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На восеньскіх канікулах у 
гістарычны музей завіталі вучні 4-б і 3-а 
класаў. Кіраўнік музея Вітаўт Ермалёнак 
правёў азнаямляльную экскурсію на тэму 
“Добры дзень, музей!”. Дзеці ўважліва 
слухалі аповед экскурсавода аб мінулым 
краю, дзе яны нарадзіліся. Школьнікаў 

уразілі змены, якія адбываліся на 
працягу дзясяткаў тысяч гадоў, як 
непараўнальна змянілася 
Міёршчына нават на працягу 
апошніх 80 год. Напрыканцы 
экскурсіі кіраўнік музея правёў 
віктарыну, лепшыя знаўцы гісторыі 
краю атрымалі прызы.  

На працягу лістапада 
абноўлены гістарычны музей 
наведвалі вучні 5-а класа – 
класны кіраўнік Жабёнак 
Алена, 8-в – Скавародка 
Вольга, 7-а – Яцкоўская 
Святлана, 6-а класа – 
Максіменка Таццяна. 
Краязнаўца Вітольд 
Ермалёнак правёў для іх 
экскурсіі на тэму “Добры 
дзень музей”,  



распавёў аб асноўных раздзелах музея і 
адметнасці новай экспазіцыі. 
Школьнікаў здзівіла новае аздабленне 
музейных раздзелаў, выдатны дызайн і 
сучасныя тэхналогіі, якія дапамагаюць 
пазнаёміцца з гісторыяй экспанатаў.  

Ветэраны працы Гушча Алег і яго жонка 
Ірына, а таксама іх сяброўка Святлана 

Паўлоўская наведалі гістарычны 
музей. Кіраўнік музейнага аб’яднання 
Вітаўт Ермалёнак пазнаёміў гасцей са 

зместам новай экспазіцыі, распавёў пра 
гісторыю краю, аб найбольш рэдкіх 
экспанатах. Гасцей асабліва цікавіла 

гісторыя горада, старыя фотаздымкі 
райцэнтра, лёс славутых землякоў. На 
ўспамін наведнікі набылі кнігі кіраўніка 

музея. Вітаўт Ермалёнак дапамог 
лакалізаваць на старой карце месца 
фальварка Акулаўшчына, які належаў 

Станіславу Гушчы, дзеду Алега. 
Наведнікі былі вельмі ўдзячны кіраўніку 
музеяў за праведзеную экскурсію. 

У музеі кнігі і друку 

Падчас працы лагера адпачынку на восеньскіх 
канікулах музей кнігі і друку наведалі 

малодшыя школьнікі. Большасць з іх была тут 
упершыню, таму экскурсавод Вітольд 

Ермалёнак больш падрабязна распавёў аб 

вытоках пісьменнасці, ілюстраваных 
экспанатамі адпаведнага раздзела музея. Дзеці 
даведаліся аб матэрыялах для пісьма ў мінулым 

і змаглі пабачыць сапраўдны папірус з Егіпта, 

старажытны пергамент, гліняную таблічку, 
берасцяную грамату і шмат іншых рэчаў, 

якія былі неабходныя для старажытнай пісьменнасці.  

У музеі “Сялянская хата” 

Група наведнікаў тэрытарыяльнага цэнтра дзённага абслугоўвання пабыла ў этнаграфічным музеі.  



Яго кіраўнік Вітаўт 

Ермалёнак распавёў гасцям 

аб мэтах і гісторыі стварэння 
музея “Сялянская хата”, 
правёў азнаямляльную 

экскурсію па ўсіх яго 
раздзелах. Госці з цікавасцю 
слухалі аповед пра жыццё 

нашых продкаў, разглядалі 
незнаёмыя ім рэчы, якія раней 
былі ў штодзённым ужытку 

беларусаў. Наведнікі былі 
ўражаны працалюбствам жанчын у мінулым, якія сваёй карпатлівай працай стваралі шэдэўры ў 
звычайнай сялянскай вопратцы. 

  

11 лістапада ў Віцебскім 
абласным краязнаўчым музеі 
адбылася навуковая 
канферэнцыя “Віцебскія 
старажытнасці”, прысвечаная 
1000-годдзю першай згадкі пра 
Віцебск у старажытных 
летапісах. З вітальнымі словамі да ўдзельнікаў канферэнцыі звярнуліся начальнік упраўлення 
культуры Віцебскага аблвыканкама Пётр Падгурскі і старшыня Віцебскага гарадскога савета Віктар 
Бялевіч. У праграму канферэнцыі ўвайшлі 35 дакладаў, прэзентаваных археолагамі, гісторыкамі, 
музейшчыкамі і краязнаўцамі не толькі з розных гарадоў Беларусі, але і з замежжа. Тэматыка 
вылучалася разнастайнасцю: разглядаліся навейшыя археалагічныя даследаванні на Падзвінні, 

новыя знаходкі архіўных крыніц. Асаблівая ўвага надавалася даследаванню 
гісторыі горада Віцебска і яго выдатным асобам – Аляксею Сапунову, 
Аляксандру Семянтоўскаму, Леаніду Аляксееву. У канферэнцыі прыняў 
удзел кіраўнік музейнага аб’яднання Вітаўт Ермалёнак, які выступіў з 
дакладам “Гісторыя роду Пранеўскіх”. Краязнаўца з Мёраў падараваў у 
фонды абласнога музея свае апошнія кнігі. У сваю чаргу ён атрымаў для 
нашага гістарычнага музея выданне Кастуся Смолікава “Віцебскія Агінскія”. 
Падчас канферэнцыі адбылася прэзентацыя манаграфіі кандыдата 
гістарычных навук Леаніда Калядзінскага “Верхні замак Віцебскі” і 
адкрыццё фотавыставы знакамітага вучонага-археолага Леаніда Васілевіча 
Аляксеева (1921 – 2008 гг.), прысвечанай 100-годдзю з дня яго нараджэння.  
25 лістапада ў ДУ “Віцебская абласная бібліятэка імя У.І.Леніна” адбылася 
7-я Міжнародная навукова-практычная канферэнцыя “Віцебскі край”, 
прысвечаная Году народнага адзінства. Віталі ўдзельнікаў канферэнцыі 
дырэктар абласной бібліятэкі Таццяна Адамян, галоўны спецыяліст 
упраўлення культуры Віцебскага аблвыканкама Дзяніс Юрчак, навуковы 
супрацоўнік Інстытута гісторыі НАН Беларусі Аляксандр Бараноўскі. У 
праграму канферэнцыі былі ўключаны 44 даклады навукоўцаў, краязнаўцаў, 
музейшчыкаў з розных гарадоў Беларусі і замежжа. Праца была арганізавана 
ў двух секцыях: “Гістарычнае краязнаўства” і “Краязнаўства ў сістэме 
гуманітарных навук”. У секцыі “Гістарычнае краязнаўства” выступіў з 
дакладам “Галгофа святароў Мёршчыны ў 20-м ст.” кіраўнік музейнага 
аб’яднанання ДУА “Міёрская СШ №3 імя Я.А.Томкі” Вітаўт Ермалёнак. 
Матэрыялы дасланых дакладаў будуць надрукаваны асобным зборнікам. 



