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Мёрская даўніна 

             Выданне рады музеяў ДУА“Міёрская СШ №3” 

гуртка “Арганаўты мінулага”  

№9,10 верасень, кастрычнік  2011 г                     

         

 

Нашы навіны   

Выстава, узнагароды 

Раім прачытаць: кніга “Культавыя і 

гістарычныя валуны Беларусі” 

Лёс паручніка Эдварда  

Турыстычна-краязнаўчы маршрут “Дзісненскі  

пярсцёнак” (працяг)   

НАШЫ    НАВІНЫ 

У чарговы раз  нашы музеі наведала  

арганізацыя польскіх  харцэраў з 

горада Грудзенца. Польскіх  скаўтаў 

цікавіла дзейнасць гуртка “Арганаўты 

мінулага“ па вывучэнню  гісторыі родных 

мясцін, арганізацыя даследчай работы, пошук 

экспанатаў для  музеяў. Гасцей асабліва 

зацікавілі унікальныя  экспанаты: люстэркі   

Эміліі Плятэр, нож для разрэзвання паперы 

пачатку 19 стагоддзя   з сядзібы Парэчча на  

Гродзеншчыне (які належаў герою барацьбы за 

незалежнасць Міхаілу Валовічу), драўляны крыж  19 стагоддзя з маёнтка Забалоцце  

Дмахоўскіх,  багатыя зборы польскай літаратуры, асабліва выданні Дзісненскай гімназіі 

часопіс “Наш глос“. На  ўспамін аб сустрэчы  харцэры падаравалі ў музей буклеты, паштоўкі, 

альбомы аб сваім краі.У сваю чаргу,  на ўспамін пра Мёршчыну, польскія  скаўты атрымалі 

паштоўкі  краязнаўчых маршрутаў Мёршчыны і  

некалькі нумароў газеты “Мёрская даўніна“. 

Дзейнасць  музеяў  становіцца вядомай  

не толькі на Мёршчыне, Беларусі, але і 

за яе межамі. Так, летам былі праведзены 

экскурсіі для гасцей з Германіі, з Расіі (гарадоў  

Мурманска і Выбарга). Сярод гасцей з Выбарга быў 

Паўлаў  Міхаіл Сямёнавіч. Яго дзед Латышкевіч 

Антон Вікенцьевіч  ( 1887-1970) паходзіць з нашых 

мясцін. Гурткоўцамі будзе праведзены архіўны 

пошук, каб  удакладніць яго радавод. 

У НУМАРЫ 

 

Харцэры з Польшчы 

Госці  з Выбарга. Расія 
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Вельмі зацікаўленымі экскурсантамі аказаліся прадстаўнікі 

Полацкай арганізацыі  Таварыства беларускай мовы. Экскурсіі па іх 

жаданню доўжыліся  чатыры гадзіны. Для лепшых умоў правядзення  экскурсанты былі 

падзелены на дзве групы. Экскурсіі доўжыліся па  дзве гадзіны ў кожным музеі для кожнай. У 

гістарычным музеі  экскурсію праводзіла захавальніца фондаў музеяў  Ермалёнак Марыя 

Георгіеўна. Сяброў таварыства асабліва цікавілі старажытныя беларускія выданні, рарытэты 

музея, гісторыі, як экспанаты траплялі ў музей. Пасля школьных музеяў  Ермалёнак В.А. 

правёў экскурсію  ў Мёрскім касцеле і  азнаёміў з цікавымі помнікамі  вёсак  Ідолта  і 

Мілашова. 

 

Гасцямі музеяў сталі і  беларускія пісьменнікі ўдзельнікі акцыі 

”Чытаем разам, чытаем  

па –беларуску.” Акрамя нашых 

землякоў Сяргея Панізніка, Алены 

Масла, Наталлі Бучынскай, вучні 

зацікаўлена слухалі    рэдактара 

часопіса “Полымя “- Міколу 

Мятліцкага, рэдактара часопіса 

“Вясёлка “ Уладзіміра Ліпскага, 

паэта  Рагнеда Малахоўскага. Пасля 

сустрэчы са школьнікамі госці 

наведалі нашы музеі. Пісьменнікаў 

уразілі багатыя зборы  кніг на 

розных мовах свету,  старадаўнія 

газеты і часопісы. На ўспамін літаратары падаравалі  свае кнігі і запрасілі да супрацоўніцтва з 

беларускімі выданнямі.  

ВЫСТАВА 

  Багатыя  музейныя фонды  

дазваляюць   нам   часта арганізоўваць  

разнастайныя выставы. У чарговы раз  пад 

час правядзення ў Мёрах абласнога 

фестывалю нацыянальных культур: “Нас  

з’яднала зямля Беларусі“ была праведзена  

выстава з фондаў  музеяў нашай  школы, 

якія датычаць польскай культуры. 

Удзельнікі   і наведвальнікі фестывалю  

змаглі  пазнаёміцца  з калекцыяй  

папяровых грошаў Рэчы Паспалітай, 

дакументамі, паштоўкамі, кнігамі  на 

польскай мове 19-20 стагоддзя. Зацікавілі  

гасцей фестывалю і прадметы побыту, 

узнагароды, мастацкія вырабы. Асабліва 

ўражвала  люстэрка ў бронзавым акладзе   

пачатку  19 ст., якое па  паданню належала  

кіраўніку паўстанцкага атраду  Эміліі 

Плятэр. Журы  фестывалю адзначыла 

выставу музеяў нашай школы  дыпломам.     

УЗНАГАРОДЫ 

У час  правядзення   выязнога  

семінара    Мёры наведаў   міністр спорту і 

турызму Алег Качан. Ён  узнагародзіў  

Граматай  Міністэрства турызму і 

спорту  кіраўніка  музеяў ДУА ”Міёрская  

сярэдняя школа № З “  Ермалёнка 

Вітольда  Антонавіча. Як было адзначана, 

гэтая ўзнагарода была прызначана за  

распрацоўку і папулярызацыю  турысцка –
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краязнаўчых маршрутаў “Сярэбраны 

пярсцёнак Мёршчыны“, “Бронзавы 

пярсцёнак Мёршчыны“, “Малы залаты 

пярсцёнак  Мёршчыны”, буклета 

“Очарование Миорского края“. Удзельнікі 

семінара з вялікай цікавасцю  азнаёміліся са 

зместам паштовак і былі ўражаны 

прыгажосцю Мёршчыны і яе багатай  

гістарычнай спадчынай.  

