
1 

 

    Афіцыйную частку падрыхтавала і праводзіла намеснік дырэктара па выхаваўчай 

працы Вольга Федуковіч. Яна прэзентавала гасцей і выказала словы ўдзячнасці за дапамогу ў 

рэалізацыі ініцыятывы. Выступоўца падкрэсліла, што 

рэалізаваны праект не мае аналагаў у школах краіны. 

Эмацыянальны настрой свята стварыла песня пра 

Беларусь, выкананая Аляксандрай Мацвеевай, 

Арынай Кліменцьевай, Міланай Шымко. 

Вядучыя ўрачыстасці Кірыл Дзехцяронак, 

Вікторыя Конах і Максім Рачыцкі распавялі 

пра важнасць яднання мінулага і сучаснага, што 

яскрава праявілася ў стварэнні моладзевай культурна-

гістарычнай пляцоўкі. Праект здзейснены зараз, але 

гэта толькі працяг той вялікай дзейнасці якая 

праводзілася ў школе на працягу дзесяцігоддзяў, –  

адзначыла ў вітальным слове дырэктар школы Святлана Пальчэх. Старшыня райвыканкама 

Ігар Кузняцоў адзначыў важнасць падзеі як для раёна, так і краіны. Праблемы і складанасці, якія 

ўзнікалі пры стварэнні ІТ-лабараторыі, пераадольвалі разам адказна і аператыўна. Спадчыну 

Міёршчыны стваралі разам, і можна спадзявацца, што гэта ініцыятыва не апошняя. Праект будзе 

садзейнічаць патрыятычнаму выхаванню моладзі. Значнасць праекта для ўсёй Беларусі адзначыў і 
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менеджар праекта Алег Сівагракаў. Важным быў удзел 

у агульнай працы жыхароў Міёршчыны. Вялікую ролю ў 

прапагандзе гістарычнай спадчыны Міёрскага краю 

адыгрывае і газета “Міёрская даўніна”, дзякуючы яе 

ўдзелу добрая справа будзе мець яшчэ працяг. Алег 

Сівагракаў уручыў дзеячам мясцовай ініцыятывы 

“Маладзёвая інтэрактыўная культурна- гістарычная 

пляцоўка “Спадчына Міёрскага краю” дыплом за 

крэатыўнае спалучэнне гістарычнай спадчыны і 

інавацыйных падыходаў у музейнай справе, арганізацыю 

творчай маладзёвай ініцыятывы, выданне газеты 

“Міёрская даўніна”, папулярызацыю прынцыпаў 

устойлівага развіцця. Кіраўнік выканання ініцыятывы 

Вітольд Ермалёнак у сваім выступленні выказаў 

падзяку ўсім, хто спрычыніўся да напісання праекта 

стварэння ІТ-лабараторыі, перш за ўсё супрацоўнікам 

ініцыятывы: Дзіяне Вароне, Марыі Трашчанка, 

Максіму Філіповічу і Анастасіі Варонька. 

Выступовец выказаў упэўненасць, што перанясенне 

дзейнасці музея і ў віртуальную прастору будзе 

садзейнічаць развіццю мясцовага краязнаўства і 

грамадзянскай супольнасці. На ўрачыстасці былі 

падведзены вынікі конкурса на лепшы слоган, прысвечаны ініцыятыве “Спадчына роднага краю”. 

Дыплом і прыз пераможцы Вікторыі Конах уручыла першы сакратар райкама БРСМ Вікторыя 

Фурс, якая прадстаўляла арганізацыю-заяўляльніка ініцыятывы.  

 Сімвалічную стужку 

адкрыцця ІТ-лабараторыі 

перарэзалі Ігар Кузняцоў, 

Алег Сівагракаў і 

Вітольд Ермалёнак. 

Кансультант ініцыятывы па 

гісторыі Максім Філіповіч 

правёў віртуальную экскурсію

- прэзентацыю для 

ўдзельнікаў урачыстасці ў ІТ–

лабараторыі. Максім Юр'евіч 

распавёў пра магчымасці 

новага сайта музейнага 

аб'яднання ў краязнаўчай і 

даследчай працы, 

перспектывы развіцця музеяў 

у віртуальнай прасторы. 

Адбылася кароткая азнаямляльная экскурсія па абноўленым гістарычным музеі, якую правёў 

кіраўнік музея Вітольд Ермалёнак. Працяг свята адбыўся за бяседным сталом, дзе выступілі з 

вітальнымі словамі галоўны рэдактар “Краязнаўчай газеты” Ўладзімір Пучынскі, кандыдат 

гістарычных навук, краязнаўца Мікола Півавар, старшыня клуба “Белыя вароны” Пятро 

Квяцінскі, старшы навуковы супрацоўнік Верхнядзвінскага раённага музея Антон Бубала, 

дырэктар Міёрскай раённай бібліятэкі Таццяна Цыцыліна і шмат іншых гасцей. У выступах 

адзінадушна было падкрэслена, што выкананая праца будзе мець вялікае значэнне для вывучэння 

гісторыі Міёршчыны, павялічыць цікавасць да нашага краю аматараў даўніны не толькі з Беларусі, 

але і з іншых краін. 
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Вершаванае вітанне з нагоды ўрачыстасці зачытаў краязнаўца і паэт Антон Бу-

бала: 

 Ігар Кандратовіч навуковы супрацоўнік Заслаўскага музея запа-

ведніка, які шмат зрабіў для рэалізацыі нашай ініцыятывы, не змог прысутнічаць на адкры-

цці ІТ–лабараторыі, але адгукнуўся на гэту падзею сваімі вершаванымі радкамі: 

   Шаноўны Вітольд Антонавіч! Як будзе ахвота і нагода – зачытайце мой верш: пісаў яго для тых, 

хто зрушаў гэтую справу здужна (Вам, Максіму, Дзіяне Альбертаўне, Анастасіі Ва-

ронька і іншым, хто спрычыніўся). 

