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ЭКСКУРСІІ 

Падчас традыцыйнай 
сустрэчы з выпускнікамі ІТ-
лабараторыю і гістарычны музей 
наведалі выпускнікі 2017 года. 
Напачатку настаўнік гісторыі 
Максім Філіповіч паказаў 
прэзентацыю аб нашай школе і яе 
выпускніках, затым Вітольд 
Ермалёнак правёў экскурсію па 
гістарычным музеі, экспазіцыя 
якога была створана пры фінансавай 
падтрымцы Еўрапейскага саюза. 
Многія з выпускнікоў актыўна 
займаліся ў археолага-краязнаўчым 
гуртку “Арганаўты мінулага”, добра 
ведалі экспанаты і экспазіцыю 
мінулага музея, таму зараз былі 
здзіўлены і захоплены новым 
афармленнем музейнай прасторы, новымі раздзеламі.  

У гадавіну вываду савецкіх войску з Афганістана кіраўнік па ваенна-патрыятычным 
выхаванні Максім Філіповіч правёў у гістарычным музеі экскурсію для вучняў 7-а класа на тэму: 
“Яны ваявалі ў Афганістане”. Экскурсавод распавёў школьнікам пра вучняў нашай школы, якія 

прайшлі праз пекла афганскай 
вайны. Асаблівую ўвагу ён 
звярнуў на жыццё і подзвіг Сяргея 
Закрэўскага, які загінуў у Афгане. 
Дзеці змаглі пабачыць рэліквіі 
воінаў-удзельнікаў тых падзей: 
узнагароды, граматы, лісты, 
фотаздымкі, іншыя рэчы.  
У праграме ўрокаў музейнай 
педагогікі кіраўнік музея Вітаўт 
Ермалёнак правёў экскурсію для 
вучняў 5-га класа на тэму: 
“Старажытная гісторыя 
Мёршчыны”. На ўроках дзеці ўжо 
знаёміліся з гісторыяй 
першабытнага ладу, таму кіраўнік 
музея падрабязней спыніўся на 
пытанні пра выраб прыладаў  



працы з каменя, бронзы, жалеза. Школьнікі 
вучыліся адрозніваць звычайныя аскепкі 
крэмня ад апрацаваных прыладаў працы, 
медныя ўпрыгожанні ад бронзавых. Дзеці 
маглі патрымаць у руках крыцу і даведацца аб 
выплаўцы жалеза ў старажытных домніцах. 
Пасля апытання лепшы знаўца старажытнай 
гісторыі Гіржда Кірыл атрымаў прыз. 

Урокі гісторыі 

Настаўнік гісторыі Філіповіч Максім правёў у гістарычным музеі для вучняў 10 класа ўрок 
па тэме “Старажытная гісторыя Мёршчыны”. Падчас аповеду настаўніка дзеці даведаліся аб 
з'яўленні першых жыхароў у нашым краі, прыладах працы каменнага, бронзавага і жалезнага вякоў. 
Школьнікі разгледзелі артэфакты старажытнай гісторыі краю, іх здзівіў макет гарадзішча жалезнага 
веку ля вёскі Чурылава, выкананы “арганаўтам” Антонам Ермалёнкам дваццаць год таму. 

Настаўнік гісторыі 
Ермалёнак Вітольд правёў урок 
гісторыі для профільнага 11 
класа па тэме “Геапалітычнае 
становішча нашага краю ў 19-20 
стагоддзях”. Па дадзенай тэме ў 
гістарычным музеі маецца 
некалькі раздзелаў – 
прысвечаных вайне 1812 года, 
паўстанням 1831, 1863 гадоў, 
Першай сусветнай вайне, савецка
-польскай вайне, Другой 
сусветнай вайне. Вучні падчас 
аповеду настаўніка не толькі 
слухалі настаўніка, але і 
знаёміліся са шматлікімі 
экспанатамі з нашай мясцовасці, датычнымі да гэтых падзей. 