  За  шматгадовую плённую і 

добрасумленную педагагічную  працу 

настаўнік гісторыі і краязнаўца  Ермалёнак 

В.А.  быў узнагароджаны нагрудным 

знакам  Міністэрства  адукацыі 

Рэспублікі  Беларусь   “Выдатнік 

адукацыі “ 

 

                                                                                                                        

Культавыя і гістарычныя валуны Беларусі 

У бягучым 2011 годзе Нацыянальнай акадэміяй 

навук Беларусі Інстытутам прыродакарыстання была 

выдадзена новая кніга пад назвай “Культавыя і 

гістарычныя валуны Беларусі”. Аўтарамі кнігі 

з’яўляюцца А. К. Карабанаў, В. Ф. Вінакураў, Л. У. 

Дучыц Э. М. Зайкоўскі І. І. Я. Клімковіч. Рэцэнзавалі 

манаграфію доктар геолага – мінералагічных навук, 

прафесар В. М. Губін; кандыдат геолага – 

мінералагічных навук У. Я. Бардон; доктар гістарычных 

навук, прафесар Г. В. Штыхаў. Выданне налічвае 235 

старонак, на якіх размешчаны разнастайныя схемы і 

табліцы, а таксама фотаздымкі камянёў, некаторыя з 

якіх (у ўклейцы) зроблены нават каляровымі. 

Надрукавана кніга ў Рэспубліканскім унітарным 

прадпрыемстве “Выдавецкі дом “Беларуская навука”. 

Тыраж “Культавых і гістарычных валуноў”, на жаль, 

зусім невялікі (складаецца з 200 экземпляр), таму пранікненне выдання да краязнаўцаў і іншых 

зацікаўленых чытачоў з’яўляецца абмежаваным.  

У жніўні 2011 г. даўняя надзейная сяброўка гуртка “Арганаўты мінулага” Людміла 

Уладзіміраўна Дучыц (адна з аўтараў кнігі)  даслала ў падарунак “Культавыя і гістарычныя 

валуны” яго кіраўніку Ермалёнку В. А. Подпіс на вокладцы гучыць так: “Шаноўнаму Вітольду 

Антонавічу з пажаданнямі новых адкрыццяў”. Спадзяемся, што яны (адкрыцці) сапраўды не 

прымусяць сябе чакаць. 

Кніга ўключае ў сябе дзесяць раздзелаў. Першы мае назву “Вандроўныя камяні” і 

расказвае аб ледавіковых прышэльцах; памеры, форме і складзе валуноў, а таксама аб парку 

камянёў – валуннай карце. Цікавай з’яўляецца змешчаная ў раздзеле схема (с. 17), па якой 

можна прасачыць размеркаванне геалагічных помнікаў прыроды Беларусі – ледавіковых 

валуноў. Па “Экспазіцыі Парка камянёў” (геалагічнага помніка прыроды рэспубліканскага 

значэння, с. 20), своеасаблівай карце, лёгка даведацца аб яго планіроўцы і тэматычных 

кампазіцыях: “ажыўляючае правінцыя”, “Петраграфічная калекцыя”, “Форма валуноў”, 

“Каменні ў жыцці чалавека” ды “Прысады валуноў”. На трыццатай старонцы адзначана, што 

Раім прачытаць 
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пры выбару экспанатаў для ілюстрацыйнага матэрыялу першага раздзела перш за ўсё 

ўлічваліся прапановы супрацоўнікаў Інстытута гісторыі НАН Беларусі. Гэты надпіс можна 

растлумачыць тым, што тут размешчаны фотаздымкі камянёў з выявамі, якія маюць 

гістарычны характар.  

Аб адбітках “слядоў”, паданнях пра сляды Божай Маці (Багародзіцы), слядах жывёл і 

міфалагічных герояў ды інш. апавядае другі раздзел пад назвай “Камяні – следавікі”. У ім 

успамінаюцца камяні – следавікі з населеных пунктаў нашай мясцовасці. Гэта в. Чурылава (с. 

47, 51), в. Наўгароды (с. 47), в. Воўкаўшчына (с. 42), в. Беларуская (с. 42) і в. Каланіца (с. 39). 

Каля вёскі Чурылава на беразе Заходняй Дзвіны некалі ляжаў валун са Следам Зайца. 

Невядома, ці лячылі зайца дажджавой вадой з гэтага валуна, але верылі, што пад ім закапана 

золата. Яшчэ вядома, што ў сярэдзіне ХХ ст. камень, дзе “наслядзіў” заяц, мясцовы ляснік 

забраў для падмурку свайго дома. Камень з вёскі Наўгароды мае дублетную назву. Часам яго 

называлі След Мядзведзя, а часам – След Чорта. Пра гэты камень з Наўгародаў распавядалі, 

быццам раней ён ляжаў на гары, і калі ў 12 гадзін ночы падарожны праязджаў побач, ён 

абавязкова губляў арыентацыю ў прасторы і пачынаў блукаць. Таму, відаць, неўзабаве  

камень, які ляжаў на ўзгорку, скінулі ў канаву. На самой справе валун скінулі па той прычыне, 

што ў 1970 – я гады праводзіліся меліярацыйныя работы, і ён перашкаджаў іх выкананню, а 

звязанае з ім паданне тут ні пры чым. У наш час яго перавезлі на школьны двор.  

Ля вёскі  Воўкаўшчына існуе камень з двума слядамі (у каляровай уклейцы 

размешчаны яго фотаздымак (фота 26)). Адзін нагадвае адбітак босай нагі, а другі – след у 

абутку з абцасам. Паводле падання, калі камяні былі яшчэ мяккімі, тут, ратуючыся ад цара 

Ірада, бег Ісус Хрыстос. Большы след лічыцца следам Хрыста, другі, у абутку – следам Ірада. 

Пра след на камені з вёскі Беларуская кажуць, што яго пакінуў нейкі святы. На камені з вёскі 

Каланіца, які цяпер знаходзіцца ў 

зарасніках хмызняку ля будынку 

закінутай школы, след “пакінула 

Божая Маці, калі бегла, ратуючы 

свайго сына ад цара Ірада”.  

