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НАШ ЛЮСТРАДЗЁН  

СВЯТА Ў ШКОЛЕ 

12 мая 2016 года ў нашай школе адбылася 

вялікая ўрачыстасць у гонар прысваення ёй імя 

Героя Савецкага Саюза віцэ-адмірала Томкі 

Ягора Андрэевіча. На свяце ў гонар важнай 

падзеі, акрамя вучняў школы і настаўнікаў, 

сабраліся шматлікія госці з розных гарадоў 

Беларусі, ваенныя маракі ў адстаўцы, 

прастаўнікі раённай і абласной улады і шмат 

іншых. 

Свята пачалося ў актавай зале школы, 

сцэна якой была аздоблена ў выглядзе марскіх 

хваляў. Адкрыла ўрачыстасць завуч школы, якая 

прадставіла гасцей, што завіталі ў школу на 

свята. У вітальным слове дырэктар школы 

Валянціна Атрошка падзякавала ўсім, хто 

спрычыніўся да таго, каб школа магла несці імя 

ганаровага земляка. Старшыня абласнога Савета 

Ўладзімір Цярэнцьеў у сваім выступленні 

распавёў аб ушанаванні ў вобласці памяці 

маракоў-падводнікаў, падзякаваў дырэктару 

школы за руплівую дзейнасць па прысваенні 

школе імя Героя-земляка. Прадстаўнік 

сакратарыята ассацыацыі клубаў “Юнэска” 

Анастасія Мінкевіч падкрэсліла важнасць падзеі 

як для школы, так і грамадскасці, адзначыла 

важную ролю клуба “Адраджэнне” нашай 

школы і яго кіраўніка Надзеі Грыгор’евай у 

арганізацыі свята. Старшыня Віцебскай 

арганізацыі Саюза ваенных маракоў, сябар 

нашага музея Анатоль Кавалёў, які служыў з 

Ягорам Томкам на атамнай падлодцы К-27 у 

1966 – 1968 г.г., адзначыў: “Калі на лодцы 

адбылася аварыя, наш зямляк праявіў свае 

выдатныя арганізатарскія і чалавечыя якасці, 

што дазволіла ўратаваць карабель і экіпаж ад 

радыяцыі”. Для музея капітан-падводнік 

падараваў фотавыявы крэйсера “Мінск” і свае 

ўспаміны пра Героя. Сястра Ягора Томкі Нона 

Саркісян была расчулена да слёз урачыстасцю і 

сказала аб чалавечых якасцях героя перш за ўсё 

як сына, бацькі, мужа, брата. Выступленні 

гасцей чаргаваліся з прэзентацыяй, мастацкімі 

імпрэзамі, знаёмствам з біяграфіяй віцэ-

адмірала. Выдатна справіліся са сваёй задачай 

вядучых дзесяцікласнікі Ана Кураш і Юра 

Сіповіч.  

Пасля актавай залы ўрачыстасць 

працягвалася на школьным стадыёне, дзе 

сабраліся ўсе вучні школы. Саслужывец 

Уладзімір Варашнін наказаў ім з гонарам несці 

імя Героя, беражліва да яго адносіцца. Марак-
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падводнік узгадаў, што імя нашага земляка 

шануецца ваеннымі на флоце за яго мужнасць, 

гераізм, прынцыповую пазіцыю. Вялікай працай, 

упорствам, ён увайшоў у лік знакамітых 

флатаводцаў, здзейсніўшы гераічны пераход 

дывізіёна атамных падлодак пад ільдамі 

Паўночнага полюса. Для музея У.Варашнін 

падараваў барэльеф Героя. Старшыня 

шумілінскай арганізацыі ваенных маракоў 

Анатоль Бычкоў расказаў, як важна яшчэ ў 

дзяцінстве паставіць перад сабой высокую мэту і 

праз усё жыццё ўпарта ісці да яе. На прыкладзе 

Ягора Андрэевіча Томкі гэта выразна мы бачым. 

Ён з дзяцінства марыў аб моры, закончыў 

Севераморскае вучылішча падводнікаў, 

Архангельскае вышэйшае вучылішча 

падводнага плавання, Ленінградскую ваенна-

марскую акадэмію, трыццаць год аддаў службе 

на флоце. Вось прыклад служэння радзіме для 

маладога пакалення. Капітан ІІ рангу падарыў 

для музея Андрэеўскі сцяг і матросскую 

форменку. Старшыня Мёрскага раённага Савета 

дэпутатаў Марыя Баніфатава ўручыла дакумент 

аб прысваенні 29 красавіка 2016 года сярэдняй 

школе №3 г. Мёры імя Героя Савецкага Саюза 

Томкі Ягора Андрэевіча. У сваім слове, 

звяртаючыся да вучняў, яна падкрэсліла, што і 

вучні павінны быць лепшымі. 

Далей З ганаровай падзеяй школу 

павіншавалі загадчык аддзела адукацыі спорту і 

турызму Аляксандр Жук, Мёрскі ваенны камісар 

Сяргей Жабёнак. Лепшыя вучні школы і 

настаўнікі адкрылі дошку з мармуру пры 

фасадзе школы, выкананую мастаком 

скульптарам Аляксандрам Чарняўскім, а таксама 

шыльду на ўваходзе. Вялікае панно ў вестыбюле 

школы з выявай Ягора Томкі на фоне падводнай 

лодкі і мора адкрылі дырэктар школы, намеснік 

старшыні райвыканкама, старшыня абласной 

рады ГА “Фонд міру”, які быў галоўным 

спонсарам стварэння гэтага пано. Усе 560 

вучняў прайшлі ўрачыстым маршам ля 

мемарыяльнай шыльды. На завяршэнне 

ўрачыстасці госці наведалі гістарычны музей, 

дзе кіраўнік музея Вітаўт Ермалёнак 

падрыхтаваў фотавыставу, прысвечаную герою-

земляку. 

ЭКСКУРСІІ Ў “СЯЛЯНСКУЮ ХАТУ”  

ГОСЦІ З МІНСКА.  

У маі наведалі музей Вілорыя і Алег 

Сабалеўскія з Мінска. Абодва цікавяцца 

краязнаўствам, таму і пажадалі наведаць наш 

новы музей. Госці азнаёміліся з экспазіцыяй і 

найбольш цікавымі экспанатамі, гісторыяй 

стварэння музея, рарытэтамі старой хаты. 