Рэспубліканскі 
семінар 

18 лістапада ў анлайн-фармаце 
адбыўся рэспубліканскі семінар 
кіраўнікоў музеяў устаноў адукацыі на 
тэму “Выкарыстанне патэнцыялу 
музейнай педагогікі ў адукацыйным 
працэсе.” На плянарным паседжанні 
выступілі з дакладамі намеснік 
дырэктара УА “Рэспубліканскі цэнтр 
экалогіі і краязнаўства” Лідзія Жур, 
загадчык кафедры гісторыка-культурнай спадчыны Беларускага дзяржаўнага інстытута культуры і 
мастацтваў Дзмітрый Герасімёнак, супрацоўніца Літаратурнага музея Янкі Купалы Вольга 
Пархімовіч, супрацоўніца Нацыянальнага гістарычнага музея Алена Бухал. Затым адбыліся 
выступленні настаўнікаў, кіраўнікоў музеяў з розных навучальных устаноў краіны Свірыдавай 
Алены, Хадускінай Юліі, Асмольскай Кацярыны. З прэзентацыяй вопыту дзейнасці музея 
былі заслуханы выступленні Балабан Алы, Дзямчук Таццяны, Чайкі Васіля. Для ўдзелу ў семінары 
кіраўнік музейнага аб’яднання ДУА “Міёрская сярэдняя школа №3 імя Я.А.Томкі” Вітаўт 
Ермалёнак разам з кіраўніком па ваенна-патрыятычным выхаванні Максімам Філіповічам 
падрыхтавалі даклад і прэзентацыю на тэму “Выкарыстанне магчымасцяў ІТ-лабараторыі ў 
музейнай педагогіцы”. Вітаўт Ермалёнак падзяліўся вопытам выкарыстання моладзева-рэсурснага 
цэнтра ў музейнай дзейнасці. Напрыканцы былі падведзены вынікі семінара, дзе яго арганізатары 
падкрэслілі вялікае значэнне працы кіраўнікоў музеяў навучальных устаноў краіны ў 
патрыятычным выхаванні школьнікаў, захаванні багаццяў нацыянальнай спадчыны. 

Новыя 
выданні 

Новыя кнігі нашага земляка  

Барыс Манцэвіч, малодшы сын знакамітага 
рупліўца беларушчыны ў нашым краі, дэпутата Народнага 
Сходу ў Беластоку ў 1939 годзе Флора Данатавіча Манцэвіча, 
даслаў у наш музей кнігі і друку свае новыя выданні. У першай 
з дасланых кніжак пад назвай “Ну і ну!”, якая была 
надрукавана ў выдавецтве А.М. Янушкевіча яшчэ ў 2019 годзе, 
змешчаны сатырычныя і гумарыстычныя вершы. У свой час 
многія з іх друкаваліся ў газетах “Звязда”, “Літаратура і 
мастацтва”, “Рэспубліка”, сатырычным часопісе “Вожык”. Наш 
зямляк-журналіст праз усё сваё жыццё шмат запісваў народных 
паданняў, прымавак, прыказак, жартаў. Увесь гэты сабраны ім 
матэрыял і паслужыў падмуркам для выдання асобнай кнігай. 
Нягледзячы на тое, што аўтар пісаў сваю сатыру праз усё 
жыццё, творы не састарэлі і сёння. Прачытаўшы іх, і сённяшні 
чытач не схавае ўсмешкі. Кніжка “Дзіцячая логіка” была 
надрукавана ў 2020 годзе. У яе ўвайшлі сабраныя Барысам 
Флоравічам цікавыя замалёўкі з жыцця маленькіх дзяцей. 
Шэсць аповедаў датычыліся гісторыі яго ўласных двух дзяцей і 
чатырох унукаў, апошні ўзяты з жыцця чужых дзяцей. Кніжка 
чытаецца лёгка, яна будзе даспадобы як дзецям, так і 
дарослым. З цікавасцю чытаюцца гісторыі і сумныя, і вясёлыя. 
Для чытачоў з Міёршчыны асабліва цікавым будзе выданне 
“Дарога ў журналістыку”.  



Напісана яна на аснове запісаў дзённіка Барыса Манцэвіча, які ён вядзе праз усё сваё жыццё. 
Пачынаецца аповед ад пачатку вучобы нашага земляка на факультэце журналістыкі, куды параіў 
паступаць яму былы дырэктар школы М.Лісічонак. З запісаў мы даведваемся аб сустрэчах нашага 
земляка з будучымі знакамітымі пісьменнікамі Вячаславам Адамчыкам, Іванам Навуменкам, Нілам 
Гілевічам, Паўлам Місько, Адамам Мальдзісам і інш. Асабліва зацікавіць чытачоў Міёршчыны 
аповед практыцы журналіста ў нашай раённай газеце “Зара камунізма” ў 1955 годзе. Кніга ахоплівае 
13 год асабістага жыцця Барыса Флоравіча, знаёмства з якім дазваляе лепш ведаць і савецкую 
рэчаіснасць 50-х – 60-х гадоў 20-га стагоддзя. Зборнік апавяданняў “Вадавароты лёсу” напісаны на 
аснове цікавых сустрэч і знаёмстваў, якія былі ў нашага земляка падчас яго журналісцкай працы ў 
Вілейскім, Бярэзінскім і іншых раёнах Беларусі. Для нас асабліва цікавай крыніцай інфармацыі 
будзе яго аповед “Бандыцкая куля”. З яго мы даведваемся аб забойствах у 1949 годзе актывістаў 
савецкай улады на Міёршчыне. У дадатак да артыкула Барыс Флоравіч даслаў і лісты ад сваіх 
знаёмых пра тыя падзеі. Кніга “Жыццё пражыць…” была надрукавана ў Вілейцы ў 2020 годзе. У ёй 
сабрана проза і паэзія, напісаныя ў розныя гады. Чытач у ёй пазнаёміцца з сапраўднымі жыццёвымі 
гісторыямі, якія пачуў журналіст падчас сваёй працы ў рэдакцыі. Разнастайная і тэматыка вершаў – 
ваенная, бытавая; многія творы актуальныя і зараз, бо змест іх павучальны. 

