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ЭКСКУРСІІ 

У музеі – пагранічнікі 

У снежні школу наведалі 
прадстаўнікі Полацкага пагранічнага 
атрада. Для гасцей настаўнік гісто-
рыі Максім Філіповіч правёў экс-
курсіі па трох музеях. Асабліва 
гасцям спадабалася калекцыя манет, 
этыкетак ад запалак. 

У музеях –  
калекцыянер з Полацка  

Андрэй Тумашэвіч родам з Лявонпаля, а зараз стала жыве ў Полацку, дзе стварыў 
арыгінальны музей армейскай вопраткі розных часоў. Разам са сваім сябрам ён пажадаў 
пазнаёміцца з музейным аб'яднаннем нашай школы. Кіраўнік музея правёў экскурсію па трох 
музеях. Асабліваю ўвагу ён звяртаў гасцей на экспанаты, якія паходзяць з Лявонпаля або наваколля, 
падрабязней распавядаў пра гісторыю тых мясцін, дзе прайшло дзяцінства Андрэя. 

У музеях – здымкі фільма 

Да 50-гадовага юбілею надання 
Міёрам статуса горада супрацоўнікі 
аддзела культуры Міёрскага 
райвыканкама Гайдзель Аляксей і 
Шангіна Алена наведалі музейнае 
аб'яднанне з мэтай уключыць у 
будучы фільм аб горадзе старонкі 
гісторыі з экспазіцый музеяў, якія 
адлюстроўваюць гісторыю Міёраў. 
Асабліва карысным быў раздзел, 
прысвечаны гісторыі горада ад 
пачатку старажытнага паселішча да 
сучаснасці. Краязнаўца Вітаўт 
Ермалёнак распавёў аб цікавых 
момантах развіцця Міёраў. Для 
лепшых ведаў аб нашым краі Алена і 
Аляксей набылі кнігі кіраўніка музея. 



У музеі – школьныя бібліятэкары 

Гістарычны музей наведалі 
бібліятэкары школ раёна з мэтай 
пазнаёміцца са зместам новай 
экспазіцыі. Кіраўнік музея Вітаўт 
Ермалёнак распавёў аб адметнасцях 
музея, абноўленага дзякуючы 
фінансавай падтрымцы 
Еўрапейскага саюза, новых 
раздзелах і рарытэтах музея. На 
развітанне краязнаўца падараваў у 
школьныя бібліятэкі свае апошнія 
кнігі аб вандроўках па родным краі.  

У музеі – настаўнікі 
біялогіі 

Пасля правядзення секцыі настаўнікаў-біёлагаў у нашай школе педагогі вырашылі наведаць 
абноўлены гістарычны музей. Краязнаўца Вітаўт Ермалёнак асаблівую ўвагу надаў аповеду аб 
дагістарычнай мінуўшчыне Міёршчыны, бо гэта тэма была найбольш блізкай педагогам-біёлагам. 

Настаўнікі змаглі ўбачыць 
шматлікія экспанаты з розных 
геалагічных эпох, ракавіны, 
каралы, белемніты, закамянеласці, 
знойдзеныя на тэрыторыі нашага 
раёна. Пазнаёміўшыся з іншымі 
раздзеламі музея, экскурсанты 
пераканаліся ў цікавай і багатай 
гісторыі Міёршчыны, аб якой 
распавядаюць шматлікія 
артэфакты музея. 

У музеі – настаўнікі 
рускай мовы і 

літаратуры 

У снежні наведалі гістарычны 
музей настаўнікі рускай мовы і 
літаратуры некалькіх школ 
раёна. Вітольд Ермалёнак 
правёў экскурсію па ўсіх 
раздзелах абноўленага музея. У 
сваім аповедзе ён засяродзіў 
увагу на адметнасцях 
культурнай спадчыны краю, 
адлюстраванні яе гісторыі ў 
рускай і замежнай літаратуры. 
Кіраўнік музея звярнуў увагу 
гасцей на найбольш адметныя 
экспанаты, распавёў аб іх 
гісторыі. 



У музеі – школьнікі 

У снежні гістарычны музей працягвалі 
наведваць вучні нашай школы, а менавіта 
8-а на чале з класным кіраўніком 
Лапкоўскай Ларысай і 8-в з класным 
кіраўніком Лапкоўскім Алегам. У 
восьмым класе школьнікі па гісторыі 
Беларусі ўжо пазнаёміліся з асноўнымі 
перыядамі развіцця краіны да канца 19 
стагоддзя, таму Вітаўт Ермалёнак 
найбольш падрабязна распавёў пра 
асаблівасці гісторыі краю ад 
старажытнасці да канца мінулага стагоддзя. З раздзеламі гісторыі Міёршчыны ў 20 стагоддзі ён 
знаёміў вучняў толькі аглядна. 

У музеі – вучні Павяцкай школы 

На зімовых канікулах гістарычны музей наведалі вучні 7-9 класаў Павяцкай школы на чале з 
настаўнікам гісторыі Антонам Астукевічам. Напачатку кіраўнік музея Вітаўт Ермалёнак пазнаёміў 
экскурсантаў з дзейнасцю моладзевай інтэрактыўнай пляцоўкі “Спадчына Мёрскага краю” і ІТ-
лабараторыяй: створанай пры фінансавай падтрымцы Еўрапейскага саюза, затым адбылася 
экскурсія па абноўленаму гістарычнаму музею. Экскурсавод перш за ўсё звяртаў увагу вучняў на 
экспанаты, якія паходзяць з Павяцця і тамтэйшага наваколля, а іх дастаткова шмат, пачынаючы з 
часоў каменнага веку і заканчваючы Другой сусветнай вайной. Пасля экскурсіі была праведзена 
віктарына, лепшыя 
знаўцы атрымалі прызы. 



У музеях – Франц Сіўко 

Наш зямляк пісьменнік Франц Сіўко пажадаў наведаць 
новую экспазіцыю гістарычнага музея. Вітаўт Ермалёнак 
пазнаёміў госця з новай экспазіцыяй. Асабліва госця 
цікавіла гісторыя яго родных мясцін – Міжрэчча, Вяты і 
наваколля. Таму кіраўнік музея асаблівую ўвагу надаў 
менавіта экспанатам і гісторыям іх знаходак з той 
мясцовасці, дзе прайшло дзяцінства і юнацтва будучага 
пісьменніка. Асабліва зацікавіла Франца гісторыя маёнтка 
Міжрэчча і лёс апошніх уладальнікаў і рэчаў гэтай 
сядзібы. 

