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ЭКСКУРСІІ 

Экскурсія для ветэранаў  

У свята Дня пажылых людзей 
краязнаўца Вітольд Ермалёнак 
правёў для кіраўнікоў 
ветэранскіх арганізацый 
прадпрыемстваў і ўстаноў горада 
экскурсію па абноўленым 
гістарычным музеі. У сваім 
аповедзе гід звярнуў увагу на 
новыя раздзелы музея, якія 
з’явіліся дзякуючы яго абнаўленню ў рамках выканання ініцыятывы па стварэнні 
інтэрактыўнай моладзевай пляцоўкі “Спадчына Міёрскга краю” пры фінансавай 
падтрымцы Еўрапейскага саюза. Наведвальнікі зацікавіліся аповедамі краязнаўцы аб 
гісторыі пошукаў асобных экспанатаў музея. Уразіла гасцей змястоўнасць створанай 
экспазіцыі. Многія ветэраны пажадалі набыць новыя кнігі Вітаўта Ермалёнка.  

У музеі – былыя настаўнікі  

Напярэдадні Дня Настаўніка ветэраны педагагічнай працы нашай школы наведалі 
гістарычны музей. Экскурсавод музея Марыя Ермалёнак распавяла педагогам аб 
новых знаходках і новых раздзелах музея, адметнасцях новай экспазіцыі. Пад час 

экскурсіі звярнула ўвагу наведвальнікаў на новыя экспанаты, якія з’явіліся дзякуючы 
пашырэнню экспазіцыі музея. 

У музеі – пісьменніцы 

На пачатку кастрычніка наведала абноўлены гістарычны музей наша зямлячка, 
пісьменніца-казачніца Алена Масла, разам з ёю слухалі аповед краязнаўцы аб 
стварэнні ІТ-лабараторыі і новага гістарычнага музея яе муж Сяргей і паліграфіст з 

Мінска Святлана Шэчка. Вітаўт Ермалёнак распавёў аб асаблівасцях новай экспазіцыі 
музея, яго новых раздзелах і экспанатах.  



У музей кнігі і друку Алена Масла 
падаравала свае новыя выданні, у сваю 
чаргу кіраўнік музея прэзентаваў 
пісьменніцы сваю новую кнігу 
“Дзісненскі пярсцёнак”. 
У чарговую нядзелю ў гістарычны музей 
завітала пісьменніца-казачніца Наталля 

Бучынская. Разам з ёю наведалі музей 
яе сястра Алена Масла і іх бацькі – 

ветэраны педагагічнай працы. 
Вітаўт Ермалёнак правёў 

экскурсію, паказаў адметнасці 
размяшчэння экспанатаў, 

засяродзіў увагу на новых раздзелах музея, а на развітанне падараваў пісьменніцам 
сваю чарговую кнігу “Славутасці Пагосцкага краю”. 

Экскурсіі для школьнікаў 

Згодна з урокамі музейнай педагогікі гістарычны музей у кастрычніку наведалі вучні 
4-б і 4-в класаў на чале з настаўніцамі Таццянай Шаблоўскай і Валянцінай Станевіч. 

Кіраўнік музея Вітольд Ермалёнак пазнаёміў дзяцей з абноўленай экспазіцыяй, 
правёў азнаямляльную экскурсію па ўсіх раздзелах музея. Дзеці ў чацвёртым класе 
вывучаюць вучэбны прадмет “Мая Радзіма Беларусь”, таму дзякуючы экскурсіі яны 
бліжэй пазнавалі гісторыю Міёршчыны як маленькага куточка нашай краіны. Шмат 
краязнаўца распавёў аб валунах Міёршчыны, бо менавіта такая была апошняя тэма 
па вучэбным прадмеце. 



Настаўнік гісторыі Максім 
Філіповіч правёў экскурсію ў 
гістарычным музеі для вучняў 3-а 
класа, якія наведалі музей разам 
настаўніцай Пальчэх Галінай. 
“Добры дзень, музей!” – так 
гучала тэма экскурсіі. Дзеці яшчэ 
не вывучаюць гісторыі, таму 
настаўнік у даходлівай форме 
распавёў аб асноўных перыядах 
гісторыі Міёршчыны, жыцці 
людзей у мінулым. Знаёмячыся з 
экспанатамі музея, вучні змаглі 
лепш зразумець мінулае малой 
радзімы. 

У музей кнігі і друку ў 
кастрычніку завіталі 
вучні 4-в класа. Мэтай 
іх наведвання было 
замацаваць і паглыбіць 
веды па тэме 
“Узнікненне 
пісьменнасці” па 
прадмету “Мая Радзіма 
Беларусь”. Кіраўнік 
музейнага аб’яднання 
Вітольд Ермалёнак 
распавёў дзецям аб 

экспанатах, якія змешчаны ў 
экспазіцыі раздзела “Вытокі 
пісьма” і сведчаць аб яго 
развіцці. Вучні маглі 
разгледзець папірус з Егіпта, 
гліняную таблічку з Міжрэчча, 
пергамент, берасцяную 
грамату і іншыя матэрыялы, на 
якіх пісалі раней. Вучні з 
цікавасцю слухалі 
экскурсавода, разглядалі 
матэрыялы і прылады для 
пісьма.  

У музеі – Вольга Ясінская 

У кастрычніку гістарычны музей наведала загадчык сектара патрыятычнай і 
краязнаўчай работы аддзела турызму і краязнаўчай работы ДУДА “Віцебскі абласны 
палац дзяцей і моладзі” Вольга Ясінская. У мінулым яна не аднойчы была ў старым 

музеі, таму ёй цікава было параўнаць ранейшую і сённяшняю экспазіцыю. Вольга 
была ў захапленні ад абноўленага музея і выказала думку,  



што гэта адзін з найлепшых музеяў 
краіны, які варты для пераймання 
вопыту. На развітанне госця 

атрымала ў падарунак апошнія 
выданні мёрскага краязнаўцы. 

