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НАШ ЛЮСТРАДЗЁН 

У музеі – урок ведаў 

Традыцыйна першы ўрок у школе 1 

верасня праводзіцца як Урок ведаў. Сёлета ён 

праводзіўся ва ўсіх школах Беларусі на тэму: “Я 

вырас тут, і край мне гэты вельмі дарагі”.  У 

гістарычны музей на першы ўрок прыйшлі 

вучні 6-б класа на чале з класным кіраўніком 

Святланай Яцкоўскай. Вітаўт Ермалёнак на 

прыкладах з гісторыі роднага краю распавёў 

школьнікам аб любові да роднай зямлі, аб 

славутых сынах Міёршчыны, іх укладзе ў 

сусветную культурную спадчыну. Актыўныя 

вучні атрымалі падарункі ад кіраўніка музея. 

Наведалі шасцікласнікі ў верасні і 

этнаграфічны музей. Раней яны ўжо знаёміліся 

з  раздзелам “Сялянская хата ў ХІХ стагоддзі”, 

таму зараз кіраўнік музея правёў па жаданні 

дзяцей экскурсію ў пакой хаты міжваеннага 

перыяду (1920 – 1939 гг.). Вітаўт Ермалёнак 

напачатку распавёў пра самую галоўную частку 

хаты, так званы чырвоны кут, пазнаёміў вучняў 

з праваслаўнымі абразамі, якія там змешчаны: 

“Хрыстос-Цар Славы”, “Хрыстос-

Пантакратар”, “Спас Нерукатворны”, “Маці 

Божая Замілаванне”, “Неапалімая купаліна”, 

“Маці Божая Адзігітрыя Дзісненская” і інш. 

Далей экскурсавод распавёў аб асаблівасцях 

інтэр’ера вясковых хат таго перыяду, паказаў 

найбольш цікавыя прадметы побыту. 

Ермалёнак В. А. 
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У музеях – Станіслаў Масла  

Наш зямляк, які даўно жыве і працуе ў 

Брэсце, не забывае сваёй радзімы, цікавіцца 

мінулым сваёй сям’і і вёскі Орцы, з якой 

паходзіць. У чарговы раз, наведаўшы малую 

радзіму, ён зацікавіўся нашым музейным 

аб’яднаннем. Падчас сустрэчы з краязнаўцам 

Вітаўтам Ермалёнкам ён пытаўся, ці магчыма 

даведацца аб смерці брата маці Кажана Чэслава, 

які служыў у паліцыі але быў сувязным 

партызан. Даведка аб сувязі з партызанамі была 

знішчана. У сённяшні час аднавіць праўду 

практычна немагчыма, бо ў жывых не засталося 

партызан-сведкаў тых падзей. Сам Чэслаў 

загінуў ля Іказні ў 1943 годзе. Вітаўт Ермалёнак 

правёў для госця экскурсію па ўсіх музеях. 

Асаблівую ўвагу надаваў рэчам, якія былі 

знойдзены ў наваколлях Павяцця і Орцаў. 

Станіслаў Масла і сам прымаў удзел у 

раскопках курганоў ля вёскі Чурылава ў 1980 

годзе, таму асабліва ўважліва разглядаў 

экспазіцыю археалагічнага раздзела. На 

ўспамін аб Мёршчыне кіраўнік музея падараваў 

госцю свае выданні.  

У музеях – госці з Міёраў і Віцебска  

Музейнае аб’яднанне наведалі 

загадчыца Міёрскага аддзела ЗАГС Юхно 

Ірына, галоўны спецыяліст гэтай установы 

Зарудніцкая Таццяна, галоўны спецыяліст з 

Віцебскага аблвыканкама Ягорава Таццяна. 

Экскурсію для гасцей правяла па трох музеях 

экскурсавод Ермалёнак Марыя. У гістарычным 

музеі яна падрабязна распавяла аб асаблівасцях 

гісторыі міёрскай зямлі, пазнаёміла з найбольш 

цікавымі экспанатамі. У музеі кнігі і друку 

гасцей уразіла багацце кніжнай спадчыны. У 

этнаграфічным музеі наведнікі пазнаёміліся з 

прыладамі працы па апрацоўцы лёну і вырабамі 

з яго. Гасцей захапіў і выгляд інтэр’ераў хаты 

розных перыядаў. Ермалёнак В. А. 

У музеях – Яўген Ціцянкоў  

Прадпрымальнік з Мінска Яўген 

Ціцянкоў захапляецца гісторыяй і таму пажадаў 

пазнаёміцца з гісторыяй Міёршчыны праз 

экскурсію ў гістарычны музей. Краязнаўца 

Вітаўт Ермалёнак правёў для госця з Мінска 

азнаямляльную экскурсію, у якой распавёў пра 

ўсе перыяды гісторыі  нашага краю. Асабліва 

захапіла мінчаніна старажытная гісторыя краю, 

археалагічныя знаходкі прыладаў працы і зброі 

старажытных людзей. Не прамінуў госць і 

музея кнігі і друку, дзе яго ўразіла багацце ўсіх 

раздзелаў экспазіцыі, майстэрства яе 

стваральнікаў. Ермалёнак В. А. 

У музеях – прадстаўнікі турагенцтва  

У верасні наша музейнае аб’яднанне 

наведалі дырэктар турыстычнага агенцтва 

Карына-Тур з Полацка Кавалёнак Таццяна 

разам са сваім супрацоўнікам. Мэтай іх візіту 

стала знаёмства з нашымі музеямі, вызначэнне 

іх патэнцыялу ў правядзенні экскурсій па 

Міёршчыне. Краязнаўца Вітаўт Ермалёнак 

правёў для гасцей азнаямляльную экскурсію па 
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трох музеях. У кожным з іх ён звярнуў увагу 

гасцей на экспанаты, якіх няма больш нідзе ў 

Беларусі, якія могуць зацікавіць самага 

прыдзірлівага турыста. І ў кожным з нашых 

музеяў шмат знаходак, вартых увагі любога 

наведніка. Прадстаўнікі агенцтва пераканаліся 

ў гэтым і прапанавалі нам самае цеснае 

супрацоўніцтва. Ермалёнак В. А. 

У музеі – маладая настаўніца  

Красулевіч Юлія родам з Глыбокага па 

размеркаванні пасля заканчэння педагагічнага 

каледжа ў Полацку пачала працаваць 

настаўніцай англійскай мовы ў Міёрскай СШ 

№2. Яна вельмі цікавіцца гісторыяй, таму, каб 

даведацца аб гісторыі мясцін, дзе яна пачала 

працаваць, наведала гістарычны музей нашай 

школы. Кіраўнік музея Вітаўт Ермалёнак на 

аснове музейных экспазіцый распавёў аб 

гісторыі Міёршчыны ад старажытнасці да 

сучаснасці, зацікавіў маладую настаўніцу 

гісторыяй гуртка “Арганаўты мінулага”, на 

ўспамін падараваў ёй сваю кнігу. У наступны 

раз Юлія Красулевіч наведала этнаграфічны 

музей. Стваральнік яго Вітаўт Ермалёнак 

пазнаёміў яе з асноўнымі прадметамі побыту 

нашых продкаў, распавёў аб найбольш цікавых 

прадметах інтэр’ераў сялянскай хаты ў ХІХ – 

ХХ стагоддзях. Нягледзячы на тое, што бабуля 

Юлі жыве ў вясковай хаце, большасць 

прадметаў для маладой настаўніцы ўжо былі 

незнаёмыя, бо яны выйшлі з ужытку яшчэ ў 

сярэдзіне ХХ стагоддзя. Таму экспазіцыя 

этнаграфічнага музея выклікала ў наведніцы 

шчырае здзіўленне. Філіповіч М. Ю. 

У музеі – Мікалай Багданаў  

Кіраўнік музея Вітаўт Ермалёнак 

пазнаёміў са зместам гістарычнага музея 

ветэрана працы з Новага Пагоста Мікалая 

Багданава. Доўгі час, працуючы на пасадзе 

старшыні Новапагосцкага сельсавета, ён шмат 

цікавіўся гісторыяй краю; дзякуючы старшыні 

былі ўсталяваны ахоўныя знакі на 

археалагічных помніках у межах сельскага 

савета. Вось чаму спадар Мікалай з цікавасцю 

выслухаў аповед экскурсавода, падзівіўся на 

багацце экспанатаў розных перыядаў. Асабліва 

яго ўразілі археалагічны і нумізматычны 

раздзелы экспазіцыі. Мікалай Пракопавіч 

падказаў кіраўніку музея аб існаванні 

невядомага гарадзішча жалезнага веку 

непадалёку ад вёскі Юндзілова. Конах Віка. 

