выкарыстаннем цягніка і 

прыгарадных аўтобусаў (тры дні), што ёсць 

асабліва зручным у плане вырашэння мэтаў, якія 

ставяць перад сабой асобныя турыстычныя 

групы. Узор адметнасці гэтага шляху сатканы 

ніткай такіх выбітных асоб, як паўстанец Ян 

Клёт, ксёндз Юзэф Бародзіч, біскуп Эдвард 

Кісель, арцыбіскуп Вінцэнт Ключынскі, адмірал 

Севярын Бароўскі, дзеячы беларускага руху 

Вацлаў Ластоўскі і Браніслаў Туронак, Герой 

Савецкага Саюза віцэ-адмірал Ягор Томка, 

кампазітар Генадзя Цітовіча і інш.; помнікамі 

архітэктуры – касцёлам Унебаўзяцця Дзевы 

Марыі ў Мёрах, Кублішчынскай стараверскай 

Траецкай царквой, касцёлам Святой Тройцы ў 

Новым Пагосце, сядзібай Клётаў у вёсцы Снегі, 

руінамі капліцы ў Навалацы ды інш.; помнікамі 

прыроды – старым паркам Клётаў, краявідамі 

азёраў Варона, Старапагосцкае, Краснае, 
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Кублішчынскім і Новапагосцкім вялікімі 

камянямі, камянём-следавіком у вёсцы Каланіцы 

і інш.; памяткамі археалогіі – паселішчам эпохі 

неаліту ў вёсцы Дубашынскі Двор, гарадзішчам 

Чорная гара, курганнымі могільнікі ля вёскі 

Махіроўка ды інш.; паданнямі “Пра камень-

кравец” і “Пра зняцце залома”. Асобным 

пунктам маршрута ёсць наведванне 

гістарычнага музея СШ №3 г. Мёры. 

Да кожнага раздзела прыкладзены спіс 

скарыстаных крыніц і літаратуры, які 

пабудаваны на архіўных матэрыялах, 

гістарычнай навуковай, навукова-папулярнай, 

мемуарнай і публіцыстычнай літаратуры. 

Мяркую, што апісанае вышэй выданне 

“Чароўных вандровак пярсцёнкі: краязнаўчыя 

маршруты па Мёрскім раёне”, зойме сваё 

пачэснае месца на палічцы краязнаўчых 

даследаванняў нашай Бацькаўшчыны і будзе 

выкарыстанае са значнай карысцю для развіцця 

ведаў аб краі і турыстычнай справы, выхавання 

пачуцця любові да Мёрскага краю як мясцовых 

жыхароў, так і заезных вандроўнікаў. Аўтару 

кнігі, кіраўніку музеяў і гуртка “Арганаўты 

мінулага”, шаноўнаму спадару Ермалёнку маем 

падзякаваць за шыкоўны падарунак сучаснікам, 

а таксама са шчырыной пажадаць новых 

поспехаў на ніве апрацоўкі і выдання 

матэрыялаў, сабраных ім гадамі нястомнай і 

апантанай краязнаўчай працы. 

Ігар Кандратовіч, студэнт 4-га курса 

гістфака БДУ 

 ЮБІЛЕЙ АДЫ РАЙЧОНАК 

Жыццё пражыта не дарэмна  

10 красавіка 2017 г. Адзе Эльеўне 

Райчонак споўнілася 80 год. Яе імя добра вядома 

не толькі ў раёне, але і вобласці і ва ўсёй 

Беларусі. Яна стварыла чатыры музеі ў раёне, з 

іх тры ў Германавічах: гісторыка-краязнаўчы ў 

сярэдняй школе (1985 г.), музей культуры і 

быту, які з 1 лютага 1992 года стаў дзяржаўным, 

прыватны літаратурна-мастацкі музей (2004). 

Чацвёрты музей – гэта сядзіба вядомага 

садавода Івана Паўлавіча Сікоры (вёска Алашкі 

Малыя). 