ЮБІЛЕЙ 

Напачатку лютага 2022 года Мёрская раённая 
арганізацыя Беларускага грамадскага 
аб’яднання ветэранаў святкавала 35-годдзе з часу 
свайго ўтварэння. На ўрачыстасці прысутнічалі 
кіраўнікі пярвічных ветэранскіх арганізацый, 
актывісты ветэранскага руху, кіраўніцтва раёна, 
прадстаўнікі прэсы. Ва ўступным слове старшыня 
раённай арганізацыі Часлаў Кашкур коратка 
распавёў аб гісторыі арганізацыі і яе дзейнасці за 
апошнія гады, уручыў граматы і лісты падзякі 
актывістам арганізацыі. У ліку ўзнагароджаных быў 
і сябра савета ветэранскай арганізацыі Вітольд 
Ермалёнак. З вітальнымі словамі звярнуліся 
старшыня Мёрскага райвыканкама Ігар Кузняцоў, 

старшыня раённага савета Марыя Баніфатава, кіраўнік раённага аддзялення арганізацыі Фонда міру 
Ала Смерцева і іншыя. Для ўдзельнікаў урачыстасці адбыўся святочны канцэрт. 



Удзел у конкурсах 

Кіраўнік па ваенна-патрыятычным выхаванні нашай школы Філіповіч Максім прыняў удзел 
у раённым этапе конкурса “У кожнага часу свае героі”. Конкурс праводзіўся ў рамках 
рэспубліканскай дэкады грамадзянска-патрыятычных спараваў “Афганістан у лёсе маіх землякоў”. 
Для ўдзелу ў ім былі падрыхтаваны вучаніцы 11 класа Кліменцева Арына, Цыцына Юля, 
Красоўская Соф’я. Вырашана было прэзентаваць відэаролік у намінацыі “Дакраніся да 
подзвігу герояў”. У аснову сюжэта пакладзены матэрыялы з раздзела гістарычнага музея, 
прысвечанага вучням нашай школы – удзельнікам афганскай вайны. Кансультацыю па тэме зрабіў 
краязнаўца Вітольд Ермалёнак. У выніку журы прызнала нашу працу адной з лепшых, яна была 
накіравана на рэспубліканскі этап. 

Удзел у семінары 

У лютым адбыўся анлайн-семінар “Экскурсійная дзейнасць у адукацыйным працэсе: 
арганізацыйныя і метадычныя асаблівасці для педагагічных работнікаў устаноў адукацыі”. 
Яго арганізатар – Віцебскі абласны інстытут развіцця адукацыі. У семінары прынялі ўдзел кіраўнік 
па ваенна-патрыятычным выхаванні Філіповіч Максім і дырэктар музейнага аб’яднання Ермалёнак 
Вітольд. Падчас семінару яго ўдзельнікі азнаёміліся з нарматыўна-прававымі актамі і 
рэкамендацыямі па правядзенні экскурсій для навучэнцаў, вопытам працы школьных музеяў па 
ваенна-патрыятычным выхаванні вучняў, метадычнымі рэкамендацыямі па правядзенні экскурсій 
у музеях; былі разгледжаны віды і формы адукацыйных экскурсій, методыка іх правядзення і шмат 
іншых пытанняў. 

Новыя знаходкі Кнігі і часопісы ад жыхара Полацка 

Ад жыхара Полацка кіраўніком музея Вітольдам Ермалёнкам і настаўнікам гісторыі 
Максімам Філіповічам за асабістыя сродкі было куплена шмат дарэвалюцыйных выданняў кніг і 

часопісаў, большасці якіх не 
было ў нашых фондах музея 
кнігі і друку. Быў набыты 
часопіс “Новый журнал для 
всех”, які друкаваўся ў Расіі ў 
1908 – 1916 гг. У ім 
змяшчаліся вершы і проза 
тагачасных літаратараў. 
Часопіс меў яскравы “левы” 
накірунак. У нашы фонды 
трапілі №№ 27, 33, 34 за 1911 
год. Куплены быў і 
штомесячны часопіс “Новое 
слово”, як выходзіў з 1908 
года. У ім друкаваліся як 
мастацкія творы, так і 
артыкулы па грамадска-
палітычнай тэматыцы 