Зацікавіла іх і экспазіцыя лекавых траў. 

ГОСЦЯ З ЛАТВІІ 

Беларуска, Марыя Бяроза, якая ўжо даўно 

жыве ў латышскім горадзе Саласпілс, прыехала 

на Беларусь, каб адведаць сваю маці. 

Нягледзячы на кароткі тэрмін гасцявання, яна 

пажадала наведаць музей “Сялянская хата”, каб 

успомніць сваё дзяцінства, якое прайшло ў 

вясковай хаце. Спадарыня Марыя з цікавасцю 

агледзела экспазіцыю і знайшла шмат рэчў, 

прызначэнне якіх ёй было ўжо невядома.  

У МУЗЕІ – КАРЭСПАНДЭНТ. 

Па-ранейшаму наш музей цікавіць 

карэспандэнтаў. У гэтым месяцы наведала музей 
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карэспандэнт абласной газеты “Віцебскія весткі” 

Тамара Пашкевіч. Падчас экскурсіі, якую 

праводзіў В.А.Ермалёнак, карэспандэнт 

азнаёмілася з гісторыяй стварэння музея, 

зместам яго экспазіцыі. Кіраўнік музея В.А. 

Ермалёнак распавёў аб найбольш цікавых 

экспанатах, якіх няма ў іншых этнаграфічных 

музеях краіны. 

У МУЗЕІ –  КЛУБ МАЦЯРОК ”НАДЗЕЯ”  

Зацікавіла “Сялянская хата “ і ўдзельніц 

клуба мацярок ”Надзея”, які стівораны ў Мёрах 

пры карэкцыйным цэнтры. Госці з цікавасцю 

азнаёміліся з побытавымі рэчамі, якія 

змешчанымі ў трох пакоях хаты. Жанчыны 

ўвесь час здзіўляліся вытрываласці і 

працалюбству нашых прабабуляў, якія ўсё рабілі 

сваімі рукамі. На развітанне Жанна Кураш 

падаравала музею вязаны абрус, які ёй перадалі 

па спадчыне ад бабулі і дзядулі Падабыцькаў з 

вёскі Цілеўцы. Прыгожы абрус будзе змешчаны 

ў пакоі 50-х – 60-х гадоў ХХ ст. 

УРОКІ ЛІТАРАТУРЫ  

Праходзячы па беларускай літаратуры 

тэму па творчасці Уладзіміра Караткевіча, 

настаўніца Н. Л. Гагалінская вырашыла правесці 

ўрок у музеі “Сялянская хата”. Захавальніца 

фондаў М. Г. Ермалёнак пазнаёміла вучняў з 

назвамі старых рэчаў. Гэта дапамагло 

школьнікам лепш зразумець і запомніць назвы 

прадметаў хатняга ўжытку беларускага селяніна. 

Падобны ўрок быў праведзены і для настаўніцы 

А.І. Панізнік у 7-б класе. Агульная назва 

экскурсій –  “Добры дзень, хата!” 

У МУЗЕІ – ШКОЛЬНІКІ  

Не забываюць наведваць этнаграфічны 

музей і вучні нашай школы. У маі ў ім пабывалі 

вучні 6-б класа, для якіх правёў эксурсію іх 

класны кіраўнік А. В. Ермалёнак. Дзеці 

азнаёміліся з асноўным зместам інтэр’еру 

сялянскай хаты ХІХ ст. 

ЭКСКУРСІІ Ў ГІСТАРЫЧНЫ МУЗЕЙ  

У маі, як звычайна, у гістарычным музеі 

праводзяцца экскурсіі, прысвечаныя Другой 

сусветнай вайне. Так, на экскурсію па тэме 

“Наш край у гады Вялікай Айчыннай вайны” 

прыйшлі вучні 5-а класа на чале з класным 

кіраўніком Наталляй Леанідаўнай Гагалінскай. 

Кіраўнік музея В. А. Ермалёнак у даходлівай 

форме распавёў вучням пра падзеі Другой 

сусветнай вайны ў нашай мясцовасці, звярнуў 

увагу на прозвішчы землякоў, якія геройскі 

праявілі сябе як на франтах вайны, так і ў 

партызанскім і падпольным руху. 

УРОКІ ГІСТОРЫІ Ў МУЗЕІ 

Для вучняў 10-а і 10-б класаў настаўнік 

гісторыі В. А. Ермалёнак правёў у гістарычным 

музеі урокі-экскурсіі па тэме “Наш край у гады 
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Другой сусветнай вайны”. Падчас экскурсіі 

старшакласнікі больш даведаліся пра падзеі 

мінулай вайны. Экспанаты музея яскрава 

праілюстравалі сутнасць фашысцкага 

акупацыйнага рэжыму, а ваенныя рэліквіі 

нашых землякоў – больш эмацыянальна 

ўспрыняць мінулае. Урокі-экскурсіі адбыліся і ў 

7-х – 8-х класах, дзе працуе настаўніцай Наталля 

Іванаўна Будзько. У 7-в, 7б класах урокі 

праходзілі па тэме “Наш край у ХІV – ХV стст. 

“Экскурсавод В.А. Ермалёнак расказаў вучням 

аб асноўных падзеях, якія адбыліся ў тыя часы ў 

нашым краі: барацьбе з крыжакамі, гаспадарчай 

дзейнасці нашых продкаў, узнікненні і развіцці 

паселішчаў, якія існуюць і ў наш час. Асабліва 

зацікавілі вучняў манеты і скарбы гэтага 

перыяду, знойдзеныя ў нашым краі: пражскія 

грошы, дынарыі Вітаўта, соліды крыжакоў. У 8-

а і 8-б класах урокі праходзілі па тэмах “Наш 

край у ХVІ – ХVІІІ стагоддзях”. У гістарычным 

музеі экспанатаў па гэтай тэме значна больш. 