Трэці раздзел пад назвай 

“Валуны – акамянелыя жывыя 

істоты” прысвечаны сувязі 

камянёў з жывёламі і птушкамі; 

акамянелым мужчынам, сем’ям, 

паселішчам; пакараным за працу 

на свята і інш. Зацікавіць чытачоў 

змешчаная ў гэтым раздзеле 

“Схема размяшчэння валуноў, 

якія называюць акамянелымі 

людзьмі” (с. 54). На ёй можна 

знайсці валуны, якія лічаць акамянеўшымі жанчынамі з дзіцём і асобна; дзяўчынамі; 

мужчынамі; вяселлямі; сем’ямі; людзьмі, акамянеўшымі за працу на свята ды інш. 

Найбольшая колькасць з вышэйназваных валуноў знаходзіцца ў паўднёва – заходняй і 

цэнтральнай частках Беларусі, найменей іх на поўначы і ўсходзе. Магчыма, гэта тлумачыцца 

тым, што ў даўнія часы паўночнае і ўсходняе насельніцтва Беларусі лічылася больш 

набожным (не працавалі ў святы, не разбойнічалі, былі ветлівымі ды інш) і, відаць, таму іх 

няма за што было ператвараць у камяні. Аб вёсках, дзе адзначаны валуны, з якімі звязаны 

паданні пра акамянелых людзей, расказвае табліца на 55 старонцы. Падзяляецца яна на 

ідэнтычныя са схемай групы, ператварыўшыхся ў камяні. У табліцы адзначаны вёскі і раёны 

да якіх яны належаць, што дапамагае чытачу беспамылкова знайсці зацікавіўшы яго населены 

пункт і не блытацца ў падобных геаграфічных назвах. Дарэчы, у трэцім раздзеле наша 

Мёршчына не згадваецца.  

Камень са слядамі ў Воўкаўшчыне 
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Аб камянях – краўцах, камянях – шаўцах ды інш. расказвае чацвёрты раздзел змест 

якога цалкам адпавядае назве “Камяні – краўцы і камяні – краўцы”. У самым пачатку 

раздзела (с. 71) змешчана “Карта размяшчэння камянёў – краўцоў і камянёў – шаўцоў на 

тэрыторыі Беларусі”. Па ёй можна даведацца аб тым, што найбольшая частка камянёў – 

краўцоў размяшчаецца на поўначы Беларусі, а большая колькасць камянёў – шаўцоў – у 

цэнтральнай і паўднёвай частках краіны. Па табліцы камяні – краўцы (с. 72 – 73) можна 

вызначыць іх месцазнаходжанне, народную назву, памеры, геалагічны характар, “прычыну 

акамянення”, крыніцу вывучэння (даследчыка), а таксама некаторыя заўвагі (напрыклад, якія 

святы ля іх адзначаліся). Па такім жа прынцыпе пабудавана і табліца “Камяні – шаўцы” (с. 80). 

У параўнанні з табліцай на с. 72 – 73 у ёй адсутнічае калонка пад назвай “Заўвагі”, аднак, затое 

ў ёй з’яўляецца новая, якая мае назву “занятак каменя” (напрыклад, шыў або рамантаваў 

боты). Тут, у тэксце раздзела, згадваецца і  вёска нашай мясцовасці, Стары Пагост (с. 73, 85). 

У табліцы на 73 с. можна знайсці апісанне Старапагосцкага каменя – краўца: назва – Чортаў 

камень, памеры – у рост чалавека, геалагічны характар – чырвоны граніт, “прычына 

акамянення” – праклён жанчыны, крыніца вывучэння валуна – даследаванне В. Вінакурава 

(1997 г.). У паданні пра камені – краўцы распавядаецца менавіта пра тое, як яму праз акенца 

клалі тканіну і прасілі што – небудзь пашыць. На наступны дзень адзенне было гатовае. Але 

аднойчы да каменя прыйшла нейкая “ліхая баба”, накідала ў акно гною і папрасіла пашыць ёй 

чаравікі. Бабу тую адразу скруціла на месцы, а акенца зачынілася. Краўца ж ніхто больш не 

бачыў і не чуў (гэтае паданне можна знайсці ў кнізе “Памяць” Мёрскага раёна на с. 40). 

Дарэчы, нядаўна, пад час краязнаўчага велапахода, Старапагосцкі валун быў наведаны сябрамі 

гуртка “Арганаўты мінулага” і сфатаграфаваны. Пасля чацвёртага раздзела зроблена каляровая 

ўклейка фотаздымкаў камянёў – валуноў (4 лісты, 16 фотаздымкаў), у якой пад назвай “Фота. 

26” размешчаны вышэйзгаданы фотаздымак Воўкаўшчынскага каменя з двума слядкамі.  

Пяты раздзел прысвечаны Слядам Чорта, чортавым дзеянням, хтанічным боствам ды 

інш. мае назву “Чортавы камяні”. З Мёрскага раёна адзначаны такія населеныя пункты, як в. 

Наўгароды (с. 98, 101) і в. Стары Пагост (с. 90, 95, 97, 105). У пятым раздзеле ўспамінаецца 

вышэйзгаданы ў другім раздзеле Наўгародскі валун, бо ён мае дублетную назву: Камень са 

следам Мядзведзя і адначасова Камень са следам Чорта. Ён з’яўляецца невялічкім (памеры: 

1х1 м. і вышыня 0,5 м.). Адно з паданняў пра Чортаў Камень у в. Стары Пагост распавядае пра 

тое, як чорт нёс камень, каб заваліць дзверы святыні, але пасля таго як раптоўна праспяваў 

певень, ён выпусціў валун. Паводле іншага падання (запісана на пачатку ХХ ст. В. 

Ластоўскім), камень – кравец блукаў па свеце. У нейкім горадзе будавалі храм. За дзень людзі 

навозяць камянёў, а чорт за ноч перакідае іх на другі бераг ракі. Пра гэта дачуўся кравец, 

ператварыўся з каменя ў волата і пайшоў на тое месца, дзе чорт бузаваў. Перакіне чорт праз 

раку камень, а волат яму назад два камені. Чорт колькі не стараўся, не змог асіліць краўца і 

нарэшце здаўся. Ад гэтай гульні сабралася там, дзе патрэбна, гэтулькі камення, што з яго і 

пабудавалі царкву.  

Аб камянях з талеркападобнымі паглыбленнямі, валунах з выемкамі ў выглядзе чашы, 

дадзеных археалогіі і інш. апавядае шосты раздзел пад назвай “ Валуны са штучнымі 

паглыбленнямі”. З вёсак нашай мясцовасці адзначана Воўкаўшчына (с. 111) і Язна (с. 118). Ва 

ўрочышчы Бертаўшчына каля в. Воўкаўшчына паміж безымянным возерам на поўначы і воз. 