У музеі – тэхработнікі 

У снежні гістарычны музей наведалі тэхработнікі школы. 
Краязнаўца Вітаўт Ермалёнак правёў экскурсію па ўсіх 
раздзелах музея, звярнуў асаблівую ўвагу на рарытэты, 
якіх больш няма ў іншых музеях Беларусі. Экскурсанты з 
аповеда кіраўніка музея даведаліся аб гісторыі 
Міёршчыны ў розныя перыяды часу, пачынаючы ад 
дагістарычнай эпохі і заканчваючы пачаткам 21 стагоддзя. 
Асабліва экскурсантаў зацікавілі экспанаты, звязаныя з 
гісторыяй горада Міёры. 

Экскурсія ў музей кнігі і друку 

На зімовых канікулах музей кнігі і 
друку наведалі вучні з лагера 
адпачынку “Зорная краіна”. 
Настаўнік гісторыі Максім 
Філіповіч пазнаёміў дзяцей з 
найбольш цікавымі і рэдкімі 
экспанатамі, зацікавіў гісторыяй 
такіх раздзелаў, як “Філуменія”, 
“Філатэлія“, “Календарыкі”, 
“Паштоўкі” і іншымі экспазіцыямі. 

Дзейнасць  
ІТ-лабараторыі 

Створаная на фінансавыя сродкі Еўрапейскага саюза ІТ-лабараторыя моладзевага рэсурснага цэнтра 
“Спадчына Мёрскага краю” з першых дзён свайго існавання актыўна выкарыстоўваецца ў розных 
напрамках нашай дзейнасці. Тут праводзяцца заняткі археолага-краязнаўчага гуртка “Арганаўты 
мінулага”, урокі “Школа актыўнага грамадзяніна”, заняткі па інтарэсах, трэнінгі, сустрэчы з ціка-
вымі людзьмі, урокі гісторыі з даследчым накірункам і шмат іншых мерапрыемстваў. 

Трэнінгі 

10 – 12 декабря 2021 года в рамках реализации проекта “YES!” на базе ГУО “Миорская средняя 
школа №3 имени Е.А.Томко”, в IT-лаборатории прошел тренинг на тему “Молодёжная 
профориентация”. Участниками тренинга стали учащиеся старших классов данного учреждения 
образования. Мероприятие провела тренер Проекта Будько Наталья. Международный гуманитар-
ный благотворительный проект “YES!” – сокращение бедности через трудоустройство социально 
уязвимой молодёжи в менее развитых регионах Беларуси реализуется Национальным Каритас  



по всей республике при поддержке Renovabis (Грмания) и Caritas Linz (Австрия) в целях повышения 
уровня жизни незащищенных молодых людей в возрасте 18 – 35 лет. Тренинг начался со знаком-
ства с участниками, в ходе которого участникам необходимо было узнать друг друга как можно 
быстрее, зная об увлечении человека с его личной анонимной записи. В ходе этого упражнения 
участники быстро познакомились и совершенно с другой стороны узнали своих одноклассников и 
друзей. Программа 
мероприятия была 
насыщена всевозможными 
тренингами и деловыми 
играми. Главной задачей 
тренинга являлось оказание 
информационной и 
психологической 
консультации при выборе 
профессии. Ребята 
познакомились с темой 
финансовой грамотности и 
безопасности, 
особенностями деловой 
коммуникации, 
сбережением личных 
финансов. В ходе тренинга 
прошли различные деловые 
игры, в ходе которых участники погрузились в психологические особенности личности при выборе 
профессии, протестировали себя на предмет профессиональной направленности, уровень 
самооценки, тип темперамента и т.д. Большой интерес вызвал тренинг, связанный с типичными 
ошибками в коммуникации и грамотным составлением резюме. Наибольший интерес вызвала 
деловая игра “Как правильно вести себя на собеседовании”. Молодёжь активно взаимодействовала 
с тренером и помогала участникам игры советами и рекомендациями. Каждый имел возможность 
почувствовать себя и в роли соискателя вакансии, и в роли работодателя. В финале встречи речь 
шла о профессиях, наиболее популярных в последующие 10 лет. Двухдневный тренинг вызвал 
интерес со стороны участников, что показали результаты анализа анкеты обратной связи. Молодые 
люди более осознанно стали задумываться над выбором будущей профессии и взаимосвязью 
личностных качеств, темперамента, увлечений и профессиональной направленностью, 
востребованностью профессии на рынке труда. Участников тренинга заинтересовали темы 
молодёжного предпринимательства, самозанятости, инструменты эффективного трудоустройства; 
присутствовавшие высказали пожелания дальнейшего участия в последующих тренингах проекта. 
Наталья Будько выражает признательность начальнику отдела по образованию Миорского районно-
го исполнительного комитета А.И.Жуку, директору ГУО “Миорская средняя школа №3 имени 
Е.А.Томко” Пальчех С.Л., преподавателю истории Филиповичу М.Ю. за помощь в организации 
мероприятия на площадке IT-лаборатории ресурсного центра “Наследие Миорского края”. 

С уважением Наталья Будько 
 тематический координатор по социальной инфраструктуре  
проекта "Вместе для сообщества и природы Миорский район" 
+375295911295 

Даследчая праца 

Настаўніца беларускай мовы Алена Пу-
гаўка для чарговага конкурсу 
даследчых прац выканала даследчую 
працу праект “Беларускія народныя гуль-
ні”. Яна правяла з вучнямі апытанне ста-
ражыхароў, запісала на відэа іх 
успаміны. Краязнаўца Вітаўт Ермалёнак 
таксама аказаў пэўную дапамогу ў вы-
кананні праекта, распавёўшы аб 
беларускіх гульнях, у якія ён гуляў у 
маленстве.  



Відэасюжэты дапамаглі запісаць і зманціраваць Максім Філіповіч і Дзіяна Варона. 