У музеях – тураператары з Беларусі  

Падчас святкавання фестывалю 

“Жураўлі і журавіны” музейнае аб’яднанне 

наведалі прадстаўнікі розных турфірмаў 

Беларусі. Група была вялікая, таму для лепшага 

ўспрымання матэрыялаў экспазіцый музеяў яна 

была падзелена на меншыя. Для адной з іх па 

музейным аб’яднанні праводзіла экскурсіі 

Марыя Ермалёнак, для другой – кіраўнік 

музеяў. Нягледзячы на тое, што на старонках 

інтэрнэту шмат распавядаецца пра нашы музеі, 
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для многіх знаёмства з нашым музейным 

аб’яднаннем стала сапраўдным адкрыццём. 

Гасцей уразілі рарытэты, якіх немагчыма 

пабачыць у іншых музеях Беларусі. 

У музеі – экскурсанты з Полацка.  

Гістарычны музей пажадала наведаць 

экскурсійная група з Полацка. Гасцей ветліва 

сустрэў краязнаўца Вітаўт Ермалёнак. Звыш 

гадзіны ён распавядаў гасцям аб рарытэтах 

музея. Нягледзячы на тое, што ў іх горадзе шмат 

цікавых музеяў, экспанаты, якія яны пабачылі ў 

нашым музеі, здзівілі іх як гісторыяй свайго 

паходжання, так і сваёй унікальнасцю. 

Сапраўды, дзе яшчэ можна было б пабачыць у 

музеях турэцкую літаўру з бітвы пад Венай, 

люстэрка Эміліі Плятэр, або каменную сякеру з 

арнаментам, экспанаты з Кітая і інш. Пасля 

экскурсіі ў гістарычны музей большасць 

палачан пажадала ў будучым пабачыць іншыя 

музеі школы. Ермалёнак В. А. 

У музеі – госці з Польшчы  

У верасні, прыехаўшы ў адпачынак з 

польскага горада Гданьска, студэнт Матэленак 

Дзіма і яго нявеста Ендрусяк Сандра наведалі 

гістарычны музей і музей кнігі і друку. 

Краязнаўца Вітаўт Ермалёнак распавёў гасцям 

аб гісторыі нашага краю, выкарыстаўшы 

найбольш адметныя экспанаты гістарычнага 

музея. Асабліва зацікавіла гасцей з Польшчы 

гісторыя пошуку паручніка Эдварда з Корпуса 

Аховы Пагранічча, гісторыя салдат арміі 

Андэрса, люстэрка Эміліі Плятэр. Уражаны 

багаццем экспазіцый былі наведвальнікі з 

Польшчы і ў музеі кнігі і друку. Асабліва 

Сандра была здзіўлена вялікай колькасцю 

выданняў на польскай мове, у тым ліку і 

старадрукаў з 18-га стагоддзя.  Выклікала 

цікавасць гасцей і разнастайнасць экспазіцыі 

музея, гісторыя асобных знаходак кніг, 

паштовак, часопісаў, газет. У сваю чаргу 

Матэленак Дзіма падараваў у гістарычны музей 

футарал нямецкай міны ад мінамёта, які 

знайшоў у старой дзедаўскай хаце ў вёсцы 

Крукі. 

Пачатак рэалізацыі ініцыятывы  

Яшчэ 30 сакавіка раённая арганізацыя 

“Беларускі рэспубліканскі саюз моладзі” падала 

заяўку на ўдзел ў конкурсе мясцовых ініцыятыў 

у рамках праекта “Разам для грамады і 

прыроды: умацаванне працэсу развіцця ў 

Міёрскім раёне праз супрацоўніцтва мясцовай 

улады і грамадзянскай супольнасці” пры 

фінансавай падтрымцы Еўрапейскага саюза. 

Праект прадугледжваў стварэнне на базе 

музейнага аб’яднання маладзёвай ІТ-

лабараторыі і культурна-гістарычнай пляцоўкі 

“Спадчына Міёрскага краю”. Актыўную ролю ў 

распрацоўцы праекта адыгралі бібліятэкар 

Дзіяна Варона, дырэктар школы Святлана 

Пальчэх, эканаміст Трашчанка Марына, 

лабарант інфарматыкі Варонька Насця, 

настаўнік гісторыі Філіповіч Максім і кіраўнік 

музейнага аб’яднання Ермалёнак Вітаўт. 

Ініцыятыва атрымала падтрымку і была 

зацверджана. Яшчэ да пачатку яе рэалізацыі 
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пачалася карпатлівая праца па стварэнні 

дызайн-праекта і пераводзе тысяч экспанатаў 

гістарычнага музея ў лічбавы варыянт. Для 

паспяховага выканання ініцыятывы 1 верасня 

адбылося першае пасяджэнне. Была створана 

група ў складзе кіраўніка Вітаўта Ермалёнка, 

яго намесніка Дзіяны Вароны, кансультанта 

Максіма Філіповіча, бухгалтара Марыны 

Трашчэнкі, інжынера-праграміста Анастасіі 

Варонькі. На першым пасяджэнні групы былі 

абмеркаваны правы і абавязкі кожнага члена 

групы, план мерапрыемстваў па рэалізацыі 

ініцыятывы ў верасні. Ход выканання 

ініцыятывы будзе адлюстраваны на старонках 

газеты “Міёрская даўніна”, сайце музейнага 

аб’яднання, раённай газеты “Міёрскія навіны” і 

іншых перыядычных выданнях краіны і 

замежжа. У рамках ініцыятывы будуць 

надрукаваны чарговыя кнігі Вітаўта Ермалёнка 

па гісторыі музеяў Міёршчыны. Філіповіч 

М.Ю. 

Удзел у фестывалі  

19 верасня на паўвостраве ў Мёрах 

адбыўся традыцыйны фестываль “Жураўлі і 

журавіны Міёрскага краю”, які зараз праходзіць 

у рамках праекта “Разам для грамады прыроды: 

умацаванне працэсу развіцця ў Міёрскім раёне 

праз супрацоўніцтва мясцовай улады і 

грамадзянскай супольнасці”. У рамках 

адкрыцця фестывалю ў райвыканкаме адбылася 

прэзентацыя першага ў краіне брэндбука. 

Падчас свята на паўвостраве, якое ў гэтым годзе 

праходзіла ў іншым фармаце, было арганізавана 

шмат майстар-класаў. Майстар-клас па роспісу 

пернікаў праводзіла Ксенія Маскаленка, па 

старажытных слодычах  –  Алена Мікульчык, па  

– Алена Батарчук.  Былі таксама майстар-класы 

па пляценні з лазы і інш. У фестывалі прыняў 

удзел кіраўнік музейнага аб’яднання Вітаўт 

Ермалёнак. Асноўную частку яго майстар-класа 

склала інтэрактыўная гульня па разгадцы 

старажытных рэчаў з даўніх рамёстваў нашых 

продкаў. З этнаграфічнага музея былі 

выкарыстаны 45 прадметаў працы і побыту 

вяскоўцаў у мінулым. Кіраўніку музея 

дапамагалі ў правядзенні майстар-класа 

настаўнік гісторыі Філіповіч Максім, сябры 

гуртка “Арганаўты мінулага” Баранава 

Маргарыта, Манахава Насця, Вальмус Ульяна, 

Багдановіч Максім, Зямец Улад.  З 10 да 15 

гадзін бясконцы натоўп наведнікаў фестывалю 

спыняўся ля выставы прадметаў нашага 

этнаграфічнага музея, каб прыняць удзел у 

гульні, якая праходзіла пад назвай “Адгадай 
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рэч, атрымай прыз”. Большасць удзельнікаў 

інтэрактыўнай гульні не змаглі правільна 

назваць прадметы рамёстваў нашых продкаў. 

Тады на дапамогу прыходзілі “арганаўты” і 

музейшчыкі, якія тлумачылі прызначэнне і 

спосабы вырабу рэчаў. Агулам удзел у майстар-

класе прыняло 150 дарослых і дзяцей. 

Баранава Маргарыта 

Сустрэча супрацоўнікаў ініцыятывы з 

грамадскасцю  

30 верасня ў актавай зале Міёрскай сярэдняй 

школы № 3 імя Героя Савецкага Саюза Ягора 

Томкі адбылася сустрэча супрацоўнікаў 

ініцыятывы з грамадскасцю ў рамках рэалізацыі 

праекта “Разам для грамады і прыроды: 

умацаванне працэсу развіцця ў Міёрскім раёне 

праз супрацоўніцтва мясцовай улады і 

грамадзянскай супольнасці” пры фінансавай 

падтрымцы Еўрапейскага саюза.  На ёй 

прысутнічалі актывісты маладзёвых 

арганізацый, вучні старэйшых класаў, 

прадстаўнікі разнастайных устаноў і 

арганізацый. З Польшчы прынялі ўдзел у 

імпрэзе Ендрусік Сандра і Матэленак Дзмітрый. 