тагачасных расійскіх пісьменнікаў. Былі куплены нумары: 4 за 1911 г., № 4, №5, №7, №11 за 1912, 
№ 8, №7 1913, № 1, №4, №8 1914 гг. Мы набылі і некалькі асобнікаў штомесячнага літаратурна-
мастацкага часопіса беспартыйна-прагрэсіўнага накірунку пад назвай “Новая жизнь” (№№ 5 1911, 
6, 1912 гг.). У ім друкаваліся мастацкія апавяданні, артыкулы на палітычную тэму, анатацыі, 
рэцэнзіі. Прыдбалі мы і вельмі рэдкі зараз літартурна-мастацкі зборнік “Северная Звезда” №4 і № 
5 за 1916 год. Ён выходзіў кароткі тэрмін і абмежаваным накладам. Нашу калекцыю 
дарэвалюцыйных часопісаў папоўняць два нумары штотыднёвага мастацка-літаратурнага часопіса 
“Огонёк” – №12 за 1911 г. і № 16 за 1914 г. Набылі мы і вельмі папулярны напрыканцы 19 – пач. 20 
стст. ў Расіі ілюстраваны штотыднёвы часопіс літаратуры, палітыкі і сучаснага жыцця “Ніва” № 36, 
1908 год. Куплены ў калекцынера і штомесячны літаратурны дадатак да часопіса “Ніва”, менавіта 
нумары 1896 года за сакавік, май, чэрвень, ліпень, жнівень, кастрычнік, лістапад, з 1897 года – за 
май, 1898 года – за красавік, 1900 – за жнівень, 1901 – за студзень, люты, сакавік, красавік, 1908 – за  



чэрвень, за сакавік, снежань 1914 года. Куплены дадатак да часопіса “Ніва” (тт. 1, 2) з поўнага збору 
твораў Д.М.Маміна-Сібірака, сачыненні Глеба Успенскага – тт. 2, 3 1901 года выдання. Былі 
набыты і дарэвалюцыйныя кнігі разнастайнай тэматыкі на рускай мове. Найбольш старая з іх – 
“Самоучитель для игры на скрипке” – надрукаваны быў у 1863 годзе вялікім фарматам на 
рускай, французскай і нямецкай мовах. “Хрысціянскі катэхізіс у 3-х частках” быў надрукаваны ў 
1898 годзе. Цікавае выданне Е.Чыжова “Ад лучыны да электрычнасці” пабачыла свет у Санкт–
Пецярбургу ў 1905 годзе. У ім у папулярнай форме распавядаецца аб розных спосабах асвятлення 
памяшкання: ад лучыны, свечкі, лампадкі, карасінавай лямпы да электрычнасці. Кніга “Ручны 
цагляны прэс Пэттэра” выдання 1908 года з’яўлялася рэкламнай і прызначана для 
распаўсюджвання ўнікальнага прэса. Рэдкае выданне аўтара Аляксея Сакалова “Дедушка Ларион” 
надрукавана ў Санкт-Пецярбургу ў 1903 годзе. Адна кніга без вокладак – пачатку дваццатага 
стагодзя пад назвай “Сумраки”, таму аўтар нам невядомы. Набыты і некалькі кніг савецкай эпохі. 
Самая старая з іх – “Свінагадоўля”, аўтарам якой з’яўляецца прафесар А.Рэдзькін, –  надрукавана ў 
Ленінградзе ў 1935 годзе. Гэты падручнік быў прызначаны для раённых калгасных школ, якія былі 
ўтвораны з мэтай павышэння кваліфікацыі працаўнікоў толькі што ўтвораных калгасаў. Падручнік 
“Логіка” аўтараў С.Вінаградава і А. Кузьміна выдання 1949 года быў патрэбны для навучання ў 
сярэдніх школах СССР. У той час гэты прадмет уваходзіў у школьную праграму. Для раздзела 
музея кнігі і друку “Газеты” была набыта газета “Сталинская молодёжь” за 10 мая 1955 года. У 
тыя часы гэта выданне было галоўным друкаваным органам ЦК ЛКСМБ. 

Артэфакты ад жыхара з Глыбокага 

Ад жыхара з Глыбокага кіраўнік музея таксама набыў за асабістыя 
сродкі цікавыя экспанаты. Для галоўнай экспазіцыі гістарычнага музея 