Канферэнцыя ў Полацку 

2 – 3 снежня ў Полацку адбылася 5-я 
навукова-практычная канферэнцыя на 

тэму: “Краязнаўства: праблемы і 
перспектывы развіцця ў 21 стагоддзі”. 
Яе галоўным арганізатарам быў 

аргкамітэт Краязнаўчага музея на чале 
з яго загадчыкам Водневай Ірынай 
Пятроўнай. Прымеркавана 

канферэнцыя была да 95-годдзя 
Краязнаўчага музея горада Полацка. У 
праграму былі ўключаны звыш 40 

дакладаў. Канферэнцыя мела 
міжнародны характар. Працы былі 
заяўлены не толькі з розных гарадоў 

Беларусі, але і з Літвы, Азербайджана, 
Украіны. Шырока  была прадстаўлена 
геаграфія гарадоў Расіі: Масква, Разань, Омск, Навасібірск, Ульянаўск, Бійск і інш. Адметнасць 
правядзення канферэнцыі ў тым, што першы дзень яна праходзіла ў афлайн-фармаце, а другі дзень у 

анлайн. Кіраўнік музейнага 
аб'яднання Вітаўт Ерміалёнак 
прыняў удзел у канферэнцыі і 

выступіў з дакладам “Рарытэтныя 
беларускія выданні ў музеі кнігі і 
друку”. Краязнаўцу з Міёршчыны 

найбольш зацікавіла выступленне 
даследчыка Міхася Баўтовіча пра 
радавод нашага славутага земляка 

Вайніслава Савіча-Заблоцкага. У 
хуткім часе мы атрымалі ад яго 
тэкст даклада, які друкуем у 

нашай газеце. 

Сустрэча з пісьменнікам 

Наведаўшы нашу школу, Франц Сіўко 

сустрэўся з вучнямі 10 класа. Галоўнай 

тэмай выступлення пісьменніка стала 
маральна-этычная тэма і праблема 
выбару жыццёвага шляху школьнікамі. 

Франц засяродзіў увагу на важнасці не 
толькі адукацыі, але і высокіх 
маральных якасцяў, патрэбных 

маладому чалавеку, каб годна пражыць 
жыццё на карысць сабе і радзіме. 
Пісьменнік таксама пазнаёміў вучняў з 

накірункамі сваёй творчасці, падзяліўся 
планамі на будучыню. 



Па слядах Дрысенскага ўмацаванага лагера 

Чарговая краязнаўчая вандроўка ў 
наваколле вёскі Слабада было 

здзейснена для пошуку захаваных 
часам слядоў умацаванняў 1812 
года. У даследаванні прымалі ўдзел 

краязнаўца Вітаўт Ермалёнак, 
настаўніца рускай літаратуры 
Ларыса Лапкоўская, настаўнік 

гісторыі Максім Філіповіч. Для 
лепшай лакалізацыі былых 
умацаванняў быў запрошаны ў 

вандроўку настаўнік геаграфіі 

Чапукоўскай школы Дзмітрый 

Васіленка, дзяцінства якога 
прайшло ў вёсцы Слабада. 
Удзельнікі пошукаў абышлі 
поле, дзе калісь размяшчаліся 

ўмацаванні зруйнаванага 
меліярацыяй у 60-я гады ХХ 
стагоддзя Дрысенскага 

ўмацаванага лагера. На самым 
ускрайку поля адшукалі роў і 
частку захаванага вала 

даўжынёй звыш 100 метраў. 
Верагодна гэта рэшткі рэдута 
№10. Затым адбылася сустрэча ў 

Верхнядзвінскім раённым музеі 
з краязнаўцам і навуковым 

супрацоўнікам музея Антонам Бубалам, падчас якой былі абмеркаваны пытанні, звязаныя з тэмай 

вайны 1812 года на паўночным напрамку. 

У 

музейныя 

сховы 

Дзісненская зямелька нам скарбы даруе (працяг, 

пач. у №№ 10, 11 ) 

Працягваем вывучаць знаходкі з Дзісны, 
якія нам падараваў жыхар гэтага горада 

Аляксандр Масла. Ім была знойдзена 
вялікая колькасць разнастайных гузікаў 
розных часоў існавання горада. 

Найбольшая іх колькасць – гэта гузікі ад 
вопраткі  звычайных гараджан або 
радавых рускіх салдат; на іх няма ніякіх  

абазначэнняў, гузікі выраблены з латуні 
або медзі. Усяго мы атрымалі іх 104 
адзінкі. Вялікіх гузікаў для верхняга 

адзення толькі восем адзінак. Гэта 
тлумачыцца тым, што такі гузік лягчэй 
было ўбачыць і адшукаць пры страце. Іх 

памеры ад 25 мм да 33 мм.  



Вылучаюцца гузікі, зробленыя з  пяцікапеечных манет СССР 1930 года, і два – з нямецкіх 10 
пфенігаў, што сведчыць аб недахопе ў насельніцтва пасля вайны нават такой дробязі, як гузікі. 

Вялікая колькасць гузікаў, агулам 22 
адзінкі – з мундзіраў афіцэраў 
Расійскай імператарскай арміі. Адзін з 

іх адносіцца да першай паловы ХІХ ст. 
Большасць вайсковых гузікаў 
выраблены на знакамітых фабрыках 

братоў Бух і А.Г.Капейкіна у Санкт-
Пецярбургу да 1917 года. Адзінкавая 
знаходка – Рыжскай фабрыкі 

Ліўштэйна. Адзінкавы гузік і 
амерыканскага салдата Першай 
суветнай вайны, а таксама 

імператарскай сям’і. Па адным гузіку 
знойдзена было ў Дзісне з Англіі і 
Францыі. У горадзе размяшчалася 
стражніца і былі польскія пагранічнікі, 

таму зямля захавала некалькі гузікаў 
польскіх салдат і афіцэраў.  
Адшуканы былі ў дзісненскай зямлі і 12 гузікаў мундзіраў нямецкіх салдат, які знаходзіліся ў 
Дзісне падчас акупацыі 1941 – 1944 гг. Згублены былі і 11 гузікаў савецкіх салдат пачынаючы ад 
1930-х да 1991 гг. Рэдкімі з’яўляюцца знаходкі гузікаў чыноўнікаў з гербам Віцебскай, а таксама 
Мінскай губерні. Адзінкавая знаходка – гузік шляхціча з выявай уласнага герба. Прыналежнасць 
аднога гузіка пакуль не ўдалося вызначыць. Параўнальна невялікая колькасць пасляваенных гузікаў 
– вытворчасці савецкіх фабрык. Найбольш цікавы з іх – ад кашулі чыноўніка з міністэрства 
фінансаў СССР – датуецца 1946 – 1956 гг.  
Але найбольш дзісненская зямля захавала манет розных часоў і народаў. Самая старая з іх – адзін 
шылінг Лівонскага ордэна 1550 года. Чаканены ён у Рэвелі (Талін) магістрам Іаганам фон дэр Рэкке. 
Тры манеты з Лівоніі 17 стагоддзя таксама былі знойдзены нашым дабрадзеем у Дзісне. Гэта солід 