У музеях – экскурсаводы з Мінска 

З мэтай азнаямлення з новымі 
турыстычнымі аб’ектамі на 
Міёршчыне музейнае 

аб’яднанне нашай школы 
наведалі экскурсаводы з 
Мінска Зміцер Александровіч, 
Чарнаморцава Валерыя, 
Абразцова Вольга, Дзяркач 

Ала. Дарэктар музеяў Вітаўт 

Ермалёнак правёў экскурсіі 
па гістарычным і 
этнаграфічным музеях, госці 
наведалі таксама і музей кнігі і друку. Нягледзячы на тое, што наведнікам давялося 

пабываць у шматлікіх музеях краіны, яны былі захоплены экспазіцыямі, дзе безліч 
унікальных экспанатаў, якіх нельга пабачыць у іншых музеях Беларусі. Госці з Мінска 
былі адзінадушныя ў меркаванні, што музейнае аб’яднананне вартае ўвагі для 
наведвання экскурсійнымі групамі. Набылі госці і выданні мёрскага краязнаўцы з 

распрацаванымі ім турыстычна-краязнаўчымі маршрутамі па Міёршчыне. 

У музеі – госці з Масквы  

З мэтай даследавання радаводу і напісанні кнігі пра 
вядомага праваабаронцу Міхаіла Трэйстэра вучоны-
фізік з Масквы Шырочын Дзмітрый і яго жонка 
Сінкевіч Алена наведалі наша музейнае 
аб’яднананне. Напачатку адбылася гутарка з кіраўніком 
музея Вітаўтам Ермалёнкам аб месцазнаходжанні 
карчмы ля засценка Альхоўка, дзе жылі Пастэрнакі – 
продкі Міхаіла Трэйстэра. Затым былі абмеркаваны 
пытанні захавання спадчыны яўрэйскага народа.  



Для гасцей краязнаўца правёў кароткія экскурсіі па гістарычным музеі і музеі кнігі і 
друку. Дзмітрый Львовіч паабяцаў даслаць дакументы па гісторыі рассялення яўрэяў 
у нашым краі, і сваё слова ён стрымаў – у хуткім часе мы атрымалі абяцаныя 
матэрыялы.  

У музеі – Вікторыя Ратобыльская  

У кастрычніку музейнае аб’яднанне наведала начальнік аддзела па міжнародных 
сувязях Міністэрства культуры Рэспублікі Беларусь Вікторыя Ратобыльская. Кіраўнік 
музея Вітаўт Ермалёнак правёў азнаямляльную экскурсію па музейным аб’яднанні. 
Падчас аповеду ён акцэнтаваў увагу на ўнікальнасці асобных экспанатаў, спыніўся на 
гісторыі іх з’яўлення ў музеях. Вікторыя Ратобыльская высока ацаніла ролю музеяў у 
патрыятычным і духоўным выхаванні школьнікаў.  

У музеі – Сташулёнак Алена 

Настаўнік гісторыі Максім Філіповіч правёў 
экскурсію для Сташулёнак Алены, адміністратара 
групы “У кантакце”. “Ало! Міёры на сувязі”. 

Экскурсавод пазнаёміў госцю з экспазіцыямі ўсіх 
трох музеяў, распавёў пра гісторыю Міёршчыны 
на аснове экспанатаў, змешчаных у музейным 
аб’яднананні. Алене Сташулёнак спадабаліся 
музеі, у хуткім часе яна выкарыстала атрыманыя 

веды ў сваіх відэароліках, якія былі размешчаны ў 
групе “Ало! Міёры на сувязі”. 



Экскурсіі на Браслаўшчыну 

Краязнаўца Вітаўт Ермалёнак, які 
добра ведае гісторыю не толькі 
Міёрскага, але і суседніх раёнаў, 
правёў экскурсію для арганізаванай 
групы Навапалоцкага гарадскога 
дарожнага ўпраўлення па Міёрскім 
і Браслаўскім раёнах. Згодна з 
праграмай падарожжа ён пазнаёміў 
навапалачан з гісторыяй Міёрскага 
касцёла ў імя Ўнебаўзяцця 
Найсвяцейшай Панны Марыі і з 
помнікамі г. Міёры. Па шляху да 
Браслава гід распавядаў аб гісторыі 
Пераброддзя і помніках архітэктуры гэтага мястэчка. У Іказні турысты даведаліся пра 

гісторыю замка Сапегаў на 
востраве, змаглі палюбавацца 
архітэктурай царквы ў імя Св. 
Мікалая Цудатворцы і касцёла 
Божага Цела. У Браславе 
экскурсавод распавёў пра 
гісторыю гэтага старажытнага 
горада. Экскурсанты пачулі 
легенду пра паходжанне 
Браслава, пра славутага доктара 
Станіслава Нарбуту, пабылі на 
Замкавай гары. Па дарозе на 
гару Маяк удзельнікі экскурсіі 
пакаштавалі гаючай вадзіцы з 
крыніцы “Акменіца”. 
Незабыўнае ўражанне на гасцей 
зрабілі краявіды, якія адкрыліся 

з назіральнай вежы гары Маяк, адкуль адкрываецца непаўторны краявід на некалькі 
вялікіх азёраў і астравоў Браслаўшчыны. 
Чарговую экскурсію па гэтым маршруце Вітаўт Ермалёнак правёў для настаўнікаў 
сярэдняй школы № 8 г Наваполацка. Педагогаў зацікавілі аповеды экскурсавода аб 
мінулым Браслаўшчыны, захапіла прыгажосць прыроды азёрнага краю. Удзельнікі 
экскурсіі не толькі ўважліва слухалі экскурсавода, але задавалі шмат пытанняў па 
гісторыі Браслаўскага краю. 
Найбольш цікаўным экскурсантам 
мёрскі краязнаўца падараваў свае 
кнігі.  