Чорнае на паўднёвым захадзе ляжыць валун 4,4х4,3 м. і вышынёй 1 м. На яго роўнядзі 

авальнае ў плане паглыбленне: 0,7х0,5 м. і глыбінёй 0,15 м. У 2000 г. камень быў абвешчаны 

помнікам прыроды. А ўвогуле як помнік ўпершыню ён быў згаданы Ф. В. Пакроўскім у 1893 г. 

Вада, якая збіралася ў паглыбленнях, лічылася гаючай пры хваробах вачэй. Раней на купалле 

ля каменя ішла моладзь і танчыла. Паводле аднаго з паданняў, у 1812 г. на ім абедалі 

французы. 
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 У навуковай літаратуры канца ХІХ 

ст. камень з паглыбленнем узгаданы ля в. 

Язна. Сёмы раздзел мае назву “Ямкавыя 

камяні” і паведамляе пра валуны з трыма 

і большай колькасцю ямак, камянях з 

ямкамі (лункамі), ямках на камянях – 

следавіках і камянях з рознымі знакамі ды 

інш. На жаль, наша Мёршчына ў гэтым 

раздзеле не згадваецца. Цікавай для 

чытача з’яўляецца “Схема размяшчэння 

культавых валуноў са штучнымі 

паглыбленнямі на тэрыторыі Беларусі”, 

змешчаная на с. 132. Па схеме можна 

даведацца аб размяшчэнні на тэрыторыі 

Беларусі пляскатых камянёў з 

чашападобнымі паглыбленнямі; 

цыліндрычных з чашападобнымі 

паглыбленнямі; з лункамі (круглымі ямкамі) глыбінёй ад 0,5 да 7 см. і дыяметрам ад 3 да 7,5 

см.; з ямкамі няправільнай формы памерамі ад 5 да 15 см. і дыяметрам ад 7,5 да 15 см. 

Найбольшая частка вышэйзгаданых камянёў знаходзіцца ў заходняй частцы нашай краіны, а ў 

ва ўсходняй – іх увогуле няма. Мажліва, на такое размяшчэнне помнікаў даўніны паўплывала 

тое, што як раз у заходняй частцы Беларусі праходзіць мяжа з Літвой і Латвіяй, у якіх 

навукоўцамі была выяўлена вялікая колькасць камянёў падобнага тыпа. Камяням з рознымі 

знакамі, Барысавым, надмагільным камяням ды інш. прысвечаны восьмы раздзел, які мае 

назву “Валуны са знакамі, надпісамі, малюнкамі”. Гэты раздзел апавядае і аб камянях з 

нашай мясцовасці, якія размешчаны ў вёсках Язна (с. 135); Гентава (с. 136); Каменполле (с. 

136); Перабродзе (с. 138) і горадзе Дзісна (с. 141). Каля вёскі Язна ў лесе, паблізу ад былога 

маёнтка, ляжыць камень, на якім высечаны нейкія знакі. Іх выявы нагадвалі мясцовым людзям 

гаршчок, лыжкі і відэльцы. Паводле падання, гэтыя знакі высечаны ў гонар балю, які адбыўся 

тут у старадаўнія часы і быў прысвечаны прымірэнню брата і сястры. Камяні з падковамі 

можна ўзгадаць ля вёсак Гентава і Камянполле. А ля в. Пераброддзе ляжыць пісаны камень. 

Тры з сямі Барысавых камянёў былі ля горада Дзісна. Лёс камянёў як гістарычных помнікаў 

склаўся даволі трагічна (падрабязнае аб ім можна даведацца ў 2 нумары “Мёрскай даўніны” на 

с. 4). Дзевяты раздзел мае назву “Багацце назваў і паданняў” і расказвае пра колеравыя 

валуны, паклонныя камяныя і камяні – боствы, гістарычныя асобы у назвах валуноў і інш. З 

населеных пунктаў Мёрскага раёна вылучаны в. Воўкаўшчына (с. 166), в. Язна (с. 167), в. 

Лупаўшчына (с. 156), в. Букава (с. 166), в. Снегі (с. 167), в. Сцяфанпаль (с. 173), г. Дзісна (с. 

174). Існуе паданне, што французы “схавалі” нарабаванае дабро пад каменем з выбітым на ім 

крыжам ля в. Воўкаўшчына. У в. Язна сцвярджаюць, што на вялікім камені нібыта высечаны 

абрысы талеркі, відэльцаў і лыжкі (фота 86 на с. 167). Тут “абедала” царыца Кацярына, а 

паводле іншага варыянта падання, “абедаў” Напалеон. Да сярэдзіны ХХ ст. у в. Лупаўшчына 

хадзілі маліцца да каменя на левым беразе р. Вята. У в. Букава вераць, што пад адным з 

камянёў схаваны менавіта напалеонаўскі скарб. Каля в. Снегі, што на мяжы Браслаўскага і 

Мёрскага раёнаў, на перашыйку паміж азёрамі Укля і Абстэрна, знаходзіцца вялізнае 

нагрувашчванне валуноў. Паводле падання, на самым вялікім з іх сядзеў Напалеон (вясковыя 

людзі выдумлялі шмат такіх паданняў, бо, на маю думку, ім прыемна было звязваць сваю 

мясцовасць з вядомымі гістарычнымі асобамі і, такім чынам, адчуваць сябе актыўнымі 

ўдзельнікамі гістарычнага працэсу). Навукоўцамі занатаваны такія назвы камянёў, як Залатыр 

– Камень (в. Сцяфанпаль); Калач – Камень (г. Дзісна).  

Апошні самы кароткі дзесяты раздзел расказвае аб каменных прастолах, храмавых 

следавіках, кропельніцах (крапільніцах, вадзяніцах) і інш. і, змешчаны пад назвай “Камяні ў 

храмах”. У ім наша Мёршчына не згадваецца.  

Арганаўты на валуне ў Язна, 2001 г. 
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Вельмі змястоўнае заключэнне дапамагае чытачу больш зручна “раскласці атрыманую 

інфармацыю па паліцах”. Нават прачытаўшы толькі яго можна шмат даведацца аб культавых і 

гістарычных валунах Беларусі, але я ,канешне ж, раю прачытаць кнігу поўнасцю. Пасля 

заключэння на 191 – 209 старонках змешчаны спіс выкарыстанай для стварэння кожнага з 

раздзелаў літаратуры. Дзякуючы яму, чытач можа адшукаць у бібліятэцы кнігі па зацікавіўшай 

яго тэме. Вялікую цікавасць выклікаюць таксама і тры дадаткі навуковага выдання. Гэта: 

“Адметныя ледавіковыя валуны Беларусі – геалагічныя помнікі прыроды” (с. 210 – 217), 

складзены В. Ф. Вінакуравым; “Месцазнаходжанне культавых камянёў, якія захаваліся” (с. 