Родны край 

Кіраўнік музейнага аб’яднання набыў у 
музейныя фонды зборнікі канферэнцый “Віцебскі 
край”, якія праводзіліся ў Віцебскай абласной 
бібліятэцы імя У.І.Леніна ў 2019 і 2020 гадах. 

У пятым томе зборніка, які быў надрукаваны 
ў Мінску ў 2020 годзе, змешчаны даклады 5-й 
Міжнароднай навукова-практычнай канферэнцыі, 
прысвечанай Году малой радзімы. Разнастайная іх 
тэматыка: гісторыя, археалогія, краязнаўства, 
рэлігія, культура Віцебшчыны ў розныя перыяды 
гісторыі. У зборнік увайшоў даклад міёрскага 
краязнаўцы Вітаўта Ермалёнка “Касцёл і парафія ў 
Мёрах у 18-м стагоддзі”. 

У шостым томе зборніка – даклады з 
канферэнцыі “Родны край”, якая праводзілася ў 
Віцебскай абласной бібліятэцы і была прысвечана 75-годдзю перамогі ў Вялікай Айчыннай вайне. 
Зборнік быў надрукаваны ў 2021 годзе. Асноўныя тэмы дакладаў на канферэнцыі былі прысвечаны 
гэтай падзеі. Але частка дакладаў утрымлівала і краязнаўчыя даследаванні. У гэты зборнік увайшоў 
даклад кіраўніка музейнага аб’яднання Вітаўта Ермалёнка “Юзэф Бародзіч – нястомны будаўнік 
святыняў”. Выданне зацікавіць гісторыкаў, архівістаў, музейшчыкаў, педагогаў, бібліятэкараў –  
усіх, хто цікавіцца гісторыяй Віцебшчыны. 

У нашы 
музейныя 

сховы 

Дзісненская зямелька  
нам скарбы даруе  

(працяг, пачатак у №10 2021)  

Настаўнік гісторыі Максім Філіповіч 
атрымаў ад жыхара Дзісны Масла 
Аляксандра шмат разнастайных 
знаходак, якія той адшукаў на агародах 



У мінулым нумары мы паказалі 
толькі адну частку падараваных нам 
артэфактаў. Зараз мы працягваем 
апісанне чарговых знаходак. Вялікая іх 
колькасць была знойдзена 
Аляксандрам у выглядзе накладак на 
розныя рэчы – на конскую збрую, рэчы 
побыту, дзягі, накідкі, абутак, замкі, 
вопратку і іншыя рэчы. Усе яны 
выраблены з латуні або бронзы ці медзі 
і адносяцца пераважна да 16-га – 
першай паловы 20-га стагоддзяў. 
Агульная колькасць накладак налічвае 
82 адзінкі. Цікава, што адна з іх, з 
надпісам лацінкай “Гном”, з’яўляецца 
шыльдачкай невялікай вадзяной помпы.  
Дзісненская зямля захавала і шмат прадметаў рэлігійнага культу. Самы стары з іх – фрагмент 
алавяннага падсвечніка з узорам 17-га стагоддзя. Бронзавая частка другога падсвечніка датуецца 18-
м стагоддзем. Да гэтага ж стагоддзя адносяцца рэшткі бронзавага абраза-складня. А вось фрагмент 
крыжа энкалпіёна, знойдзены ў Дзісне, можна датаваць 11-м – 12-м стагоддзямі, што пацвярджае 

дакументальныя звесткі аб знаходжанні тут 
хрысціян ужо ў часы Полацкага княства. 
Непадалёку ад Дзісны ў Горках у гэты час 
былі ўладанні полацкіх епіскапаў. Дзісненскі 
руплівец падараваў нам і некалькі 
праваслаўных крыжыкаў або іх фрагментаў, 
якія датуюцца ад 17-га да першай паловы 20-
га стагоддзя. Аб знаходжанні прадстаўнікоў 
каталіцкай канфесіі ў Дзісне сведчаць 
знаходкі медалікаў у гонар Маці Божай, 
Св.Юзэфа, Св.Кшыштафа і інш. 17-га –  20-га 
стст. Захаваліся і фрагменты больш вялікіх 
крыжоў з волава з надпісамі на польскай 
мове, напрыклад “Памятка з Чэнстаховы”. 
Дзісненская зямля захавала і фрагмент 

бронзавай накладкі ад Евангелля і зашпільку ад гэтай кнігі. Мы атрымалі ад дзісненскага 
шукальніка шмат розных упрыгожванняў. Найбольшая колькасць іх – заручальныя пярсцёнкі з 
бронзы і медзі простых людзей, якія можна датаваць 18-м – 20-м стагоддзямі, усяго 11 адзінак. Пяць 
пярсцёнкаў былі з каменьчыкамі або шкельцамі, ці проста з узорамі і датуюцца 17-м – пач. 20-га ст. 
Чатыры фрагменты пярсцёнкаў-пячатак з бронзы з геаметрычнымі ўзорамі таксама належалі 
небагатым гараджанам. Мы атрымалі ад дзісненскага дабрадзея таксама разнастайныя зашпількі, 
падвескі, кулоны, накладкі на мэблю, некаторыя з фрагментамі пазалоты, якія датуюцца ад 17-га да 
канца 20-га стагоддзя, агульная іх колькасць 
20 штук. У калекцыі ўпрыгожванняў намі 
былі атрыманы запінкі ад мужчынскай 
кашулі 19-га ст., фрагменты ланцужкоў і 
скульптурак сабакі і коніка. У нашы фонды, 
дзякуючы Аляксандру Масла, трапілі рэчы 
побыту: крышка ад чарнілкі, дзве крышкі ад 
люлькі 19-га стагоддзя, медная касцяшка 
даміно пач. 20-га ст., алавяная накрыўка 17 
ст. Дзісненская зямля захавала розныя 
значкі і жэтоны, або іх фрагменты: 
французскага грэнадзёра 1812 года, 
польскага легіянера 1920 года, рускага 
апалчэнскага крыжа, іўдзейскага жэтона, 
камсамольскага значка 30-гадоў 20-га 
стагоддзя. Рарытэтам з’яўляецца знак з надпісам “Лонка” і выявай снапа жыта; ён датуецца 19-м 
стагоддзем. У той час маёнткам Лонка валодаў рускі генерал-маёр, сенатар І.С. Фралоў. (працяг у 
наступным нумары) 