На пасяджэнні была абмеркавана ініцыятыва 

раённага камітэта БРСМ па стварэнні 

інтэрактыўнай маладзёвай пляцоўкі “Спадчына 

Міёрскага краю”. Кіраўнік праекта пазнаёміў 

прысутных, з чаго складаецца ініцыятыва, якія 

яе асноўныя напрамкі. Дапоўнілі кіраўніка 

ініцыятывы дырэктар школы Святлана Пальчэх 

і супрацоўніца ініцыятывы Дзіяна Варона. 

Затым адбылося абмеркаванне і адказы на 

пытанні, абмен думкамі і выказванне прапаноў. 

У выніку пасяджэння была створана пашыраная 

ініцыятыўная група па рэалізацыі праекта ў 

складзе пятнаццаці чалавек. Ермалёнак В. А. 

Даклад для кангрэса  

У верасні ў НАН Беларусі павінен быў 

адбыцца Другі кангрэс беларускай культуры. 

Вітаўт Ермалёнак падрыхтаваў выступленне на 

тэму “Рарытэты музейнага аб’яднанання ў 

кантэксце захавання культурна-гістарычнай 

спадчыны рэгіёна”. У дакладзе былі 

адлюстраваны і накірункі будучага развіцця 

музейнага аб’яднання ў рамках стварэння ІТ-

лабараторыі “Спадчына Міёрскага краю” пры 

фінансавай падтрымцы Еўрапейскага саюза. У 

сувязі з эпідэміяй каронавіруса кангрэс не 

адбыўся, але ўсе падрыхтаваныя даклады 

будуць надрукаваны ў асобным зборніку. 

Сустрэча з паэтам 

У рамках рэалізацыі ініцыятывы ў 

актавай зале нашай школы адбылася сустрэча з 

ветэранам працы, пісьменнікам і паэтам з 

Новага Пагоста Мікалаем Багданавым.  Для 

ўдзелу ў сустрэчы былі запрошаны вучні 

старэйшых класаў, настаўнікі, сябры 

ініцыятыўнай групы. Вядучыя сустрэчы 

дзесяцікласнікі Багдановіч Максім, Баранава 

Маргарыта, Манахава Насця распавялі аб 

творчым шляху пісьменніка і паэта, прачыталі 

яго вершы. Мікалай Пракопавіч у сваю чаргу 

падзяліўся ўспамінамі аб сваім жыццёвым 

шляху, прачытаў як старыя, так і новыя свае 

творы. Школьнікі зразумелі важнасць 
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мэтанакіраванасці і працалюбства ў жыцці, 

гатоўнасці пераадольваць цяжкасці дзеля 

рэалізацыі сваіх мэтаў. Багдановіч Максім. 

Загадкавы камень  

Дзякуючы няўрымслівым аматарам 

мінулага адкрыцці невядомых старонак нашай 

гісторыі здараюцца і сёння. Прадпрымальнік з 

Мінска Яўген Васільевіч Ціцянкоў падчас 

палявання на качак у нашым раёне заўважыў у 

адной балацявіне непадалёку ад былой вёскі 

Мінаўты загадкавы камень з крыжам. Аб сваёй 

знаходцы ён паведаміў археолагу Марату 

Клімаву. Не маючы магчымасці самому 

даследаваць знаходку, ён прапанаваў Яўгену 

звярнуцца да краязнаўца Вітаўта Ермалёнка. 

Неабыякавы да гісторыі Яўген Ціцянкоў 

спецыяльна прыехаў з Мінска, каб паказаць 

загадкавы камень, які і адшукаць было б без 

правадніка зусім няпроста. Праз зараснікі 

баршчавіка, які запанаваў на тэрыторыі былой 

разбуранай фермы, даследчыкі прабіліся да 

ўскрайку балота. Месцазнаходжанне камня 

вызначыць можа было толькі з дапамогай 

навігатара. Валун ляжаў у балоце на адлегласці 

20 метраў ад берага. Яго памеры складаюць у 

шырыню 1 м 42 см, у даўжыню 1 м 62 см. 

Вышыня каменя каля 1 метра. Больш дакладна 

даследаваць вышыню было немагчыма, бо 

большая частка валуна знаходзілася ў балотнай 

вадзе. Камень па тыпу раапаківі, такія былі 

прынесены ледавіком 18 – 20 тысяч год таму, і 

ў нашай мясцовасці падобных шмат. Зверху ён 

ад выветрывання мае шэры колер, але высечаны 

на ім крыж ружовага колеру. Значыць шэрай 

паверхня яго стала ад таго, што ён доўга ляжаў 

на сонцы. Памеры высечанага крыжа лацінскай 

формы 22 см на 18 см, арыентаваны з усходу на 

захад. Паглыбленне выемкі крыжа ў камені 1 

см, шырыня высечаных палосаў 2 см. Але самае 

галоўнае для даследчыка – вызначыць 

прызначэнне каменя з крыжам. Каб даведацца 

аб прызначэнні крыжа з каменем, Вітаўт 

Ермалёнак са сваім спадарожнікам вырашылі 

апытаць старажыхароў навакольных мясцін. 

Нажаль, бліжэйшыя вёскі Мінаўты і Рудакі 

пакінуты жыхарамі. Апошні жыхар з Рудакоў 

Вальдэмар Ластоўскі нічога не змог паведаміць 

аб загадкавым камені. Таму няўрымслівыя 

даследчыкі мінулага звярнуліся да вядомага ў 

гэтых мясцінах краязнаўца, былога настаўніка 

гісторыі Мілашоўскай школы Альфрэда 

Францавіча Тычко, але і яму аб існаванні 

знойдзенага каменя было невядома. Але ён 

прапанаваў звярнуцца да былых жыхароў 

Мінаўтаў Ганны і Івана Ластоўскіх, якія 

пераехалі жыць у Ідолта, але і ім нічога не было 

вядома аб існаванні каменя з крыжам. Выказалі 

здагадку, што камень мог быць цалкам схаваны 

ў балацявіне, а апынуўся на паверхні толькі 

тады, калі былы фермер Стась Ластоўскі з 

балота для сваіх угоддзяў пачаў браць торф. 

Пазней нам удалося атрымаць інфармацыю 

яшчэ ад аднаго старажыхара з Мінаўтаў, які 

зараз жыве ў Павяцці –  Панізніка Яраслава 

Восіпавіча, які распавёў, быццам старыя людзі 

яму ў дзяцінстве апавядалі аб існаванні ў гэтых 

мясцінах могілак.Такім чынам, дакладных 

звестак аб таямнічым камені з крыжам у памяці 

людзей не захавалася, таму паспрабуем 

выказаць толькі гіпотэзы. 

Сапраўды, падобныя камяні з крыжамі або 

каменныя крыжы ў мінулым размяшчаліся ў 

раннесярэднявечных могілках у супрацьвагу 

язычніцкім пахаванням, як, напрыклад, камень-

крыж на былых могілках ля вёскі Авечкі, або на 

могілках у Цвеціне, Ліпантах, ля царквы ў 

Лявонпалі і інш. Крыжам на камені пазначалі і 

месца пахавання нябожчыка на яго магіле. У 
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нашым выпадку ніводная з гэтых гіпотэз не 

падыходзіць. У балоце людзі раней ніколі не 

хавалі сваіх нябожчыкаў. Не мог камень у гэтае 

месца быць прыцягнуты з поля, бо ляжыць ён 

не на беразе, а ў самім балоце, куды трактар не 

даедзе, бо загразне, трапіць мог хіба што зімой. 

Не мог камень з-за сваіх памераў і вагі, а вага 

яго каля 400 кг, быць надмагільным. Мажліва, 

слушнай была б гіпотэза аб існаванні тут 

паганскага капішча, якія часта рабіліся ў 

маладаступных месцах, і камень мог быць 

ахвярнікам, бо паверхня яго дастаткова 

пляскатая. У часы хрысціянства падобныя 

камяні адзначалі крыжам, як, напрыклад, 

знакамітыя “Барысавы камяні”. Аб існаванні 

тут старажытных балотных паселішчаў 

сведчаць як назва былой вёскі Мінаўты, так і 

знаходкі тут “арганаўтамі” клінападобных 

сякер 1 тыс. да н.э. Яшчэ адна гіпотэза аб тым, 

што, магчыма, гэта быў межавы камень, у 

сярэднявеччы межы паміж уладаннямі таксама 

азначаліся камянямі з крыжам. У мінулым 

падобным каменем з крыжам маглі пазначыць і 

месца забойства чалавека. Такім чынам, загадка 

каменя з крыжам пакуль што застаецца 

таямніцай. Ермалёнак В. А. 