Экскурсавод М. Г. Ермалёнак распавяла вучням 

аб найбольш цікавых тагачасных падзеях у 

нашым краі. Найбольш значнай у тыя часы была 

гісторыя Дзісны, дзе ў тыя стагоддзі былі 

пабудаваны два замкі. Свой след у гісторыі 

нашай мясцовасці пакінулі дзеячы славутых 

родаў ВКЛ – Сапегі, Мірскія, Лапацінскія, 

Радзівілы і інш. Школьнікі даведаліся аб 

выдатных помніках архітэктуры нашай 

мясцовасці,  пабачылі на карцінах выявы 

касцёлаў у Новым Пагосце (1593 г.), Дзісне 

(1773 г.), Лявонпалі (1774 г.), сядзібаў у 

Крычаве, Міжрэччы, Лявонпалі і інш. 

 

У МУЗЕЯХ – ПОЛАЦКІЯ ШКОЛЬНІКІ  

Мёрскія музеі цікавыя не толькі для 

вучняў нашага раёна, але і з іншых месцаў. 

Нягледзячы на тое, што ў старажытным Полацку 

шмат разнастайных музеяў, да нас завіталі 

пяцьдзесят школьнікаў і настаўнікаў з сярэдняй 

школы №3 гэтага горада. Экскурсіі па музейным 

аб’яднанні праводзілі В.А.Ермалёнак і 

М.Г.Ермалёнак. Падчас экскурсіі Экскурсаводы 

імкнуліся звярнуць увагу  полацкіх школьнікаў 

на тыя экспанаты, якіх нельга ўбачыць у іншых 

музеях не толькі Полацка, Беларусі, але нават 

іншых краін. 

ЭКСКУРСІІ Ў МУЗЕІ КНІГІ І ДРУКУ.  

Музей кнігі і друку наведалі вучні 8-а 

класа. Яны ўжо не аднойчы наведвалі гэты 

музей, а таму пажадалі больш даведацца па тэме 

“Старыя падручнікі”. Экскурсію правяла М. Г. 

Ермалёнак. Школьнікам было цікава даведацца 

пра асаблівасці вучэбных дапаможнікаў 

мінуўшчыны ў Расійскай Імперыі, Рэчы 

Паспалітай і іншых краінах. 

УРОК МУЖНАСЦІ.  

Напярэдадні Дня Перамогі для вучняў 2-

га класа на плошчы Загінулых барацьбітоў 

правяла урок мужнасці М. Г. Ермалёнак. Для 

маленькіх школьнікаў яна даступна апавядала 

пра подзвігу воінаў-вызваліцеляў, якія загінулі, 

вызваляючы наш горад ад захопнікаў, азнаёміла 

дзяцей з гісторыяй помнікаў, якія знаходзяцца 

на плошчы: капліцы ў гонар Аляксандра 



 
Мёрская даўніна май, 2016 

 5 

 

 

Неўскага, помнікам ў памяць пра загінулых 

землякоў – воінаў-афганцаў. 

ВАНДРОЎКА ДА КАТАЛІЦКІХ 

СВЯТЫНЯЎ.  

У маі на Мёршчыне пабывала група 

аматараў вандровак з Масквы. Іх перш за ўсё 

цікавілі касцёлы. Экскурсаводам стаў 

краязнаўца В. А. Ермалёнак. У першую чаргу ён 

азнаёміў масквічоў з гісторыяй, асаблівасцямі 

пабудовы, знешнім і ўнутраным выглядам 

касцёла Ўнебаўзяцця Найсвяцейшай Марыі 

Панны ў Мёрах. Знаўца гісторыі святыні 

падрабязна распавёў і аб цікавых помніках ля 

касцёла. Потым адбылася паездка ў Мілашова і 

Ідолту. Тут Вітаўт Ермалёнак пазнаёміў гасцей з 

гісторыяй роду Мілашаў і помнікамі 

архітэктуры – капліцай 1862 года пабудовы, 

касцёлам у стылі мадэрн у імя Маці Божай 

Шкаплернай, пабудаваным у 1938 – 1943 гг. 

Асабліва ўразіла гасцей гісторыя святароў-

мучанікаў Станіслава Эліяша і Баляслава 

Грамсы. Не прамінулі масквічы пазнаёміцца і з 

нядаўна адрэстаўраванай сядзібай Мілашаў-

Свідэрскіх. Турысты з расійскай сталіцы былі ў 

захапленні ад пабачанага ў беларускай 

глыбінцы.  

НОВАЯ ВЫСТАВА.  

Чарговая выстава, якая была створаная 

намі ў гістарычным музеі, была прысвечана 

нашаму славутаму земляку – Герою Савецкага 

Саюза віцэ-адміралу Томку Ягору Андрэевічу. У 

нашым музеі ў пастаяннай экспазіцыі яшчэ 

раней былі змешчаны некаторыя асабістыя рэчы 

Героя: форменная кашуля, фуражка, граматы, 

гадзіннік і г.д. На выставе мы змясцілі перш за 

ўсё шматлікія фотаздымкі, якія адлюстроўваюць 

жыццёвы шлях Ягора Томкі. Выстава 

пачынаецца са здымкаў продкаў Я.Томкі па лініі 

маці.  Дзядуля Героя Кукуць Віктар—зняты на 

фота ў вайсковай форме. Ён ваяваў на 

Балтыйскім моры ў Першай сусветнай вайне. 

Гэтага ж часу і здымак бабулі Антаніны. 

Некалькі здымкаў у вайсковай форме роднага 

брата маці Ягора—Кукуця Віктара, які ваяваў у 

складзе Войска Польскага і загінуў ужо пасля 

вайны ў 1946 годзе. Як сведку школьных гадоў 

будучага Героя мы змясцілі фотаздымак школы, 

якую ён скончыў у 1953 годзе.  Зараз гэты 

будынак захаваўся, але непаўторна зменена яго 

аблічча. Не выпадкова мы змясцілі і копію 

карты 1938 года, на якой пазначана і зніклая да 

нашага часу вёска Лявонаўцы – радзіма Ягора 

Томкі. У гады яго маленства там налічвалася 18 

хат. Ад Мёраў да Лявонаўцаў сем кіламетраў, іх 

штодзень будучы адмірал адольваў або пехатою, 

або на лыжах. Тутсама і здымак Ягора-

выпускніка, залатога медаліста. 