218 – 223) і “Спіс існуючых культавых валуноў са штучнымі паглыбленнямі на тэрыторыі 

Беларусі” (с. 224 – 226). У першым з дадаткаў згадваецца і камяні нашай мясцовасці (су. 214). 

Гэта: аскрэбвае Камень янапольскі (В. Букава); Вялікі Камень бярозаўскі (В. Бярозава); Вялікі 

Камень Бертаўшчынскі (в. Воўкаўшчына); Вялікі Камень гір’яцкі (в. Гір’яты); Валун 

кубелеўшчынскі (1), мясц. (в. Кубелеўшчына); Валун Кубелеўшчынскі (2), мясц. (в. 

Кубелеўшчына); Вялікі Камень мазалёўскі (в. Мілейкі); Вялікі Камень лупаўшчынскі (в. 

Лупаўшчына); Скарбавы Камень сімкаў (в. Новае Сяло); Валун – следавік перабродскі (в. 

Пераброддзе); Валун ражнёўскі (в. Ражні) ды Талеркавы Камень язненскі (в. Язна). Другі 

дадатак таксама пацешыць нашых краязнаўцаў, бо ў ім ёсць дадзеныя аб месцазнаходжанні 

культавых камянёў Мёршчыны, якія захаваліся да нашых дзён. А, менавіта, следавіка ля в. 

Наўгароды з дублетнай назвай След Мядзведзя, След Чорта (с. 218); валуноў са штучнымі 

паглыбленнямі ля в. Воўкаўшчына (ур. Бертаўшчына) і в. Язна (с. 221); камянёў з в. Букава (с. 

222) ды в. Снегі (с. 223). З трэцяга дадатку можна даведацца аб культавым валуне са 

штучным паглыбленнем, які існуе на тэрыторыі Мёршчыны. Гэта Воўкаўшчынскі безназоўны 

камень з чашападобным паглыбленнем дыяметрам да 70 см. глыбінёй ад 2 да 15 см. (с.224). 

Складаецца ён з граніту рапаківі, мае такія памеры: даўжыня – 4,4 м.; шырыня – 4,3 м; 

вышыня – 1 м. З усіх існуючых чашападобных валуноў Беларусі па памерах Воўкаўшчынскі 

камень з’яўляецца найбуйнейшым. Вельмі дапамагае ў пошуку матэрыялу па патрэбнай 

мясцовасці геаграфічны паказальнік камянёў, згаданых у кнізе (с. 227 – 233). 
           Ігар Кандратовіч 

 

 

   

            У фондах музеяў Мёрскай  

сярэдняй  школы знаходзіцца больш 

тысячы ўнікальных фотаздымкаў, якія 

з’яўляюцца  важнай крыніцай вывучэння  

асобных старонак гісторыі краю. Шмат 

здымкаў патрабуюць ідэнтыфікацыі. 

Вось  адзін з прыкладаў даследавання 

старых фотаздымкаў.  

Гісторыя іх пачалася яшчэ ў 2007 

годзе, калі ў Міёрах разбіралі стары 

будынак гатэлю. За падшыўкай шпалеры 

другога паверха рабочы камунгаса Віктар 

Лагун знайшоў пачак старых здымкаў, якія і перадаў  спачатку ў рэдакцыю раённай газеты, а 

потым яны трапілі ў гістарычны музей Міёрскай СШ №3. Усяго было знойдзена 196 

фотаздымкаў. Захаванасць большасці з іх была здавальняючай. Некаторыя з іх былі зроблены 

Стары гатэль у Міёрах 
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ў прафесійных  фотамайстэрнях, але большая частка – аматарскія, невялікіх памераў, што 

сведчыла  аб тым , што іх уладальнік  карыстаўся сваім фотаапаратам.  

Першапачатковае вывучэнне подпісаў высветліла, што 

здымкі належалі  польскаму паручніку жандармерыі КОП (корпус 

аховы пагранічча). Большасць здымкаў была зроблена ў 1936-

1939 гадах. З  надпісаў  мы даведаліся, што іх уладальнік скончыў 

у 1936 годзе курсы ў Невяркуве  (Валынь Заходняя Украіна). 

Многія здымкі былі пазначаны гарадамі Заходняй Беларусі і 

Заходняй Украіны: Клецк, Слуцк, Валожын, Гродна, Стоўбцы і 

іншыя. Апошні  з датаваных здымкаў адносіцца да мястэчка 

Лужкі, падпісаны датай жнівень 1939 год. На здымках мы бачым 

вайскоўцаў на 

вучэннях, у 

адпачынку, на 

курорце 

Друскінінкай, пад 

час службы. Гэта 

своеасаблівы летапіс польскага афіцэра 

пагранічніка.  

Шмат здымкаў жанчын з розных месцаў 

Польшчы і Беларусі, якія падпісаны імёнамі 

Ванда, Ірка, Натка, Фэля, Ядзя, Зоня, Марыля, 

Аля. На большасці жаночых здымкаў подпісы 

“найкаханейшаму”, ”адзінаму ў свеце”, што на наш погляд сведчыла аб 

тым, што малады, абаяльны афіцэр карыстаўся поспехам у жанчын. Пры 

першапачатковым даследаванні мала знайшлося сямейных здымкаў. 

Ёсць толькі некалькі партрэтаў яго стрыечных сясцёр, якія жылі ў 

Радаме, Жэшуве, Кабярцове, Кадлубове, Бакацыне. Іх імёны Бася, Рыся, 

Марыля. Але ні на адным фотаздымку няма  прозвішчаў. Большасць  

здымкаў, асабліва аматарскіх маленькага фармату,  не падпісаны.   

 Наша першапачатковае меркаванне было наступным. Паручнік 

Эдвард у 1936-1938 годзе служыў у батальёне КОП ”Клецк”, таму што 

больш за ўсё на вайсковых здымках  подпісы гэтага горада. Але адзін з 

самых апошніх па часу здымкаў быў   пазначаны подпісам “Янэк м. 