НОВЫЯ ЗНАХОДКІ 

Падарункі ад Фаіны Грэцкай 

Выдатная рукадзельніца Фаіна Пятроўна 

Грэцкая пераязджала з вёскі Блажкі на сталае 

месца жыхарства да дачкі ў Мёры. З ранняга 

дзяцінства яна займалася ткацтвам, вязанням, 

вышыўкай, таму шмат захавалася прадметаў, 

якія яна сама вырабіла. Частку ўжо раней 

Пятроўна перадала для нашага этнаграфічнага 

музея. Зараз яна зноў падаравала нам шмат 

рэчаў, якія выйшлі з ужытку, але будуць 

выдатным экспанатамі музеяў. Назавём толькі 

некаторыя з рэчаў. Так, нашым набыткам сталі 

калаўроты, пры гэтым зробленыя рознымі 

майстрамі, у розныя часы і адрозніваюцца 

тэхнікай вырабу. Для калаўротаў у дадатак мы 

атрымалі некалькі каршуноў і адмыслова 

вырабленых верацёнаў і шпулек для нітак. Ад 

мінулай карпатлівай працы рукадзельніцы 

засталіся маткі і клубкі спрадзеных ільняных 

нітак, кужаль, якія папоўняць наш куфар, а 

таксама саматканыя фартух, адмысловыя пасы, 

пакрывала і навалачка з карункамі. Для кроснаў 

мы атрымалі бёрды, чаўнакі, крукі, блокі. 

Рукадзельніца падаравала нам вязаныя і тканыя 

палавікі і прыстасаванне для іх вырабу. 

Атрымалі мы і цікавы самаробны драўляны 

чамадан, прывезены з вайны, вырабы з лазы і 

саломы – гарнцы і кошыкі, кручкі для вязання 

рыбалоўных сетак. Для пакоя пасляваеннай 

хаты мы атрымалі жаночыя сукенкі, хусткі, 

вайсковую форму савецкага салдата 50-х гадоў 

ХХ ст. З інструментаў нашым набыткам стаў 

малаток печніка. Дзякуючы нашай дабрадзейцы 

з’явіліся ў нас самаробная лаўка, па-мастацку 

вырабленыя рамкі для карцін і абразоў, некалькі 

гліняных збаноў, гіра ад насценнага гадзінніка. 

У музей кнігі і друку мы атрымалі некалькі 

часопісаў і календароў 60-х гадоў ХХ стагоддзя. 

Такім чынам, дзякуючы Фаіне Пятроўне, рэчы 

мінуўшчыны не будуць выкінуты на сметніцу, а 

набудуць другое жыццё.  

Падарункі ад Сяргея Жабёнка 

Міёрскі раённы ваенны камісар 

падпалкоўнік Сяргей Жабёнак неаднойчы 

дараваў для нашых музеяў экспанаты. У 

чарговы раз наведаўшы гістарычны музей ён 

перадаў у фонды нашага музея шмат абвестак 

ваенных вучылішчаў Савецкага Саюза аб 

правілах прыёму і паступлення для 

выпускнікоў школ нашага раёна.  Цікава, што 
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абвесткі даходзілі нават з Усурыйскага 

вучылішча на Далёкім Усходзе, шырока была 

прадстаўлена геаграфія гарадоў усяго СССР: 

Пермі, Ташкента, Калінінграда, Жытоміра, 

Вольска, Новачаркаска, Вільнюса, Даўгаўпілса 

і інш. Шмат у падарунку было матэрыялаў, 

звязаных з гісторыяй ваенна-марскога флоту, 

напэўна,  таму што ў савецкія часы ў Мёрах 

размяшчаўся запасны аэрадром ваенна-марской 

авіяцыі. З кніг асабліва нас зацікавіла выданне 

“Наставление по стрелковому делу. Револьвер 

1895 года. Пистолет 1933 года”. Кніга пабачыла 

свет у 1946 годзе ў выдавецтве наркамата 

абароны СССР. Мы атрымалі ад ваенкама і 

некалькі кніжак і праграм 70-х гадоў ХХ 

стагоддзя па пачатковай ваеннай падрыхтоўцы. 

Зараз ужо з'яўляецца гісторыяй і выданне 

Міністэрства абароны СССР «Общевоинские 

Уставы Вооружённых Сил СССР». Каштоўным 

экспанатам для гістарычнага музея будуць 

арыгіналы здымкаў камандзіра і афіцэраў 166-й 

стралковай дывізіі, якая вызваляла Новы 

Пагост. Як успамін аб мёрскім ваенным 

камісары, які займаў гэтую пасаду з 1947 года 

па 1952 год, перададзена была нам у падарунак 

яго кніга «Десант в бессмертие». Самаробная 

газавая лямпа з дзюралюмінію сведчыць аб 

тым, што адразу пасля вайны ў ваенкамаце ў 

Мёрах яшчэ не было электрычнасці. 

Набыткі кіраўніка музея 

У разбуранай хаце вёскі Басяныя 

краязнаўца Вітаўт Ермалёнак знайшоў шмат 

цікавых экспанатаў. Перш за ўсё гэта 

дакументы розных часоў. Найбольш стары з іх 

–  пашпарт на гербавай паперы на імя Пятра 

Якаўлевіча Сушко 1881 года нараджэння. 

Дакумент выдадзены Чэраскім валасным 

старшынёй 6 лістапада 1917 года. З пашпарта 

мы даведаемся, што яго ўладальнік быў жанаты, 

высокага росту, светлавалосы. Як і большасць 

дарослага насельніцтва ў тыя часы, ён быў 

непісьменны. Але большасць знойдзеных 

дакументаў – гэта квіткі аб аплаце падаткаў у 

міжваенны перыяд. У польскай дзяржаве 

селянін павінен быў плаціць разнастайныя 

падаткі. Так, на карысць Міёрскай гміны 

падатак складаў больш 14 злотых, даволі 

вялікая сума, бо дзённы заробак батрака 

каштаваў 2 злотых.  Падатак на зямлю складаў 

амаль 8 злотых. Акрамя таго, быў яшчэ 

дзяржаўны падатак, які можна было 

выплачваць за некалькі разоў. А яшчэ 

знайшоўся квіток 1932 года аб запазычанасці. 

Найбольш цікавы дакумент – прашэнне да 

нямецкага каменданта г. Дрысы ад сялянкі 

Тумашэвіч Марыі з вёскі Буралом аб тым, што 

яе муж Тумашэвіч Фёдар Карпавіч 1914 года 

быў схоплены германскімі войскамі са сваёй 

хаты. Засталося двое маленькіх дзяцей: сыну 3 

гады, а дачушцы толькі 6 месяцаў. Працаваць 

сама не можа, таму што з малымі дзецьмі, зямля 

засталася незааранай. Далей Марыя просіць 

адпусціць мужа, бо ён ніколі не быў звязаны з 

партызанамі, а працаваў на зямлі. Дакладнасць 

звестак пацвярджаюць сведкі Е.Барэйка, 

Канстанцін Рачыцкі, Васіль Рамза. У дадатак 

краязнаўца адшукаў саматканую торбачку-

кашалёк, у якой знаходзіліся манеты розных 

часоў: 20 капеек Расійскай імперыі 1915 года, 

10, 20 грошаў 1923 года Польшчы, 10 пфенігаў 

1942 года фашысцкай Германіі. У кашальку 

апынуўся нейкім чынам і англійскі гузік 19-га 

ст. 

Знаходкі сяброў гуртка 

Наведванне заняткаў у аб’яднанні па 

інтарэсах “Арганаўты мінулага” нават першы 

год заўсёды выклікала ў гурткоўцаў цікавасць 

да пошуку. Не выключэннем стаў і гэты год. 
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Ужо пасля першых заняткаў вучні пачалі 

знаходзіць для музея цікавіны. Так, вучань 

шостага класа Развадоўскі Дзіма адшукаў 

асколкі мінаў і некалькі савецкіх манет, 

вучаніца 5 класа Рубанік Ульяна перадала для 

этнаграфічнага музея драўляны шуфель, які 

вырабіў яе прадзед з вёскі Мацюкі. 

Пяцікласніца Паўлоўская Валерыя знайшла 

дома значок партызана Рагнедзінскай 

партызанскай брыгады, якая дзейнічала ў гады 

вайны ў Рагнедзінскім раёне Бранскай вобласці. 