каралевы Швецыі Крысціны Аўгусты Вазы 1650 года і два соліды шведскага караля Карла 10 
Густава рыжскай чаканкі 1655, 1660 гадоў. Яшчэ адна шведская манета, якая была знойдзена ў 
Дзісне,– караля Адольфа Фрыдрыха, чаканеная ў 1758 годзе. Перададзена нам была і манета 

вартасцю адзін грош 1755 года караля Рэчы Паспалітай Аўгуста ІІІ. Пэўную цікавасць мае капейка 
маскоўскай дзяржавы сярэдзіны 17 стагоддзя, вырабленая з медзі, а не са срэбра. Чаканка медных 

манет выклікала ў Маскве “медны бунт” у 

1662 годзе. Але найбольшая колькасць манет 
17 стагоддзя, якія захавала дзісненская 
земля, – гэта барацінкі, або 1 грош Яна 

Казіміра 1660 – 1664. Усяго было нам 
падаравана 55 падобных манет. Чаканены 
яны на манетных дварах як Польшчы, так і 

ВКЛ, частка з іх наогул фальшывая. Самая 
большая колькасць манет з Дзісны, 
перададзеная нам Аляксандрам Маслам, 

адносяцца да часоў Расійскай імперыі 18 – 

пачатку 20 стагоддзя. Нягледзячы на тое, 
што горад увайшоў у склад Расіі толькі ў 

1793 годзе, у дзісненскай зямлі 
сустракаюцца манеты яшчэ часоў Пятра 1. 
Манеты знойдзены ў асноўным на агародах, 

дзе прымяняліся розныя ўгнаенні, таму і 
захаванасць большасці з іх нездавальняючая, на іх часта нельга прачытаць нават намінал і год 
чаканкі. Таму і вызначаны некаторыя манеты толькі ўмоўна, такіх манет у калекцыю трапіла 62 
адзінкі.  



Найбольш старая з расійскіх манет, якія 
намі былі вызначаны, – палушка, або 

чацвёртая частка капейкі чаканкі 
імператрыцы Анны Іаанаўны 1730 года. З 
манеты царыцы Елізаветы Пятроўны 

найбольшая колькасць – шэсць штук 
наміналам “дзеньга” 1737 – 1753 гадоў, 
ёсць таксама два экзэмпляры 1 капейкі 

1757 года і адзін асобнік манеты 2 капейкі 
1758 года. Былі адшуканы тры манеты 
царыцы Кацярыны ІІ наміналам 5 капеек 

1783, 1779 гадоў, шэсць манет імператара 
Аляксандра І наміналам 2 капейкі з 1807 
па 1820 гг. Былі знойдзены і манеты цара 

Мікалая І: наміналам 5 капеек серабром 
1842, 3 капейкі серабром 1832 г. – усе па адным экзэмпляры, 2 капейкі серабром 1840 – 1841 гг. – 4 
штукі, дзве капейкі 1837 г. – адзін асобнік, адна манета 1/2 капейкі серабром, дзве манеты па 1/4 
капейкі серабром 1843 г., дзенежкі – 4 штукі 1850 – 1855 гг., чатыры манеты па 1 капейцы 1851 – 

1855гг. Імперпатара Аляксандра І.  Захавала дзісненская зямля таксама некалькі манет наміналам 1 
капейка – тры штукі 1858-1863 гг. Але найбольшая колькасць манет – з часоў Аляксандра ІІІ і 
апошняга імператара – Мікалая ІІ, а менавіта: наміналам 5 капеек – дзве, 3 кап. – дзевяць, 2 кап. – 

дванаццаць, 1 кап. – васямнаццаць,1/2 кап. – сем штук. (заканчэнне ў наступным нумары) 

Новыя знаходкі “арганаўта” 

Урбановіч Сяргей яшчэ са школы, 
займаючыся ў археалога-краязнаўчым гуртку 

“Арганаўты мінулага”, захапіўся пошукамі 
старажытных артэфактаў. Гэта захапленне не 
толькі не знікла, але, наадварот, перарасло ў 

карпатлівае вывучэння мінулага Міёршчыны. 
Шмат сваіх знаходак ён даруе ў наш 
гістарычны музей. Восень была для Сяргея 

плённай, дзякуючы яго знаходкам, на 
археалагічнай карце Мёрскага раёна з'явіліся 
тры невядомыя старажытныя паселішчы. 

Падчас разведкі на месцы былога маёнтка 
Грыгаравічы ім была знойдзена кафля з узорам 
16 – 17 стагоддзяў, жалезны нож гэтага ж часу, 

што сведчыць пра існаванне там сядзібы ўжо ў 
гэты перыяд. Але самае галоўнае яго адкрыццё 

– знаходка некалькіх каменных прылад працы, 
а менавіта двух разцоў, адшчэпа крэмня, 

нуклеўс, якія можна датаваць эпохай мезаліту – сёмым тысячагоддзем да нашай эры. На ўзараным 
полі за вёскай Дальняе Чурылава ён адшукаў шмат артэфактаў 8 – 13 стст. н.э. Гэта кавалкі шыйных 
грыўняў, вітых і пласціністых бранзалетаў, накладак, бронзавага ключыка, меднага кліна, і іншыя 

знаходкі, якія сведчаць аб існаванні на беразе Заходняй Дзвіны буйнога паселішча.  