Вітаўт Ермалёнак набыў ад жыхара Міёраў 
літаграфію “Хрыстос – валадар сусвету”. 
надрукаваную ў Германіі 140 год таму выдавецтвам 
Тройлетц. Яе памеры 22 на 33 см. На абразу мы 
бачым выяву Бога Айца на троне з сімвалам улады – 
скіпетрам і Бога Сына Ісуса Хрыста, які трымае ў 
руках кій пастуха, згодна евангельскай прытчы 
сімвал добрага пастыра. Пад іх нагамі размешчаны 
зямны шар, які трымаюць у руках анёлы. Падобныя 
літаграфіі мелі вялікае распаўсюджванне ў каталіцкіх 
сем’ях у нашым краі. Ад жыхаркі Міёраў набыў 
кіраўнік музея вышыванку - наўлечку на падушку. 
Выканана яна мясцовай рукадзельніцай у 50-я гады 
20-га ст.  

Наведаўшы гістарычны музей, 
вучаніца 4-а класа Дудалева Ганна пачала 
сама праводзіць пошук, каб знайсці які-
небудзь экспанат для музея. На дапамогу 
прыйшла бабуля, якая перадала ёй некалькі 
разнастайных манет. Дзяўчынка з радасцю 
прынесла іх у музейныя сховы. Усе манеты – 
90-х гадоў 20-га стагоддзя і пачатку 21-га. У 
асноўным гэта манеты Латвіі і Расіі, а 
таксама некалькі манет СССР, усяго Ганна 
падаравала 15 манет. 

Вучаніца гэтага класа Іванька Паліна 
таксама перадала ў гістарычны музей 
некалькі манет Расійскай Федэрацыі, якія 
ўжо выйшлі з абарачэння, а таксама адзін 
пфеніг ГДР. Адшукала Паліна і беларускія 
папяровыя банкноты 5000 рублёў 1992 года, 
1000 рублёў 2000 года, іншыя беларускія 
грошы, якія выйшлі з ужытку. Акрамя таго, 
мы атрымалі ў фонды музея ад Паліны значкі 
выпускніка сельскагаспадарчага тэхнікума 
70-х гадоў 20-га стагоддзя і значок “Воін-
спартсмен” 3-й ступені. 



Наш пісьменнік пры сустрэчы заўсёды перадае падарункі для нашых музеяў. Пры чарговым 
спатканні ён падараваў некалькі манет. Найбольш цікавая з іх – 25 рублёў 2012 года Расійскай 
Федэрацыі, прысвечаная алімпіядзе ў Сочы. Атрымалі мы і самы дробны намінал манетнай сістэмы 
Балгарыі – адну стацінку 2000 года. Акрамя таго, наш зямляк перадаў у фонды гістарычнага музея 
25 капіёк Украіны чаканкі 2009 года і 1 літ Рэспублікі Ліетува 2002 года. 

Руплівец музея 

Намеснік старшыні Міёрскга 
райвыканкама па ідэалагічнай працы 
Драба Валерый Анатольевіч не 
аднойчы перадаваў у наша музейнае 
аб’яднанне экспанаты. Вось і ў 
чарговы раз ён перадаў у 
этнаграфічны музей свае знаходкі са 
старой хаты ў вёсцы Чурылава. 
Адметны экспанат – правіла для сахі. 
У нас ёсць сама прылада, але ў 
падараванай захавалася дрэўка, якое 
прымацоўвалася да сахі. Другі 
экспанат – малая бочачка для 
захоўвання мукі. Яна адметна тым, 
што не зроблена з невялікіх 
дошчачак, але па штукарску 
выдзеўбана з калоды дрэва. Яе 
памеры па вышыні 17 см, дыяметр 
донца 18 см, дыяметр верху 15,5 см. 

Падчас навуковай канферэнцыі ў Полацку з цікавым дакладам выступіў краязнаўца Міхась 
Баўтовіч, паабяцаўшы даслаць сваё паведамленне ў нашу газету. Слова сваё ён стрымаў. Друкуем 
тэкст, бо род Вайніслава Савіча-Заблоцкага знітаваны з нашай мясцовасцю.  

Паходжанне і зямельныя валоданні аўтара "Полацкае шляхты" 
Баўтовіч Міхась Мікалаевіч, краязнаўца, г.Полацк 

РАДАВОД 
Вайніслаў Савіч-Заблоцкі значную ўвагу надаваў паходжанню свайго роду, спрабаваў даследваць 
генеалагічныя сувязі. Верагоднай прычынай таго была ранняя страта бацькі, а трохі пазней і дзеда. 

Вакол яго не засталося асобы, якая магла б перадаць нейкія сямейныя паданні, показкі, што 
складаюць гісторыю кожнага роду і надаюць яму адметнасць. 



Пасталеўшы, Вайніслаў працягваў шукаць самастойна, пэўна выбудоўваў для сябе нейкія 
генеалагічныя канструкцыі. Але пры нястачы факталагічнага матарыялу збудаваная схема не магла 
адпавядаць рэчаіснасці. Ужо на эміграцыі, грунтуючыся на радках з бацькавага верша "Над 
калыскай Вайніся": "Чытай гісторыю тваіх Продкаў: у Завішы, прашчуры / Гонар, праўда 
ўшанаваныя, Сям'і тваёй дэвіз …" [16, s. 102], – сын ставіць назву герба "Суліма" (радавы герб 
удзельніка Грунвальскай бітвы Завішы Чорнага) на пачатку свайго прозвішча, нібы заяўляючы 
гэтым, што ён з роду Завішаў. Апрача таго на аркушах паперы для ліставання Вайніслаў адмыслова 
цісне той самы радавы герб. Але ж хаця б нейкія мінімальныя звесткі пра повязь Савічаў-Заблоцкіх 
з Завішамі адсутнічаюць і, наадварот, даследнікі мяркуюць, што найхутчэй род Савічаў сербскага 
паходжання. Не зашкодзіць тады тут адзначыць, што акрамя непасрэднае прыналежнасці да роду 
існавалі і іншыя шляхі набыцця шляхецтва і гербу, прыкладам, праз набілітацыю або адопцыю. 
Гэтак 2 кастрычніка 1413 г. у часе падпісання Гарадзельскае уніі нейкі ліцвінскі баярын Радзівіл 
атрымаў ад далёкага сваяка Завішы Станіслава Гамрата герб Суліма. Пазней 3 траўня 1526 г. у 
Гданьску пасля пацыфікацыі гданьскага паспольства Фёдар Данілавіч з Віцебска з роднымі братамі 
Саўлам, Эмануілам і Юрыем Зыляевічамі атрымлівае ад караля шляхецтва з наданнем ім гербу 
Суліма. Адаптавалі іх шляхцічы Ян Гамрат з Асека і кашталян інаўлодзкі Пётра Служэўскі, абодва 
таго самага гербу [9, s. 180]. Найхутчэй падобным чынам набыў герб і пратапласт роду Савічаў. Да 
генеалагічных фантазіяў Заблоцкага належыць і ягоная заява пра блізкае сваяцтва з расейскім 
адміралам Восіпам Сулімам [6, s. 124], які належаў да палтаўскае шляхты і паходзіў з роду 
запароскага гетмана Івана Сулімы. Прыблізна ў тым самым часе (1876 год) Вайніслаў пачынае 
карыстацца тытулам граф [5, s. 600]. З гэтае прычыны варта ўважлівей прыгледзецца да радаводу 
гэтага без сумневу найбольш высакароднага з беларускіх літаратараў ХІХ ст. Пачнем жа з матчынае 
галіны.  