Гоч Анжэла прынесла ў музей манеты 

Расійскай імперыі 3 кап. 1899, 3 кап. 1852 года, 

2 кап. 1813 года, 25 цэнтаў ЗША 1968 года. 

Знаходкі Маляўкі Назара 

Маляўка Назар займаецца ў археолага-

краязнаўчым гуртку “Арганаўты мінулага” 

другі год. Як і летась, ужо з пачатку гэтага года 

ён актыўна праводзіць пошук экспанатаў для 

музея. Першай яго знаходкай стаў дыван – 

маляванка фабрычнай вытворчасці памерамі 1м 

40см  у даўжыню і 60 см у шырыню. Гуртковец 

добра засвоіў на занятках гуртка, чым 

адрозніваюцца вырабы прыладаў з крэменю ад 

проста каменьчыкаў. Таму, знайшоўшы аскепак 

крэменю, ён вызначыў, што ён апрацаваны 

старажытным чалавекам, і таму Назар сваю 

знаходку падараваў у музей. Па вызначэнні 

кіраўніка музея гэта была трапецападобная 

пласціна з крэменю шэрага колеру эпохі неаліту 

3 тыс. да н.э. памерамі 2,8 см у шырыню і 3,6 см 

у даўжыню. 

 

Падарункі Івана Калкоўскага 

У чарговы раз калекцыянер з Міёраў Іван 

Пятровіч Калкоўскі прынёс у этнаграфічны 

музей некалькі экспанатаў. Так, з конскай збруі 

ён перадаў стары 

хамут і дугу. Як 

прыклад 

майстэрства 

нашых продкаў 

Пятровіч 

падараваў 

сплеценую з лазы 

і саломы 

сявеньку, якую ў 

нашай 

мясцовасці 

называлі лубкай; 

сяляне выкарыстоўвалі яе падчас сяўбы 

збожжавых. 

Падарункі Славаміра Даргеля 

Наш пастаянны руплівец музеяў 

пісьменнік Славамір Даргель заўсёды падчас 

прыезду на радзіму наведвае музеі і перадае 

свае чарговыя знаходкі. Наведаўшы ў чарговы 

раз музей, ён падараваў нам вялікі партрэт 

Леніна памерамі 1 м х 80 см, напісаны маслам. 

Калісьці ў савецкія часы падобныя партрэты 

былі абавязковым атрыбутам кабінетаў 

партыйных і дзяржаўных устаноў, а зараз за 

непатрэбнасцю ён апынуўся на сметніцы як 

сімвал мінулай эпохі. Для нумізматычнага 

аддзела наш зямляк перадаў дзве манеты: 25 

цэнтаў ЗША і 1 пенс Вялікабрытаніі. 

Падзяка 

Граматай-падзякай адзначана каманда 

вучняў сяброў гуртка “Арганаўты мінулага” ў 

складзе Панізніка Кірыла, Панізнік 

Аляксандры, Баранавай Маргарыты, 

Красоўскай Софіі на чале з педагогам 

кіраўніком Вітольдам Ермалёнкам за актыўны 

ўдзел у абласной дыстанцыйнай краязнаўчай 

алімпіядзе “Ад Брэста да Берліна”. На працягу 
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трох тураў каманда выдатна спраўлялася з 

заданнямі, і толькі непаладкі ў кампутары 

пагоршылі агульны вынік выступлення 

ўдзельнікаў віктарыны. 

Велапаход “Славутасці пагосцкага краю”  

(працяг. Пач. у №8) 

Пасля наведвання музея Чапукоўскай 

школы і невялікага адпачынку рухаемся далей і 

хутка спыняемся ля курганнага могільніка X – 

XIII стст. паблізу вёскі Махіроўка за 2 км ад 

Чапукоў, за 100 м на ўсход ад шашы Міёры – 

Новы Пагост. Раскопкі курганоў пачалі яшчэ 

польскія археолагі – муж і жонка Галубовічы. 

Нажаль, вынікі іх даследаванняў не захаваліся. 

У наш час найбольш вывучанай аказалася 

курганная група ля вёскі Кублішчына; тыя 

курганы ў народзе называюць “французскімі 

магіламі”. Засталіся 62 насыпы, астатнія 

паглынуў кар’ер. Дыяметр курганоў ад 3 да 10 

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

дыяметр больш за 17 м і вышыню 1,5 м. 

Авальныя насыпы выцягнуты з захаду на ўсход 

на 7 – 8 м, іх шырыня 5 – 6 м.  Кандыдат 

гістарычных навук Л.У. Дучыц з дапамогай 

нашага археолага-краязнаўчага гуртка 

“Арганаўты мінулага” раскапала ў 1977 – 78 і 

1986 гг. 21 курган. Выяўлены тры тыпы 

рытуалаў: тры трупаспаленні, 13 

трупапакладанняў і пяць без пахаванняў. Аднак 

ва ўсіх насыпах ёсць попельна-вугальная 

праслойка на мацерыку або ў паглыбленні ў 0,1 

– 0,2 м. Даследчыкі лічаць, што вогнішча 

ўваходзіла ў абрад ачышчэння пляцоўкі для 

курганнага насыпу. Большасць 

трупапакладанняў захавалася дрэнна. Дзевяць з 

іх арыентаваны на захад. Насыпы ўтрымлівалі 

інвентар, жалезныя рэчы – калачападобнае 

крэсіва, каваныя нажы з рэшткамі драўляных 

ручак, наканечнік дзіды. Знойдзены 

ўпрыгажэнні з бронзы: бранзалеты, фібула са 

спіралепадобнымі канцамі, пярсцёнкі, спражкі, 

медныя бразготкі і пацеркі, падковападобныя 

фібулы. Выяўлена шэсць керамічных пасудзін, 

зробленых на ганчарным крузе, і адна ляпная. 

Усе яны адносяцца да Х – ХІІ стст., часоў 

Полацкага княства. 

На жаль, зараз курганы пашкоджаны не 

толькі кар’ерам, але і вялікімі канавамі, якія 

ўтварыліся падчас пасадкі маладога лесу. 

Старыя дрэвы спілаваны пасля ўрагану. Зараз 

выгляд яшчэ больш сапсаваны густым маладым 

хмызняком. Адразу за курганным могільнікам 

злева ад дарогі на вясковых могілках 

непадалёку ад в. Махіроўка размешчана магіла 

партызана Міхаіла Чаркеса. У музеі нашай 

школы знаходзяцца ўспаміны пра яго 

геройскую гібель. Партызанская брыгада імя 

Калініна вяла баі з фашыстамі, якія адступалі па 

шашы Міёры – Новы Пагост. Тут, ля в. 

Кублішчына, у няроўным баі, апынуўшыся ў 

акружэнні, геройскі загінулі лейтэнант-радыст 

Міхаіл Чаркес і партызан з вёскі Канахі Аркадзь 

Скавародка. Магіла партызана дагледжана, нам 

не патрэбна было губляць часу на яе 

добраўпарадкаванне. 

Наш паход сапраўды багаты на помнікі 

прыроды. Наступны цікавы аб’ект –  

Кублішчынскі вялікі камень – ляжыць за 200 м 

на захад ад вёскі ля шашы Міёры – Новы Пагост 

на адлегласці 1 км ад курганнага могільніка. 

Знаходзіцца ён ва ўгоддзях калгаса СПК 

“Любінова” на вышыні 165 м над узроўнем 

мора, за 6 км на паўночны ўсход ад Новага 

Пагоста. Камень прынесены ледавіком 18 – 20 

тысяч гадоў таму са Скандынавіі. Даўжыня яго 

3,85 м, шырыня 2,95 м, вышыня 0,9 м, абвод 

10,2 м, аб’ем 5,5 куб. м, вага 14,3 т. 

Цэглападобны. Турыстам ён добра бачны з 

дарогі. Непадалёку злева ад шашы знаходзіцца 
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помнік драўлянага дойлідства – Кублішчынская 

стараверская Траецкая царква. Пафарбаваная ў 

жоўты колер, яна вабіць вока турыста, запрашае 

яго пазнаёміцца бліжэй. Пабудавана царква ў 

1908 – 1910 гг. з дрэва майстрам Кулабіным. У 

1999 г. храм быў  пашкоджаны пажарам, зараз 

адноўлены. Тут змешчаны абразы XIX ст. 

“Тройца новазапаветная”, “Пакроў 

Багародзіцы”, “Апостал Анціп”, “Святы 

Мікалай”, “Аплакванне Хрыста”. Захавалася 

аўтэнтычная цагляная брама пачатку XX ст. Ад 

вёскі Кублішчына, якая з XVIII ст. населена 

стараверамі, наш маршрут зварочвае налева і 

пралягае да вёскі Наўгароды. Краявіды тут 

змяняюцца: замест роўнай дарогі ад Міёраў 

мясцовасць спрэс ва ўзгорках, асабліва перад 

Наўгародамі. Гэта дазваляе турыстам, якія 

рухаюцца на роварах, палюбавацца прыгожымі 

навакольнымі краявідамі. 