была куплена даразахавальніца з Полацкай уніяцкай 
царквы, яе можна датаваць 18 ст. Для раздзела “Слаўся, 
Мёршчына, працавіты край” быў набыты знак 
“Ударник 12-й пятилетки”, для раздзела “Нашы 
землякі – удзельнікі вайны” быў куплены нагрудны 
знак “Партызану Беларусі 1941 – 1944 гг.”, для 
раздзела “Баністыка” – марка вартасцю 15 капеек 1916 
года з выявай імператара Мікалая І. Марка была 
надрукавана ў сувязі з вялікай інфляцыяй, калі ў гады Першай сусветнай вайны 
не хапала срэбра, таму падобныя маркі павінны былі замяняць сярэбраныя 15-
капеечныя манеты. Каштоўным 
набыткам для нашых музеяў сталі 
старыя фотаздымкі з сям’і Марыі 
Іосіфаўны Шаўман, якая была 
жонкай адмірала Севярына 
Бароўскага. Найбольш важным 
для нас стаў здымак самой Марыі, 
зроблены напрыканцы ХІХ 
стагоддзя ў фотаатэлье Лемана ў 
горадзе Лібава (зараз Ліепая). Яго 
памеры – 20,5 см х  10,5 см. Другі 
здымак – фота невядомай 
жанчыны пачатку  ХХ стагоддзя – 
выкананы ў Пецярбургу ў 
фотаатэлье В.Ясвоіна. Памеры 
здымка 21 см х  14 см. У ліку 

набытых – шлюбны здымак сваякоў Марыі Шаўман-
Бароўскай, копія якога была зроблена ў 30-я гады ХХ 
стагоддзя. Памеры яе без рамкі 23 см х  29 см. Вялікіх 
памераў – 25 см х  34 см – здымак польскага 
вайскоўца Міхмеля Станіслава, які служыў у 46-м 
пяхотным палку стрэльцаў крэсовых. Разам са 
здымкамі – абвестка аб пропуску яго дахаты з войска. 
Паміж набыткаў і вялікі здымак выпускнікоў-
афіцэраў Харкаўскага гвардзейскага танкавага 
вучылішча 1954 года. 



Для музея кнігі і друку Вітаўт 
Ермалёнак набыў некалькі польскіх 
часопісаў. Найбольшая колькасць з іх – 
“Рыцар Беззаганнай”, які выдаваўся 
ордэнам іезуітаў для католікаў на польскай 
мове. Былі куплены №№4 – 12 за 1936 год, 5 
за 1939 год. На польскай мове Вітаўт 
Ермалёнак купіў часопісы “Праваднік 
каталіцкі” № 40 1934 г., № 41 1935, №№ 35, 
41 за 1936 год. У кожным з іх змешчана 
ўкладка “Малы праваднік”, якая 
прызначалася для дзяцей і моладзі. Выданні 
багата ілюстраваны, у іх змешчаны не толькі 
навіны каталіцкага касцёла, але і люстрадзён 
з міжнародных падзей. Паміж набытых і 
польскі часопіс “Сяброўка”, які 
распаўсюджваўся ў СССР, яго выпісвалі 
перш за ўсё жанчыны, якія валодалі польскай 
мовай і цікавіліся культурай Польшчы.  
Купіў кіраўнік музея і некалькі кніг. 
Найстарэйшая з іх на нямецкай мове – 
“Выбраныя творы” вядомага аўстрыйскага паэта і драматурга Франца Грыльпарцэра (1791 – 1872 

гг.) – была надрукавана ў Германіі ў горадзе 
Штутгарт у 1872 годзе. Захавалася на ёй 
цікавая пячатка, якая сведчыць аб тым, што 
кніга знаходзілася ў бібліятэцы лагера для 
ваеннапалонных хутчэй за ўсё часоў Першай 
сусветнай вайны. Купіў кіраўнік музея і 
падручнік для вучняў царкоўна-прыходскіх 
школ аўтара М.Ільмінскага “Обучение 
церковно-славянской грамоте”. 
Надрукаваны ён быў у Санкт-Пецярбургу ў 
1906 г. і да 1917 года вытрымала 30 
выданняў. Набыта таксама кніга 
драматычных твораў нямецкага пісьменніка 
Ота Эрыха Хартлебэна (1864 – 1905 гг.), 
надрукаваная ў Берліне ў 1911 годзе. На ёй 
захаваліся дзве цікавыя пячаткі. Першая – з 
экслібрысам бібліятэкі Курта Фролінга, а 
другая сведчыць, што кніга знаходзілася ў 
сельскагаспадарчай бібліятэцы горада 
Мінска з датай 1943 год. Цікавае і 
энцыклапедычнае выданне на польскай мове 
“Лекар ратуючы здароўе” пабачыла свет у 
польскім горадзе Катавіцы ў 1929 годзе. 
Кніга з’яўляецца перакладам з нямецкай 
мовы калектыву польскіх вучоных медыкаў і 