Квэст для 

старшакласнікаў 



Максім Філіповіч у ІТ-лабараторыі правёў для старшакласнікаў вэб-квэст па 
гісторыі Вялікай Айчыннай вайны. Былі сфарміраваны дзве каманды з вучняў 9-х – 11
-х класаў. Удзельнікі квэста павінны былі выканаць шэраг заданняў: сабраць мазаіку з 
ілюстрацый да падзей вайны, адгадаць рэч з чорнай скрыні па яе апісанні, даведацца 
пра палкаводца па фотаздымку і распавесці аб ім, адгадаць загадкі па тэме вайны. 

У кастрычніку адбылося чарговае, шостае па ліку паседжанне Грамадскага савета па 
ўстойлівым развіцці Міёрскга раёна, якое праходзіла ў анлайн-фармаце. Асноўнай яго 
тэмай быў аналіз правядзення эка-фестывалю “Жураўлі і журавіны Міёрскага краю”, 
які праходзіў у гэтым годзе ўжо дзясяты раз. Аб выніках яго правядзення распавялі 
начальнік аддзела ідэалагічнай работы, культуры і па справах моладзі Аляксандр 
Тронькін, старшыня раённага Савета дэпутатаў Марыя Баніфатава, менеджар 
праекта Алег Сівагракаў. Вынікі анкетавання гасцей фестывалю агучыла менеджар 
праекта па сувязі з грамадскасцю Алена Шокель. Падчас паседжання яго ўдзельнікі 
агучылі шмат прапаноў, якія будуць выкарыстаны пры правядзенні наступных 
фестываляў. У паседжанні прымала ўдзел эксперт з Германіі Наталля Нойман, а 
таксама сябра грамадскага савета Вітольд Ермалёнак і сябра моладзевага рэсурснага 
цэнтра “Спадчына Міёрскага краю” Максім Філіповіч.  

Паседжанне Грамадскага савета  

У музейныя 

сховы 

Знаходкі “арганаўтаў” 

Томка Паліна, Дзям’янава 
Яна, Буёнак Ульяна, Малецкая 
Ксенія займаюцца ў гурт ку 
толькі другі месяц, але ўжо 
заахвоціліся шукаць для музея 
экспанаты. А той, хто шукае, 
той і знаходзіць, таму 
дзяўчынкі і адшукалі савецкія 
манеты, а таксама манеты 

Літвы, Латвіі, Расійскай Федэрацыі. Дзям’янаў Яўген перадаў для музея компас. 
Румянцава Ганна адшукала ў сямейным куфэрку старое ўпрыгожанне, вырабленае 
саматужным спосабам, якое таксама перадала для гістарычнага музея. 

Ад жыхара Дзісны Аляксандра Маслы настаўнік гісторыі Максім Філіповіч атрымаў 
шмат знаходак, якія той адшукаў у самым маленькім горадзе Беларусі. Нашы фонды 
адразу павялічыліся на некалькі сотняў адзінак захоўвання. У сваім артыкуле мы 

змяшчаем толькі звесткі папярэдняга вывучэння знаходак, наперадзе іх грунтоўнае 
даследаванне. Так дзісненская зямля аказалася багатай на пломбы. Дзякуючы гэтым 
артэфактам мы можам прасачыць гандлёвыя сувязі горада з іншымі гарадамі і 
краінамі. Усяго мы атрымалі ў фонды музея 39 пломбаў. Найбольш старая з іх, 
свінцовая, з выявай княжацкай кароны, датуецца першай паловай 18-га стагоддзя і 

належала прадстаўніку радавітай шляхты. Але большасць пломбаў можна аднесці да 
19-га – пачатку 20-га стагоддзя часоў Расійскай Імперыі, калі Дзісна дасягнула  



найбольшага росквіту. Так па 
надпісах на пломбах мы вызначылі, 
што тавары ў Дзісну ў тыя часы 
прывозілі з Рыгі, Вільні, Торуні, 
Дзвінска, Мінска, Лодзі і нават з 
Парыжа. Па некаторых з іх можна 
даведацца якія тавары былі 
пламбаваны, напрыклад, цукар, 
тэкстыльныя вырабы фабрыкі Д. Кона 

з Лодзі. З гэтага ж горада захавалася 
пломба Льва Рубашкіна, які пастаўляў у 
розныя часткі Расійскай імперыі  
мужчынскае, жаночае і дзіцячае  
адзенне і бялізну. Есць пломбы з 
папяровай фабрыкі ў Вільні, фабрык 
Рубіна , Гіцэля, Даўбэ, Калашнікава. 
Папоўнілася наша калекцыя пломбамі з 
казначэйства, кур’ерскай пошты 
Расійскай імперыі. Нажаль, частку 
некаторых надпісаў нам не ўдалося 
прачытаць. Мы ведаем, што ў 16-м – 18-
м стагоддзях у Дзісне для абароны 

горада былі пабудаваны Верхні і Ніжні 
замкі. Пацвярджаюць наяўнасць у іх 
агнястрэльнай зброі падараваныя нам два 
жалезныя ядры ад гарматы і свінцовая куля 
ад ручной зброі так званай “гакаўніцы”. У 
розныя часы ў Дзісненскім замку было ад 
27 да 40 бронзавых і жалезных гармат і да 
40 гакаўніц. Ад Першай сусветнай вайны 
дзісненская зямля захавала спражкі рускіх 
салдат, фрагменты дзяржальна шаблі і 
пісталета з надпісам “Маўзер”, а таксама 
цэшкі ад рускіх салдацкіх фуражак. Добра 