На поўныя засекі 

ў гісторыі адсекі 
Праца – напруга і стома, 
але і здабытак, 

з працы стараннай 
і добры бывае набытак, 

хто шчыра робіць, 
той ведае, дзеля чаго, 
і не шкадуе на гэта часу свайго. 

Усім шчырым сейбітам, 
усім, хто ад сэрца жаў, 
ніўкі прайшоў, у засекі зярняты сабраў, 

нізкі ў дол ад мяне і сяброўскі паклон, 
хай Вашу працу памножыць 

Бог у будучы плён! 
   Шчыра дзякуем Кандратовічу Ігару за віншаванні і каштоўныя падарункі для іТ-

лабараторыі. 

 

 На прапанову кіраўніка ініцыятывы “Веласіпедныя Міёры” Андрэя Літвінава кіраўнік 

выканання ініцыятывы “Спадчына роднага краю” вырашыў разам з сябрамі гуртка 

“Арганаўты мінулага” распрацаваць і здзейсніць новы аднадзённы маршрут па родным краі. 

Былі абраны галоўныя кропкі будучага маршрута: вёска Чэрасы, слаўная сваёй гісторыяй і 

помнікамі, і заказнік Ельня, знакаміты прыродны аб'ект Міёршчыны. Пасля распрацоўкі маршрута 

пахода была сабрана група турыстаў, якая павінна была здзейсніць веласіпедную вандроўку згодна 

з распрацаваным планам. У яе склад увайшлі: кіраўнік ініцыятывы “Спадчына роднага 

краю”, краязнаўца Вітаўт Ермалёнак, яго намеснік, настаўнік гісторыі Максім 

Філіповіч, сябры гуртка “арганаўты мінулага” Мацвеева Аляксандра, 

Кліменцева Арына, Цыцына Юлія, Панізнік Аляксандра, Баранава Маргарыта, 

Конах Вікторыя, Малец Сяргей, Тамашэвіч Павел, Танкавід Раман.  

На вольным пляцы, дзе нябёсы 

Ткуць жаўрукамі мёрцаў лёсы, 
Дзе спеюць разам з дзецьмі дзеі, 

У школе ёсць аж тры музеі! 
Жывуць там дні, гады, эпохі 
І сённяшніх падзеяў крокі, 

Слядоў і сведчанняў узоры – 
Партрэт і летапіс твой, Мёры! 
 

А летапісцам – краязнаўца, 

Найлепшых родных гоняў знаўца 
І творца ўразлівых старонак – 

Наш сябар Вітаўт Ермалёнак! 
Хай шлях ягоны плённым будзе, 
Для славы Мёраў хай здабудзе 

Яшчэ нямала рарытэтаў 
І сам жыве да сотні летаў! 
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 5 жніўня, нягледзячы на працяглы дождж, раваровая вандроўка была паспяхова здзейснена. 

Агульная працягласць маршрута – 45 кіламетраў. Першым прыпынкам стала  брацкая магіла воінаў 

ля вёскі Масеўцы, дзе ўдзельнікі 

паходу ўшанавалі памяць 

воінаў, загінулых пры 

вызваленні Міёраў. Далей шлях 

пралягаў праз вёску Пціцкія, 

малую радзіму прафесара-

мастака Вячаслава Шамшура. У 

пачатку вёскі Чэрасы ізноў 

спыніліся ля помніка ў гонар 

землякоў, якія загінулі на 

франтах апошняй вайны. Вёска 

Чэрасы ўзгадваецца ўпершыню 

ў 1505 годзе. Мы спыніліся каля 

царквы ў гонар Святога Мікалая 

Цудатворца, пабудаванай у 1886 

– 1887 гадах у псеўдарускім 

стылі. Кіраўнік паходу распавёў 

турыстам пра гісторыю вёскі Чэрасы, якая звязана са славутым родам Радзівілаў, пра знакамітых 

людзей гэтага краю – дзеяча нацыянальна-вызваленчага руху настаўніка Флора Манцэвіча, героя-

лётчыка Віталя Гардзілоўскага. Цікава было слухаць удзельнікам паходу пра барацьбу чэраскіх 

падпольшчыкаў на чале з Ганнай Манцэвіч у гады Вялікай Айчыннай вайны. Наступным 

прыпынкам стала вёска Сушкі, радзіма паэтаў Паўла і Пятра Сушко. Мы наведалі і вясковыя 

могілкі, дзе на сціплым помніку Паўла Сушко надпіс радка яго верша “Не рабіў я людзям злога… ”. 

Далей наш шлях ляжаў без прыпынкаў да экалагічнай сцежкі на балоце Ельня. Удзельнікі паходу 

дзякуючы нядаўна пракладзенай з дошак сцежцы нават у красоўках маглі дабрацца да возера, па 

дарозе знаёмячыся з цікавінамі прыроды Ельні. Кіраўнік паходу Вітаўт Ермалёнак распавёў пра 

дзейнасць партызан брыгады “Кастрычнік” і 4-й Беларускай брыгады, якія размяшчаліся ў глыбіні 

балота. Пасля азнаямлення з заказнікам шлях “арганаўтаў” пралёг праз вёску Канахі, Пестуны, 

Беларускую, або Мацюкі, да аграсядзібы “Жураўліная Ельня”. Па дарозе прыпыніліся ля царквы ў 

Пестунах. Сучасны храм пабудаваны ў імя архістраціга Міхаіла ў 2006 годзе, але першая святыня 

была ўзведзена ў вёсцы яшчэ ў 17-м стагоддзі. Ад старадаўняга храма захаваўся толькі падмурак. 