Унікальнай стала знаходка так званага ваўкабоя, металічнага шарыка, які прывязваўся 
раменьчыкамі да палкі і выкарыстоўваюся для палявання на конях. Рарытэтнымі сталі знаходкі 
заходнееўрапейскіх манет англійскай караля Эмільрэда 979 – 1016гг., і дынарыя з нямецкага горада 

Аўсбурга епіскапа Зігфрыда (1000 – 1006 гг.). Манеты далі магчымасць 
удакладніць існаванне ў гэтых мясцінах паселішча часоў Полацкага 
княства, яны таксама сведчаць аб развітых гандлёвых сувязях з 
Заходняй Еўропай у тыя далёкія часы. У нашу музейную калекцыю 
Сяргей падараваў знойдзеную там лівонскую манету чаканкі горада 
Рэвеля (Таліна) магістра Германа фон Бругенея (1535 – 1549 гг.). Пра 
тое, што на гэтым месцы жыццё працягвалася і ў сярэднявеччы, 
сведчаць знаходкі шматлікіх аскепкаў керамікі 16 – 20 стст., шасці 
заручальных пярсцёнкаў з бронзы і медзі, фрагмента сялянскага 
пярсцёнка-пячаткі 18 ст., пярсцёнка з вочкам, але без каменьчыка,  і 
алюмініевага 
каталіцкага 
медаліка 20 ст.  
Наступнае 

паселішча, 10 – 13 стагоддзяў,  было 

адкрыта “арганаўтам” на поўнач ад вёскі 
Бабарыкі, якая знаходзіцца на адлегласці 
аднаго кіламетра на захад ад гарадзішча 

Пруднікі. Паселішча таксама не было 
вядома археолагам. Тут руплівец нашага 
музея адшукаў кераміку 11 – 13 стагоддзяў, фрагменты бронзавых спражак гэтага часу. Зноў 

галоўнай датуючай крыніцай сталі знаходкі двух манет. Першая з іх – дацкага караля Свена ІІ 
Эстрыдсена, другая – нямецкая, пад назвай заксэнпфеніг, або “вендка”, датуюцца 11-м стагоддзем. 
Манеты маюць рэшткі вушак або заклёпак, гэта сведчыць, што іх насілі як абярог або ўпрыгажэнне. 

Ад калекцыянераў з Брэстчыны Сяргей набыў для нашага музея цікавую накладку на пояс у 
выглядзе коніка 10 – 11 стст, некалькі бразготак і спражак гэтага часу. У экспазіцыю гістарычнага 
музея ад нашага дабрадзея паступіла ядро гарматы 17 стагоддзя, шмат куляў ад мушкетаў і 

пісталетаў 17 – 19 стст. Але найцікавейшым рарытэтам стала зброя 16 стагоддзя пад назвай 
пратазан, або “багемская вушастая лыжка”, як яе называлі ў тыя часы. Гэта зброя выкарыстоўвалася 
ва ўзбраенні пяхоты ў 16 – 17 стагоддзях. Даўжыня металічнай часткі падоранага нам пратазана 50 

см, даўжыня вушак 25 см, шырыня шыпоў 15 см. Многія экспанаты, знойдзеныя рупліўцам, будуць  



Падарункі ад Івана Калкоўскага 

Даўні сябра нашага музейнага 
аб’яднання – ветэран працы, 
калекцыянер Іван Пятровіч 
Калкоўскі не аднойчы 
перадаваў нам свае экспанаты. У 
чарговы раз завітаўшы ў музей, 
ён падараваў са сваіх збораў 
шмат этыкетак ад запалак 
савецкай эпохі. З іх вялікая 
колькасць беларускай 
Барысаўскай запалкавай 

фабрыкі разнастайных серый, якія былі прысвечаны пажарнай 
бяспецы, правілам дарожнага руху, 50-годдзю БССР, алімпіядам у 
Мехіка і Грэноблі, гарадам Беларусі, ленінскай  
 тэматыцы. Усе яны былі надрукаваны ў 1968 годзе. У 1972 годзе на 
гэтым жа фанерна-запалкавым камбінаце была надрукавана серыя 
этыкетак, прысвечаная помнікам у гонар герояў і гераічных падзей 
Вялікай Айчыннай вайны, гісторыі савецкай авіяцыі 1971 года, 5-й 
спартакіядзе народаў СССР 1971 года. Вялікая серыя этыкетак, 
прысвечаная расліннаму і жывёльнаму свету БССР і СССР, была 
надрукавана ў 1971 годзе. У гэтым жа годзе запалкавая фабрыка 
“Сибирь” выпусціла серыю этыкетак, прысвечаную фаўне Сібіры. 
Запалкавая фабрыка “Перамога” з горада Ломаў надрукавала серыю 
этыкетак, прысвечаных 50-годдзю ВЛКСМ. Некалькі этыкетак, якія 
былі падараваны ў нашы музейныя фонды, былі надрукаваны на 
Турынскай, Бійскай, Барнаульскай, Кіраўскай (“Чырвоная зорка”), 
Рыбінскай (“Маяк”), Калужскай (“Белка”) запалкавых фабрыках. На 
Барысаўскім фанерна-запалкавым камбінаце друкаваліся серыі 
этыкетак, прысвечаных гарадам Падмаскоў’я, асваенню касмічнай 
прасторы, гісторыі самалётаў і верталётаў СССР. А вось беларуская 
запалкавая фабрыка ў Пінску прадстаўлена ўсяго двума відамі 
этыкетак, прысвечаных 60-годдзю Кастрычніцкай рэвалюцыі і 
надрукаваных у 1977 годзе. Колькасць аднолькавых этыкетак з гэтай 
фабрыкі – 100 штук. Усяго падараваў Іван Пятровіч у фонды музея 

кнігі і друку для раздзела “Філумінія” 615 этыкетак. Выдатным падарункам для нас ад 
калекцыянера стаў набор пёраў для чарнільнай ручкі выпуска 60-х гадоў 20 стагоддзя, якія 
называліся “зорачка”. Большасць з іх новыя, яшчэ не ўжываныя. Яны спатрэбяцца нам пры 
прывядзенні ўрокаў музейнай педагогікі. У фонды “Баністыка” Іван Пятровіч перадаў шмат 
папяровых грошай. Самая старая з банкнотаў – 10 рублёў Расійскай імперыі 1916 года. Астатнія 
банкноты – канца 20, пачатку 21 стагоддзяў. Калекцыянер перадаў нам таксама купоны Рэспублікі 
Украіна – 1, 3, 5, 109, 25 купонаў выпуску 1991 года. Найбольшая колькасць атрымана намі 
беларускіх банкнотаў. Самыя першыя беларускія: 50 капеек,1, 25, 200, 1000, 5000 рублёў 1992 года. 
Падараваў нам руплівец і беларускія банкноты вартасцю 1, 5, 20 рублёў 2000 года. 