захавалася і латунная спражка ад 
дзягі савецкага салдата 40-х – 50-х 
гадоў 20-га ст. У 1918 годзе Дзісна 
была акупавана нямецкімі войскам. 
Сведкай гэтага часу стала  знаходка 
меднага знака з выявай  герба 
кайзераўскай Германіі. У нашы сховы 
дзякуючы рупліўцу трапіла шмат 
прадметаў побыту або іх фрагментаў. 
У іх ліку тры чайныя бронзавыя 
лыжкі. Найбольш цікавая адна з іх   – 
упрыгожаная гравіроўкай так званай 
“вежы Давіда”, што сведчыць пра яе 
ўжыванне яўрэямі ў рытуальных 
мэтах. Папоўнілі нашу калекцыю і тры званкі памерамі 7 см у вышыню і 6,5 см у  



дыяметры, якія датуюцца 19-м – пач. 20-га 
ст. Аб тым, што шмат жанчын у Дзісне 
займалася рукадзеллем і шыццём, 
сведчаць 10 бронзавых напарсткаў таго ж 
часу. Дзісненская зямля хавала ў сабе і 
ключы ад кішэнных гадзіннікаў, ад 
разнастайных куфэркаў і шуфлядаў, 
агульная іх колькасць 7 адзінак. Акрамя 
таго Аляксандрам Маславым былі 
перададзены знойдзеныя ім фрагменты 
самавараў, керасінавых лямпаў, 

падсвечнікаў, ручак ад дзвярэй і 
іншыя. Арыгінальная знаходка –  
гірка ад шаляў вагою 100 грамаў 19-га 
стагоддзя. Багатая калекцыя 
разнастайных спражак таксама 
трапіла ў нашыя фонды. З іх асноўная 
частка ад конскай збруі – 34 адзінкі, 
30 меншых па памеру  ад адзення, 
пачынаючы з 16-га стагоддзя. Да 10-га 
– 13-га стагоддзяў можна аднесці 
фрагменты трох спражак, хутчэй за 
ўсё яны трапілі разам з зямлёю з 
гарадзішча ля маёнтка Дарожкавічы. 

(працяг у наступным нумары) 
Набыткі кіраўніка музея 

У музейшчыка і калекцыянера з Полацка 
Мікалая Панкрата Вітаўт Ермалёнак 
набыў шмат разнастайных дакументаў. 
Самыя старыя адносяцца яшчэ да часоў 
Расійскай імперыі. Адзін з іх – палажэнне аб 
відах на жыхарства, змененае згодна з 
пастановай 1897 года. Цікавасць для гісторыі 
ўяўляюць акты па апісанні маёмасці сялян 
згодна з пастановай Віленскага губернатара 
ад 7 жніўня 1915 года. Вопіс маёмасці мусіў 
быць складзены ў сувязі з набліжэннем руска
-германскага фронту падчас Першай 
сусветнай вайны на выпадак адпраўкі 
насельніцтва ў бежанцы. Першы з 
атрыманых намі ў музей актаў, складзены 27 
жніўня 1915 года, належаў Козаку Мацвею 
Іванавічу з вёскі Клінавая, якая знаходзілася 
непадалёку ад мястэчка Лужкі. Вопіс 
сведчыць аб заможнасці селяніна. Яго хата 
ацэньваецца на 1000 рублёў, свіран – на 150 
руб., хлявы – па 250 руб., пуні – 300 руб., 
асець – 200 руб., зруб на пабудову новай хаты – 200 руб., лазня – 70 руб., хатняя 
маёмасць са 120 прадметаў – 150 руб., вопратка з 200 прадметаў – 400 руб.  



 Ацэнены была і хатняя жывёла: два кані па 200 руб., 
тры каровы па 180 руб., дзевяць авечак па 45 руб., 
сем свіней па 50 руб. Сельскагаспадарчы інвентар, 
панарады – усяго 22 адзінкі – ацэнены на 200 руб. 
Камісія таксама вызначала кошт пасеваў жыта, 
гароху, аўса, ячменю, бульбы, пасеяных на 8,5 
дзесяцінах, на 810 рублёў. Дорага каштавалі і 
садовыя дрэвы:  плата за 10 ствалоў склала 100 руб. 
Такім чынам агульны кошт маёмасці селяніна Козака 
Мацвея склаў 4025 руб. Другі атрыманы намі 
дакумент – акт на вопіс і ацэнку маёмасці селяніна 
вёскі Свіла Рыгора Майсяенка, складзены 5 верасня 
1915 года. Кошт усёй маёмасці склаў толькі 1210 
рублёў, што сведчыць аб значным маёмасным 
расслаенні сялянства ў беларускай вёсцы. Набылі мы 
ад полацкага калекцыянера і разнастайныя 
пашпарты. У 1915 г. заходняя частка Беларусі была 
акупавана нямецкімі войскамі, таму былі ўведзены 
нямецкія пашпарты. Так паміж атрыманых намі 