Вёска Наўгароды 

Адлегласць да Наўгародаў ад 

Кублішчына – 4 км на ўсход па дарозе да вёскі 

Белеўцы. Упершыню паселішча ўзгадваецца ў 

1566 г. пад назвай Вялікі і Малы Наўгарод. 

Падчас абследавання гэтых мясцін у 80-я гг. ХХ 

ст. гурткоўцы прыйшлі да высновы, што 

паселішча заснавана палоннымі жыхарамі 

Ноўгарада, якія былі ўзяты ў палон у паходзе 

Усяслава Чарадзея ў 1065 г. на гэты горад. 

Нягледзячы на гравійную дарогу, мы 

хутка даімчалі да вёскі Вусаўцы, якая 

знаходзіцца за 2 км на ўсход ад Наўгародаў. Тут 

аглядаем гарадзішча жалезнага веку “Грымава 

гара”, размешчаную на адлегласці 1 км злева ад 

дарогі. Помнік адкрыты “арганаўтамі” ў 1984 г. 

Пляцоўка 30 х 100 м выцягнута з поўдня на 

поўнач. Культурны пласт ад 30 да 100 см. 

Вышыня вала 9 м. Зараз гарадзішча цалкам 

зарасло хмызняком. Пашкоджанняў 

культурнага пласта “арганаўты” не знайшлі. 

Раскопкі вучонымі-археолагамі не праводзіліся. 

Адна з галоўных мэт нашага пахода – 

знаходзіць месцы, вядомыя не толькі помнікамі 

гісторыі або прыроды, але і славутымі людзьмі. 

Не выключэннем з’яляюцца і Вусаўцы. Тут 

непадалёку нарадзіўся пісьменнік і паэт 

Міледзій Мікалаевіч Кукуць. Ён вучыўся 

спачатку ў Белеўскай пачатковай школе, потым 

у Наўгародскай васьмігодцы. Потым сям’я 

пераехала ў Шаркаўшчынскі раён. М.Кукуць 

скончыў Беларускую сельскагаспадарчую 

акадэмію, працаваў інжынерам-механікам, 

старшынёй калгаса, зараз працуе ва ўпраўленні 

сельскай гаспадаркі Шаркаўшчынскага 

райвыканкама. Творчасцю пачаў займацца 

амаль у сорак год. Проза і вершы Міледзія 

Кукуця друкаваліся ў мясцовым друку, 

абласных і рэспубліканскіх выданнях. Першая 

яго кніга “Адзін дзень і ўсё жыццё” выйшла ў 

1997 годзе, вершы і аповесць “Чысціня душы” – 

у 2008 годзе. У зборніках выйшлі яго аповесці 

“Майская ноч”, “Жніво”, “На сёмым небе”. У 

сваіх вершаваных творах ён паказвае хараство 

беларускай прыроды, а ў мастацкіх аповесцях 

пісьменнік на сучасным матэрыяле паказвае 

неўміручасць людскіх маральных 

каштоўнасцяў. 

Вёска Белеўцы 

Пасля Вусаўцаў накіроўваемся далей па 

дарозе і за два кіламетры ўязджаем у вёску 

Белеўцы, дзе нарадзілася шмат знакамітых 

асобаў. Сама вёска ўзгадваецца ў 16-м 

стагоддзі, у 19-м стагоддзі належала 

Валасоўскім. Каб пазбегнуць пакарання за 

ўдзел у нацыянальна-вызваленчым паўстанні, 

Іосіф Валасоўскі, сын Канстанціна, павінен быў 

пакінуць радзіму і апынуўся ў Германіі, памёр у 

Страсбургу ў 1851 годзе. Яго маці Марыя 

Валасоўская з роду Шаўман, удава, была 

пакарана за сына. Маёнтак Белеўцы быў 

канфіскаваны. Мы пазнаёмім толькі з 

некаторымі выдатнымі нараджэнцамі з 

Белеўцаў і наваколля. 

Вучоны-тапограф Віталь Даргель 

Дapгель Віталь Аўгусцінавіч нарадзіўся 

2 жніўня 1942 года ў вёсцы Белеўцы Міёрскага 

раёна Віцебскай вобласці. Вучыўся ў Белеўскай 
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пачатковай школе, у Наўгародскай 

васьмігодцы. Працоўную дзейнасць пачаў з 16 

год. Пасля заканчэння сярэдняй школы і 

вучылішча ў Друі працаваў машыністам 

экскаватара. Закончыў Ленінградскае 

Чырвонасцяжнае ваенна-тапаграфічнае 

вучылішча па спецыяльнасці «Ваенны 

тапограф». У 1965 годзе накіраваны для 

праходжання службы ў аб’яднанне савецкіх 

войскаў у Германіі  –  68-ы тапагеадэзічны 

ордэна Чырвонай Зоркі атрад. Праходзіў 

службу тапографом 2-га, 1-га разрада, старшым 

тапографам-камандзірам разліку. Выконваў 

працы па абнаўленні тапаграфічных карт, 

інжынернай здымцы ваенных аэрадромаў і 

іншых аб’ектаў, розныя аператыўныя заданні па 

тапагеадэзічным забеспячэнні групы войск 

падчас вучэнняў. За праяўленную ініцыятыву 

пры выкананні заданняў узнагароджаны 

каштоўным падарункам Галоўнакамандуючага 

ГСВГ Маршалам Савецкага Саюза Кашавым П. 

К. Закончыў з адзнакай Ваенна-інжынерную 

акадэмію імя В.В. Куйбышава з кваліфікацыяй 

інжынер-геадэзіст па спецыяльнасці 

«Фотатапаграфія» (1974). З 1974 па 1976 – 

начальнік аддзялення 3-га асобнага 

канструктарскага бюро Ваенна-тапаграфічнага 

ўпраўлення Генеральнага штаба. Прымаў удзел 

у распрацоўцы новых сродкаў у 

фотатапаграфічнай справе. З 1976 па 2006 – на 

выкладчыцкай працы ў Ваенна-інжынернай 

акадэміі, а з 2006 года – старшы выкладчык, 

дацэнт у Агульнавайсковай акадэміі ВС РФ. За 

37 год выкладчыцкай працы падрыхтаваў 

дзясяткі высокакваліфікаваных афіцэрскіх 

кадраў для Узброенных Сіл СССР, РФ, РБ, 

шэрагу армій замежных дзяржаў. Наш зямляк 

быў кіраўніком навуковых, дыпломных і 

дысертацыйных працаў выпускнікоў акадэміі. 

Аўтар і саўатар больш 70 навуковых і вучэбна-

метадычных працаў, у тым ліку падручніка 

манаграфій справаздачна-навуковых  і 

даследчых працаў, вучэбных дапаможнікаў, 

навуковых артыкулаў, надрукаваных у Расіі і за 

мяжой. Кандыдат тэхнічных навук. Дацэнт. 

Ганаровы геадэзіст. Палкоўнік. Узнагароджаны 

ордэнам «За службу Родине в ВС» 3-й ступені, 

іншымі ўрадавымі ўзнагародамі.  

Даргель Славамір Рыгоравіч 

У вёсцы Белеўцы спыняемся ля хаты, дзе 

прайшлі дзіцячыя гады будучага пісьменніка і 

паэта Славаміра Даргеля 1950 года нараджэння. 

Вучыўся ён спачатку ў Белеўскай пачатковай 

школе, потым закончыў васьмігодку і школу 

рабочай моладзі ў вёсцы Наўгароды. Як і ўсе 

вясковыя дзеці, працоўны шлях пачаў з працы ў 

калгасе ў 11 год. Пасля заканчэння школы ў 

Наўгародах Славамір працаваў паўгода ў ёй 

настаўнікам фізкультуры, быў прызваны ў 

савецкую армію, дзе прайшоў сапраўдную 

школу жыцця. Пасля войска служыў у міліцыі, 

вучыўся на юрыдычным факультэце 

Беларускага дзяржаўнага ўніверсітэта імя У. І. 

Леніна. Пасля яго сканчэння на працягу 25 год 

працаваў юрысконсультам ва ўстановах 

Мінска. Працягвае працаваць і зараз, пасля 

выйсця на пенсію. Займацца літаратурнай 

творчасцю пачаў яшчэ ў школе. Друкаваўся ў 

раённай і армейскай газетах, у часопісе «Белая 

Вежа». Галоўныя тэмы творчасці Славаміра 

Даргеля – сельскае жыццё, прырода, каханне, 

стасункі паміж людзьмі, ваенная тэматыка. 