Нарэшце мы трапілі на аграсядзібу “Жураўліная Ельня”, дзе вандроўнікаў гасцінна сустрэў 

гаспадар Андрэй Літвінаў. Ён пачаставаў вандроўнікаў смачным абедам з рускай печы. У сваю 

чаргу сябры ініцыятывы зрабілі 

прэзентацыю сваіх веласіпедных 

паходаў па Міёрскім краі, у тым 

ліку распавялі пра свой новы 

маршрут “Чэраска-Ельнянскі 

пярсцёнак”. Далей вандроўнікі 

рушылі ў напрамку вёскі 

Стэфанова, дзе пазнаёміліся з 

помнікам народнага дойлідства – 

драўлянай капліцай у імя 

Архангела Міхаіла, пабудаванай 

на месце старой капліцы 17-га 

стагоддзя. У мінулым яна 

служыла месцам пахавання 

ўладальнікаў маёнтка Стэфанова 

Шумскіх. У вёсцы Дворнае Сяло 

вандроўнікі ўшанавалі памяць 
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землякоў, якія загінулі на фронце. Апошнім 

прыпынкам па дарозе на Міёры сталі могілкі 

вёскі Пад'ельцы, дзе ў 17-м стагоддзі быў 

праваслаўны манастыр. Тут “арганаўты 

мінулага” ўшанавалі памяць былога гурткоўца 

Сяргея Закрэўскага, які загінуў у Афганістане 

пры выкананні воінскага абавязку ў 1986 годзе. 

Апошні аб'ект, варты ўвагі ўдзельнікаў 

вандровак, –  касцёл у імя Ўнебаўзяцця 

Найсвяцейшай Панны  – пабудаваны ў 

неагатычным стылі ў 1907 годзе. Чарговы 

аднадзённы маршрут будзе перш за ўсё 

карысны для вучняў Міёршчыны, якія за адзін 

дзень змогуць пабачыць шмат цікавостак 

роднага краю. Вітаўт Ермалёнак, 

кіраўнік ініцыятывы 

 У абноўленым гістарычным музеі 

будзе дзейнічаць інфармацыйны кіёск. 

Абсталяванне для яго было закуплена за-

гадзя. Рыхтаваў інфакіёск да запуску экс-

перт Раман Шэнда. У жніўні сябры 

ініцыятыўнай групы вызначылі асноўныя 

раздзелы, па якіх будзе наладжана праца ін-

факіёска. Пад кіраўніцтвам эксперта сябры 

вучыліся працаваць з праграмай, якая была 

ўстаноўлена ў кіёску. 

 Настаўніца рускай літаратуры Лап-

коўская Ларыса вырашыла прыняць удзел у міжнародным літаратурным конкурсе. Тэмай 

свайго праекта яна абрала наступную: 

“Падзеі вайны 1812 года ў нашым краі ў 

літаратурных творах рускіх 

пісьменнікаў”. За дапамогай яна 

звярнулася да кіраўніка ініцыятывы 

“Спадчына Міёрскага краю” Ермалёнка 

Вітаўта і кансультанта гісторыка 

ініцыятывы Філіповіча Максіма. Была 

распрацавана і праведзена вандроўка па 

мясцінах, звязаных з падзеямі вайны 1812 

года.  

 Падчас вандроўкі яе ўдзельнікі 

пазнаёміліся з помнікамі гісторыі, якія былі сведкамі падзеяў той вайны: сядзібай Лапацінскіх у 

Лявонпалі, царквой Святой Тройцы ў гэтай жа вёсцы і калонай у гонар Канстытуцыі 1791 года. 

Найбольш знакавае месца вайны 1812 года –  Дрыскі ўмацаваны лагер, пра які піша ў сваім 

знакамітым творы “Вайна і мір” Леў Талстой. Нягледзячы на тое, што асноўныя ўмацаванні лагера 
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разбураны, засталіся рэшткі некалькіх перадмоставых умацаванняў ля вёскі Слабада, якія намі былі 

адшуканы падчас вандроўкі.  

 У Верхнядзвінску ўдзельнікі распрацоўкі праекта наведалі музей, дзе адбылася сустрэча са 

старшым навуковым 

супрацоўнікам музея 

Антонам Бубалам і 

іншымі зацікаўленымі 

асобамі. Важнае значэнне 

мае ў даследчай працы 

экспазіцыя музея, 

прысвечаная падзеям 

вайны 1812 года. Потым 

была здзейснена паездка да 

былога маёнтка 

Бялькоўшчына, дзе 

праходзіў знакаміты 

ваенны савет, дзе ў 

прысутнасці імператара 

Аляксандра І вырашаўся лёс Дрысенскага лагера. У завяршэнні вандроўкі яе ўдзельнікі наведалі 

былы маёнтак Юстыніянава, дзе знаходзіцца яшчэ адзін сведка вайны 1812 года – 

чатырохсотгадовы дуб. Такім чынам знаёмства з асноўнымі аб'ектамі паказала выдатныя 

магчымасці выканання задуманага праекта. 

 На працягу жніўня ішла 

напружаная праца мастакоў з ТАА “Мастак-

сервіс” па мантажы стэндаў гістарычнага 

музея. У складзе рабочай групы па афармленні 

экспазіцыі шчыравалі мастакі Уладзімір 

Гавазюк, Мікалай Белавус, Андрэй 

Атрошкаў, дызайнер Ганна 

Смільгінь. З пачатку жніўня да іх 

далучыўся мастак Міхась Карніловіч. 

Асноўны цяжар па падрыхтоўцы экспанатаў 

для размяшчэння іх у экспазіцыі прыйшоўся 

на кіраўніка ініцыятывы Вітольда 

Ермалёнка і гісторыка-кансультанта 

Максіма Філіповіча. Да канца месяца быў аформлены 21 раздзел музея, акрамя таго былі 

размешчаны экспанаты на шкляных стэлажах, якія падзяляюць музейную прастору на некалькі 

залаў. У жніўні былі аформлены апошнія 13 раздзелаў гістарычнага музея. Найбольш карпатлівая 

праца мастакоў-дызайнераў чакала пры афармленні раздзела “Грошы – крыніца краязнаўства”, бо 

належала замацаваць на стэндах шмат дробных манет. Да канца жніўня афармленне была паспяхова 

завершана. Абноўленая экспазіцыя музея была падрыхтавана для ўрачыстага адкрыцця. 