дакументаў самымі старымі былі два пашпарты 1917 года. Першы з іх быў выдадзены 
Ярашэвічу Феліксу з мястэчка Свянцяны, які ў 1917 годзе жыў у г.Сувалкі. У 
дакуменце змешчаны не толькі фотаздымак, але і апісанне знешняга выгляду 
ўладальніка, а таксама адбітак яго пальца. Такі ж самы пашпарт і яго сястры 
Міхаліны. Але большасць старых дакументаў адносяцца да часоў Рэчы Паспалітай 
1921 – 1939 гг., бо з 1922 года, калі наш край толькі ўвайшоў у склад Рэчы 
Паспалітай, жыхарам выдавалі часовыя пасведчанні. Да нас трапіла адно такое 
пасведчанне – Мішчук з Дзісненскага павета. Набылі мы і тры польскіх пашпарты 
міжваеннага часу: Антонія Юркевіча, Браніслава Юркевіча з вёскі Борткава, Марыі 
Хаціловіч з вёскі Гваздова. Пашпарт Ластоўскай Юзэфы з калоніі Свідла 
адрозніваецца ад іншых тым, што ён годны для паездак за мяжу Польшчы. Такія 
пашпарты выдавалі таму, хто ехаў на заробкі ў Латвію або Эстонію. Да польскага часу 
адносіцца і вайсковая кніжка салдата Бахіра Дзмітрыя 1918 года нараджэння з вёскі 
Пергелі Дзісненскага павета. З яе мы даведваемся, што наш земляк ваяваў 
артылерыстам у складзе 1-й арміі Войска Польскага, прымаў удзел ва ўзяцці 
Варшавы, Берліна, фарсіраванні Віслы. У экспазіцыю музея мы набылі і пасведчанне 
аб узнагароджанні нашага земляка Мышко Станіслава адзнакай Грунвальда.
(заканчэнне ў наступным нумары). 

Трэцяя ў залатой тройцы 

Гэты год для кіраўніка каманды Вітаўта Ермалёнка і сяброў Музейнага аб’яднання на 
базе ДУА “Міёрская сярэдняя школа №3 ім. Я.А. Томкі” быў насычаны стараннай 
працай, цікавымі здабыткамі, новым станоўчым вопытам і падзеямі. Паспяхова была 
рэалізавана ініцыятыва “Моладзевая інтэрактыўная культурна-гістарычная пляцоўка 
“Спадчына Міёрскага краю” ў межах праекта “Разам для грамады і прыроды: 
узмацненне працэсу развіцця ў Міёрскім раёне праз супрацоўніцтва мясцовай улады і 
грамадзянскай супольнасці” пры фінансавай падтрымцы Еўрапейскага Саюза. 
Вядома, што традыцыйна сабраны ўраджай-плён аглядаюць восеньскім часам, 
зазіраюць у засекі і цешацца добрым вокам з жывога золата – рассыпістай плыні 
жыта, якое зноў трапіць у раллю і ўзрасце, даўшы людзям большы набытак, чым яны 
мелі перад тым.  



Датычыцца гэта не толькі гаспадаркі, але і многіх іншых бакоў жыцця, у тым 
ліку і вынікаў працы, пакладзенай у межах года на раллі гісторыі, краязнаўства і 
асветы. “Ураджай” падзей і сустрэч, памножаны 
на штодзённыя намаганні і адданасць справе 
гісторыі і любові да роднага краю, сабраны ў 
выніку рэалізацыі ініцыятывы “Моладзевая 
інтэрактыўная культурна-гістарычная пляцоўка 
“Спадчына Міёрскага краю”, вельмі разнастайны. 
“Сеяць” і “жаць” камандзе ініцыятывы 
дапамагалі спецыялісты-эксперты, неабыякавыя 
сябры, вучні школ Міёрскага раёна.  

У гэтым сэнсе можна прывесці багата 
цікавых прыкладаў, удалых і прафесійных 
спосабаў рашэння пастаўленых задач у рэалізацыі 
супольнай мэты, вартых пераймання, зазірнуць у 
падрыхтоўчыя і выніковыя этапы, даць пэўныя 
парады з атрыманага досведу. Аднак гэта вельмі 
аб’ёмны матэрыял, які патрабуе асобнага аналізу і 
рознабаковага асвятлення яго граняў. Тут жа 
хочацца звярнуцца да аднаго з аспектаў, а 
менавіта да матэрыяльных вынікаў 
адлюстравання нематэрыяльнага (духоўных 
здабыткаў, пошукаў, слова), адбіткаў вопыту 
вызначэння, праходжання і насычэння 
прыродным і гістарычным зместам турыстычна-
краязнаўчых шляхоў у друку, кніжнай спадчыне. 

З мэтай раскрыцця гэтага аспекту трэба звярнуцца да турыстычна-краязнаўчай 
серыі кніг “Чароўных вандровак пярсцёнкі”, запачаткаванай кіраўніком Музейнага 
аб’яднання на базе ДУА “Міёрская сярэдняя школа №3 ім. Я.А. Томкі”, стырнавым 
гісторыка-краязнаўчага гуртка “Арганаўты мінулага”, вядомым краязнаўцам і 
кіраўніком ініцыятывы “Моладзевая інтэрактыўная культурна-гістарычная пляцоўка 
“Спадчына Міёрскага краю” Ермалёнкам Вітольдам (Вітаўтам) Антонавічам. У 
першай кнізе гэтай серыі былі падрабязна апісаны два маршруты: “Малы залаты 
пярсцёнак Міёршчыны” і “Бронзавы пярсцёнак Міёршчыны”. У другой – 
“Дзісненскі пярсцёнак”. А тут ужо прыйшла чарга і трэцяй кнігі ў залатым шэрагу 
турыстычных колаў-“пярсцёнкаў” – “Славутасці Пагосцкага краю”*. Першыя два 
выданні ўжо вядомыя, а вось трэцяе – яшчэ зусім “свежачок”, бо толькі што выйшла з 
друку, стаўшы апошнім залатым каласком у завяршэнні працы ў межах праекта 
“Разам для грамады і прыроды: узмацненне працэсу развіцця ў Міёрскім раёне праз 
супрацоўніцтва мясцовай улады і грамадзянскай супольнасці” пры фінансавай 
падтрымцы Еўрапейскага Саюза. Парадуем жа вока гэтым каласком, што ўпрыгожвае 
ўвесь сноп вартых здабыткаў, як каштоўны камень упрыгожвае карону. 