Лужкі жнівень 1939 г. ”Гэтым жа годам  і месяцам пазначаны і фотаздымак  жанчыны ля 

вагона з надпісам “Вільня – Друя “.  З успамінаў старажыхароў мы ведалі, што пасля нападу  

СССР на Польшчу 17 верасня 1939 года, польскія пагранічнікі ў нашых мясцінах адступалі ў 

бок латышскай мяжы. Наш паручнік Эдвард  мог спыніцца ў гатэлі ў Мёрах, дзе і схаваў свае 

здымкі за шпалерай да лепшых часоў. Ён разумеў магчымасць палону і не хацеў, каб  здымкі 

яго сяброў-афіцэраў трапілі ў чужыя рукі. З альбома  яны былі вырваны. Паручнік паспешліва 

пакідаў казармы, таму некаторыя фотаздымкі былі нават з вугалкамі, больш вялікія па памерах 

былі  складзены папалам, так як не змяшчаліся ў кішэні. Раз  гаспадар не вярнуўся за імі, 

значыць лёс яго склаўся трагічна.   У 1940 годзе з далучэннем Латвіі да СССР былыя польскія 

ваенныя трапілі ў савецкі палон. Паручнік Эдвард хутчэй за ўсё мог быць растрэляны, як і 

большасць малодшых афіцэраў у Катыні, або, трапіўшы ў армію Андэрса, зноў жа мог 

загінуць у Афрыцы або Італіі. Пазбегшы палону,  Эдвард мог трапіць у Армію Краёву 

(польскія партызанскія  фарміраванні часоў другой сусветнай вайны). Але і там  лёс  яго мог 

быць  трагічны. Такія былі нашы першыя гіпотэзы  пасля папярэдняга вывучэння старых 

Ірка 

Кузына Марыля 

Фэля 

Эдвард  з сябрамі 

першы (злева) 
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фотаздымкаў. Нашы першапачатковыя меркаванні былі  надрукаваны ў артыкулах,  

змешчаных  у раённай газеце “Міёрскія  навіны”, “ Краязнаўчай газеце “ [5, с. 3].  

Далей перад намі стаяла складаная задача: дакладна даведацца прозвішча ўладальніка 

здымкаў і яго лёс.  Пачаўся дасціпны пошук, які доўжыўся амаль чатыры гады. Праводзіць яго 

было складана, бо, знаходзячыся ў Беларусі, цяжка было непасрэдна трапіць у польскія 

вайсковыя архівы, або знайсці неабходныя дакументы і кнігі. Спачатку мы пісьмова 

звярнуліся ў галоўны вайсковы архіў у Рэмбертове ля Варшавы, архіў стражы пагранічнай  у 

Гданьску, але ніякіх адказаў не атрымалі. 

Пазней  мы  

ўсталявалі сувязь з 

таварыствам “Карта”, 

якое займаецца зборам і 

ўшанаваннем памяці 

рэпрэсаваных палякаў, 

інстытутам  памяці 

народнай у Варшаве, 

расійскім  таварыствам 

“Мемарыял” і інш. 

Важную ролю ў 

пошуку адыграла 

таварыства  браслаўчан у Варшаве  на чале з іх старшынёй Уладзіславам Краўчуком і яго 

намеснікам Зофіяй Пранеўскай-Важыньскай. Было наладжана ліставанне з краязнаўцам  з  

Клецка Андрэем Блінцом, які якраз у гэты час займаўся вывучэннем гісторыі КОПу “ Клецк.” 

Былі скарыстаны інтэрнэт-рэсурсы, атрыманы выпіскі з кніг: І. Тухольскага “Забойства ў 

Катыні”, “Медная, Кніга польскіх ваенных пахаванняў. Том ІІ”, “Пазначаны пячаткай 

Асташкова” і г. д. 

Праводзіць пошук было вельмі цяжка, таму што вайскоўцаў-пагранічнікаў, у якіх было 

імя Эдвард было шмат. У Клецку і ў іншых батальёнах КОПу не захаваліся  спісы  малодшых 

афіцэраў за многія гады, але ўсё ж наш 

працяглы пошук завяршыўся паспяхова. 

Дзякуючы пазначаным крыніцам удалося 

высветліць  прозвішча  ўладальніка 

фотаздымкаў і яго лёс. На жаль, наша 

меркаванне спраўдзілася: жыццё паручніка-

пагранічніка завяршылася трагічна. Вось што 

нам на сённяшні дзень стала вядома. 

Нарадзіўся Эдвард Пянькоўскі 23 

верасня 1902 года ў Лодзі. Бацьку звалі 

Антон, маці Гэлена з Кавальскіх. І сапраўды, 

пры больш уважлівым вывучэнні некаторых 

здымкаў, на якіх адбываецца пахаванне, на 

вялікай стужцы мы бачым надпіс на польскай мове “Памяці Антона”. Значыць гэта было 

пахаванне бацькі Эдварда, на якім ён прысутнічаў і трымаў гэтую стужку. Таксама на адным 

Эдвард на курсах 1936 г. Невяркуў 

(ніжні рад, першы справа) 

З сябрамі. Ніжні рад, злева. Клецк, 1938 г. 
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са здымкаў мы бачым Эдварда ў цывільнай форме з чорнай павязкай на рукаве, побач сёстры і 

маці таксама ў жалобным адзенні. Адзін з такіх здымкаў на фоне, хутчэй за ўсё, іх сядзібы. 

У кароткіх біяграфічных звестках сказана, што  Эдвард  прымаў удзел у першым 

сілезскім паўстанні, якое адбылося з мэтай  аднаўлення незалежнасці Польшчы . У 17 год 

добраахвотнікам уступіў у польскае войска, ваяваў у складзе 40-га Львоўскага пяхотнага палка 

з 1 жніўня 1919 года па 2 снежня 1921 года. Мужнасць у баях была адзначана памятным 

медалем за вайну 1918-1921 года і медалем дзесяцігоддзя заваёвы незалежнасці Рэчы 

Паспалітай [2,с. 685]. Сапраўды, на  вайсковых  здымках  мы бачым на мундзіры  Эдварда дзве 

ўзагароды. З 8 жніўня 1930 года  яго вайсковая служба праходзіла ў 19 батальёне КОП у 

Слабодцы( зараз Браслаўскі раён Віцебскай вобласці ).  