Большасць твораў напісана на рускай мове, але 

ён не цураецца ў сваёй творчасці і беларускай. 

За гэты час былі надрукаваны пісьменнікам 

наступныя кнігі: «Земное счастье» (2012 г.), 

«300 километров от столицы» (2013 г.), 

«Неравный брак» (2015 г.), «Женщина из моих 

сновидений», «Над тучами чистое небо», 

«Журавль в небе» (2017 г.), «Запах трав 

луговых» (2018 г.), «Аист Ася» (2018 г.), 

«Кнопочка» (2018 г.), «В Земле наши корни» 

(2019 г.) і іншыя. Да свайго юбілею ён выдаў 

новую кнігу прозы “Мой и только мой”. 

Едзем праз вёску, дзе на ўскрайку яе 

знаходзіцца закінуты будынак былой Белеўскай 

пачатковай школы, у якой вучыліся нашы 

знакамітыя землякі. За 500 метраў на паўднёвы 

захад побач з дарогай разглядаем валун, які ў 

народзе называлі “Закляты камень”. Аб яго 

існаванні мы даведаліся ад Славаміра 

Рыгоравіча Даргеля. Ён распавёў нам пра 

цікавы валун, які знаходзіўся ля яго роднай 

вёскі Белеўцы. У народзе яго празвалі “Закляты 
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камень”. Яшчэ ў старадаўнія часы мужчыны, 

якія вярталіся з навакольных вёсак у Белеўцы на 

падпітку, прымалі валун за печ, распраналіся і 

клаліся спаць на ім. Калі гэта было зімой, то і 

замярзалі. Вось асноўныя вынікі нашага 

вывучэння камня-волата. Белеўскі Вялікі 

камень размешчаны на адлегласці 500 метраў 

на ўсход ад вёскі, 30 метраў злева ад дарогі, якая 

вядзе да балота “Ельня”. Падчас правядзення 

меліярацыі да яго было прысунута яшчэ шмат 

камянёў, адзін з іх нават паклалі на вялікі 

камень. Чатыры камяні па сваіх памерах мала 

што не дасягаюць да валуноў. Вялікі камень 

цэглападобнай формы, выцягнуты з паўночнага 

ўсходу на паўднёвы захад. Камень мае выступ 

вышынёй 40 см, даўжынёй 1 метр. І сапраўды, 

па сваёй форме ён нагадвае сялянскую печ, вось 

чаму п’яніцы яго і прымалі за ляжанку. 

Даўжыня валуна 5 метраў, шырыня 3 метры 20 

см. Над зямлёю валун узвышаецца на 80 см. Як 

паказала наша шурфоўка, у глыбіні схавана 

яшчэ больш за 1м, 35 см, такім чынам агульная 

вышыня волата складае 2 м 15 см. Акружнасць 

Белеўскага валуна 12 метраў, яго вага каля 46 

тон. Камень складаецца з шэрага граніту з 

зярнятамі чырвонага палявога шпату. Велікан 

прынесены са Скандынавіі ледавіком 20 – 18 

тысяч год таму. Ад каменя па палявой дарозе 

рухаемся далей да вёскі Вострава. Толькі 

асобныя дрэвы або зараснікі хмызняку сведчаць 

аб вёсках і хутарах, якія існавалі тут у зусім 

недалёкія часы, у тым ліку аб зніклай вёсцы 

Траццякі, дзе нарадзіўся будучы доктар 

гуманістыкі Уладзімір Скукоўскі.  

Вучоны філолаг з Траццякоў 

Уладзімір Скукоўскі, будучы вучоны, 

нарадзіўся ў маленькай вёсцы Траццякі, што 

знаходзілася непадалёку ад Наўгародаў, 30 

кастрычніка 1938 года. Вучыўся ў пачатковай 

школе ў Юндзілове, потым у вёсцы Вострава, 

Наўгародах. Сярэднюю адукацыю атрымаў у 

Новым Пагосце ў 1956 годзе. Бацькі выехалі ў 

Польшчу, таму далей вучыўся на факультэце 

славістыкі Вроцлаўскага ўніверсітэта, які і 

сканчыў праз пяць год з дыпломам магістра 

расійскай філалогіі. Выкладаў у розных 

навучальных установах і адначасова працягваў 

займацца навуковай дзейнасцю. У Люблінскім 

універсітэце ў 1983 годзе абараніў доктарскую 

дысертацыю і стаў доктарам гуманітарных 

навук. Тэмай яго даследаванняў стала 

марфалогія, фанетыка, філалогія Пскоўскай 

судовай граматы 1467 года. Уладзімір 

Скукоўскі –  аўтар больш 50 навуковых 

артыкулаў і манаграфій па старажытнарускай 

пісьменнасці 1 – 15 стагоддзяў, падрыхтаваў 15 

метадычных распрацовак для студэнтаў, выдаў 

даведнік “Руская мова для студэнтаў-біёлагаў” 

і інш. У.Скукоўскі актыўна займаецца 

грамадскай дзейнасцю, узначальваў аддзел 

таварыства браслаўчан у Ольштыне. Выдае 

бюлетэнь “Голас славяншчыны”, не парывае 

сувязь з радзімай, часта яе наведвае, дасылае 

матэрыялы для нашага музея кнігі і друку.  

Вёска Вострава 

Вёска размясцілася за 3 км на поўдзень 

ад Белеўцаў па дарозе на Стары Пагост. 

Аглядаем помнік археалогіі – гарадзішча, якое 

знаходзіцца за 500 м на поўдзень ад в. Вострава. 

Гэты помнік археалогіі адносіцца да жалезнага 

веку, з’яўляецца тыповым прадстаўніком 

днепра-дзвінскай культуры. Пляцоўка памерам 

30 х 45 м, культурны пласт 30 – 60 см 

прасочваецца толькі па схілах. Раскопкі не 

праводзіліся. “Арганаўты” праверылі: 

гарадзішча не пашкоджана, пляцоўка адкрытая, 

але для сельскагаспадарчай дзейнасці не 

выкарыстоўваецца, толькі ахоўны знак не 

захаваўся. Нажаль, зараз ужо мы не зможам 

пазнаёміцца з помнікам архітэктуры – сядзібай 

Гейштараў. Аднапавярховы, прамавугольны ў 

плане будынак з дрэва быў узведзены ў 1870 г. 

Планіроўка калідорная, напачатку быў крыты 

гонтай, сцены ашаляваны дошкамі. Інтэр’ер 

пакояў упрыгожвалі кафельныя печы з 

блакітнай і белай кафлі вядомай фабрыкі 

Зылева XIX ст. Да сядзібы вяла прыгожая алея 

з таполяў і дубоў, побач мелася сажалка і 

прывабная прысада лістоўніц. Пасля вайны тут 

размяшчаўся клуб, бібліятэка, жыллё. 



Мёрская даўніна, верасень, 2020 

15 

 

Застаўшыся без гаспадароў, дом быў разабраны 

пасля пажару ў 2018 годзе. 

   Звярнуўшы направа ад сядзібы праз 1 км ад в. 

Вострава, пад’язджаем да возера Краснае. Мы 

спыняемся, каб падзівіцца яго прыгажосцю, аб 

якой так хораша ў сваім дзённіку напісаў Язэп 

Драздовіч. Ермалёнак В. А., Панізнік 

Аляксандра, Клеменцева Арына. 

 (Працяг будзе). 

Кандратовіч Ігар. Яўрэі Міёршчыны ў 

партызанскіх атрадах: 1941-1944 гг. 

Заканчэнне. Пачатак у № 8 

Акрамя таго, у кнізе змешчаныя 

матэрыялы пра яўрэяў, якія загінулі або прапалі 

без вестак у партызанскіх атрадах у 1941 – 1944 

гг., аб яўрэях, што былі камандзірамі 

партызанскіх фармаванняў, тут жа ёсць 

дадатковыя дакументы і матэрыялы пра 

стаўленне да яўрэяў у партызанскіх атрадах, 

пра яўрэйскія партызанскія атрады, іх 

дзейнасць і барацьбу, успаміны яўрэяў-

партызан, іх фотаздымкі (некаторых), а таксама 

копіі дакументаў і некаторыя іншыя звесткі. 

Што тычыцца першага пункта – то па нашай 

мясцовасці ў адмысловай табліцы згаданы 

толькі адзін яўрэй-партызан. Вядома, загінула і 

прапала без вестак іх нашмат больш, але не па 

ўсіх захаваліся дакладныя дакументальныя 

звесткі. 