Нарадзілася Ада Эльеўна 10 красавіка 

1937 года ў Віцебску. Яе бацька Эля Аронаў 

(загінуў падчас Вялікай Айчыннай) меў 

тэхнічную адукацыю, а маці Праскоўя 

Мікалаеўна працавала швачкай на фабрыцы імя 

Прафінтэрна. Падчас Вялікай Айчыннай 

давялося Адзе Эльеўне трапіць і ў віцебскае гета 

(1941 г.), і ў лепельскі лагер (1943 г., разам з 

маці), але, дзякуй Богу, ёй адусюль пашчасціла 

выратавацца. Пасля выратавання з лагера Ада 

Эльеўна жыла на станцыі Параф’янава. Першы 

клас скончыла ў Параф’янаўскай школе. Пазней 

Ада Эльеўна разам з маці і айчымам пасяліліся ў 

Полацку. Пасля сканчэння сямі класаў 1 – й 

Сталінскай школы яна атрымлівала адукацыю на 

аддзяленні старшых піянерважатых Полацкага 

педвучылішча. Працавала піянерважатай у 

Слабадской СШ. Здаўна Ада Эльеўна цікавілася 

беларускай даўніной, бо яе дзяцінства прайшло 

ў багатым на гісторыю старажытным горадзе 

Полацку. Свой першы краязнаўчы музей 

арганізавала ў Слабадской СШ у 1959 г. 

Вандравала са сваімі вучнямі па Беларусі і Літве. 

У 1965 г. Ада Эльеўна скончыла завочнае 

аддзяленне філалагічнага факультэта Пскоўскага 

педінстытута. Працавала выкладчыцай рускай 

мовы і літаратуры, кіравала мастацкай 

самадзейнасцю ў школе і калгасе “Іскра”. 

Школьны танцавальны калектыў пад яе 

кіраўніцтвам займаў прызавыя месцы ў раёне і 

вобласці. Актыўна ўдзельнічала ў 

камсамольскай дзейнасці, праходзіла 

стажыроўку ў ансамблях Г. Цітовіча і Р. 

Шырмы. З 1971 г. жыве і працуе ў Германавічах, 

куды пераехала разам са сваім мужам. Тут 

таксама выкладала рускую мову і літаратуру, 

кіравала мастацкай самадзейнасцю, працягвала 

краязнаўчую працу, стварыла вядомы 

этнаграфічны калектыў “Германавіцкія вячоркі”. 

Дзякуючы Адзе Эльеўне, Германавіцкая СШ 

пачала займаць на абласных краязнаўчых 

конкурсах прызавыя месцы. Працавала ў архівах 

Беларусі і суседніх рэспублік, што надало ёй 
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магчымасць сабраць патрэбныя матэрыялы для 

стварэння гісторыка- краязнаўчага музея ў 

Германавіцкай СШ (1985 г.), а затым і 

дзяржаўнага музея мастацтва і этнаграфіі імя 

Язэпа Драздовіча (1992 г.). У музеі Я. 

Драздовіча захоўваюцца карціны, насценныя 

дываны, малюнкі, зробленыя “беларускім 

Леанарда да Вінчы”, і інш. Ада Эльеўна была 

актыўнай удзельніцай Вахты Памяці: займалася 

пошукам часовых вайсковых пахаванняў 

Вялікай Айчыннай з мэтай далейшага 

перанясення астанкаў вайскоўцаў у брацкія 

магілы; правяла чатыры сустрэчы з былымі 

вызваліцелямі Германавіч, воінамі 1406 зянітна-

артылерыйскага палка. З 1996 г. у Германавічах 

пачалі праводзіцца рэспубліканскія мастацкія 

пленэры (за ўвесь час – 25), якія арганізоўваліся 

Міхасём Райчонкам і яго маці Адай Эльеўнай, а 

пасля заўчаснай смерці сына – толькі Адай 

Эльеўнай. Пленэры прысвячаліся знакамітым 

дачкам і сынам Беларусі В.Быкаву, 

Р.Барадуліну, У.Караткевічу, Э.Плятэр і іншым. 

У іх у розныя часы удзельнічалі такія мастакі, як 

А.Марачкін, В.Крук, Г.Ліхтаровіч, 

А.Скавародка, Г.Драздоў, М. Цыбульскі, А. 

Родзін, С. Баранкоўская, М. Таранда і іншыя. У 

2004 г. намаганнямі і за сродкі А. Э. Райчонак 

быў створаны прыватны літаратурна-мастацкі 

музей імя М. Райчонка. У музеі размешчаны 256 

карцін сучасных беларускіх мастакоў, кнігі з 

аўтографамі пісьменнікаў і паэтаў нашай краіны, 

матэрыялы, прысвечаныя М. Райчонку. Затым 

Адай Эльеўнай быў створаны музей-сядзіба ў 

вёсцы Алашкі Малыя, у выратаванай ёю ж ад 

зруйнавання хаце садавода І. П. Сікоры. Пасля 

заўчаснай смерці сына А.Э.Райчонак стала 

старшынёй створанага ім Культурна-

асветніцкага цэнтра імя Я.Драздовіча. Мэта 

Цэнтра – вяртанне Беларусі імён яе славутых 

сыноў і дачок, незаслужана забытых у савецкія 

часы. 