Кніга мае мяккую вокладку, аформленую ў колерах лагатыпа акрэсленага 
вышэй Праекта, з выкарыстаннем на галоўным баку арыгінальных паходных 
фотаздымкаў. Выйшла яна ў выдавецтве “Каўчэг” (Мінск) накладам з 300 асобнікаў, 
кожны з якіх мае ў сабе 138 старонак. Выданне багата аздоблена фотаздымкамі і 
ілюстрацыямі розных гадоў і стыляў, многія з якіх друкуюцца ўпершыню, змяшчае ў 
сабе дакладна акрэслены маршрут з якасным суправаджэннем па мясцовых памятках 
гісторыі і ландшафтах, са спісам крыніц і літаратуры, які ў сваіх асабістых 
краязнаўчых пошуках можа скарыстаць кожны. 
 



Прывядзём тут, для лепшага ўяўлення “геаграфіі” маршрута “Славутасці 
Пагосцкага краю”, яго асноўныя кропкі: Міёры – Дубашынскі Двор – Клётаў Двор – 
Гарані – Чапукі – Махіроўка – Кублішчына – Наўгароды – Вусаўцы – Беляўцы – 
Вострава – Стары Пагост – Юндзілова – Новы Пагост – Фролаўшчына – Ваўчкі – 
Мількі – Барадзінічы – Ісакаўцы – Вісяты – Волкаўшчына – Лесная – Сабалеўшчына 
– Снег – Навалака – Святая Вада – Лінкаўшчына – Янова – Камянполле – Міёры; 
агульная працягласць маршрута – 95 км. Былым і цяперашнім “арганаўтам”, 
аматарам разнастайнасці адметных куточкаў нашай Айчыны лёгка ўявіць сабе па 
назвах, наколькі гэтыя месцы важныя і памятныя для нас, ажывіць ва ўспамінах 
прыгажосць прыроды гэтых мясцін, адчуць подых вякоў, што прамінулі, але для нас 
бясследна не зніклі. 

Паходныя фотаздымкі, партрэты вядомых землякоў, выявы помнікаў археалогіі 
і архітэктуры ў суправаджэнні арыгінальнага тэкста ствараюць выразны ды цудоўны 
вобраз ахопленай маршрутам ваколіцы. Цікава, што ў афармленні кнігі выкарыстаны 
шэраг фотаздымкаў з паходу, які быў здзейснены гэтымі мясцінамі ўлетку 2020 г. пад 
кіраўніцтвам Ермалёнка Вітольда Антонавіча. Выдатна, што і я меў шчасце быць у 
складзе вандроўнікаў, з прыемнасцю пазнаю фотаздымкі, зробленыя падчас паходу. 
На наша шчасце мы паспелі застаць у Барадзінічах таленавітага мастака Яна Рыдзіку, 
які цяпер, на жаль, ужо не жыве. Арыгінальнасць гэтага выдання можна вызначаць 
разнастайнымі крытэрыямі, сярод якіх варта адзначыць і адлюстраванне на фота і 
ілюстрацыях тых помнікаў гісторыі, якіх ужо няма або якія былі пазней 
пашкоджаныя. Гэта, напрыклад, драўляная капліца ў в. Камянполле (пач. ХХ ст.), 
цагляны будынак стайні (пач. ХХ ст., там жа), арыгінальная печ з кафлі ў інтэр’еры 
сядзібы Мірскіх (канец ХІХ-пач. ХХ ст., там жа) і іншыя памяткі лакальнай гісторыі.  

Пагосцкі край без пярэчанняў з’яўляецца выключна важнай мясцінай для 
Міёршчыны, бо ён надзвычай багаты на таленавітых людзей і памяткі гісторыка-
культурнай спадчыны. Цікава, што ў параўнальна невялікай ваколіцы 
сканцэнтраваўся такі магутны творчы патэнцыял, захаваліся шматлікія сведкі даўніх 
часоў. Вітольд Ермалёнак змяшчае біяграфіі 38 нараджэнцаў пагоскцай зямлі, якія 
пакінулі свой адметны след у гісторыі і культуры не толькі Міёршчыны, Беларусі, але 
і іншых краін свету. У чым жа сакрэт утварэння гэткай адметнасці? Адказаць 
адназначна складана, але, варта зазначыць, што Пагосцкія мясціны валодаюць 
магутнай энергетыкай, здатнай выхоўваць таленты, людзей з лідарскімі здольнасцямі, 
трывалых да жыццёвых выпрабаванняў. 

“Славутасці Пагосцкага краю” ў першую чаргу могуць паслужыць землякам, 
якія захочуць спасцігнуць таямніцы свайго краю, кіраўнікам турысцкіх груп і 
настаўнікам, якія скарыстаюць арыгінальныя матэрыялы ў адукацыйна-
рэкрэацыйнай практыцы для развіцця дарослых і дзяцей, краязнаўцам, для якіх, 
сярод іншага, гэта кніга можа стаць прыкладам-маяком у стварэнні працы падобнага 
кшталту, студэнтам ВНУ, ПТВ, ПТК і вучням школ, якія цікавяцца акалічнасцямі 
лакальнай гісторыі і турыстычнай справай – дыяпазон прадстаўленых здабыткаў 
вельмі шырокі, таму кожны можа знайсці ў ім нешта сваё. 