 Наступны стэнд апавядае пра навучанне 

нашага земляка ў Севераморскім вучылішчы. Аб 

яго поспехах сведчаць граматы за дасягненні ў 

ваенна-палітычнай падрыхтоўцы, першае месца 

ў спаборніцтвах па цяжкай атлетыцы і класічнай 

барацьбе, побач – здымкі курсанта і маладога 

капітана. Малавата ў нас змешчана здымкаў з 

часоў службы Ягора Андрэевіча. Гэта 

невыпадкова, бо служба на атамных падводных 
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лодках патрабавала надзвычайнай сакрэтнасці. 

Асобныя раздзелы прысвечаны здымкам нашага 

земляка з сям’ёю – жонкай Валянцінай 

Макараўнай і дачкой Аленай. Шмат здымкаў, 

прысвечана і сустрэчам віцэ-адмірала на 

радзіме. Наведвальнікі выставы змогуць 

пабачыць яго фатаграфіі з роднымі і блізкімі 

Героя, пад час сустрэчы з вучнямі школ 

райцэнтра. Дзецям будзе цікавава паглядзець на 

ваенную форму марака-падводніка. Дзякуючы 

сястры знакамітага земляка Ноне Андрэеўне, мы 

змясцілі ў экспазіцыі мундзір яе сына Ігара, а 

таксама альбом выпускніка Ленінградскага 

вышэйшага ваенна-марскога вучылішча 

падводнага плавання імя Ленінскага камсамола, 

дзе кіраўніком вучылішча быў Ягор Андрэевіч, а 

курсантам яго пляменнік. Асобныя здымкі 

прысвечаны ўшанаванню памяці Героя на яго 

радзіме і ў Санкт-Пецярбургу. 

 

ПЕРШЫ ДЫПЛОМ У АБЛАСНЫХ 

ЧЫТАННЯХ.  

Праца сябра гуртка “Арганаўты 

мінулага”, вучня 10-б класа Трызны Кірыла 

была даслана ў Віцебск у аргкамітэт Чацвертых 

Кірыла-Мефодзіеўскіх чытанняў. Па выніках 

разгляду дасланых матэрыялаў ён быў 

запрошаны для непасрэднага ўдзелу ў чытаннях, 

якія адбыліся ў горадзе Віцебску. Арганізатарамі 

ўжо чацвёртых па ліку Кірыла–Мефодзіеўскіх 

чытанняў былі: Віцебская епархія Беларускай 

Праваслаўнай Царквы, Аддзел па справах 

рэлігій і нацыянальнасцяў Віцебскага 

аблвыканкама, Віцебскі абласны інстытут 

развіцця адукацыі. Тэма сёлетніх чытанняў была 

наступнай: “Славянская пісьменнасць і 

культура: вывучэнне, захаванне, прымнажэнне”. 

З прывітальным словам да ўдзельнікаў чытанняў 

выступіў пратаіерэй Аляксандр Лесавы – 

старшыня місіянерскага аддзела Віцебскай 

епархіі, прарэктар Віцебскай Духоўнай 

семінарыі. Ён зачытаў і прывітальнае слова ад 

упраўляючага Віцебскай епархіяй, архіепіскапа 

Віцебскага і Аршанскага Дзмітрыя. Гасцей і 

ўдзельнікаў вітала Іда Сітнікава – начальнік 

аддзела Віцебскага абласнога інстытута развіцця 

адукацыі. Пасля пленарнага паседжання, на якім 

было заслухана пяць дакладаў, адбылася праца ў 

чатырох секцыях: “Праваслаўнае краязнаўства”, 

“Гісторыя Праваслаў’я на Беларусі”, 

“Праваслаўная культура і сучаснае грамадства”, 

“Духоўны патэнцыял рускай і беларускай 

літаратуры”.  У апошняй секцыі выступіў і наш 

гуртковец. Усяго на чытаннях было заслухана 45 

дакладаў. Напрыканцы былі падведзены вынікі. 

Усе выступоўцы атрымалі дыплом удзельніка, а 

лепшыя атрымалі і дыпломы з адзнакай. 

Дыплом першай ступені атрымаў Трызна Кірыл 

за змястоўны даклад на тэму “Рарытэты 

праваслаўнай літаратуры ў музеі кнігі і друку 

СШ №3 г.Мёры”  

УРАЧЫСТАСЦЬ У ГОНАР ПЕРШАЙ 

КАНСТЫТУЦЫІ.   

3 мая 2016 года споўнілася 225 год 

прыняцца Канстытуцыі Рэчы Паспалітай, якая 

была першай не толькі ў краіне, але і ў Еўропе. 

Наш край не застаўся ў баку ад гэтай падзеі. У 

яе гонар у рэзідэнцыі Лапацінскіх – Лявонпалі 

была пастаўлена калона, якая захавалася да 

гэтага часу. Помнік такога тыпу адзіны на 

Беларусі. Ужо праз тры з паловай месяцы пасля 

прыняцця Канстытуцыі ўладальнік Лявонпаля 

Ян Нікадэм Лапацінскі 22 жніўня 1791 года 

запісаў “Задумаў я ўвекавечыць тут на рубяжы 

Рэчы Паспалітай на відавоку грознага ворага 

вялікую справу Канстытуцыі 3 мая, у якой і мой 

невялікі ёсць удзел. Таму вырашыў вымураваць 

высокі слуп паводле майго малюнку, амаль на 

самым беразе Дзвіны, абы быў здалёку бачны, 

нашым нешчаслівым братам за кардонам і 

мацаваў у іх сэрцы надзею”. 18 жніўня адбылося 



 
Мёрская даўніна май, 2016 

 7 

 

асвячэнне гэтага помніка. Ва ўрачыстасці 

прынялі удзел Віленскі біскуп і вялікая 

колькасць як свецкага, так і законнага 

духавенства. Прысутнічала шматлікая шляхта, у 

тым ліку кашталян генерал Томаш Мірскі з 

братам Станіславам, Бяганьскія, Беліковічы, 

Свірскія, Пазёмкаўскія, Рудаміны і шмат іншых. 