 Кіраўнік ініцыятывы Вітаўт Ермалёнак разам з гісторыкам Максімам Філіповічам 

і галоўным рэдактарам “Краязнаўчай газеты” Уладзімірам Пучынскім прынялі 
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ўдзел у традыцыйным ужо фестывалі «Бульбяны фэст».  

 Свята праводзілася ў аграгарадку 

Германавічы 8 жніўня 2021 года. Першым 

арганізатарам гэтага мерапрыемства яшчэ ў 2015 

годзе была кіраўнік Культурна-асветнага цэнтра імя 

Язэпа Драздовіча Ада Райчонак. Зараз па стану 

здароў'я яна прысутнічала на свяце толькі ганаровым 

госцем, а эстафету ад яе пераняў Германавіцкі 

мастацка-этнаграфічны музей імя Язэпа Драздовіча. 

На фэст сабраліся не толькі жыхары мястэчка, але 

з’ехаліся госці як з Шаркаўшчынскага, так і з іншых 

раёнаў вобласці, з Полацка, 

Наваполацка, Мінска і Гродна. 

Падчас свята гучалі беларускія песні 

і вершы ў выкананні ўдзельнікаў 

мастацкай самадзейнасці з розных 

культурных устаноў раёна. Госць 

фэсту Вітаўт Ермалёнак прачытаў 

верш Міхаіла Чэркаса “Беларускі 

прысмак”.  

 Галоўнай жа “гераіняй” свята была, вядома, бульба ва ўсіх яе праявах. Нямала розных 

страваў прапанавалі з яе ўдзельнікі конкурсу на лепшы бульбяны прысмак. Журы ацэньвала не 

толькі смак і арыгінальнасць прыгатавання стравы, але і вершы, песні, прымаўкі, якія ўслаўлялі ежу 

з бульбы.Пры падвядзенні вынікаў конкурсу ніхто не застаўся без узнагароды. Падчас фэсту 

праводзіліся гульні для дзяцей і дарослых, выставы майстроў народнай творчасці. Свята сапраўды 

было выдатным як для гасцей так і ўдзельнікаў. Вынікі фэста падвяла Людміла Навіцкая. Бульбяны 

фэст плануецца праводзіць штогод і надалей. 

 

 Дзякуючы старонкам 

інтэрнэту нашы музеі 

наведваюць цікаўныя да беларускай гісторыі людзі з 

розных куткоў Беларусі. У жніўні завітала да нас сям'я 

Валько з Мінска. Кіраўнік музея Вітаўт Ермалёнак 

пазнаёміў гасцей з гісторыяй стварэння этнаграфічнага 

музея і цікавымі прадметамі побыту нашых продкаў, якіх 

нельга пабачыць у іншых музеях Беларусі. 

Мінчукі Горскі Сяргей і яго жонка 

Вольга, а таксама іх сябры –  сям'я 

Жыляніных Аляксандр, Алена з 

сынам Марцінам –  таксама з’яўляюцца 

аматарамі даўніны і таму пажадалі 

падрабязна даведацца пра жыццё беларусаў 

у мінулым. З вялікім задавальненнем і 

цікаўнасцю яны разглядалі невядомыя ўжо 

ім прадметы быту вяскоўцаў. 

ЭКСКУРСІІ 
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У жніўні завіталі ў музей 

“Сялянская хата” госці з Мінска 

–  Шэчка Раман, Лях Алег 

з жонкай Аляксандрай. 

Вітаўт Ермалёнак распавёў 

наведнікам пра рарытэты музея, 

асаблівасці сялянскага жылля і 

прадметаў побыту ў розныя 

перыяды гісторыі. На просьбу 

мінчукоў краязнаўца правёў для 

іх экскурсію ў Ідолта і на 

вадаспад на рацэ Вята. 

   

 Этнаграфічны музей наведаў наш зямляк пісьменнік Франц 

Сіўко, які ўжо даўно жыве ў Віцебску. Прыехаўшы на сваю радзіму, 

ён завітаў да нас, каб пазнаёміцца з экспазіцыяй музея “Сялянская 

хата” у якім ён яшчэ не быў. Нягледзячы на тое, што будучы 

пісьменнік дзяцінства правёў у вёсцы, вельмі шмат сялянскіх рэчаў 

яму сталіся невядомымі, бо ў нашым музеі сабраны сапраўды рэдкія ў 

хатнім ужытку рэчы. На развітанне Франц Сіўко падараваў для музея 

кнігі і друку шмат экспанатаў. 

  

 

 У жніўні эт-

награфічны і гістарыч-

ны музеі наведаў га-

лоўны рэдактар “Краязнаўчай газеты” Уладзімір 

Пучынскі. У музеі “Сялянская хата” Вітаўт 

Ермалёнак распавёў пра гісторыю стварэння музея і 

асноўныя яго раздзелы, звярнуў увагу на рарытэты. 

У гістарычным музеі пазнаёміў госця з асноўнымі 

раздзеламі і канцэпцыяй новай экспазіцыі. Уладзімір 

Пучынскі выказаў свае меркаванні па зместу 

будучых новых раздзелаў. Вялікую паслугу аказаў 

нам краязнаўца 

з Мінска ў 

выпраўленні памылак, якія ён адшукаў, уважліва 

праглядаючы тэксты на стэндах.  