Ада Эльеўна ўдзельнічала ў Браслаўскіх і 

Дзісенскіх чытаннях, праводзіла ў сваім музеі 

навукова-краязнаўчыя канферэнцыі, з’яўлялася 

суаўтарам кнігі “Германавічы” (2006 г.), аўтарам 

артыкулаў у кнізе “Памяць” Шаркаўшчынскага 

раёна (2004 г.) і артыкулаў у перыядычным 

друку (“Кліч Радзімы”, “Вольнае Глыбокае”, 

“Нашы карані”), падрыхтоўвала разам з 

краязнаўцам У. К. Ляскоўскім рукапіс кнігі 

“Адукацыя ў Дзісенскім павеце”. Падтрымлівае 

сувязі з Браслаўскім музейным аб’яднаннем, 

Браслаўскім краязнаўчым таварыствам імя О. 

Гедэмана, з музеямі Глыбокага і Мёр. 

Арганізоўвае сустрэчы з пісьменнікамі, паэтамі, 

спевакамі, навукоўцамі, грамадскімі дзеячамі, 

удзельнічае ў выданні газеты “Бацькаўшчына”, 

каталогаў па выніках мастацкіх пленэраў. У 

апошні час Ада Эльеўна імкнулася зрабіць 

вядомым кожнаму імя гераіні паўстання 1831 г. 

Эміліі Плятэр, правяла ў яе гонар навукова-

краязнаўчую канферэнцыю. У ліпені 2012 года ў 

Германавічах была праведзена канферэнцыя, 

прысвечаная “беларускай Жанне д’Арк”, у музеі 

адчынены пакой, прысвечаны Эміліі Плятэр. 

У апошні час у Германавічах набыў 

папулярнасць Бульбяны фэст, які праводзіцца 

Адай Эльеўнай на панадворку яе музея. На фэст 

прыязджае шмат краязнаўцаў, музыкаў, 

журналістаў з розных куткоў Віцебшчыны. 

Шмат гасцей наведваюць музей спадарыні 

Райчонак. Восенню ў ім пабываў і высока ацаніў 

дзейнасць Ады Эльеўны біскуп Віцебскай 

дыяцэзіі Алег Буткевіч. 

 За сваю плённую педагагічную і 

краязнаўчую працу А. Э. Райчонак 

узнагароджана Ганаровай граматай Прэзідыўма 

Вярхоўнага Савета БССР, некалькімі 

Ганаровымі граматамі ЦК ВЛКСМ, Ганаровай 

граматай Міністэрства асветы БССР, медалём да 
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100-годдзя з дня нараджэння Леніна, двума 

медалямі за пошукавую працу, знакам 

Міністэрства асветы БССР “Выдатнік народнай 

асветы”. 19 чэрвеня 2010 года яна была 

ўзнагароджана прэміяй імя В. Быкава ”За 

свабоду думкі”. 

Краязнаўцы Мёршчыны, настаўнікі 

Германавіцкай СШ, супрацоўнікі 

Германавіцкага музея культуры і быту 

віншуюць Аду Эльеўну Райчонак з юбілеем, 

жадаюць ёй моцнага здароўя, даўгалецця, 

плённай працы на ніве беларускай культуры і 

асветы, здзяйснення ўсіх планаў.  

 Кліменцій Кожан. Краязнаўца. 

Германавічы. 

  Скарочаны варыянт для 

друку падрыхтаваў В.Ермалёнак.  

 130 год з дня нараджэння Отана Гедэмана 

Сёлета спаўняецца 130 год з дня 

нараджэння вядомага польска-беларускага 

краязнаўца, гісторыка, натураліста і педагога, 

знакамітага даследчыка Падзвіння – Отана 

Гедэмана. 

Отан нарадзіўся 29 красавіка 1887 года ў 

вёсцы Мнішчызна Рэчыцкага павета Мінскай 

губерні. Бацька, Магнус Гедэман, – дацкі немец. 