Біскуп выступіў з пранікнёнай прамовай, якая 

выклікала ў слухачоў слёзы. На калоне была 

замацавана шыльда з надпісам-сведчаннем, у 

гонар якой падзеі пастаўлена калона. Толькі ўжо 

праз восем месяцаў адбыўся другі падзел Рэчы 

Паспалітай і Лявонпаль апынуўся ў складзе 

Расійскай імперыі. А ўдзельнікі ўрачыстасці 

прынялі актыўны ўдзел у паўстанні Тадэвуша 

Касцюшкі. Генерал Мірскі і Беліковіч сабралі 

атрад у трыста чалавек і прынялі ўдзел у баях. 

Томаш Ваўжэцкі быў пасля ранення Касцюшкі 

кіраўніком 

паўстання. 

Нягледзячы на 

вайну 1812 

года, 

грамадзянскую 

і Другую 

сусветную 

войны, на 

шматлікія 

артылерыйскія 

абстрэлы, 

калонна 

ацалела. У 

савецкія ж 

часы мясцовыя 

жыхары ўжо 

звязвалі помнік 

з падзеямі вайны з французамі. Аброслая наўкол 

лесам і хмызняком калона засталася знявечанай, 

але ацалела. Упершыню пасля вайны помнік 

быў добраўпарадкаваны, да міжнароднай 

канферэнцыі “Дзісенскія чытанні” у чэрвені 

1996 года. Быў спілаваны лес, які наступаў, 

высечаны хмызнякі. Зрабілі і касметычны  

рамонт. Да калоны была прымацавана памятная 

шыльда, якую мастак Аляксандр Аніськовіч 

замяніў пасля на больш дакладную і сучасную. 

Ушанавалі помнік Канстытуцыі ў Лявонпалі і 

падчас святкавання 1000-годдзя Лявонпаля ў 

2000 годзе. Сёлета 18 мая на ўрачыстасць 225-

годдзя прыняцця Канстытуцыі завітала вялікая 

група з 19 асобаў –  войты, старшыні праўлення 

гмінаў, бургамістры некалькіх гарадоў 

Падляшскага ваявадства на чале з 

Надзвычайным і Паўнамоцным Паслом 

Рэспублікі Польшча ў Рэспубліцы Беларусь 

Конрадам Паўлікам. Гасцей на на граніцы раёна 

цёпла віталі прадстаўнікі мясцовай улады і 

артысты РДК. У будынку Мёрскага 

райвыканкама адбылася гутарка польскай 

дэлегацыі з яго старшынёй Ігарам Кузняцовым. 

Удзельнікі сустрэчы гаварылі пра неабходнасць 

напоўніць стасункі мясцовых уладаў паміж 

дзвюма краінамі канкрэтыкай спраў, асабліва ў 

сферы эканомікі і турызму. На плошчы Памяці 

загінулых барацьбітоў пры магіле воінаў-

вызваліцеляў ваенны камісар Сяргей Жабёнак у 

кароткай прамове распавёў аб мінулай вайне, 

госці і прысутныя ўсклалі кветкі да помніка. 

Затым дэлегацыя накіравалася ў Лявонпаль. 

Пачынаючы ад самой мяжы з нашым раёнам аб 

мінулым Мёршчыны гасцям на польскай мове 

распавядаў краязнаўца Вітаўт Ермалёнак. 

Асабліва зацікавіў палякаў яго аповед ля 

калоны, дзе былі прадэманстраваны шматлікія 

здымкі і дакументы з гісторыі калоны і роду 

Лапацінскіх. Акрамя польскай дэлегацыі на 

ўрачыстасць завіталі не толькі жыхары з 

Лявонпаля, але і нашы гараджане, а таксама 

краязнаўцы з Верхнядзвінска Антон Бубала і 

Ігар Русін.  

Урачыстасць пачалася з малітвы ксяндза-

пробашча Мёрскага касцёла Кшыштафа 

Мянкінэ. Касцельны хор “Fiat” спяваў польскія 

песні, прысвечаныя Канстытуцыі 3 мая. Пасол 

Конрад Паўлік звярнуўся да прысутных з 

прамовай, у якой распавёў пра значнасць гэтай 

падзеі не толькі для мінулага, але і для развіцця 

дэмакратыі ў наш час. Да калоны былі 

ўскладзены вянкі ад польскай дэлегацыі і ад 

раённага выканаўчага камітэта. Усе разам 

прысутныя праспявалі вядомы гімн “Рота” і 

іншыя патрыятычныя песні. На завяршэнне 

адбыліся гутаркі паміж прысутнымі і гасцямі-

палякамі, якія ўручылі прысутным сувеніры. 

В. Ермалёнак, І. Русін і А. 

Бубала ля калоны 
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Польскі пасол падкрэсліў аб тым, што 

неабходныя сродкі для рэстаўрацыі калоны 

будуць выдзелены польскім бокам. Пасля 

ўрачыстасці ў Лявонпалі польская дэлегацыя 

наведала музей кнігі і друку і экспазіцыю 

этнаграфічнага музея “Сялянская хата”. Кіраўнік 

музейнага аб’яднання Вітаўт Ермалёнак 

зацікавіў гасцей аповедам пра рэдкія выданні 

польскай літаратуры, якія знаходзяцца ў музеі. У 

этнаграфічным музеі экскурсавод звярнуў увагу 

на цесную знітаванасць сялянскай культуры 

нашага краю і жыхароў Падляшскага 

ваяводства, дзе таксама пражывае шмат 

беларусаў. На развітанне польская дэлегацыя 

падаравала шмат друкаванай прадукцыі па 

гісторыі і культуры гмінаў Падляшскага 

ваяводства. Усе выданні надрукаваны за кошт 

грантаў Еўрасаюза. 

 

РУПЛІЎЦЫ МУЗЕЯ.  

Для раздзела “Баністыка” кіраўнік 

гістарычнага музея В. А. і студэнт БДУ 

Кандратовіч Ігар набылі новыя папяровыя 

грошы. Не аднаго наведвальніка здзівіць самы 

вялікі намінал нашага музея, што з’явіўся ў нас 

толькі зараз. Гэта купюра з Зімбабвэ вартасцю 

10 мільёнаў даляраў (10 000 000 000) 2008 года 

выпуску. Але гэта яшчэ не самая вялікая 

банкнота; найбуйнейшай у тыя часы была 

банкнота ў 100 трыльёнаў даляраў. Інфляцыя ў 

гэтай краіне склала ў той год 230 мільёнаў 

працэнтаў! Вось чаму была праведзена 

дэнамінацыя грашовых знакаў, і ў 2009 годзе 

адзін зімбабвійскі даляр ужо мяняўся на 175 

мільёнаў недэнамініраваных даляраў. А вось 

самая старая з набытых намі банкнотаў – 1 

гульдэн з Нідэрландаў 1938 года выпуску. 