  
 

 Па прапанове 

былой настаўніцы нашай школы Якаўлевай Людмілы 

этнаграфічны музей наведалі архітэктар з Вілейкі 

Кажарновіч Галіна і яе дачка, прафесійны фато-

граф з Нясвіжа, Самойлік Ксенія. Кіраўнік музея 

Вітаўт Ермалёнак распавёў гасцям пра гісторыю стварэння 

музея і найбольш цікавыя экспанаты. Бацька Галіны прозвіш-

чам Рымдзёнак працаваў старшынёй калгаса ў Лявонпалі, та-

му ёй цікава было даведацца пра гісторыю родных мясцін. На 

развітанне госці набылі выданні пра Міёршчыну кіраўніка 

музея.  
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 Не забываюць свайго 

настаўніка Вітольда Ермалёнка бы-

лыя яго вучні. У жніўні са сваім му-

жам Сяргеям і знаёмымі музеі наве-

дала выпускніца 1980 года Ва-

лянціна Навуменка (Грыб). Яна 

скончыла школу з залатым медалём, 

адпрацавала ўсё жыццё ў банкаўскай 

сферы, напісала кніжку пра гісторыю 

Гомельскага банку, зараз стала жыве 

ў Гомелі. Вітольд Ермалёнак правёў 

экскурсію па музеях, распавёў пра 

самыя змястоўныя гістарычныя 

адкрыцці ў нашым краі за перыяд 

сваёй пошукавай дзейнасці, пра знаходкі самых незвычайных экспанатаў. На ўспамін аб 

Міёршчыне госці набылі кнігі кіраўніка музея. 

 

 

 Летам на базе нашай школы працуе 

лагер адпачынку “Зорная краіна”. На 

экскурсіях у музеі “Сялянская хата” пабылі 

ўсе чатыры атрады з гэтага лагера. Знаёмілі 

дзяцей з гісторыяй стварэння музея і 

адметнасцямі старой хаты 19-га стагоддзя 

кіраўнік музейнага аб'яднання Вітаўт 

Ермалёнак і настаўнік гісторыі Максім 

Філіповіч. Яны распавядалі вучням пра побыт 

сялян у мінулым, прызначэнне той ці іншай рэчы. 

Выклікалі цікаўнасць у школьнікаў і прылады 

працы, змешчаныя на панадворку хаты. 

 

 Этнаграфічны музей наведаў былы дырэк-

тар Дварнасельскай базавай школы, настаўнік 

матэматыкі і фізікі Валянцін Кодзіс. Краяз-

наўца Вітаўт Ермалёнак пазнаёміў наведніка з 

гісторыяй стварэння музея –  аўтэнтычнай 
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сялянскай хаты 19-га –  20-га стагоддзяў, распавёў пра паходжанне і прызначэнне унікальных 

прадметаў побыту і працы сялян. У сваю чаргу Валянцін Кодзіс перадаў для музея экспанаты з 

этнаграфічнага кутка былой Дварнасельскай школы, дзе ён працаваў дырэктарам.  

 

 

 У жніўні з экспазіцыямі музеяў 

знаёміліся музыкі, муж і жонка Алег 

Даннік і Ірына Алікаева, якія 

ўжо даўно стала жывуць і працуюць у 

Аб'яднаных Арабскіх Эміратах; з імі 

разам былі сябры з Полацка –  

настаўнік фізкультуры 

Глінскі Андрэй і яго жонка, 

настаўніца англійскай мовы 

Гаўрыленка Маргарыта. 

Кіраўнік музея правёў для гасцей 

азнаямляльную экскурсію па 

музейным аб'яднанні, звярнуў увагу на 

рарытэты, якія знаходзяцца ў 

экспазіцыях. Маргарыта 

Гаўрыленка падаравала ў гістарычны музей нямецкі баян свайго бацькі –  ветэрана вайны Мішуты 

Івана Раманавіча, за што мы ёй вельмі ўдзячны. 

Настаўніца 

абслуговай 

працы нашай 

школы Анецька 

Наталля ў жніўні займалася рэстаўрацыяй 

дываноў –  маляванак і вышыванак, якіх шмат 

у фондах нашых музеяў. Час не быў літасцівы 

да іх захавання, многае пашкоджана моллю, 

некаторыя рэчы маюць дзіркі, якія ўтварыліся 

ад доўгага іх выкарыстання. Большасць 

дываноў налічвае 80 –  90 год. Наталля 

карпатліва цыравала дзіркі і прышывала петлі 

для далейшага выкарыстання твораў народнага мастацтва на выставах і ў экспазіцыі адноўленага 

гістарычнага музея. На некаторыя дываны, дзе фарба пачынала абсыпацца, для іх замацавання былі 

нанесены адмысловыя лакавыя сумесі. 

  

 У рамках ініцыятывы “Спадчына 

Міёрскага краю”, якая ствараецца пры фінансавай 

падтрымцы Еўрапейскага Саюза, Вітаўт Ермалёнак 

завяршыў працу над другой кнігай: “Славутасці 

Пагосцкага краю”. У ёй ён распавядае пра чарговы 

маршрут, здзейснены “арганаўтамі” ў 2020 годзе па 

тэрыторыі былой Пагосцкай воласці. У выданні 

змешчана шмат інфармацыі пра знакамітых людзей 

гэтай зямлі, пра якіх раней не было паведамленняў, а 

таксама пра славутыя помнікі, размешчаныя на шляху вандроўкі. Краязнаўца тым самым даказаў, 

Рэстаўрацыя  
дываноў 
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што Пагосцкая зямля, як ніякі іншы куточак Міёршчыны, дала больш за 30 знакамітых асоб, 

заслужаных не толькі для нашага краю, але і для ўсёй краіны. 

 19 ліпеня 2021 споўнілася 80 год з даты 

пакутніцкай смерці протаіерэя Лявонпальскай 

царквы ў імя Святой Тройцы Ермалая 

Якаўлевіча Сурвілы.  