Новыя 
выданні 

Беларускі этнаграфічны тлумачальны слоўнік 

Аўтар гэтага слоўніка – Сымон Вікенцьевіч Барыс, вядомы беларускі 
гісторык, этнограф, фалькларыст. Надрукаваная кніга была ў Мінску, у 
сталічным выдавецтве Зміцера Коласа ў 2021 годзе, накладам усяго 30 
асобнікаў. Рукапіс кароткага этнаграфічнага тлумачальнага слоўніка быў 
падрыхтаваны аўтарам  яшчэ падчас яго працы ў Беларускім дзяржаўным 
музеі архітэктуры і быту, дзякуючы  вывучэнню ім побыту сялян у 19 – 20 
стагоддзях, выданняў па этнаграфіі, слоўнікаў.  

змешчаны не толькі ў навукова-дапаможных фондах, але і ў асноўнай экспазіцыі гістарычнага 
музея. 



Шмат тэрмінаў на сённяшні дзень будуць не зразумелыя не толькі 
сучаснікам, але і этнографам-пачаткоўцам. Важна, што некаторыя словы 
праілюстраваны малюнкамі або здымкамі. Аб грунтоўнасці слоўніка 
Сымона Барыса сведчыць тое, што некаторыя назвы мы не знойдзем нават 
у энцыклапедыі “Этнаграфія Беларусі”. Выданне будзе карысна 
этнографам, краязнаўцам, настаўнікам ды аматарам даўніны. 

Дыялог 

Гэта назва зборніка твораў, падараванага ў наш музей кнігі і друку 
земляком-пісьменнікам Францам Сіўко. Выданне было надрукавана ў 
сталічным выдавецтве “Галіяфы” ў 2020 годзе. У кнігу ўвайшлі твор 
нашага земляка “Удог” і “Любіць ноч – права пацукоў” Юрыя Станкевіча 
Нягледзячы на тое, што  творы былі надрукаваны больш 20 год назад, яны 
і зараз не страцілі сваёй актуальнасці. Не выпадкова яны змешчаны пад 
адною вокладкай, бо погляды аўтараў на савецкую рэчаіснасць другой 
паловы 20 стагоддзя сугучны адзін аднаму. Падсумаваннем твораў 
з'яўляецца змешчаны напрыканцы кнігі “Дыялог услед”. Галоўны змест 
твораў – мастацкае афармленне разважанняў аб праблемах захавання 
нацыянальнай самасвядомасці беларусаў, прычынах падзення ўзроўню 
беларушчыны. 

Наша 
пошта Цікавы здымак 

Сябра выдання нашай газеты 
Іаланта Іскра з Польшчы 

працягвае шукаць у польскіх 
даваенных газетах і часопісах 
артыкулы аб Міёршчыне. 

Апошнім разам яна даслала нам 
цікавы здымак Перабродскай 
падшэфнай школы імя Тадэвуша 

Галуўкі. 

МАЁМАСЦЬ 

У прашэнні 15 кастрычніка 1887 году, пададзеным на імя расійскага амбасадара ў Брусэлі 
князя Льва Ўрусава, Вайніслаў Савіч-Заблоцкі пісаў, што быў некалі ўладальнікам маёнткаў 
Панчаны ў Дзісненскім павеце Віленскае губэрні і Труды ў Гарадоцкім павеце Віцебскае губерні, 
якія змушаны быў прадаць, каб пакрыць выдаткі ў часе знаходжання на эміграцыі [3, с. 457]. Яшчэ 
раней, у 1880 годзе, Вайніслаў згадваў, што бацька ягоны памёр у радавым маёнтку Мікалаёве [16, s. 
100], да якога дарэчы належалі і памянёныя Труды. Маёнтак гэты трапіў да Заблоцкіх недзе на 
мяжы XVIII–XIX стст., бо яшчэ ў 1789 годзе Якуб Заблоцкі трымаў маёнтак Кузьмішкі, што за 10 
км на паўднёвы ўсход ад Езяросаў. У 1802 г. Якубаў бацька Антон Заблоцкі прадаў радавыя 
Кузьмішкі сваякам Салмановічам. Пэўна ў гэтым часе Якуб і набывае Мікалаёва. Пасля 1810 г. 
Заблоцкі пабраўся шлюбам з удавой Яна Корсака Кацярынай з Лапацінскіх, дачкой скарбовага 
пісара ВКЛ Ігната Лапацінскага [17, s. 160]. У 1814 – 1817 гг. Якуб займаў пасаду маршалка 
Гарадоцкага павету. Пасля спачыну Кацярыны ў 1819 г. ён збудоўвае ў Мікалаёве капліцу, якую 
прыпісалі да каталіцкай парафіі ў Непаротах.  



Згаданы Якуб Заблоцкі прыходзіўся дзядзькам Вайніслававаму дзеду Вінцэнту. Меў Якуб з 
Кацярынай адзінага сына Ігната, які з’ехаў на Валынь і пэўна памёр у маладым узросце [18, s. 114]. 
Верагодна таму пасля смерці Якуба ў 1838 г. Вінцэнт і стаў уладальнікам Мікалаёва. Да таго часу 
дзед Вайніслава валодаў пэўна толькі Бярнаткамі, што за 10 км на поўнач ад Кузьмішак. Мог ён 
пэўны час трымаць і нейкія іншыя маёнткі, бо Вінцэнтаў сын Канстанцін, бацька Вайніслава, 
нарадзіўся не ў Бярнатках (дзе нарадзіўся сам Вінцэнт), і не ў Друйцы, што былі сядзібай Рудаміна-
Дусяцкіх [8, s. 500] і дзе нарадзілася маці Канстанціна, але ў Відзах. Аднак выглядае на тое, што 
пасля скону Вінцэнта на маёнтак знайшліся і іншыя прэтэндэнты, бо сам Вайніслаў адзначае, што 
валодаў ён адно толькі Трудамі, а ня ўсім Мікалаёвам. 23 снежня 1865 г. выйшаў імператарскі загад 
"О воспрещeніи лицамъ польскaго происхожденiя вновь прioбрeтать помѣщичьи имѣнiя въ девяти 
Западныхъ губeрнiяхъ", шт о значна ўскладняла продаж  маёнт ку. У 1870 годзе, скарыст аўшы з 
імператарскага дазволу балтыйскім немцам набываць зямельную маёмасць, барон Фрыдрых Розэн 
купляе суседні маёнтак Мосар [11, s. 399]. Гэты карнэт Фрыдрых Розэн гербу Ружы быў павязаны 
сваяцтвам з Мірскімі, бо ягоная дачка Лізавета, што пазней валодала Мікалаёвам, была замужам за 
князем Эдуардам Святаполк-Мірскім [13, s. 229]. Пэўна ў гэтым жа часе Розэнамі набыта і суседняе 
Мікалаёва [2, с. 286, 411]. 