Маці літаратара Станіслава Мірская была дачкой віленскага межавога суддзі Яна 
Эвангеліста Мірскага, уладальніка Казакова і Шаркеляў. У 1821 годзе рашэннем Сэнату 
Каралеўства Польскага прадстаўнік іншае галіны роду Ян Тамаш Тэафіл Мірскі "без прадстаўлення 
доказаў"ат рдазвол карыст ацца княскім т ыт улам і прыдомкам Свят аполк. І гэт а не зваж аючы на 
тое, што першая згадка пра княскае паходжанне Мірскіх з’явілася толькі ў 1707 годзе ў 
панегірычнай генеалогіі князёў Агінскіх "Genealogia domu Ogińskich, na blasze sztychowana", якую 
выдала друкарня Віленскай акадэміі. Даследнікі ўважаюць Мірскіх за псэўдакнязёў [15, s. 664], 
аднак некаторыя літаратары трымаюцца іншае думкі: "На Літве ёсць некалькі дзясяткаў дамоў, што 
княскага тытулу насіць ня хочуць, але маюць на гэта права. Ня толькі Агінскія, але і Пузыны, 
Міцкевічы, Свірскія, Ваньковічы, Мірскія носяць на гербах мітру і ёсць сапраўднымі князьмі, чаго  



ніколі прызнаваць не хацелі праз закаханасць у шляхецкую роўнасць і па-другое, што тое 
князёўства сапраўднаму шляхцічу дадавала?" [10, s. 11–12]. Найхутчэй жа пратапласт Мірскіх 
Андрэй паходзіў з старажытнага полацкага баярскага роду Сяньковічаў – таго, што і вядомыя з 
полацкае рэвізіі 1552 году баяры Яцка Быстрэйскі і Іван Стрэжоўскі. Былі яны павязаныя па кудзелі 
з князьмі Ямантовічамі-Падбярэскімі, але самі князьмі не былі. Хай сабе будуць князьмі, калі на тое 
была згода Сэнату. Аднак як гэта можа тычыцца Заблоцкіх? Баярын, шляхціч, князь – усе гэтыя 
тытулы шчыльна павязаныя з вайсковай справай і таму традыцыйна перадаваліся па мужчынскай 
лініі. Пабранне шлюбам з жанчынай княскага паходжання не магло быць падставай, каб княскі 
тытул перанесці на род мужа. Мусім тады прызнаць, што Вайніслаў Савіч-Заблоцкі бяспраўна 
скарыстоўваў гэты тытул, як у адносінах да сваёй асобы, гэтак і да бацькі [16, s. 100]. А ўсё ж 
княская кроў у жылах аўтара "Полацкае шляхты" струменіла, бо род ягонае прабабулі Канстанцыі 
Гінвіл-Кульвец выводзіўся ад літоўскага князя Даўспрунка, брата Міндоўга. 

У адрозненне ад Мірскіх Савічы з'явіліся ў Браслаўскім павеце ў XVII ст. Яшчэ ў XVI ст. 
некалькі Савічоў з каралеўскага дазволу трымалі Забалоцкае староства, што непадалёк Воршы. 
Магчыма адсюль іхныя нашчадкі займелі прыдомак Заблоцкія. Аднак не выключана, што назва 
можа паходзіць і ад маёнтка Заблоцішкі (літ.: Zablatiškė, сёння ў Ігналінскім р-не Уцянскага павета 
Літвы), якім прадстаўнікі роду валодалі да 1829 году [14, s. 10]. Дык вось, у першай палове XVII ст. 
Іван Савіч, пакінуўшы свайму малодшаму брату Гаўрыле маёмасць у Смаленскім ваяводстве, 
нададзеную каралём іхняму бацьку Сямёну, выехаў да Браслаўскага павету, дзе набыў маёнткі 
Арцёмавічы і Стаўрова. Пры канцы XVIII ст. Заблоцкія трымалі маёнткі, якія месціліся на 
тэрыторыі, што абыймала парафіі Езяроскую (літ.: Zarasai), Даўгеліскую (літ.: Daugėliškis), 
Салоцкую (літ.: Salakas) і Свянцянскую (літ.: Švenčionys) Браслаўскага дэканату. Сёння ўсе 
пазначаныя мясціны знаходзяцца ў складзе Літоўскае рэспублікі [7, s. 52, 110, 111, 113, 257, 263, 
289].  

Калі ж параўноўваць продкаў Вайніслава, дык найбольш знакамітым быў род ягонай бабулі 
Зоф'і Ганны Рудаміна-Дусяцкай, якая па бацькоўскай лініі мела выдатных палітычных дзеячоў 
Вялікага княства Літоўскага: Яна, наваградскага кашталяна (1636–1646); Пятра, кашталяна 
дорпацкага (1639–1643) і смаленскага (1643–1649); Крыштапа, кашталяна полацкага (1645–1654) і 
ваяводу менскага (1654–1655). Прадстаўнікі з матчынага боку (Шчыты-Неміровічы) былі дакладна 
ня менш, калі нават ня больш, заслужанымі: Ян, намеснік полацкі часоў князя Вітаўта (1412–1413); 
Андрэй, гетман польны літоўскі (1536–1541) і ваявода кіеўскі (1514–1541); Ян, намеснік віцебскі 
(1520–1528); Крыштап, кашталян смаленскі (1713–1720); Язэп, кашталян мсціслаўскі (1740–1745); 
Ян, кашталян інфлянцкі (1754–1760); Язэп, кашталян берасцейскі (1783–1790), і нарэшце Зоф'ін 
дзед Юстыніян, пісар скарбовы літоўскі (1777–1788). (Заканчэнне ў наступным нумары). 