 Будучы протаіерэй Мікалай Якаўлевіч Сурвіла 

нарадзіўся 17 чэрвеня 1868 года ў вёсцы Занарач 

сучаснага Мядзельскага раёна. У 1887 годзе ён скончыў 

Маладзечанскую настаўніцкую семінарыю і на працягу 

15 год працаваў настаўнікам у розных народных 

вучылішчах. З 1902 па 1906 год Сурвіла служыў 

псаломшчыкам у вёсцы Жэляды. У гэтым жа годзе ён 

быў пасвечаны ў святары і пачаў душпастарскую 

службу ў храмах вёсак Рудаміны, Жосна. Але большую 

частку свайго святарскага жыцця, а менавіта з 1927 па 

1941 год, Ермалай Сурвіла служыў у храме Святой 

Тройцы ў Лявонпалі, дзе карыстаўся любоўю і павагай 

вернікаў. 2 ліпеня 1941 года супрацоўнікі Дрысенскага 

НКУС пераплылі праз Заходнюю Дзвіну, арыштавалі 

святара. Вось як пра гэтыя падзеі ўспамінае яго дачка 

Ніна Ермалаеўна: “У той дзень тата быў на пахаванні за 

некалькі кіламетраў ад Лявонпаля. Прыхаджане, 

даведаўшыся пра небяспеку арышту, папрасілі фурмана 

не везці святара дахаты. Таму ён не давёз бацюшку да 

вёскі і пакінуў яго ў лесе. Але хвалюючыся за лёс сям’і, 

ён прыйшоў дадому. Ён быў з крыжам і ў святарскім 

убранні, папрасіў у салдат дазволу развітацца з храмам. 

Сабралася шмат люду, многія плакалі. Бацюшка благаслаўляў народ, пакуль НКУСаўцы не 

перавезлі яго на той бераг Дзвіны. Па сведчанні відавочцы, які быў з протаіерэем у адной камеры, 

ноччу Ермалая Сурвілу вывелі з камеры без рэчаў, разам з салдатам, які быў звар’яцелым. Больш 

бацюшку ніхто не бачыў. Святара абвінавацілі ў развале калгаса і перадалі ў асобы аддзел 22-й 

арміі. Протаіерэй Сурвіла быў спачатку ў турме ў г. Вялікія Лукі, потым перавезены ў горад 

Тарапец. 19 ліпеня Ермалай Сурвіла пастановай ваеннага трыбунала быў прысуджаны да расстрэлу. 

Праз месяц, 19 жніўня, прысуд быў выкананы. Пра бязглуздзіцу абвінавачання сведчыць тое, што 

савецкай улады на пачатак ліпеня ў Лявонпалі ўжо не было, бо апошнія злучэнні Чырвонай Арміі 

адступілі праз Лявонпаль яшчэ 28 чэрвеня 1941 года. Рэабілітаваны быў протаіерэй Сурвіла 

Віцебскім абласным судом у 2008 годзе. Абралі шлях святарства і яго сыны. Сын Аляксандр (1895 –  

1961 гг.) стаў мітрафорным протаіерэем, служыў у храмах Вільні, Лужках, Чэрасах, потым выехаў у 

Польшчу. Дзмітрый (1900 –  1980 гг.) служыў настаяцелем храма ў г.п. Свір Мядзельскага раёна. 

Яўген служыў у храмах Амерыканскай метраполіі Рускай праваслаўнай царквы, памёр у Бостане ў 

1984 годзе. будучы настаяцелем Свята-Троіцкай царкве ў гэтым горадзе. Сын Сяргей 20 год быў 

псаломшчыкам Свята-Троіцкай царквы ў Лявонпалі, потым святаром у храмах Полацкага раёна і 

Маладзечне. Памяць пра святара і чалавека, протаіерэя Ермалаю Сурвілу не павінна згаснуць, яна 

павінна годна быць ушанаванай у Лявонпалі, дзе прайшлі гады яго служэння Богу і людзям. 

Протаіерэй Ярмалай Сурвіла. 80 

год з часу пакутніцкай смерці 

МАРТЫРАЛОГ МІЁРШЧЫНЫ  
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 Экспазіцыя гістарычнага музея папоўнілася цікавым 

экспанатам –  баянам нямецкай фірмы «Вuttstaat» 

30-х гадоў 20-га стагоддзя. Выраблены ён быў у горадзе 

Клінгельталь на знакамітай фірме па стварэнні музычных 

інструментаў, якая вядомая з 18-га стагоддзя. Падаравала яго 

ў музей Маргарыта Іванаўна Гаўрыленка. Вось 

гісторыя гэтага экспаната, напісаная на аснове аповеда дачкі і 

артыкула ў раённай газеце. 

Бацька Маргарыты, Мішута Іван Раманавіч, нарадзіўся 

ў шматдзетнай сям'і ў вёсцы Сакалова Мікалаёўскай воласці ў 

1915 годзе. Гаспадарка была вялікай і заможнай. Усе дзеці 

раслі прызвычаенымі да працы. Гаспадар Раман Мішута быў 

адукаваным і майстрам на ўсе рукі, таму і карыстаўся павагай 

у землякоў. Але ён рана пайшоў з жыцця, памёр ад запалення 

лёгкіх у 35 год. Таму ўсе сялянскія клопаты ляглі на Івана як 

старэйшага сына. У 1936 –  1938 гг. ён адслужыў тэрміновую 

службу ў польскім войску, атрымаў воінскую спецыяльнасць 

сапёра. Пасля прыходу савецкай улады сям'я як заможная цудам ацалела ад высылкі ў Сібір. У гады 

Вялікай Айчыннай вайны Іван напачатку дапамагаў партызанам рамантаваць конскую збрую, 