Панчаны, дзе нарадзіўся Вайніслаў Савіч-Заблоцкі, раней былі часткаю маёнтка Друйка 
ягонага прадзеда Язэпа Рудаміны-Дусяцкага. У 1823 г. удава па Язэпе Барбара з Шчытоў-
Неміровічаў падзяліла маёнтак між дочкамі. Казіміра, якая пабралася шлюбам з Тамашом 
Лапацінскім, атрымала ўласна Друйку з вёскамі Вэрды, Захеўка, Яя, Русцы, Букоўшчына і 
засценкам Дзявелі. Зоф'і ж, якая выйшла замуж за Вінцэнта Заблоцкага, дасталася паўночная частка 
маёнтку з вёскамі Абалонне і вадзяным млыном, Пунцэвічамі, Войсай, Вальцінамі, Бліноўшчынай, 
засценкамі Бубалоўшчынай і Баравымі. Маёнтак гэты займеў назву Панчаны. Пасля скону Зоф'і 
Заблоцкай маёмасць дасталася ў спадчыну адзінаму ейнаму ўнуку Вайніславу [12, s. 764].  
Малюнак 3. – Мапа наваколля Панчанаў і Друйкі (1932). 
Яшчэ ў 1873 г. маёнтак Панчаны належаў Заблоцкаму [4, с. 78]. Прададзены ён быў пэўна ў 1878 
годзе, бо 30 кастрычніка гэтага году ў лісце да Юзафа Крашэўскага Вайніслаў пісаў, што чакае 
грашовае падтрымкі з Літвы. Пазней Заблоцкі згадваў, што продаж здзейсніў муж ягонае кузыны 
Марыі Яраслаў Клёт на падставе даверчага лісту [3, с. 456]. 

Грошы ад продажу маёнткаў ледзьве пакрывалі выдаткі на пражыццё на эміграцыі, бо 
знайсці літаратару сталую працу ў іншамоўных краінах было надзвычай цяжка. У 1886 годзе ў лісце 
да ўкраінскага культурніцкага дзеяча Міхаіла Драгаманава Савіч-Заблоцкі гэтак характарызаваў 
свой маёмасны стан: "Цяпер, пан з паноў, нi кала нi двара, нi псячай нават будкi ня маю" [1, с. 315].  
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PROMEMORIA 

У снежні гэтага года закончыўся зямны шлях Фадзея 
Лаўрэнцьевіча Шымуковіча – педагога, савецкага і 
партыйнага работініка, прапагандыста, дэпутата, 
краязнаўцы, пазаштатнагага карэспандэнта розных 
перыядычных выданняў, у тым ліку і нашай “Мёрскай 
даўніны”. Нарадзіўся ён 27 лютага 1935 года ў вёсцы 
Баркоўшчына Мікалаёўскай гміны Дзісненскага павета 
(цяпер Мёрскі раён Віцебскай вобл.). Скончыў 
Акунёўскую СШ (1955), фізіка-матэматычны факультэт 
Віцебскага педінстытута імя С.М. Кірава (1969). 
Пачынаў працоўны шлях калгаснікам, за год змог 
выканаць 431 працадзень.  
Пазней быў старшынёй Сцефанпольскага с/с (1960), 
намеснікам старшыні калгаса (1961–1964), настаўнікам, 
дырэктарам Акунёўскай СШ (1964 – 1973), дырэктарам 
Дзісненскай школы-інтэрната (1974 – 1979), завучам 
Дзісненскай БШ (1979 – 1984), кіраўніком дапрызыўнай 
ваеннай падрыхтоўкі ў Дзісненскай СШ (1984 – 1995). 
Вывучэнне краю стаў праводзіць з 1969 г., калі пачаў працаваць у Акунёўскай СШ. Разам з 
ваенруком Людскім А.У. пачаў высвятляць лёсы жыхароў мікрарэгіёна школы ў гады Другой 
сусветнай вайны. Склалі ўдвох спіс землякоў – удзельнікаў рэвалюцыі і Грамадзянскай вайны, 
Вялікай Айчыннай вайны. З часам тэматыка пашырылася і стала комплекснай, аднак асаблівую 
ўвагу Ф.Шымуковіч надаваў даследаванню жыццёвых шляхоў землякоў, гісторыі вёсак у раёне, г. 
Дзісны. Ён сабраў значны матэрыял па гісторыі 4-й Беларускай партызанскай брыгады (успаміны 
партызанаў, якія пражываюць у Беларусі, Казахстане, Расіі, Украіне). Аднак ад стварэння кнігі па 
гісторыі брыгады прыйшлося адмовіцца з прычыны складанасці стварэння аб’ектыўнай карціны 
дзейнасці злучэння, бо большасць удзельнікаў распавядалі пра падзеі суб’ектыўна, з боку 
гледжання асабістых перажыванняў і эмоцый. З пераездам у г. Дзісна на пасаду дырэктара школы-
інтэрната даследчык зацікавіўся пытаннем вызвалення горада ад фашыстаў у 1944 г., дзеля чаго 
правёў апытанне мясцовых жыхароў, былых салдат, якія вызвалялі горад, высветліў шэраг 
недакладнасцяў у ранейшым асвятленні тэмы. Фадзей Лаўрэнцьевіч браў актыўны ўдзел у 
афармленні музея Героя Савецкага Саюза Міхаіла Кузьміна, камандзіра 1-й танкавай роты 159-й 
танкавай брыгады, якая вызваляла г. Дзісну ў 1944 г. Ён быў таксама аўтарам шэрагу публікацый на 
старонках рэспубліканскага і мясцовага перыядычнага друку (“Рэспубліка”, “Звязда”, “Сельская 
газета”, “Народнае слова”,”Сцяг працы”, “Міёрскія навіны”, “Вольнае Глыбокае”), займаў 
актыўную грамадзянскую пазіцыю. Яго хваляваў лёс Дзісны, якая стала яму роднай, праблемы 
знікаючых вёсак, як знаўца родных мясцін шмат зрабіў па удакладненні матэрыялаў і дапаўненні 
кнігі “Памяць” Міёрскага раёна. Ад пачатку выдання “Мёрскай даўніны” Фадзей Лаўрэнцьевіч 
з’яўляўся яе актыўным чытачом і карэспандэнтам. Мы нават не паспявалі падрыхтаваць усе 
дасланыя яго артыкулы да друку, настолькі плённай з’яўлялася яго творчасць нават у сталым 
узросце. Асабліва важнымі з’яўляюцца для гісторыі краю яго ўспаміны аб мінулым тых мясцін, дзе 
прайшлі гады яго жыцця. Фадзей Лаўрэнцьевіч быў няўрымслівым чалавекам, востра рэагаваў на 
падзеі, якія адбьываліся ў яго горадзе, краіне, свеце.  