У гэты час ён быў жанаты, яго сын Андрэй нарадзіўся ў 

Браславе ў 1930 годзе. На адным з непадпісаных здымкаў мы і 

бачым, хутчэй за ўсё, яго жонку з маленькім сынам. Напэўна, 

пазней ён разышоўся з ёй, таму што на некаторых фотаздымках 

мы бачым заручальны пярсцёнак у яго на левай руцэ. І ў 

дакументах рэпрэсаваных сямей вайскоўцаў, якіх вывозілі ў 1940 

годзе ў Сібір, Казахстан мы не знаходзім сям’і Пянькоўскіх. 

Уважлівы прагляд выцвеўшых і пажоўклых здымкаў 

пацвердзіў знаходжанне паручніка Эдварда ў Слабодцы,  на 

адным з іх ёсць  постаць яго і невядомай жанчыны на фоне 

возера і Слабодскага касцёла. На жаль, не ўсе вайсковыя 

дакументы захаваліся, не ўсе нам удалося адшукаць. 

 Са знойдзенага мы ведаем, што батальён 

КОП ”Слабодка” быў расфарміраваны ў красавіку 

1939 года і накіраваны да горада Аўгустова. [1, с. 

254] 13 верасня 1939 года трэці батальён корпуса 

аховы пагранічча “Слабодка” праводзіў баі з 

фашыстамі на Сувальшчыне. А пазней разам з 

трэцім пяхотным палком КОП накіраваны на 

Валынь у раён Роўна, дзе 23 верасня ў раёне вёскі 

Радошын ён 

капітуляваў, але лёс 

нашага героя быў 

іншым. Хутчэй за ўсё 

ён яшчэ заставаўся  

для правядзення 

мабілізацыі ў 

батальёны  КОПа  “Лужкі “ і “Падсвілле”.   У вайсковых 

дакументах адзначана, што  толькі 1 верасня 1939 года 

харунжы  Здвард Пенькоўскі быў накіраваны ў распараджэнне 

батальёну КОП “Клецк”  [3, с. 128]. Вось менавіта ў гэты час 

харунжы Эдвард Пенькоўскі  мог спыніца ў гатэлі мястэчка  

Эдвард на службе 

 

Эдвард у цывільным 
адзенні 

Жонка з сынам 
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Мёры і пакінуць свае фотаздымкі.  17 верасня 1939 года  пасля нападу СССР на Польшчу 

батальён”Клецк”, дзе ўжо знаходзіўся наш герой,  быў  падпарадкаваны брыгадзе  КОП 

“Палессе”. Каб злучыцца з брыгадай, батальён пачаў паступова адступаць на поўдзень: 

спачатку на Крывошын, потым Лунінец,  Камень Кашырскі, Ратна, Шацк. За 15 дзён 

адступлення польскія пагранічнікі прайшлі 447 кіламетры, правялі шэсць бітваў. Апошні бой  

батальёна “Клецк“ адбыўся 30 верасня ля украінскага мястэчка Вытачна, а 1 кастрычніка  

камандуючы брыгадай  “Палессе “ генерал  Орлік-Рюкеман аддаў загад   спыніць баявыя 

дзеянні застаўшымся ў жывых знясіленным  адступленнем і баямі жаўнерам.   Большая частка 

вайскоўцаў трапіла ў палон, некаторая частка здолела выратавацца і перайсці да партызанскіх 

форм барацьбы. Менавіта Эдвард Пянькоўскі ў гэтых мясцінах трапіў у савецкі палон. У 

складзе ваеннапалонных ён знаходзіўся ў лагеры Асташкоў, непадалёку ад Калініна (цяпер 

Цвер, 200 км ад Масквы). 4 красавіка па распараджэнні кіраўніцтва СССР Сталіна і наркома 

НКУС Берыі пачаліся расстрэлы польскіх афіцэраў. У лагеры Асташкоў было расстраляна за 

месяц 6300 ваеннапалонных. У іх ліку быў і харунжы Эдвард Пянькоўскі. Толькі ў 1990 годзе 

было знойдзена месца, дзе былі пахаваны расстрэляныя польскія афіцэры [4, с. 46]. 

 Гэта гісторыя, спадзяюся, яшчэ будзе мець працяг. Працягваецца пошук сына Эдварда 

Андрэя, або яго іншых сваякоў. Пытаннем застаецца калі і пры якіх умовах былі схаваны 

фотаздымкі ў гатэлі. Спадзяёмся і гэтыя згадкі будуць высветлены. 
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ТУРЫСТЫЧНА-КРАЯЗНАЎЧЫ  

МАРШРУТ “ ДЗІСНЕНСКІ 

ПЯРСЦЁНАК” (працяг) 

 ВЁСКА ЧАПУКІ узнікла побач з 

маёнткам  Любінова, ля шашы   Мёры –

Новы –Пагост., за два кіламетры ад 

дарогі на Гарані. Зараз тут будуецца 

аграгарадок “Любінова“. 

 

 

 

 

Маршрут пахода на карце 

2010 г. 
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Мы завіталі  ў Чапукоўскую сярэднюю школу, якая знаходзіцца побач з дарогай.   

 Тут  знаходзіцца музей прыроды, у якім  змешчаны  пудзілы касулі, дзіка, ваўка, бабра, лісы, 

іншых звяроў і птушак нашай мясцовасці. Прыцягваюць увагу наведвальнікаў вялікія 

акварыумы з рыбкамі.  Нам было  цікава даведацца аб флоры і фаўне, якая знаходзіцца ў раёне 

маршрута вандроўкі. На ўспамін сфатаграфаваліся на фоне  касулі і дзіка. 

 

  Не паспяваем праехаць 

яшчэ два кіламетры, як ізноў 

спыняемся, каб наведаць 

размешчаны побач з дарогай  

цікавы помнік археалогіі, які 

раскопвалі  разам з вучонымі 

сябры нашага гуртка больш 

яе трыццаць год таму назад.    
Упершыню даследаванне 

курганоў пачалі яшчэ польскія 

археолагі. На жаль, вынікі іх пошукаў не захаваліся. У 

наш час найбольш вывучанымі аказаліся курганныя 

групы ля вёскі Кублішчына, якія ў народзе завуць 

“Французскімі магіламі”. З таго часу захаваліся 62 

насыпаў, астатнія паглынуў к ар’ер. Іх дыяметр ад 3 да 

10 м, вышыня – 0,4-1,2м. Самы вялікі курган меў 

дыяметр больш 17м і вышыню 1,5м. Авальныя насыпы 

выцягнуты з захаду на ўсход на 7-8м, іх шырыня 5-6 м. 