вырабляў сёдлы. У 1944 годзе, калі з’явілася пагроза арышту, уступіў у шэрагі 4-й Беларускай 

партызанскай брыгады, дзе навучаў маладых партызан валодаць зброяй. Падчас апошняй блакады ў 

чэрвені 1944 года ён трапіў у палон, быў вывезены на працу ў Германію. Вызвалілі амерыканскія 

войскі, таму вяртанне дахаты было доўгім, зацягнулася на шэсць месяцаў. Пільна правяралі былога 

палоннага розныя савецкія спецслужбы. Нарэшце доўгачаканая свабода. Першыя замаразкі, летняя 

вопратка, няма грошай. Дадому трэба ісці пехатою. З сабою з рэчаў толькі нямецкі баян. Ці думаў 

Іван, ці думалі яго родныя, што дзякуючы баяну ён вернецца дахаты жывым? За тое, што пайграе, 

падыме камусьці настрой, нехта пакорміць, нехта дасць прытулак, нехта падзеліцца вопраткай. 

Гэты баян стаў для Івана Мішуты на ўсё жыццё верным сябрам. Да 80-ці год яго запрашалі ў якасці 

гарманіста на розныя ўрачыстасці весяліць людзей. За два гады да яго смерці дачка ўбачыла слёзы ў 

вачах таты. Пашкодзіў сухажылле на пальцах правай рукі, а значыць не мог больш іграць. Падыдзе 

да баяна і хуценька адварочваецца. На жаль, ніхто з блізкіх баяністам не стаў. Вось ужо 17 год 

стаяла гэта рэліквія ў пустой бацькоўскай хаце. Рашэнне пра перадачу яго ў гістарычны музей 

нашай школы было выклікана тым, каб наведнікі даведаліся пра Івана Мішуту і пра тое, што жыццё 

наша непрадказальнае і падчас выратаваць яго могуць простыя рэчы, як напрыклад баян. 

 Наш зямляк пісьменнік Франц 

Сіўко, наведаўшы музей, падараваў для 

музейнага аб'яднання шмат экспанатаў, 

найбольшая іх колькасць трапіла ў музей 

кнігі і друку. Самы стары з іх –  выданне на 

польскай мове Юзэфа Верлінскага 

“Шубраўцы ў Вільні” (1817, 1822). Гэты 

гістарычны нарыс быў надрукаваны ў 

Вільні ў 1910 годзе. “Таварыства 

шубраўцаў” (дакладны пераклад назвы 

“Таварыства нягоднікаў”) было 

арганізавана ў Вільні ў 1816 годзе 

вядомымі літаратарамі. Таварыства 
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выдавала часопіс “Вядамосьці Бруковы”. Асноўныя мэты яго дзейнасці былі культурна-асветніцкія, 

але за крытыку існуючых у Расійскай імперыі парадкаў таварыства было зачынена. Кніга цікавая 

нам і тым, што належала яна Кашкур Тэсі, якая была сяброўкай гуртка Інстытута Беларускай 

гаспадаркі і культуры ў міжвенны час у Шалцінах. Унікальным выданнем, падараваным нашым 

земляком, з’яўляецца і “Каляндар Каралевы святога Ружанца Лявонпальскай парафіі 1938 года”. 

Каляндар падрыхтаваны Інстытутам Ружанца, але першыя яго старонкі напісаны пробашчам 

Лявонпальскай парафіі. Тут мы знаходзім унікальныя здымкі капліц у Паташні, Узмёнах і Вяце. 

Каляндар належаў дзядулі Франца Сіўко –  Юльяну з вёскі Рыбачкі. Акрамя старых выданняў 

пісьменнік падараваў для раздзела “Літаратурная Міёршчына” два свае выданні, якіх у нас яшчэ не 

было. Гэта кніга “Штрыхкоды”, дзе змешчаны эсэ-разважанні Франца Сіўко аб сваім жыцці, 

мясцінах, дзе ён нарадзіўся і ўзгадаваўся, падарожжах у іншыя краіны. Выданне было надрукавана 

ў мінскім выдавецтве “Галіяфы” ў 2017 годзе. У гэтым жа выдавецтве была выдадзена ў 2019 годзе і 

другая кніга нашага земляка пад назвай “Раз шкілет, два шкілет”, а таксама некалькі каталіцкіх 

часопісаў з яго творамі. Для экспазіцыі музея мы атрымалі і дыплом аб узнагароджанні Франца 

Сіўко прэміяй імя Уладзіміра Караткевіча за зборнік аповесцяў і апавяданняў “Удог” у 2002 годзе. 

Падараваў наш зямляк і кнігі з аўтографамі Ніла Гілевіча, Вольгі Іпатавай, Рыгора Барадуліна. У 

музей кнігі і друку мы атрымалі памятны керамічны медаль у гонар 70-годдзя першага нумара 

газеты беларускіх літаратараў “Літаратура і мастацтва”. Для гістарычнага музея пісьменнік перадаў 

копіі дакумента 1937 года на куплю зямлі яго дзедам Юльянам Сіўко ў Генрыка Францкевіча з вёскі 

Сташулі. Да гэтага дакумента былі далучаны копіі здымка дзядулі і бабулі пісменніка 20-х гадоў 20-

га стагоддззя і копія пашпарта 1931 г. Юльяна Сіўко.У музей адукацыі Міёршчыны Франц Сіўко 

перадаў свой атэстат аб заканчэнні сярэдняй школы ў вёсцы Павяцце. Будучы пісьменнік вучыўся 

на выдатна, толькі па хіміі атрымаў чацвёрку. Шчыра дзякуем нашаму земляку-пісьменніку за 

цікавыя падарункі ў нашы музейныя сховішчы. 