Па прафесіі інжынер-геадэзіст, меліяратар 

прыехаў у Расійскую імперыю, дзе праводзіў 

меліярацыйныя работы на Беларускім Палессі. 

Маці, Ядзвіга Мікуліч-Радзецка, – полька з 

Наддзвіння. Отан скончыў Гомельскую 

класічную гімназію. Займаўся ў Кіеўскім 

універсітэце на гісторыка-філалагічным 

факультэце, перад заканчэннем якога быў 

выключаны за ўдзел у рэвалюцыйным руху. З 

маленства любіў прыроду, таму з ахвотай 

займаўся гаспадаркай у бацькавым маёнтку. Меў 

узорную малочную вытворчасць і разводзіў 

пітомнік садовых дрэваў. Вельмі любіў бавіць 

час у лесе, быў выдатным паляўнічым. Пасля 

рэвалюцыі яго жыццёвы шлях карэнным чынам 

змяніўся. З 1922 года ён пачынае працаваць 

настаўнікам у маленькай вёсачцы Церчаны ля 

Дрысвятаў, дзе адразу выклікаў любоў і павагу ў 

дзяцей і бацькоў. Потым працуе дырэктарам 

школы ў Слабодцы, а з 1928 года ў Браслаўскай 

сямігадовай школе. Праца настаўніка гісторыі 

патрабавала ведання мясцовай гісторыі, і 

малады настаўнік адразу актыўна заняўся 

краязнаўствам.  Са сваімі напрацоўкамі ён часта 

выступае на канферэнцыях настаўнікаў. Яго 

дзейнасць была заўважана інспектарам 

Прухнікам, 

які не толькі 

маральна 

падтрымаў 

Гедэмана, але 

і выстараўся 

яму гадавы 

аплочваемы 

водпуск для 

працы ў 

архівах. 

Вынікам стала 

выданне ў 

1930 годзе ў 

Вільні самай 

змястоўнай кнігі па гісторыі нашага краю – 

”Гісторыя Браслаўскага павета”, якую Гедэман 

асабіста ўручыў прэзідэнту Польшчы 

І.Масціцкаму, калі той прыязджаў на 

Браслаўшчыну. 

З канца 1933 года і да смерці ў 1937 года 

Гедэман жыў у Вільні, збіраў матэрыялы па 

гісторыі Браслаўшчыны і Дзісненшчыны, 

вывучаў развіццё гарадоў з магдэбургскім 

правам, развіццё гандлю, рамёстваў, 

сацыяльную структуру і маёмасныя адносіны 

насельніцтва ў беларускіх гарадах Сярэдняга 

Падзвіння, лясныя промыслы і водныя шляхі на 

Беларусі XVII – XVIII стагоддзяў, гісторыю 

Белавежскай пушчы. Лёсам яму было адмерана 

пражыць няпоўныя пяцьдзясят год, але за 

апошнія сем год жыцця, дзякуючы руплівай 

працы, ён напісаў і выдаў восем грунтоўных 

манаграфій: «Гісторыя Браслаўскага павета» 

(1930), «Дзісна і Друя – магдэбургскія гарады» 

(1934), «Даўнія пушчы і воды» (1934), «Граф 
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Мануцы» (1935), «Глыбокае» (1935), 

«Браслаўска-Дзісненскія завяшчанні ХVІІ – 

ХVІІІ стагоддзяў як гістарычныя крыніцы» 

(1935), «Валяр’янаўскія школы айцоў-піяраў 

Лужэцкіх» (1937), «Гісторыя Белавежскай 

пушчы перад падзелам Рэчы Паспалітай (у 

перыяд да 1798 года)», якая выйшла ўжо пасля 

смерці аўтара. 

Памёр знакаміты краязнавец 16 мая 1937 

года. У пахаванні, якія адбыліся на 

пратэстанцкіх могілках у Вільні, ў апошні шлях 

краязнаўца праводзіла вялікая колькасць 

навукоўцаў і грамадскасці Вільні. Ваяводская 

газета “Кур’ер Віленьскі” адгукнулася на смерць 

краязнаўца вялікім некралогам аб яго жыцці і 

дзейнасці. У Глыбокім памяць аб ім была 

ўшанавана назвай вуліцы імя Отана Гедэмана. У 

савецкі час імя Отана Гедэмана было вядома 

толькі вузкаму колу даследчыкаў нашага краю, 

бо ў тыя часы галоўная ўвага надавалася не 

мясцовай гісторыі, а будаўніцтву светлай 

будучыні – камунізму. Толькі ў часы 

перабудовы з’явілася цікавасць да яго працаў. 