 



 Дзякуючы сеціву Інтэрнэта 
краязнаўца Ігар Кандратовіч адшукаў 
новыя здымкі горада Дзісны падчас 
пачатку нямецкай акупацыі ў ліпені 
1941 года.  

“Вітаю Вас, шаноўны Вітольд 
Антонавіч! Дасылаю Вам некаторыя 
новыя фотаздымкі па Дзісне, якія 
знайшоў у Сеціве. Да іх далучаю і 
ўжо раней вядомы, але ў лепшай, чым 
раней, якасці. Захоўваюцца яны на 
тэрыторыі Германіі і Бельгіі, 
імаверна, засталіся ў нашчадкаў 
нямецкіх салдат, якія ваявалі на 
Ўсходнім фронце супраць СССР. 
Фотаздымак, які адносіцца да ўжо 
вядомых нам, – гэта фота магіл 
нямецкіх салдат, якія загінулі ў 
выніку авіяналёта савецкай авіяцыі і 
былі пахаваныя пад Дзісной у 1941 г. 
З цікавых новых – гэта, перш-наперш, 
выявы моста для пяхоты, 
пабудаванага ў Дзісне 96-й пяхотнай 
дывізіяй (96. Infanterie Division) 
вермахта ў 1941 г. (два фоты).  

Таксама гэта і выява 
аэрафотаздымкі: з серыі 
мэтавых картак 
аэрафотаздымкі 
“расійскіх” (“савецкіх”) 
гарадоў з кропкі “D” (Pogoria
-Wrzewska-Dzisna), 1945.” 



Дарагія сябры!  

Часопіс “КУЛЬТУРА. НАЦЫЯ” заснаваны як незалежнае перыядычнае выданне, прызна-
чанае для абмеркавання праблем беларускай культуры нацыянальнага будаўніцтва. Часопіс заснава-
ны ў 2012 годзе і напачатку меў назву “САКАВІК” (пад гэтай назвай выйшлі першыя шэсць нума-
роў). З 2018 года выходзіць два разы на год, да гэтага часу выходзіў раз на квартал. З кастрычніка 
2020 года часопіс набыў статус Беларускага інстытута навукі і мастацтва ў Канадзе (БІНІМ, 
Канада). 

Часопіс “КУЛЬТУРА. НАЦЫЯ” публікуецца на вэб-старонцы www.sakavik.net Часопіс 
змяшчае арыгінальныя аналітычныя артыкулы, эсэ, а таксама абгрунтаваныя дыскусіі і 
каментары па гісторыі, мове, літаратуры, сацыялогіі, традыцыях і іншых пытаннях, якія маюць 
дачыненне да развіцця беларускай нацыі і нацыянальнага будаўніцтва. Беларуская Мова – асноўная 
мова часопіса, але магчымы публікацыі і на іншых мовах. Запрашаем да супрацоўніцтва ўсіх 
зацікаўленых. Свае матэрыялы дасылайце на chasopis.sakavik@hotmail.com. 

Рэдакцыя часопіса: 
Заснавальнік і рэдактар Пётра Мурзёнак 
Сябры рэдакцыі: Наталія Баркар, Юрась Грыбоўскі, Вольга Іпатава, Аляксандр Каралькевіч, 

Сяргей Панізьнік, Ігар Пракаповіч, Юрась Рапецкі, Галіна Туміловіч. 
Ад рэдакцыі “Міёрскай даўніны”. Часопіс будзе цікавым і для чытачоў Міёршчыны, бо ў ім 

друкуюцца матэрыялы па гісторыі нашага краю. Так у 28 нумары змешчаны вершы Сяргея 
Панізьніка пра заўчасна памерлага краязнаўцу Уладзіміра Пучынскага, а таксама яго этнаграфічная 
праца “Зельнік майго Прыдзвіння”. 

PRO MEMORIA 

11 лістапада 2021 года пасля цяжкай хваробы перастала біцца сэрца нашага земляка – 
выдатнага будаўніка, пісьменніка і паэта Мікалая Мікалаевіча ДАРГЕЛЯ. Нарадзіўся ён 14 
студзеня 1941 года ў вёсцы Дварышча Новапагосцкага сельсавета Міёрскага раёна Вілейскай 
вобласці ў сялянскай сям’і. У тры гады хлопчык стаў галоўным памочнікам маці, бо бацька быў на 
вайне. З дзяцінства зведаў цяжар сялянскай працы, якая гартавала яго характар. Пачатковую школу 
Мікола скончыў у роднай вёсцы ў 1952 годзе, затым была сямігодка ў Волкаўшчыне. Чатыры 
кіламетры да яе летам адольвалі на роварах, а зімой – напрасткі на лыжах. Як здараліся завеі ці 
адлігі, ішлі праз гурбы пешшу. Нават у дрэннае надвор'е заняткі не прапускаў. Хлопец добра 
вучыўся і меў намер атрымаць сярэднюю адукацыю, але абставіны склаліся так, што Мікалай 
паступае ў Віцебскі будаўнічы тэхнікум, пасля трох год вучобы іх групу перавялі ў Мінскі 
архітэктурна-будаўнічы тэхнікум, які ён і скончыў у 1959 годзе. На працу малады спецыяліст быў 
накіраваны ў Маладзечанскі будаўнічы трэст № 14 абласнога падпарадкавання, але хутка быў 
прызваны на ваенную службу. Трапіў у інжынерныя войскі ў Краснаярскі край. Як прафесіяналу 
Мікалаю Даргелю даводзілася кіраваць будаўнічымі працэсамі, вучыць салдат справе, такім чынам і 
сам ён набіраўся жыццёвага вопыту ў такіх няпростых умовах. З 1964 па 1982 год жыў і працаваў у 
горадзе Ліда на Гродзеншчыне. У трэсце № 19 прайшоў шлях майстра, прараба, галоўнага 
тэхнолага трэста, начальніка будаўнічага ўпраўлення. Прымаў удзел ва ўзвядзенні самага буйнога ў 
СССР Лідскага лакафарбавага завода, розных прамысловых і грамадскіх аб’ектаў. Наш зямляк 
узначальваў прафкам трэста, быў абраны членам Гродзенскага абласнога і Беларускага 
рэспубліканскага прафсаюза работнікаў будаўнічай галіны. Калі скончыў Беларускі політэхнічны 
інстытут у 1974-м, працаваў інжынерам аддзела капітальнага будаўніцтва, а затым намеснікам 
дырэктара па капітальным будаўніцтве завода «Оптык», які падпарадкаваўся саюзнаму міністэр-
ству. З 1982 года працуе ў Маладзечне, у сістэме «Маладзечнасельбуда», былым трэсце № 14, які 
аб’ядноўваў 15 будаўнічых арганізацый і вёў работы ў шасці раёнах. Пасля Чарнобыльскай аварыі 
ўзводзіў пасёлкі і прамысловыя аб’екты ў Гомельскай і Магілёўскай абласцях для перасяленцаў з 
Чарнобыльскай зоны. На яго рахунку нямала піянерскіх лагераў і санаторыяў у Нарачанскай, Ра-
дашковіцкай, Ракаўскай і Мінскай зонах. М. Даргель працаваў на будоўлі ў якасці галоўнага 
інжынера, начальніка СПМК, а з 1986-га – галоўнага інжынера трэста. Выйшаўшы на пенсію, 
працягваў кіраваць Маладзечанскай СПМК, толькі цяжкая хвароба спыніла працоўную дзейнасць 
Мікалая Мікалаевіча. Але пераадолеўшы хваробу, па закліку душы і сэрца на грамадскіх пачатках 
узначаліў будаўніцтва Свята-Успенскага сабора ў Маладзечне. Будаўніцтва храма таксама вялося 
ініцыятыўна, сіламі вернікаў. Зноў арганізоўваў справы, вучыў людзей, тут спатрэбіўся ўвесь  
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будаўнічы і жыццёвы вопыт Мікалая Даргеля. 
Будаўніцтва храма таксама вялося ініцыятыўна, сіламі 
вернікаў. Цяпер прыемна прайсці міма гэтага апошняга 
аб’екта нашага земляка – храм ззяе веліччу і хараством.  