Большасць набытых намі папяровых грошай 

адносіцца да так званых “экзатычных” краін. 

Такія грошы ў нас не распаўсюджаны, і таму іх 

не было ў калекцыі нашага музея.  

Зараз мы набылі 1 седзі афрыканскай 

краіны Гана. На банкноце выдрукавана выява 

шасці партрэтаў дзяржаўных дзеячоў гэтай 

краіны, сярод іх і партрэт першага прэзідэнта 

Ганы Квамы Нкрумэ, першага міністра 

замежных спраў Амо-Аджэя, Акуфа-Ада 

прэзідэнта другой рэспублікі і інш. З 

афрыканскай краіны Кеніі мы набылі купюру ў 

100 шылінгаў 2010 года. На ёй выява першага 

прэзідэнта гэтай краіны Джома Кеніяты (1891 – 

1978 г.г.), які кіраваў краінай з 1964 па 1978 г.г. 

На зваротным баку банкноты – будынак 

канферэнц-залы і помніка першаму прэзідэнту. З 

маленькай краіны Гвінеі-Бісау мы набылі 50 

песа 1990 года. На ёй выява палітычнага дзеяча 

Луіша-Кабралы, на зваротным баку – алегорыя 

“Апафеоз і трыумф”. 10 найра 2013 года 

выпуску мы атрымалі з краіны Нігерыя. На 

аверсе манеты змешчаны партрэт палітычнага 

дзеяча гэтай краіны Альвана Ікоку, а на рэверсе 

паказаны дзве жанчыны народа фульбэ ў 
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традыцыйным адзенні, якія нясуць збаны на 

галаве. З дзяржавы Сейшэльскія выспы мы 

набылі 10 рупій гэтай краіны 2005 года. Выявы 

на ёй падкрэсліваюць марскі характар гэтай 

краіны. На банкноце змешчаны марская 

чарапаха, рыбы, сейшэльская пальма і яе плод. 

Каляровая гама вытрымана ў колеры марской 

хвалі.  

З краіны Судан мы зараз атрымалі  

банкноту 1 суданскі фунт 2006 года. На яе 

парадным баку бачна выява голуба ў палёце на 

фоне нацыянальнага банку, на рэверсе – два 

лятаючых галубы, а ў якасці абароннага сродку 

купюры выбрана таксама гэтая ж птушка, якую 

можна ўбачыць на прасвет. Маляўнічая купюра, 

як і сама краіна, дзе ёю карыстаюцца,– гэта  

банкнота на 50 рупій 2010 года са Шры-Ланкі. 

На яе аверсе купюры мы бачым знакаміты мост 

праз раку Махавелі ў горадзе Манампітні, а 

таксама блакітную мухалоўку і блакітнага 

мятліка Калім. На зваротным баку – выява 

танцора Вадзіга Патуга і спевака Чыптэ Вадзяні. 

Ахоўны знак на банкноце – выява мухалоўкі.  

З’явілася ў нашай калекцыі і купюра 

самай маленькай краіны Афрыкі – каралеўства 

Лесота, насельніцтва якой складае ўсяго 2 млн 

чалавек. Вартасць банкноты – пяць малоці, яе 

выпуск адбыўся ў 1989 годзе. На аверсе 

экзатычнага грашовага сродку – выявы 

апошняга правадыра Басуталенда і першага 

караля Лесота Мошвешве ІІ (1938 – 1996 гг.). 

Каралём ён быў у 1966 – 1990 г.г. і 1995 – 1996 

гг. Вадзяны знак гэтай купюры – таксама выява 

караля. На зваротным баку банкноты паказана 

выява самага маляўнічага вадаспада ў краіне –  

Малетсюйнейана.  

З Лацінскай Амерыкі ў нас з’явілася 

вельмі цікавая банкнота з двумя наміналамі: 

першы, стары, быў 0,50 новых песа, зменены на 

500 песа. Першая эмісія гэтых грошай адбылася 

ў 1975 годзе. На аверсе банкноты ў яе цэнтры 

мы бачым партрэт дзеяча нацыянальна-

вызваленчага руху, змагара супраць іспанскіх і 

партугальскіх захопнікаў Хасэ Гервасіа 

Артыгаса (1786 – 1850 гг.), яго уругвайцы 

вызнаюць як “бацькам нацыі”. На адваротным 

баку купюры – выява знакамітай плаціны на 

рацэ Уругвай ля горада Сальта, якая адначасова 

з’яўляецца мастом паміж Уругваем і 

Аргенцінай. Вадзяны знак на банкноце – выява 

герба Уругвая.  

З цэнтральна-амерыканскай краіны – 

Мексікі – мы маем купюру коштам у 50 песа 

ўзору 1981 года. На яе аверсе мы бачны партрэт 

наыянальнага героя і палітычнага дзеяча гэтай 

краіны, першага прэзідэнта з індзейцаў племені 

сапатэкаў Беніта Пабла Хуарэса (1806 – 1872 гг). 

На зваротным баку – прыгожая выява 

пахавальнай урны сапатэкаў. 

Кіраўнік музея таксама прыдбаў для 

гістарычнага музея медалікі. Першы з іх 

датуецца 1913 годам і прысвечаны 1600-й 

гадавіне прыняцця хрысціянства рымскім 

імператарам Канстанцінам. Таму на медаліку 

змешчаны выявы крыжа і імператара з войскам з 

надпісам на лацінскай мове: “Гэтым, 

пераможаш”. Менавіта ў 313 годзе перад бітвай 

з Ліцыніем Канстанціну прысніўся сон, што калі 

ён паверыць у Х’рыста, то пераможа. Таму 

перад боем ён загадаў  кожнаму воіну нашыць 

крыж на адзенне. І войска, нягледзячы на 

колькасную перавагу  праціўніка, перамагло. На 

другім баку медаліка – выява папы Рымскага Пія 

Х і галавы Хрыста ў цярновай кароне. Другі 

медалік – ХІХ стагоддзя – выраблены з медзі і 

прысвечаны Маці Божай Вострабрамскай з 

Вільні. 
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ВЕСТКІ З МІНУЛАГА.  