Пераможа дабрыня 
усім удалым, 
светлым, шчырым і трывалым , 
Дабрынёю набрынялым 
*** 
Айчына! Ты планідзе пакідай 
Дні Памяці, бо з намі – у хаўрусе 
Першадрукар, Святар, Паэт, Ратай 
І ўсе рупліўцы вечнай Беларусі. 
*** 
Была “малой” Радзіма, а вырасла – густой. 
Мы ўсе – яе настой. 
І будзе абнадзейнай, зямлёй не на пастой,– 
Айчынай непадзельнай, 
Вялікаю, Святой ! 
*** 
Абудзіўся, цяпер не скаруся. 
У вачах светлы міг,– 
І з каленняў сваіх 
Абтрасаю нябыт Беларусі. 
*** 
Беларусь між Захадам і Ўсходам 
Пазваніла ўключынай вясла. 
І сама адкрылася народам, 
І ў сябе красу іх прыняла. 
*** 
Краіне – ўваскрослая праца, 
Айчыне – пачэсны пасад. 
Любіць – у дарогу збірацца, 
Кахаць – зноў вяртацца назад. 
*** 
І самі мы – Радзімы вецце: 
Адно з другім бліжэй, тужэй… 
За Бацькаўшчыну што на свеце 
Радней, шчымлівей, даражэй? 
*** 
Нашы светлыя часіны 
Узняліся з-пад ільдзіны. 
Родны Божа! Навучы 
Палюбіць і зберагчы 
Мацярык для ўсіх адзіны. 
*** 
Для Радзімы прашу гожа: 
– О, святы, разумны Божа! 
Замірэнне выдай нам – 
Шлях масціць, узвоньваць храм; 
Не дубасіць, не батожыць, – 
Кухталямі злобу множыць… 
Любасць з ласкай – наш бальзам! 
 

 
*** 
Служылі Продку, Праўдзе, Музе… 
Трымаў ваяр сваё кап’ё 
пры Беларусі. 
*** 
На планеце чуваць галасы, 
Пераймаем мы іх карагод: 
– Плады дрэва растуць раз на год, 
Плады дружбы – ва ўсе часы! 
(Паводле выказвання ўкраінскага 
паэта Барыса Алейніка). 
*** 
Гневацца, злавацца, абурацца, 
Ненавідзець, коса паглядаць, – 
І стваральная знікае праца. 
Будзем па-сяброўску ўсіх вітаць, – 
Поклічы ўсе стануць азарацца. 
*** 
Не будзе айчыннасці 
Без дабрачыннасці. 
Не будзе і вернасці 
Без міласэрнасці. 
*** 
Слоў ілжывых, слоў іржавых 
Не дапусцім да жытла. 
Мовалюбная Дзржава– 
Непарушная скала ! 
*** 
Хто ахвочы, каб сустрэліся на ўзвыссі? 
Вочы ў вочы! 
Сэрца ў сэрца! 
Мыслі ў мыслі! 
*** 
Мы промні зорнай службы. 
Нам верыцца здаля, 
Што стане Домам дружбы 
Уся Зямля! 
*** 
Шлях надзеі прамы, 
Ёсць падковаў запас. 
Будзем памятаць мы,– 
Не забудуць і нас. 
*** 
Бацькаўшчынай насычаныя 
Ажылі і валуны. 
Мы – галосныя, мы – зычныя, 
Беларускія сыны! 
 
 

Яго хвалявалі практычна ўсе сферы жыцця грамадства. Фадзей Лаўрэнцьевіч Шымуковіч быў 
узнагароджаны Ганаровай граматай Вярхоўнага Савета БССР, граматай Міністэрства адукацыі. 
Памяць пра апантанага, няўрыслівага карэспандэнта і краязнаўцу застанецца назаўжды ў памяці 
родных і блізкіх. Сумуем разам з усімі, для каго смерць Фадзея Шымуковіча стала балючай стратай. 



*** 
Уваскрасае гераічны дух, 

Калі гадуе нацыю Будзіцель. 
*** 

Хто не гневаўся ад парога, 
І хто ласкаю быў надзелены,– 

Таму да Айчыны дарога 
Золатам была засцелена. 

*** 
Узвысіцца над злом, 

Змахнуць яго кайлом,– 
І знікнуць загароды 
У Храм прыроды – 

Бацькаўшчыны дом. 
*** 

О, Беларусь! Твой зоўны лёс – дарога. 
Ты сто разоў пытаеш на вяку: 

– Ці многа нас? Ці многа нас? Ці многа 
Знаходзіцца на кожным бальшаку? 

 
*** 

– Каго любіш? 
– Не таемна 

Беларусь люблю! 
– Ўзаемна! 

*** 
Словамі-маністамі 
Кожнага прывецім. 

Беларусь – дружбістая: 
Ведайце, суседзі! 

Пераможа 
Дабрыня 

Набрынялым Дабрынёй 
Важна ўзважыць хоць гульнёй 

Азначэнні: сумятня, 
калатня, брахня, крутня… 

Цеплыня ім – не раўня. 
Ёсць на пожні слоў – браня 

З дабравеснаю хадою 
І такой велічынёю – 

больш як ваша пяцярня: 
Прывітацца, памірыцца, 
Не сварыцца і не біцца,– 
Па-сваяцку прытуліцца, 

Каб сказаць: – Мы ўсе – радня! 
     Сяргей Папар 1.10. 2021 
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