Яўрэі Міёршчыны прымалі актыўны 

ўдзел у барацьбе супраць акупантаў у шэрагах 

партызанскіх атрадаў. Шмат хто з іх уваходзіў 

у асабовы склад 4-й Беларускай партызанскай 

брыгады. Асноўнымі населенымі пунктамі, 

адкуль яны паходзілі, з’яўляюцца Міёры, 

Дзісна і Лявонпаль. 

  

№ п/п Ф.И.О. год откуда 

прибыл 

область бригада отряд 

4 (с. 13)* Абрамзон 

Григорий 

Борисович 

1914 Дисна Вилейская 4-я 

Белорусская 

№1 

185 (с. 16) Арон Геня 

Моисеевна 

1920 Меры Вилейская 4-я 

Белорусская 

№1 

186 (с. 16) Арон Ицик 

Моисеевич 

1915 Меры Вилейская 4-я 

Белорусская 

№6 

189 (с. 16) Аронов 

Берзон 

Менделевич 

1915 Дисна Вилейская 4-я 

Белорусская 

№6 

190 (с. 16) Аронов 

Исаак 

Матвеевич 

1915 Меры Вилейская 4-я 

Белорусская 

№6 

523 (с. 21) Берхман 

Зуська 

Хацкелевич 

1928 Леомполь Вилейская 4-я 

Белорусская 

№1 

524 (с. 21) Берхман 

Хацкель 

Израилевич 

1898 Леомполь Вилейская 4-я 

Белорусская 

№1 
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744 (с. 25) Брио 

Абрам 

Моисеевич 

1919 Леомполь Вилейская 4-я 

Белорусская 

№2 

745 (с. 25) Брио 

Стерна 

Моисеевна 

1920 Леомполь Вилейская 4-я 

Белорусская 

№2 

1037 (с. 29) Вольштейн

Авсей 

Исаакович 

1925 Погост Вилейская “Спартак” №6 

1384 (с. 35) Глазнет 

Самуил 

Шахович 

1927 Ново-

Погост 

Вилейская им. 

Буденного 

“Орел” 

1898 (с. 43) Двигун 

Гаврель 

Михайлови

ч 

1904 Дисна Витебская им. 

Чапаева 

отряды 

2440 (с. 52) Ивиницкая 

Нина 

Моисеевна 

1925 Дисна Вилейская 4-я 

Белорусская 

№2 

2810 (с. 57) Кац 

Женька 

Львович 

1925 гетто, 

Дисна 

Вилейская 1-я им. 

Суворова 

“Большеви

к” 

2967 (с. 60) Клет 

Носсон 

Смуйлович 

1902 Дисна Витебская им. 

Ворошило

ва 

“За 

Родину” 

3117 (с. 62) Копер 

Семен 

Залманович 

1918 Миоры Минская им. 

Ворошило

ва 

№6 

3149 (с. 63) Короб 

Элия 

Залманович 

1910 Меры Вилейская 4-я 

Белорусская 

№6 

3288 (с. 65) Кривицкий 

Меер 

Янкелевич 

1912 Леомполь Вилейская 4-я 

Белорусская 

№5 

3383 (с. 66) Куранец 

Рубин 

Моисеевич 

1926 Дисна Витебская им. 

Чапаева 

отряды 

3580 (с. 70) Левинсон 1905 Меры Витебская 4-я 

Белорусская 
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3700 (с. 71) Лившиц 

Галина 

Александр

овна 

1925 Волковщи

на 

Витебская Лепельская 

им. 

Сталина 

№1 

3903 (с. 75) Ляхман 

Лейба 

Лейзерович 

1896 Дисна Витебская им. Ленина №3 

3956 (с. 76) Макутонин

а Мера 

Рафаловна 

1920 Меры Вилейская 4-я 

Белорусская 

№2 

4113 (с. 78) Мемхес 

Рубин 

Исаакович 

1924 Дисна Витебская им. 

Чапаева 

отряды 

4760 (с. 88) Плискина 

Ида 

Якубовна 

1917 Леомполь Вилейская 4-я 

Белорусская 

№6 

4761 (с. 88) Плискина 

Соня 

Якубовна 

1926 Леомполь Вилейская 4-я 

Белорусская 

№6 

5720 (с. 

103) 

Сталпер 

Муля 

Гиршевич 

1925 Новый 

Погост 

Вилейская им. 

Калинина 

№3 

5786 (с. 

105) 

Суткевич 

Зелик 

Борисович 

1920 Дисна Вилейская 4-я 

Белорусская 

№1 

6099 (с. 

110) 

Фимер 

Михаил 

Гилевич 

1917 Меры Вилейская им. 

Жданова 

 

6383 (с. 

114) 

Хидекиль 

Рахмил 

Давидович 

1894 Меры Вилнйская им. 

Жданова 

 

6782 (с. 

121) 

Шейлер 

Мендель 

Хаимович 

1894 Меры Вилейская 4-я 

Белорусская 

№6 

6789 (с. 

121) 

Шейнер 

Менфель 

Хонович 

1894 Меры Вилейская 4-я 

Белорусская 

№2 

7424 (с. 

131) 

Янович 

Иван 

Иосифович 

1929 Меры Вилейская 4-я 

Белорусская 

№6 
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162 (с. 

135)* 

Глейзер 

Гирша 

Симонович 

1897, 

Леомполь 

06.06.44 Вилейская 4-я 

Белорусская 

№2 

 

 

Акрамя таго, у кнізе змешчаныя 

матэрыялы пра яўрэяў, якія загінулі або прапалі 

без вестак у партызанскіх атрадах у 1941 – 1944 

гг., аб яўрэях, што былі камандзірамі 

партызанскіх фармаванняў, тут жа ёсць 

дадатковыя дакументы і матэрыялы пра 

стаўленне да яўрэяў у партызанскіх атрадах, 

пра яўрэйскія партызанскія атрады, іх 

дзейнасць і барацьбу, успаміны яўрэяў-

партызан, іх фотаздымкі (некаторых), а таксама 

копіі дакументаў і некаторыя іншыя звесткі. 

Што тычыцца першага пункта – то па нашай 

мясцовасці ў адмысловай табліцы згаданы 

толькі адзін яўрэй-партызан. Вядома, загінула і 

прапала без вестак іх нашмат больш, але не па 

ўсіх захаваліся дакладныя дакументальныя 

звесткі. 

Яўрэі Міёршчыны прымалі актыўны 

ўдзел у барацьбе супраць акупантаў у шэрагах 

партызанскіх атрадаў. Шмат хто з іх уваходзіў 

у асабовы склад 4-й Беларускай партызанскай 

брыгады. Асноўнымі населенымі пунктамі, 

адкуль яны паходзілі, з’яўляюцца Міёры, 

Дзісна і Лявонпаль. 

* У дужках пазначаныя нумары 

старонак па кнізе. 

Бібліяграфічная спасылка: Встали мы 

плечом к плечу. Евреи в партизанском 

движении Белоруссии. 1941-1944 гг. / И.П. 

Герасимова. – Минск: Асобны Дах, 2005. – 188 

с. 

 

Заўвага рэдакцыі. Па звестках, якія 

захоўваюцца ў нашых музеях, змешчаны ў 

выданні спіс далёка не поўны і не ахоплівае ўсіх 

яўрэяў нашай мясцовасці, якія бралі ўдзел у 

барацьбе супраць фашыстаў. У будучым 

плануем дапоўніць спіс згодна нашых 

дакументаў. 

 

 

“Міёрская даўніна” Газета надрукавана ў рамках рэалізацыі мясцовай 
ініцыятывы “Моладзевая ІНТЭРАКТЫЎНАЯ культурна-
гістрычная пляцоўкА “Спадчына Міёрскага краю”, рэалізуемай у рамках праекта 
“Разам для грамады і прыроды: узмацненне працэсу развіцця ў Міёрскім раёне праз 
супрацоўніцтва мясцовай улады і грамадзянскай супольнасці” пры фінансавай 
падтрымцы Еўрапейскага саюзаНад нумарам працавалі: Ермалёнак В А., Ермалёнак 
А.В, Варона Д. А.,  

Кандратовіч І., Бубала А. Ф.  

e-mail https://oljasinka.wixsite.com/muzej-ssch3-miory, ermaljonak@gmail.com 

 

 

Дадзеная выданне падрыхтаванае пры 

фінансавай падтрымцы Еўрапейскага 

саюза. Змест выдання з'яўляецца 

прадметам адказнасці супрацоўнікаў 

ініцыятывы «Моладзевая 

інтэрактыўная культурна-гістарычная 

пляцоўка «Спадчына Міёрскага краю» і 

не адлюстроўвае пункт гледжання 

Еўрапейскага саюза  