ЮБІЛЕЙ ГАЗЕТЫ. 

У маі наша раённая газета “Міёрскія 

навіны” адзначыла 75-гадовы юбілей выпуску яе 

першага нумара. Нам вядомы яе трэці нумар, які 

быў надрукаваны 29 мая 1941 года. Ён захаваўся 

таму, што знаходзіўся паміж дакументаў калгаса 

“17 верасня”, якія былі знойдзены падчас 

аднаўлення сядзібы ў Лявонпалі, дзе месцілася 

да вайны кантора калгаса. Першы яе наклад 

газеты складаў 1500 экзэмпляраў, а рэдактарам 

з’яўляўся Міхаіл Шляхценка. У гады вайны 

газета выходзіла пад назвай “Кліч партызана” на 

базе брыгады імя Калініна. Рэдактарам яе быў 

Пётр Клінаў, намеснікам –  Мікалай Гайдар. 5 

снежня 1944 года выйшаў першы пасляваенны 

нумар “Бальшавісцкай трыбуны”. Газета тады 

выходзіла два разы на тыдзень, мела фармат 

стандартнага аркуша для пісчай машынкі, 

наклад усяго 1000 экзэмпляраў. За паперай і 

шрыфтамі ездзілі тады на кані ў Полацк. 

 З 1952 па 1962 год газета выходзіла пад 

назвай “Зара камунізма”, з 1962 года – “Сцяг 

працы”, а з 2004 года – “Міёрскія навіны”. У тыя 

часы яна выходзіла тры разы на тыдзень, пазней 

– два разы. Зараз “раёнка” яна таксама 

выходзіць два раза на тыдзень, але на чатырох 

старонках, па суботах – на шасці. За ўсе гады 

існавання газета з’яўлялася галоўнай крыніцай 

інфармацыі перш за ўсё пра падзеі, якія 

адбываліся ў нашай мясцовасці. Дзякуючы 

“раёнцы” мы можам скласці сапраўдны летапіс 

нашага краю ў пасляваенны час.  

Вялікі ўнёсак у развіццё газеты зрабілі яе 

рэдактары А. Гапееў, М. Латышаў, А. Карэнька. 

Больш трох дзесяцігоддзяў – з 1976 года – газету 

ўзначальваў Леанід Матэленак, які шмат зрабіў 

для ўмацавання матэрыяльнай базы рэдакцыі, 

павышэння змястоўнасці газеты. Нягледзячы на 

значнае змяншэнне колькасці насельніцтва 

раёна,папярэдні тыраж газеты захоўваецца. 

Газета ва ўсе часы была папулярнай у раёне 

дзякуючы руплівай працы яе штатных 

супрацоўнікаў, якія працавалі ў газеце на 

працягу дзесяцігоддзяў. Гэта Герман Кірылаў, 

Аляксей Кавалевіч, Людвіг Касаты, Эліза 

Блажэвіч, Эвеліна Багдановіч. У газеце пачыналі 

свой творчы шлях нашы знакамітыя паэты і 

пісьменнікі Пятро Сушко, Сяргей Панізьнік, 

Алена Масла, Уладзімір Пучынскі і інш. Газета 

вызначалася прывабнасцю, дзякуючы фотакорам 

Пятру Баброўскаму, а пазней Казіміру 

Блажэвічу. З 2013 года калектыў газеты 

ўзначальвае Наталля Станкевіч. Памаладзеў і 

калектыў рэдакцыі, маладыя супрацоўнікі Алена 

Басікірская, Кацярына Рынкевіч, Вольга 

Вішнеўская вылучаюцца крэатыўнасцю і 

ініцыятыўнасцю. Зыходзячы з патрабаванняў 

сучаснасці, “Міёрскія навіны” маюць свой сайт 

у Інтэрнэце. Значны ўклад у развіццё газеты, для 

павялічэння цікавасці да яе чытачоў адыгралі 

пазаштатныя карэспандэнты: А. Капітанаў, А. 

Тамашэвіч, І.Русецкі, Б.Мароз, В.Высоцкі і шмат 

іншых. Да сённяшняга дня плённа 

супрацоўнічае з раённай газетай  Фадзей 

Шымуковіч. На працягу сарака год змяшчалі 

свае нататкі ў “Сцягу працы”, а зараз і ў 

“Міёрскіх навінах” кіраўнік гуртка “Арганаўты  

мінулага” В. Ермалёнак і яго гурткоўцы. За гэты 

час імі было змешчана звыш трохсот артыкулаў 

краязнаўчай тэматыкі аб сваёй дзейнасці. 

Апошнім часам перыядычна ў раённай  газеце 

з’яўляецца і агляд “Мёрскай даўніны”. 

 

 

 

 

Калектыў рэдакцыі Рабселькоры 1987 год 
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ТРЫ ТУРЫСТЫЧНЫЯ РАЁНЫ.  

Такі артыкул у газеце “Кур’ер Віленьскі” 

сведчыць аб тым, што турызм у нашым раёне 

пачаў развівацца не зараз, а яшчэ ў міжваеннай 

Польшчы. У артыкуле пра гэта апавядаецца 

наступнае. У сувязі з усё больш нарастаючым 

турыстычным рухам у  Браслаўскім павеце, на 

апошнім пасяджэнні турыстычнай камісіі было 

вырашана падзяліць павет на тры вялікія 

турыстычныя раёны, а менавіта Дрысвяцкі, 

Браслаўскі і Перабродска-Мёрскі. Адзначалася, 

што кожны раён мае цэлы комплекс маляўнічых 

азёраў, а таму павінен мець інфармацыйныя 

пункты і экскурсаводаў па турысцкіх 

маршрутах. Вайна перашкодзіла ў поўнай меры 

рэалізаваць планы па развіцці турызму і летняга 

адпачынку. Але аб запатрабаванасці нашых 

мясцін, як месцаў адпачынку, сведчыць 

наступны факт. У маёнтку Мёры Клёттаў (зараз 

вёска Клётаў Двор), месцы для адпачынку летам 

1939 года ўжо былі раскуплены на летні сезон 

1940 года. Вайна і ўстанаўленне савецкай улады 

прывялі да заняпаду турызму, аднаўленне яго 

пачалося толькі ў канцы ХХ стагоддзя. 