* Бібліяграфічная спасылка: 
Ермалёнак, В.А. Чароўных вандровак пярсцёнкі. Кніга 3. Турыстычна-краязнаўчы 
маршрут “Славутасці Пагосцкага краю” / В.А. Ермалёнак. – Мінск : Каўчэг, 2021. – 
138 с. : іл. 
Ігар Кандратовіч, сябра “Мёрскай даўніны” 



Падарункі кніг ад Алены Масла  

Пісьменніца Алена Масла падаравала для музея кнігі і друку чарговыя выданні, якіх 
не было ў нашым музеі кнігі і друку. Кніга-казка для дзяцей малодшага школьнага 
ўзросту “Як пані Чаротная на госці ў Палангу бегала” была надрукавана ў сталічным 

выдавецтве Беларуская асацыяцыя “Конкурс“ у 2017 годзе. Казка напісана не толькі 
займальна, але і павучальна для дзетак. Выдатна пасуюць для яе аздаблення 
прыгожыя малюнкі, выкананыя мастачкай Марысяй Лось. Другая падараваная кніга 
Алены Масла называецца “Адкрыцці стагоддзяў”. Яна пабачыла свет у 2020 годзе ў 
выдавецтве “Беларуская Энцыклапедыя імя Петруся Броўкі”. Кніга надрукавана ў 
серыіі “Беларуская дзіцячая энцыклапедыя” і таксама прызначана для малодшых 
школьнікаў. Наша зямлячка, маючы вялікі досвед пісаць для дзяцей у даступнай 
форме, напісала пра буйнейшыя вынаходніцтвы чалавецтва – электрычнасць, 
гадзіннікі, суднабудаванне, вадаправод, камп’ютар і іншыя дасягненні. Як заўсёды 
казачніца піша захапляльна і натхняе маленькіх чытачоў да творчасці. Кніга выдатна 
аздоблена фотаздымкамі і малюнкамі, што будзе садзейнічаць цікавасці да яе ў 
маленькіх чытачоў. Алена Масла была рэдактарам хрэстаматыі-дапаможніка 
“Сустрэча з пісьменнікам, або як зрабіць урок чытання любімым”. Кніга была 
надрукавана ў  выдавецтве “Беларуская энцыклапедыя імя Петруся  Броўкі” ў 2021 
годзе. У кнізе змешчаны 24 біяграфіі творцаў, якія пішуць для дзяцей. Выданне 
складаецца ў форме адказаў на пытанні, якія дзеці задаюць пісьменнікам падчас 
сустрэч. Таму ў кнізе творцы адказваюць крэатыўна і з цікавасцю. У выданні 
падабраны адметныя здымкі, якія пасуюць да біяграфій, змешчаны і асобныя 
дзіцячыя творы. Сучасным дзецям будзе цікава атрымаць інфармацыю і з кьюар-
кодаў. У выданні змешчаны матэрыялы і пра нашых зямлячак, пісьменніц-казачніц 
Алену Масла і Наталлю Бучынскую.  

ГОНАР І СЛАВА БЕЛАРУСІ 

Пад такой назвай у сталічным выдавецтве Зміцера Коласа ў 2020 годзе была 
надрукавана кніга гісторыка, краязнаўцы, этнографа і фалькларыста Сымона Борыса. 
Важкі том мае 804 старонкі тэкста, чорна-белых і каляровых фотаздымкаў. У васьмі 
раздзелах выдання змешчаны аповеды аб выдатных помніках прыроды нашай краіны, 
дасягненнях гаспадаркі, культуры і спорту.  



Галоўная ўвага надаецца славутым асобам, якія 
нарадзіліся на Беларусі і ўнеслі значны ўнёсак у  яе 
праслаўленне. Аўтар сцвярджае, што нягледзячы на 

тое, што беларусы шмат страцілі са сваёй спадчыны, 
нам ёсць чым ганарыцца перад іншымі народамі. 
Чытачоў найбольш зацікавяць раздзелы “Беларускай 
дзяржаўнасці – 1000 гадоў”, “Пра самае, самае”, ”Мова 
і культура – аснова беларускай нацыі”, ”Яны 

праславіліся ў свеце” і іншыя. У падраздзеле 
“Настаўнікі-краязнаўцы” змешчаны кароткія звесткі 
пра настаўнікаў з Мёршчыны – Вітольда Ермалёнка і 
Людмілу Трыгорлаву (Малецкую). Па колькасці імёнаў 
і фактаў выданне сапраўды можна лічыць 

энцыклапедычным даведнікам. Кніга была б выдатным 
дапаможнікам для дзяцей і моладзі для выхавання ў іх 
сапраўднага патрыятызму, любові да сваёй краіны, 
таму выданне павінна б быць у кожнай школе і 

бібліятэцы. 

PROMEMORIA  

11 кастрычніка 2021 года 
адышоў у вечнасць наш 
земляк, краязнаўца, галоўны 

рэдактар “Краязнаўчай 
газеты” і добры сябра 
Уладзімір Пучынскі. Зусім 
нядаўна мы сустракаліся, 
дзяліліся планамі. Ён 

удзельнічаў у адкрыцці ІТ-
лабараторыі, і вось ужо 
Уладзіміра няма, пакінуў нас 
назаўжды. Нарадзіўся Уадзімір Станіслававіч у вёсцы Лявонпаль 17 жніўня 1970 
года. Восем класаў скончыў у сваёй вёсцы, далей вучыўся ў Даўгінаўскай 

дзесяцігодцы. З маленства цікавіўся краязнаўствам, пісаў вершы і прозу ў раённую 
газету “Сцяг працы”. Таму атрымаў накіраванне ад рэдакцыі і паступіў на факультэт 
журналістыкі БДУ, які паспяхова скончыў. Падчас вучобы працаваў у газеце “Дзеці і 
мы”. Пасля атрымання дыплома журналіста застаўся ў Мінску, працаваў у газеце 