Кандыдат гістарычных навук Л.У.Дучыц 

раскапала з  нашай  дапамогай у 1977-78 і 

1986 гадах 21 курган. Выяўлены тры тыпы 

рытуалаў: 3 трупаспаленні, 13 

трупапалажэнняў і 5 без пахаванняў. Аднак 

ва ўсіх насыпах была  попельна-вугальная 

праслойка на мацярыку або ў паглыбленні ў 

0,1-0,2м. Даследчыкі лічаць, што вогнішча 

ўваходзіла ў абрад ачышчэння пляцоўкі для 

курганнага насыпу. 

Варта заўважыць, што насыпы з 

трупаспаленнем знаходзіліся ва ўсходняй 

частцы могілак. Сярод рэшткаў вогнішча знойдзены кавалак бронзавага дроту, магчыма, ад 

пярсцёнка, і кавалак пранізкі. Большасць трупапалажэнняў захавалася дрэнна. 9 з іх 

арыентаваны на  захад. Насыпы ўтрымлівалі інвентар, жалезныя рэчы: калачападобнае крэсіва, 

каваныя нажы з рэшткамі драўляных ручак, наканечнік дзіды. Былі знойдзены ўпрыгожванні з 

бронзы: бранзалеты, фібула са спіралепадобнымі канцамі, пярсцёнкі, спражкі, медныя 

бразготкі і пацеркі, падковападобныя фібулы. Выяўлена шэсць керамічных пасудзін, 

зробленых на ганчарным крузе і адзін ляпны. Усе яны адносяцца да Х-ХІІ ст., часоў Полацкага 

ЧАПУКОЎСКАЯ СШ 

Сучасны выгляд курганнага магільніка  

ля вёскі Махіроўка. 

План курганнага магільніка ў Кублішчыне 
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княства. На адным з іх ёсць таўро ў выглядзе вершніка. Паказваем фотаздымкі раскопак 

курганоў, змешчаныя на стэндах музея і рэчы, знойдзеныя пад час скопак.  

Здзівіла пахаванне ў адным з вялікіх курганаў. Жаночы чэрап меў гарызантальны спіл 

верхняй часткі. На думку вучоных, гэта сведчыць аб малавядомым мясцовым кульце. 

Адным словам, па знаходках у курганах можна меркаваць, што яны насыпаны ў Х-ХІІ 

ст. славянамі-крывічамі, якія асімілявалі мясцовае балцкае насельніцтва. 

Курганы ўтрымлівалі керамічны посуд або яго фрагменты. Мікраструктурнае  

даследаванне нажоў, праведзенае кандыдатам гістарычных навук М.Р.Гурыным, паказала, што 

яны выраблены шляхам прываркі да цэнтральнай стальной пласціны дзвюх бакавых жалезных. 

Гэта дазваляе нажам самазаточвацца ў працэсе выкарыстання. Зараз  старажытны помнік 

выглядае жахліва. Курганы былі парослыя лесам, які быў павалены, затым вывезены. А потым 

пасадзілі малады, пры гэтым  магутны плуг трактара знішчыў невялікія насыпы. Прайшоўшы 

па разбураных насыпах гурткоўцы нашлі  кераміку з пахаванняў і шкляную пацерку сіняга 

колеру. 

МАГІЛА  ПАРТЫЗАНА М.ЧАРКЕСА 

Праехаўшы па шашы  паўкіламетра схіляем галовы ля  магілы Міхаіла Чаркеса, якая 

знаходзіцца на вясковых могілках. Вось аповед пра яго подзвіг. Праехаўшы яшчэ кіламетр ад 

Махіроўкі ў напрамку  Новага Пагосту, спыняемся, каб агледзіць.   

Брыгада імя  Калініна  вяла баі з адступаючымі фашыстамі па шашы Міёры - Новы 

Пагост. У вёсцы Кублішчына  па-геройску загінулі  лейтэнант -радыст  Міхаіл Чаркес і  

партызан з вёскі Канахі Аркадзь Скавародка.    Вось як старажылы апісалі іх апошні бой. 

"Група партызан, вырваўшыся з блакады балота  Багна –мох,  заўважыла невялікую групу 

фашыстаў, якія рухаліся з вёскі  Махіроўка. Народныя мсціўцы ўладкавалі засаду і, калі 

фашысты наблізіліся, адкрылі агонь. Камандзір карнікаў быў забіты,  іншых паранілі. 

Гітлераўцы пачалі  пускаць ракеты  і выклікаць падмацаванне. Недалёка апынуліся 

паліцыянты з Воўкаўшчыны. У няроўным баі  

партызаны загінулі." 

Кублішчынскі вялікі камень. Ляжыць за 

0,1 км на паўночны захад ад вёскі і за 80м на 

поўнач ад шашы Новы Пагост-Міёры, на 

адлегласці  1  км ад  курганнага  могільніка. На 

ўгоддзях калгаса СПК “Любінова ” на вышыні 

165м над узроўнем мора за 6 км на паўночны 

ўсход ад Новага Пагоста і за 10км на паўднёвы 

захад ад Міёр. 

Прынесены ледавіком 18-20 тыс. гадоў 

таму са Скандынавіі. Светла-шэры з ружовага 

палявога шпату асобнымі гнёздамі памерам да 

4см і вялікай колькасці цёмнаколерных 

мінералаў (біятыту). Даўжыня 3,85 м, шырыня 
Кублішчынскі вялікі камень 
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2,95 м, вышыня 0,9 м, абвод 10,2 м, аб’ем 5,5 куб. м, вага 14,3 т. Цэглападобныя. Побач  

знаходзіцца  шыльда, што камень з’яўляецца  помнікам  прыроды.  

Непадалёку ад дарогі знаходзіцца Кублішчынская  стараверчаская Троіцкая  

царква 

Пабудавана  ў 1887  годзе з дрэва. Прамавугольны адназрубны  будынак, пакрыты 

двухсхільным даха. З боку галоўнага фасада двух’ярусная  званіца, завершаная  

цыбуляпадобным купалам. Фасады ашаляваныя, вокны лучковыя  з ліштвамі і аканіцамі, пры 

ўваходзе –хоры. У 1999 годзе была пашкоджана пажарам, зараз адноўлена. Захавалася 

цагляная брама 19 ст.  Не гледзячы на перабудову, нельга не захапляцца яе нібы казачным 

выглядам. 

 

В.А Ермалёнак. 
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