Хоць праца Мікалая Мікалевіча была далёкая ад 
лірыкі, ён дапамагаў людзям рабіць жыццё лепшым. У 
маладосці ніколі не думаў, што стане пісаць вершы і прозу. 
Натхненне з'явілася, калі ў другой палове 80-х гг. 20-га ст. 
надоўга трапіў у шпіталь. Першы зборнік – «Тебе поклон, 
мой дом родимый» – пабачыў свет у 2001 годзе. Наступны – 
«Грустинка в тишине» – надрукаваны ў 2004-м, «О, Русь ты 
Белая моя!» з’явіўся праз два гады, «Душы стамлёнае пары-
вы» пазначаны 2010-м, «Но мы пока ещё «гусары» – 2016-м. 
Да свайго 80-гадовага юбілею ў 2021 годзе выдаў яшчэ адзін 
зборнік вершаў – «Прысядзь, сябрук, мо пагутарым». У сваіх 
творах наш зямляк разважаў аб сутнасці жыцця, сумленнасці 
і прыстойнасці ў адносінах паміж людзьмі, аб светлым 
пачуцці кахання да жанчыны. Шмат вершаў прысвечана 
замілаванню роднай прыродай і любові да сваёй малой 
радзімы. Смерць абарвала далейшую плынь творчасці 
нашага земляка, але і тое, што ён зрабіў як будаўнік і паэт, 
застанецца назаўжды. Выказваем шчырыя спачуванні 
родным і ўсім, хто ведаў нашага творцу земляка, сумуем разам. 

14 лістапада 2021 года абарвалася нітка жыцця Панкрата Мікалая Глебавіча, калекцыянера і 
стваральніка ўнікальнага прыватнага музея. Нарадзіўся Мікалай Глебавіч у 1953 годзе ў 
вёсцы Басянкі. У тыя часы там быў калгас імя А.С. 
Пушкіна, ля сельскага клуба знаходзіўся бюст 
вялікага рускага паэта. Таму з дзяцінства ў нашага 
земляка цікавасць да пушкініяны. Дзяцінства 
Мікалая Глебавіча было цесна звязана з Дзісною, 
дзе маці працавала бібліятэкарам, таму на ўсё 
жыццё ён застаўся патрыётам гэтага горада. 
Галоўным вынікам яго жыцця стала стварэнне 
ўнікальнага музейнага комплекса “Сэнс жыцця”. На 
працягу некалькіх дзесяцігоддзяў і да апошніх дзён 
свайго жыцця ён збіраў экспанаты па ўсім былым 
Савецкім Саюзе, агульная колькасць сабраных ім 
знаходак склала звыш 120 тысяч адзінак захоўвання. 
Пры гэтым не толькі траціў свае асабістыя сродкі, 
набываючы экспанаты ў калекцыянераў, але шмат іх 
захаваў для гісторыі, знаходзячы іх выкінутымі на сметнік. Асаблівую ўвагу ў пошуках надаваў 
знаходкам матэрыялаў пра А.С.Пушкіна, У.І.Леніна, Ф.Э. Дзяржынскага, І.В.Сталіна. Пры гэтым ён 
не ідэалізаваў мінулае, але патрабаваў да яго ўвагі, бо без мінулага не было б сучаснага і будучыні. 
Як патрыёт Дзісны ён сабраў шмат артэфактаў і рарытэтаў аб гэтым горадзе, дзяліўся сабранымі 
матэрыяламі з музеем горада Дзісны. У сваім доме ён размясціў экспазіцыі некалькіх музеяў: 
“А.С.Пушкін. Погляд з мінулага”, “Дабро Айчыны”. Асобныя раздзелы прысвечаны гісторыі 
гарадоў Полацка і Наваполацка, пры гэтым многія знаходкі сапраўды з’яўляюцца ўнікальнымі. А 
многіх артэфактаў, звязаных з жыццём і дзейнасцю А.С.Пушкіна, няма нават у знакамітых 
пушкінскіх музеях Расійскай Федэрацыі. Асобны раздзел музея быў прысвечаны гісторыі 37-й 
Рэчыцкай гвардзейскай стралковай дывізіі, службу ў якой праходзіў Мікалай Панкрат. Пасля яе 
расфарміравання ўнікальныя матэрыялы  гэтай дывізіі маглі знікнуць без следу. Сэнсам жыцця 
Мікалая Глебавіча былі дэвізы: “Кожны абавязаны зберагаць і захоўваць тое, што пакінута нам у 
спадчыну”, “Хто не ведае гісторыі, будзе паўтараць памылкі мінулага”. Над уваходам у музей 
кожны наведнік бачыў плакат з надпісам: “Грамадства без мінулага, як чалавек без ценю” . Музеі за 
часы іх існавання наведалі звыш 15 тыс чалавек з 76 краін свету. Шмат праблем прыйшлося 
вырашаць нашаму земляку, адна з галоўных была патрэбнасць у пашырэнні экспазіцыі, бо 220 
квадратных метраў не маглі змясціць такую колькасць экспанатаў, а на новы, больш вялікі будынак 
не хапала сродкаў. Мікалай Глебавіч быў адзіным замежным грамадзянінам, які ўзнагароджаны  