 

 Ветэран працы Мікалай Багданаў выйшаўшы на пенсію 

актыўна працягвае займаецца паэтычнай творчасцю, прымае ўдзел у 

разнастайных літаратурных конкурсах. Апошнім часам ён прымаў удзел 

у конкурсе спаборнікаў літаратурнай прэміі імя Сяргея Ясеніна “Русь 

мая”. Задачамі прэміі з’яўляюцца пошук і заахвочванне таленавітых 

аўтараў, якія працягваюць у сваёй творчасці тэмы, прысутныя ў 

творчасці Сяргея Ясеніна. Па выніках конкурса наш земляка атрымаў 

дыплом і ў падарунак –  зборнік вершаў намінантаў “Русь мая”. У гэты 

зборнік увайшлі вершы Мікалая Багданава “Луч надежды”, “Не 

поменяю”, “Радуйся”, “Незаменимая”, “Отцовский порог”, “Край моего 

детства”, “Хлеб всему голова”. Шчыра віншуем нашага земляка з 

чарговым поспехам на паэтычным шляху. 

 

 Сёлета была зачынена 

Дварнасельская школа-сад. Здаўна ў ёй дзейнічаў 

створаны рупліўцамі этнаграфічны куток. Каб рэчы 

не прапалі, былы дырэктар школы Кодзіс 

Валянцін перавёз іх для размяшчэння ў фондах 

этнаграфічнага музея “Сялянская хата” нашай 

школы. Найбольш цікавы экспанат –  цымбалы, 

зробленыя мясцовым майстрам у 30-я гады 20-га 

стагоддзя. У тыя часы гэты музычны інструмент быў 

вельмі запатрабаваны на вясковых вяселлях. Нам 

быў перададзены і самавар з таўром вядомай фірмы 

па вырабу самавараў Баташава і суполкі ў Туле.  

 Згодна з медалямі на самавары мы можам 
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датаваць час яго вырабу 1910 годам. Мы атрымалі і некалькі кошыкаў, сплеценых з лазы мясцовымі 

майстрамі, драўляную начоўку, самаробны драўляны ліхтар для газоўкі, драўляную скрыначку - 

форму для масла вагою ў адзін фунт – усе гэтыя вырабы можна датаваць 30-мі гадамі 20-га 

стагоддзя. Мы атрымалі і два збаны знакамітай дзісненскай керамікі: адзін з іх паліваны з 

малюнкамі, а другі, каб быў больш трывалы, абклеены бяростай. Цікавы экспанат і куфэрак 

памерамі шырынёй 40 см, вышынёй 35 см, даўжынёй 60 см. Хоць ён і невялікі, але нават да яго 

зроблены маленькія колы, каб лягчэй было перасоўваць. У гістарычны музей з зачыненай 

Дварнасельскай школы нам Валянцін Кодзіс перадаў летапіс гісторыі калгасаў, якія існавалі ў 

пасляваенны час у той мясцовасці. Згодна з летапісам першыя калгасы былі створаны яшчэ ў 

красавіку 1940 года, гэта “Ленінскі шлях” з цэнтрам у вёсцы Пестуны і імя Молатава ў вёсцы 

Стэфанова. Пасля вызвалення ад фашыстаў яны былі адноўлены. Падчас масавай калектывізацыі ў 

наваколлях Дворнага Сяла ўтварыўся яшчэ шэраг калгасаў: імя Малянкова, “Зара”, “Непераможны”. 

Пасля ўзбуйнення калгасаў у 1957 годзе ўтварыўся калгас “За мір”, які і праіснаваў да яго 

далучэння да калгаса “Парыжская Камуна”. Летапіс заканчваецца 1986 годам. Каштоўнасць яго ў 

тым, што ў ім сабраны шматлікія дакументы, фотаздымкі, якія адлюстроўваюць савецкую 

рэчаіснасць у 40-ыя –  70-я гады 20-га стагоддзя. 

 

 Наш даўні сябра краязнаўца 

Віктар Морхат даслаў у нашу газету свой чарговы верш, які вельмі пасуе 

да дзейнасці археолага-краязнаўчага гуртка “Арганаўты мінулага”. 

Мы збіраемся ў новы паход 
Дачакаемся новых летаў, 
Іх наперадзе многа ў нас. 
З летам вернецца, ёсць 
прыкметы, 
Незабыўных вандровак час. 
 
Гарызонту пашырым кола, 
Будзем там, дзе яшчэ не 
былі… 
О, які там прастор і воля, 
Рэк чароўныя берагі! 
Нас чакаюць сустрэчы новыя. 

Колькі яркіх мясцін і людзей! 
Дыялог будзем весці з 
гісторыяй, 
Разгадаем сакрэты падзей. 
 
Мы жадаем пашырыць веды 
Пра Радзіму, зямлю, народ… 
Мы рыхтуем веласіпеды 
І збіраемся ў новы паход! 
 

Морхат В.С., краязнаўца Зоркаўскай СШ, 

Шаркаўшчынскі раён 

“Міёрская даўніна”. Газета надрукаваная ў рамках рэалізацыі мясцовай 
ініцыятывы “Моладзевая інтэрактыўная культурна-гістарычная 
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 саюза.  
Змест выдання з'яўляецца прадметам адказнасці супрацоўнікаў 
ініцыятывы  “Моладзевая інтэрактыўная культурна-гістарычная 
пляцоўка “Спадчына Міёрскага краю” і не адлюстроўвае пункт гледжання 
Еўрапейскага саюза. 
 
Над нумарам працавалі: Ермалёнак В А., Кандратовіч І., Бубала А. Ф., 
Філіповіч М., члены ініцыятыўнай групы 
ЧЫТАЙЦЕ ГАЗЕТУ “МІЁРСКАЯ ДАЎНІНА” НА САЙЦЕ МОЛАДЗЕВАГА РЭСУРСНАГА 

ЦЭНТРА “СПАДЧЫНА МІЁРСКАГА КРАЮ”: museum-ssch3.by  