“Сям’я”, часопісе “Бярозка”, газеце “Раніца”, дзе вёў краязнаўчую старонку для 
малодшых школьнікаў. З пачаткам выдання “Краязнаўчай газеты” у 2003 годзе з яе 
другога нумара ён з’яўляецца адказным сакратаром, намеснікам, а ў 2021 годзе стаў 
яе галоўным рэдактарам. Працуючы ў газеце, якая аб’ядноўвала ўсіх краязнаўцаў 
краіны, шмат зрабіў для  яе папулярызацыі і тым самым садзейнічаў развіццю 

краязнаўства. Асабліва з замілаваннем ён адносіўся да гісторыі свайго роднага краю, 
падтрымліваў мясцовых краязнаўцаў, друкаваў іх артыкулы аб Міёрскім краі.  



Водпуск кожнае лета праводзіў у бацькоўскай хаце. Заўсёды быў выдатным гідам па 
Лявонпалі, які летам наведвае шмат турыстаў. Таму і вечны спачын ён знайшоў у 
роднай яму лявонпальсай зямельцы, побач з продкамі. Так здарылася, што гэты яго 
водпуск на радзіме быў апошнім. Менавіта падчас яго ён аказаў сваю дапамогу ў 
карэктуры запісаў на музейных стэндах пры стварэнні новага гістарычнага музея 
нашай школы, прыняў удзел у адкрыцці ІТ-лабараторыі. Як чалавек Уладзік быў 
аптыміст, з пачуццём гумару, адначасова вылучаўся сціпласцю і інтэлігентнасцю. 
Балючая страта напаткала ўсіх нас, хто ведаў Уладзіміра Пучынскага. Смуткуем разам 
і выказваем шчырыя спачуванні жонцы і дачушцы, родным і блізкім. Вечны 
адпачынак дай яму, Пане. 

Стырнавому краязнаўства 

1. Жыццё – вір. Уладзімір – арыенцір 
Уладзіміру Пучынскаму ў падзяку  
за агляд “Краязнаўчай газеты” 
Пастараўся прыдзвінскі сусед: 
закампутарыў мне – увесь Свет! 
…І спытаўся настырны Жыраф: 
Дзе Пучынскі – лявонпальскі граф? 
Кажуць-вяжуць: “Уздыбіў паркет, 
шугануў наш карнэт на банкет, 
каб з Кліманскай наладзіць канцэрт, 
ў Свята-Троіцкі цмокнуць букет… 
До-рэ-мі… І уткнецца кларнэт 
ў Станіслававіча сілуэт. 
А закончыць дуэт менуэт, 
атрымаецца стаць тэт-а-тэт: 
бо саспеў у Папара сюжэт: 
прыпадняў ён высока берэт 
і да Крагі ідзе па сакрэт: 
прыхаваны пабачыць секстэт… 
Прамаўляе: Валодзя! Прывет! 
Ты як быў, так і сёння –атлет! 
Грэк і Швед вывучаюць Твой след 
краязнаўства пазнаць запавед. 
Будзь, з Лявонпаля юны паэт! 
Да Цябе – у мяне піетэт. 

12 студзеня 2021 года 
“Успомні, Госпадзе, сьмяротна заснуўшых у надзеі 
ўваскрасеньня да жыцьця вечнага…” 
Памяці Пучынскага Уладзіміра Станіслававіча, 
галоўнага рэдактара “Краязнаўчай газеты”, 
які пакінуў нас на 51-м годзе жыцця 11.Х.2021 г. 
Уладзімір! Зямля пухам! 
Над малітвай свечнай 
абнадзеіцца і скруха 
Памяццю вылечнай. 
Будзе Твой праменьчык босы 
да нас прытуляцца, 
над Лявонпалем Нябёсы 
да Цябе схіляцца. 



Твае крэўныя імёны 
прымуць нашыя паклоны; 
і зязюля над Дзвіною 
будзе вечна маладою, 
апавесціць на прыплодзе: 
Радая! Са мной – Валодзя! 
Сяргей Панізьнік 12.Х. 2021 
 
Светлая памяць светламу чалавеку 

14.Х.2021 
Іван Ждановіч, галоўны рэдактар газеты “Голас Радзімы”:  
Царства нябеснае Уладзіміру. Памятаю, як ён працаваў у Міхася Хамца ў газеце 
“Раніца”. 

Таццяна Бярковіч, кандыдат мастацтвазнаўства Беларускай дзяржаўнай акадэміі 
музыкі: 
“Краязнаўчую газету” мы пачалі выпісваць супольна нашым “кабінетам” са жніўня 
гэтага года. Прыгожая мова, выдатная рэдактарская праца былі заўважны адразу. У 
апошнім нумары ўзрадаваў матэрыял пра Міёршчыну з такімі выразнымі, магутнымі 

“паддумкамі”… 
Галіна Загурская, народжаная ў Лявонпалі; паэтэса, мастачка з Полацка:  
Якая страшная  навіна – не хочацца нават верыць ёй. Такога харошага чалавека не 
стала. Засталіся здымкі, якія ён даслаў у 2012 г. Светлая памяць светламу чалавеку! 

“Міёрская даўніна” Выданне Рады музеяў УА “Міёрская 
ДАСШ №3” 
гуртка “Арганаўты мінулага” ДУДА “Міёрскі раёны Цэнтр 
дзяцей і моладзі” 
Над нумарам працавалі: Ермалёнак В А., Кандратовіч І., 
Бубала А. Ф., Філіповіч М. 
Наш сайт: museum-ssch3.by  