Асаблівую ролю тут адыграў Браслаўскі 

гісторыка-этнаграфічны музей, дзейнасці 

краязнаўца была прысвечана навукова-

практычная канферэнцыя. Падчас міжнароднай 

канферэнцыі “Дзісенскія чытанні” з дакладам аб 

славутым краязнаўцу выступіў навуковы 

супрацоўнік Браслаўскага музея Кастусь 

Шыдлоўскі. 16 лютага 2012 года на будынку 

Браслаўскага краязнаўчага музея была 

ўстаноўлена мемарыяльная дошка ў гонар 

юбіляра. Дзякуючы руплівасці сучасных 

краязнаўцаў, выйшлі наступныя працы ў 

перакладзе на беларускую мову: 

Гедэман О. Глыбокае. Гістарычны нарыс 

/ пераклад з пол. М. Гіля. – Глыбокае; Паставы, 

2012. – 60 с. (Бібліятэка часопіса «Нашы 

карані») 

Гедэман О. Друя – магдэбурскі горад / 

пераклад з пол. М. Гіля. – Паставы, 2012. – 104 

с. (Бібліятэка часопіса «Нашы карані») 

Гедэман О. Даўніяпушчы і воды / 

пераклад з пол. М. Гіля. – Паставы, 2012. – 96 с. 

(Бібліятэка часопіса «Нашы карані») Гедэман 

О. Валерыянаўскія школы айцоў піяраў лужэцкіх 

/ пераклад з пол. У. Ляскоўскага. – Паставы, 

2012. – 92 с. (Бібліятэка часопіса «Нашы 

карані») 

Гедэман О. Граф Мануцы / пераклад з 

пол. М. Гіля. – Паставы, 2013. – 68 с. 

(Бібліятэка часопіса «Нашы карані»). Усе яны 

знаходзяцца ў бібліятэцы нашага музейнага 

аб’яднання. Яго кнігі не страцілі свайго 

навуковага значэння і ў ХХІ стагоддзі. А яго 

жыццё свечыць, што патрыётам нашага краю 

можа быць не толькі яго ўраджэнец, але і, 

навогул, датчанін па паходжанні. 

Вітаўт Ермалёнак. 

ГІСТОРЫЯ ГУРТКА “АРГАНАЎТЫ 

МІНУЛАГА”. 40 ГОД ПОШУКАЎ І 

ЗНАХОДАК (працяг) 

2004 

Старэйшыя гурткоўцы ладзяць 

краязнаўчую вандроўку ў былыя вёскі 

Павянужка ды Рыжмонты. У гэтым значную 

дапамогу ім аказала настаўніца СШ № 3 В.С. 

Матэленак, якая шмат расказала пра Пякоціна і 

Ліпанты, пра паноў Пранеўскіх, бо сама 

нарадзілася і вырасла ў гэтых мясцінах. Яна 

паказала “арганаўтам” тутэйшыя цікавіны і 

параіла зайсці да мясцовых жыхароў, якія 

таксама могуць падзяліцца інфармацыяй. Пасля 

ўстаноўкі намётаў краязнаўцы рушылі на 

мэтанакіраваныя пошукі старажытнасцяў. Антон 

Ермалёнак знайшоў некалькі крамянёвых 

скрабкоў III – IV тыс. да н.э., якія засведчылі 

існаванне паселішча часоў неаліту на паўночны 

захад ад Пякоціна ў мясцовасці пад назвай 

Паплавы. Антон Масленік адшукаў расейскую 

медную манету, якой каля 200 гадоў. Астатнія 

знаходкі – фрагменты керамікі ХVIІІ – ХХ стст. 
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Падчас шурфоўкі ля сядзібы Павянужка 

былі выяўленыя разнастайныя матэрыялы: 

жалезныя вырабы, фрагменты керамічнага і 

шклянога посуду – усе не раней ХІХ ст. На 

мясцовых могілках “арганаўты” знайшлі камень 

са старажытным надпісам і мальтыйскім 

крыжам XVIII ст., што пацвердзіла існаванне тут 

у гэты час уніяцтва. Гурткоўцы правялі 

апытанне старажыхароў Пякоціна П.В. 