 Станіслаў Валодзька 

 CЯРГЕЮ ПАНIЗНIКУ  
 

Зязюлi доўга тут кукуюць, 

I пташкi ўсе хвалу пяюць... 

I хаты ў Цiнкаўцах цiкуюць 

З-пад рук застрэшкаў, – 

Пазнаюць 

Свайго натхнёнага Сярожку – 

Пад ручку з Музаю iдзеш, – 

Радзiма 

 тканаю дарожкай 

Пад ногi сцежачку кладзе. 

 

Ты падаеш руку той хатцы, 

Што у вяскоўцаў адкупiў, 

Каб рэчы тут маглi сабрацца, 

З якiмi люд спрадвеку жыў. 

 

Якi ўжо год на мове роднай 

Яны размовы тут вядуць: 

Ручнiк, i праснiца, i кросны, 

Лiхтар, i ходзiкi, што йдуць... 

 

Такая добрая iдэя – 

Сваiм нашчадкам памагчы 

Ўвесь гэты скарб, 

   як i ў музеi, 

З любоўю ў сэрцах зберагчы... 

 

I хатцы зноў руку падаўшы, 

Няспешна йдзеш... 

На сто ладоў 

Табе хвалу узносяць пташкi, 

Зязюлi зычаць сто гадоў!.. 

 
  

Подпіс пад фота “На магіле старшыні 

ўрада БНР Пятро Крачэўскага”. “Я – старшыня 

таварыства "Беларусь – Чэхія" пры Беларускім 

таварыстве дружбы і намесніца Шаблінская 

Ірына Вікенцьеўна былі запрошаны ў Чэхію для 

ўстанаўлення новых творчых, культурных 

сувязяў (5 – 10.05.1992 г.). Адна з абавязковых 

нашых праграм – наведанне пахаванняў на 

Альшанах. У зб. "Пры сьвячэньні...", на стар. 

116 ёсць верш "Праскія прыпавесьці": "...Пешкі 

зробіш крук,– пачуеш і Пагоні ціхі грук на 
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гржбітаве Альшанскім". Laska – па-чэшску: 

любоў. Таму – "А ласка – ў Празе. Прагай 

аблачоны, я – нарачны яе і нарачоны"....Сяргей 

Панізьнік 

 

   ЗЁЛКІ МАЁЙ ПРАБАБУЛІ  

   

Бяссмертнік, або цмен, або сухацвет. 

Народныя назвы гэтай зёлкі -кацялапкі, 

сухазелле. Яго сухія кветкі, зрэзаныя пасля 

цвіцення, захоўваюць свой выгляд, таму іх 

збіраюць у букеты і выкарыстоўваць для 

пляцення вянкоў. У медыцыне ўжываюць 

жоўтыя шарападобныя кошыкі кветак. Кветкі 

збіраюць, калі яны яшчэ не зусім распусціліся. 

Цмен дапамагае пры неўралгіі, але асабліва 

дапамагае пры захворваннях печані, нырак.). А 

як называецца гэта расліна? Правільна! Гэта 

крапіва. Не карыстаецца яна звычайна павагай ў 

сучасных людзей, асабліва дзяцей. Надта 

жыгучыя яе лісты. Але спрадвеку нашы продкі 

яе шанавалі, бо часта яна ратавала ад смерці. 

Вясною, крапіва адна з першыхраслін пачынае 

зелянець на праталінах ля хатаў і пуняў. А ў 

мінулым, калі вясною сялянам не хапала хлеба, 

то крапіва з лебядою ўжываліся для ежы. Тым 

больш пасля зімы,ў арганізме вяскоўцаў не 

хпапла вітамінаў, а наша жыгучка якразьі 

дпапмагала ад авітамінозу. У час Вялікай 

Айчыннай вайны вучоныя ўспомнілі пра гэтую 

расліну, бо патрэбныя былі кроваспыняльныя 

сродкі. I крапіва саслужыла добрую службу ў 

шпіталях і бальніцах. Гэтая зёлка павялічвае 

колькасць гемаглабіну пры лячэнні малакроўя, 

добра загойвае раны. Добрым словам 

успамінаюць крапіву рыбакі і паляўнічыя: 

здаўна вядома, што няма лепшага спосабу 

захаваць улоў або здабычу летам, як загарнуць у 

лісце крапівы. Дык хіба ж можна крыўдзіцца на 

расліну, якая прыносіць людзям столькі 

карысці? 

Чабор таксама адна з самых 

распаўсюджаных лекавых раслін ў нашых 

прабабуль.Адны вучоныя лічаць, што назва 

гэтай расліны мае старажытнагрэчаскае 

паходжанне і перакладаецца як "мужнасць". Бо 

сапраўды трэба мець сілу і мужнасць, каб у 

спёку смела падняць над зямлёй суквецці 

маленькіх ружова-ліловых кветак.Іншыя 

прытрымліваюцца думкі, што назва прыйшла да 

нас з лацінскай мовы і абазначае 

"ахвярапрынашэнне". У старажытных грэкаў 

чабор прыносіўся ў ахвяру багіні Афрадыце. 

Вышыванай кветкай чабару, абкружанай 

пчоламі, у Сярэднявеччы ўпрыгожвалі 

рыцарскія шалікі. 

Чабор ратуе ад кашлю, лечыць бранхіт і 

іншыя прастудныя захворванні. А якія ванны з 

чабаром! Ад іх вее водарам поля, кветак. 

Карысныя яны пры захворваннях суставаў, 

мышцаў, нервовай сістэмы. 

Знайшла гэтая зёлка шырокае прымяненне і 

ў кулінарыі: пры засолцы агуркоў, марынаванні 

яблыкаў і груш. Чабор - цудоўная прыправа для 

супоў, мясных і рыбных страў. Кветкі чабару 

ачышчаюць памяшканне, водар расліны быццам 

увабраў у сябе ўсе пахі траў перад дажджом. 

(працяг будзе) 
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