Ганаровым знакам імя Савы Марозава. У апошнія гады, як бы прадчуваючы свой адыход у іншы 
свет, Мікалай Панкрат шукаў магчымасці, каб перадаць музей і захаваць яго для нашчадкаў.  
Знаходзіліся ў Расіі дзялкі, якія прапаноўвалі купіць  экспанаты за адзін мільён даляраў, але ён быў 
патрыётам краіны і жадаў, каб справа яго жыцця служыла сваёй краіне – Беларусі. Таму лепшым 
помнікам калекцыянеру, музейшчыку і мецэнату было б захаванне яго музейнага комплексу, каб і 
надалей ён служыў людзям. Выказваем шчырае спачуванне родным і блізкім нашага земляка, усім, 
хто ведаў гэтага апантанага збіральніка. Светлая памяць пра Мікалая Глебавіча Панкрата 
застанецца ў сэрцах людзей, якія ведалі яго пры жыцці. 

20 лістапада 2021 года адышоў назаўжды ад нас выдатны краязнаўца нашай мясцо-
васці Уладзіслаў Канстанцінавіч Ляскоўскі. Нарадзіўся будучы краязнаўца 23 жніўня 1933г. (па 

пашпарце 8 ліпеня 1934), в. Запруддзе Навапагосцкай гміны 
Віленскага ваяводства, цяпер Шаркаўшчынскі раён Віцебскай вобл.), 
педагог, краязнаўца. Скончыў Віцебскі педінстытут (1961). Працаваў 
настаўнікам матэматыкі ў школах Відзаўскага і Шаркаўшчынскага 
раёнаў (1954–1965), служыў у войску (1956–1958), дырэктарам школы 
(1965–1966), інспектарам Шаркаўшчынскага РАНА (1967–1994). 
Займацца краязнаўствам пачаў у 1950-я гг. Даследаваў гісторыю і 
культуру Шаркаўшчынскага раёна і былога Дзісненскага павета. Браў 
удзел у стварэнні музея ў Шаркаўшчынскай СШ № 1. Аўтар 
артыкулаў у кнігах “Памяць” Міёрскага і Шаркаўшчынскага раёнаў. 
Суаўтар кнігі “Германавічы”. Падрыхтаваў і выдаў кнігу 
“Шаркаўшчына і наваколле (гістарычная хроніка)” (2009), якая 
складаецца з матэрыялаў, сабраных аўтарам, і перакладаў артыкулаў з 
польскай мовы. Самым грунтоўным выданнем стала праца 

даследчыка “Гістарычная хроніка Шаркоўшчыны і наваколля” (2018), выдадзена на ўласныя сродкі. 
Аснова працы – дакументы НАРБ, НАРБ (Гродна), Дзяржаўнага архіва Мінскай вобласці 
(Маладзечна), Дзяржаўнага архіва Віцебскай вобласці, Глыбоцкага занальнага архіва і іншых. Кніга 
грунтоўная. У ёй У.К. Ляскаўскі прыводзіць 382 прозвішчы ўдзельнікаў паўстання 1830–31 гг. з 
Шаркаўшчынскага рэгіёну. Да прыкладу, навукоўцы ведаюць і згадваюць толькі імёны некалькі 
больш за 130. Цікавай крыніцай па гісторыі Дзісненскага краю з’яўляюцца ўспаміны, у якіх 
краязнаўца апісаў падзеі ў краі праз прызму ўласнага жыцця, якое прайшло ў Польшчы, пад 
нямецкай акупацыяй, у савецкія часы, у незалежнай Беларусі. Пад сваім прозвішчам і псеўданімам 
Канстанцінаў надрукаваў шэраг артыкулаў у навуковым друку, больш 150 артыкулаў у 
рэспубліканскім і мясцовым перыядычным друку, у газетах “Настаўніцкая газета”, “Наша слова”, 
“Пагоня”, “Кліч Радзімы”, рэгіянальным бюлетэні “Бацькаўшчына”, ілюстраваным бюлетэні “Нашы 
карані”, зборніках канферэнцый. Засталіся ненадрукаваныя працы “Лужэцкая школа ксяндзоў-
піяраў” (256 ст.), “Змова Канарскага” (42 с.). Уладзіслаў Канстанцінавіч браў удзел у краязнаўчых 
канферэнцыях, якія ладзіліся ў 1990 – пач. 2000 гг.: у г. Віцебску, “Браслаўскія чытанні”, 
“Дзісненскія чытанні”, “Германавіцкія чытанні”. Супрацоўнічаў з Германавіцкім культурна-
асветніцкім цэнтры імя Я. Драздовіча, Віцебскім аддзелам фонду імя Л. Сапегі, ТБМ імя 
Ф.Скарыны. Узнагароджаны знакам Педагагічнага таварыства БССР “За актыўную працу” (1976), 
Выдатнік народнай асветы (1983), знакам ЦК ВЛКСМ “За освоение целины” (1957). Асноўныя 
яго  кнігі: (разам з Адамковічам А., Райчонак А.) Германавічы. – Паставы: “Сумежжа”, 2006. – 95 с.; 
Шаркаўшчына і наваколле (гістарычная хроніка) /уклад. У. Ляскоўскі. – Паставы: “Сумежжа”, 2009. 
– 95 с.; Гістарычная хроніка Шаркоўшчыны і наваколля. – Шаркоўшчына:, 2018. Памяць аб 
выдатным краязнаўцу будзе жыць  у яго спадчыне і сэрцах усіх, хто яго ведаў.  

Мікалай Півавар, выкладчык Лужаснянскага кадэцкага вучылішча, кандыдат гістарычных 
навук, дацэнт, краязнаўца 
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