Шкілёнак (1910 г.н.) і З.Ф. Зуевіч (Кодзіс), 1925 

г.н.). Асабліва шчыраваў у апытанцы Аляксандр 

Янушкевіч. У Пякоціне “арганаўты” адшукалі 

старадаўнюю драўляную хату, якой не меней за 

200 гадоў, правялі яе вывучэнне. Далей 

абследавалася месца былой сядзібы Рыжмонты – 

уладання прафесара батанікі Варшаўскага 

ўніверсітэта С. Крупко, удзельніка савецка-

польскай вайны 1919 – 1920 гг., кавалера ордэна 

“Віртуці Мілітары”. Праз шурфоўку былі 

здабытыя фрагменты кафлі, керамікі, 

парцаляны, якія пераканаўча сведчылі аб 

існаванні сядзібы яшчэ ў XVII ст. ды перабудове 

яе другога паверха ў ХІХ ст. 

Гурткоўцы вывучылі старыя каталіцкія 

могілкі Рыжмонтаў, першыя пахаванні на якіх 

адносіліся да XVIІI ст. Краязнаўцы здолелі 

расшыфраваць 48 прозвішчаў з 53-х, што 

дазволіла значна ўдакладніць генеалогію 

шляхецкіх родаў Мёршчыны. 

 “Арганаўтамі” даследаваліся вусце р. 

Павянужка, пагоркі “Лучкі” і “Барані рог”. 

Рэчышча не прынесла цікавых знаходак, 

трапіліся рэшткі ганчарнай керамікі не старэй 

XVI ст. Галоўнай знаходкай там стаўся валун, 

які ляжаў проста ў рэчышчы, а памерамі сягаў 2 

на 3 метры. На камені было выяўлена 

паглыбленне дыяметрам да 1 м і глыбінёй да 30 

см. Гэтае паглыбленне было пераканаўчым 

доказам таго, што згаданы валун быў каменем-

ахвярнікам, дзе язычнікі ў старажытнасці рабілі 

прынашэнні сваім багам. Стромкія валы 

пагоркаў вышынёй ад 8 да 16 метраў засведчылі 

існаванне тут у раннім жалезным веку 

гарадзішчаў-сховішчаў, дзе людзі хаваліся 

падчас небяспекі, але не жылі стала. З гэтае 

прычыны гурткоўцы не выявілі культурнага 

пласта, які мог быць знішчаны веснавымі 

разлівамі Дзвіны і Павянужкі. Падчас вандроўкі 

быў сабраны багаты этнаграфічны матэрыял, 

сярод якога – панская дзіцячая калыска 1920-х 

гг., а таксама знойдзеныя кнігі на польскай мове, 

старыя фотаздымкі, прадметы кавальства 

пачатку ХХ ст. і шмат іншых старадаўніх 

цікавостак [97-105].  

 У “Настаўніцкай газеце” за 27 красавіка 

надрукаваны артыкул “Спрадвечныя 

каштоўнасці беларусаў” карэспандэнта Надзеі 

Страбковай, у якім раскрываецца дзейнасць 

В.А.Ермалёнка і яго гуртка.  

 Летам актыўна шчыравалі ў музеі 

Янушкевіч Таня, Каськевічы Уладзімір і Юля, 

Мацюк Юля, Грыгор’ева Даша, Рынцэвіч 

Марына, Белавус Алёна, Пальчэх Юля, 

Масейкіна Наталля, Грэцкая Аня, Давідовіч 

Люда, Бялевіч Ксенія. 

Год 2005-ы 

Адбылося заканчэнне конкурса па 

гісторыі для школьнікаў Беларусі на тэму: 

“Чужы сярод сваіх”, арганізаваны ГА 

“Дыярыуш” пры ўдзеле Таварыства беларускай 

мовы імя Францішка Скарыны. “Арганаўтка” 

Наталля Варонька была ўзнагароджаная 

дыпломам ІІІ-й ступені згаданага конкурса за 

сваё даследаванне: “Паміж Богам і 

людзьмі”.[204]. 

На рэспубліканскай навукова-практычнай 

канферэнцыі “Краязнаўства і патрыятычнае 

выхаванне моладзі”, арганізаванай Беларускім 

дзяржаўным ўніверсітэтам культуры і 

мастацтваў, а таксама Рэспубліканскім цэнтрам 

турызму і краязнаўства навучэнскай моладзі ў 

Мінску, выступіў кіраўнік гуртка В.А. 

Ермалёнак. Ім былі пададзеныя наступныя 

даклады: “Патрыятычнае выхаванне моладзі – 

падмурак дзейнасці клуба “Арганаўты мінулага” 

і “Даследаванне невядомых старонак Вялікай 

Айчыннай вайны сябрамі клуба “Арганаўты 
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мінулага”. На гэтай канферэнцыі была створаная 

рада ГА “Беларускае краязнаўчае таварыства”, у 

склад якой увайшоў і Вітаўт Ермалёнак. [191]. 

У рэспубліканскім конкурсе “Нам 

засталася спадчына” ў ліку дзвюх пераможных 

прац было і калектыўнае даследаванне гуртка 

“Арганаўты мінулага” пад назвай “Адраджэнне 

сядзібы Мірскіх у вёсцы Каменполле”. Гэтая 

праца падрыхтаваная намаганнямі Антона 

Масленіка, Аляксандры Дварэцкай і Сяргея 

Пляшкова. ГА “Беларускі зялёны крыж” 

выказала ім падзяку, у якой адзначаўся 

арыгінальны падыход краязнаўцаў у пастаноўцы 

і вырашэнні праблемы. Журы адзначыла, што 

прапанаваныя ў рабоце меры падаюцца яму 

цалкам прыдатнымі да ажыццяўлення. [168]. 

Кіраўнік гуртка В.А. Ермалёнак перамог 

у абласным конкурсе на лепшы краязнаўчы 

занятак з вучнёўскім гуртком. Спадар 

Ермалёнак правёў з вучнямі г. Віцебска 

захапляльны занятак на тэму “Археалогія 

нашага краю”.  

“Арганаўты мінулага” дапамагалі 

навукоўцам у раскопках гарадзішча Рацюнкі 

Браслаўскага раёна. Кіраўнік гуртка і старэйшы 

гуртковец, студэнт-археолаг Ермалёнак Антон 

праводзілі разведку ў вёсках Завер’е, Хралы і 

Жэймяны, дзе зноў былі знойдзены гістарычныя 

артэфакты, у тым ліку печ-каменка ХVI – XVII 

стагоддзяў у вёсцы Завер’е. 

Актыўным “арганаўтам” Аляксандрам 

Маляўкам былі падараваныя ў музей старадаўнія 

вагі [138]. Грунтоўны артыкул аб дзейнасці 

гуртка “Экспонаты для исторического музея 

можно найти везде” Алены Занковец быў 

надрукаваны ў газеце “Знамя юности” ад 27 

ліпеня 2005 года.[120].  

Распрацоўка маршрута “Срэбраны 

пярсцёнак Мёршчыны” 

Сёлета “Арганаўты мінулага” разам са 

сваім кіраўніком пачалі распрацоўку 

турыстычна-краязнаўчых маршрутаў па 

Мёрскім раёне. Самы першы маршрут атрымаў 

назву “Сярэбраны пярсцёнак Мёршчыны”. Яго 

даўжыня 62 кіламетры. Ён праходзіць праз 

Каменполле, Пераброддзе, Забалоцце, Дзедзіна, 

Мілашова, Ідолту, Загор’е, Станулёва, Мёры. 

Распрацаваны гурткоўцамі маршрут 

краязнаўчага паходу і тры буклеты да яго занялі 

першае месца ў раёне, вобласці і краіне.[44]. 

Актыўную ролю ў стварэнні маршрута 

здзейснілі Ермалёнак Антон, Чарвінскі Яўген, 

Дварэцкая Аляксандра, Басікірская Алена, 

Масленік Антон. 

КРАЯЗНАЎЧЫ ВЕЛАСІПЕДНЫ 

ПАХОД ПА МАРШРУЦЕ: 

“СЯРЭБРАНЫ ПЯРСЦЁНАК 

МІЁРШЧЫНЫ” 

МЭТЫ ПАХОДУ: 

1. Упершыню сістэматызаваць і 

распрацаваць матэрыялы па адным з 

цікавейшых, але невядомых маршрутаў 

Міёрскага раёна. 

2. Прыцягнуць увагу грамадскасці да 

захавання, аховы, рэстаўрацыі нашай спадчыны. 

3. Увесці ў навуковае карыстанне новыя 

факты, звесткі, крыніцы. 

4. Падчас вандроўкі ўдакладніць 

матэрыялы папярэдніх даследчыкаў. 

5. Аказаць дапамогу ў правядзенні 

экскурсій, вандровак, паходаў настаўнікам і 

вучням раёна, турыстам з Беларусі і замежжа. 

6. Папулярызаваць маршрут вандроўкі ў 

сродках масавай інфармацыі. 

7. Садзейнічаць ушанаванню гістарычных 

месцаў, звязаных з імёнамі нашых славутых 

землякоў Г.Дмахоўскага, П.Простага, 

Ч.Сіповіча, Я.Малецкага і іншых. 

8. Садзейнічаць аднаўленню паркаў і 

сядзібаў у вёсках Каменполле, Дзедзіна, 

Крычава, Мілашова, Міжрэчча, Станулева. 
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9. Матэрыялы велапахода выкарыстаць у 

падрыхтоўцы рэкламнага праспекта ”Сярэбраны 

пярсцёнак Міёршчыны”. 

10. Падчас вандроўкі папоўніць 

экспанатамі фонды гістарычнага музея СШ №3 

г. Міёры, раённага гісторыка-этнаграфічнага 

музея. 

11. Удакладніць месца бою Героя 

Савецкага Саюза В.А.Бабічава. 

ВЫНІКІ ВАНДРОЎКІ 

Упершыню сістэматызавалі і апрацавалі 

вялікую колькасць гістарычнага матэрыялу, які 

датычыць пройдзенага маршрута. 

Частка матэрыялаў, якія датычылі ніткі 

маршрута, напрыклад, “Сядзіба ў Каменполлі”, 

“Сядзіба ў Дзедзіне”, былі надрукаваны ў 

газетах “Міёрскія навіны”, “Павет”, 

“Краязнаўчая газета” і іншых выданнях. 

Рэклама маршрута адбылася ў 

тэлеперадачы праграмы АНТ “Ваш выходной” 

26 жніўня і 3 верасня 2005 г. 

Па маршруце “Сярэбраны пярсцёнак 

Мёршчыны” пачалі праводзіцца экскурсіі для 

гасцей базы адпачынку “Актам”. Праведзена 8 

экскурсій, якія выклікалі вялікую цікавасць у іх 

удзельнікаў.  

Для гістарычнага музея СШ №3 і 

раённага музея сабрана больш за сто экспанатаў, 

многія з іх з’яўляюцца ўнікальнымі – 

напрыклад, цудадзейны абраз з капліцы ў 

Дзедзіне, крыж з сядзібы ў Забалоцці. 

Аказалі дапамогу старшыні 

Перабродскага сельсавета Г.У.Паўлоўскай у 

пошуках інфармацыі аб сядзібах Каменполле і 

Дзедзіна. 

Устаноўлены сувязі з прынцэсай Аленай 

Святаполк-Мірскай з Лондана, якая гасцявала на 

Мёршчыне. Сябры гуртка падзяліліся з ёй 

сабранай інфармацыяй аб яе сваяках з 

Каменполля. Працяг супрацоўніцтва будзе 

садзейнічаць папулярызацыі нашага маршрута.  

На аснове праведзенай вандроўкі 

распрацаваны планы турысцкіх паходаў: 

веласіпеднага, пешага, аўтамабільнага, 

камбінаванага. 

Падчас вандроўкі лакалізавана месца бою 

Героя Савецкага Саюза Бабічава, на месцы бою 

знойдзены ваенныя рэліквіі. 

Знойдзены новыя звесткі аб жыцці і 

дзейнасці П.Простага, Ч.Сіповіча, Я.Малецкага. 

Упершыню сабраны матэрыял па ўспамінах 

жыхароў аб жыцці і смерці ксяндза-мучаніка 

Баляслава Грамсы. 

Запісаны новыя паданні аб крыніцах 

“Святая вада” ля Дзедзіна і Лінкаўшчыны, пра 

палац у Дзедзіне, аб возеры Набіста. 

Лакалізавана месца капліцы, якая была 

пабудавана ля крыніцы ў Янове, і ўдакладнены 

год яе пабудовы. 

Добраўпарадкаваны магілы дзяцей 

Мілашаў ля капліцы ў Ідолце. 

Паводле маршрута быў надрукаваны 

набор паштовак “Серебряное кольцо 

Миорщины”.  

Распрацаваны і праведзены сябрамі 

гуртка паход атрымаў дыпломы першай ступені 

ў раёне, вобласці і краіне. 

(Працяг будзе). В.Ермалёнак. 

І.Кандратовіч 

                                                                                                   