ўтрымлівае 1000 ілюстрацый, 76 разнастайных табліц. У нашы музейныя зборы будзе змешчана і 
выданне вядомага польска-беларускага паэта-пісьменніка Уладзіслава Кандратовіча (Людвіка 
Сыракомлі 1823 – 1862 гг.) “Народжаны Ян Дэнборуг”. Паэма пабачыла свет у Варшаве ў 30-я гады 
ХХ стагоддзя, перадрук з выдання 1855 года. На кнізе подпіс чарнілам: “Паўшэхная школа ў 
Барунах № 67”. Апошняя кніга, купленая Вітольдам Ермалёнкам, – польскамоўнага аўтара Мар’яна 
Пілярскага “Праўда аб ксяндзах”; выданне пабчыла свет у 1935 годзе. Аўтар абараняе каталіцкую 
веру і яе святароў ад нападак атэістаў і сацыялістаў. 

Рупліўцы музея 

“Арганаўт”-руплівец нашых музеяў Урбановіч Сяргей падараваў у гістарычны музей свае чарговыя 
набыткі. Найбольш цікавы экспанат – жалезная баявая сякерка 11 – 12 стст. Яе даўжыня 15,5 см, 
шырыня ляза 5,5 см, дыяметр адтуліны 3 см.  



Паміж арыгінальных знаходак – невялічкая 
свінцовая люлька для палення, якую можна 
датаваць 17 ст. Перададзены ў музей і чатыры 
пломбы так званага “драгічынскага тыпу”, якія 
адносяцца да 11 – 13 стст. З пломбаў ёсць адна з 
Першай сусветнай вайны, яна належала 28 палку. 
Са старажытных знаходак можна назваць бронзавы 
язычок ад вялікай фібулы 10 – 11 стст. 

Кандратовіч Ігар, “арганаўт са стажам”, 
прыязджаючы ў Мёры, не забывае зазірнуць у наша 
музейнае аб’яднанне, каб падзяліцца сваімі новымі 

экспанатамі. У 
чарговы раз 
завітаўшы да 
нас, ён падараваў 
у музей кнігі і 
друку каштоўнае 
выданне. Гэта фундаментальная кніга нямецкага прафесара 
Оскара Егера “Усеагульная гісторыя.Т.2. Гісторыя сярэдніх 
вякоў”. Яна была надрукавана ў Санкт-Пецярбургу ў друкарні 
А.Ф.Маркса ў 1894 годзе. Грувасткі том ахоплівае амаль 700 
старонак са шматлікімі картамі, гравюрамі, ілюстрацыямі. 
Выданне складаецца з чатырох кніг, якія ахопліваюць гісторыю 
краін і народаў свету ад 5 стагоддзя да пачатку 15 стагоддзя. 
Большасць матэрыялаў не страціла значэння і праз стагоддзе. Так 
у 2019 годзе ў Маскве было яе паўторнае выданне. Экслібрыс 
кнігі сведчыць, што яна знаходзілася ў бібліятэцы Чарноўсіка. 
Для раздзела “Паштоўкі” Ігар падараваў дзве паштоўкі з 
краявідамі Заслаўля, паштоўку, надрукаваную ў гонар асвячэння 
храма Усіх Святых у Мінску. Для раздзела “Канверты” Ігар 
перадаў канверт, надрукаваны ў гонар 100-й гадавіны заснавання 
Беларускга Дзяржаўнага 
Універсітэта. 

Вучаніца 6-а класа Талочка Насця займаецца ў гуртку 
“Арганаўты мінулага” першы год. Імкненне адшукаць экспанат 
для музея прынесла плён. Яе тата адшукаў ля вёскі Ліпаўка 
спражку рускага салдата-сапёра часоў Першай сусветнай вайны. 
У тых мясцінах у 1916 – 1917 гг. быў раскватараваны батальён 
сапёрнага палка, які будаваў запасныя ўмацаванні ля Мёраў на 
выпадак нечаканага наступлення нямецкіх войскаў. 

Настаўнік гісторыі Філіповіч Максім атрымаў у 
падарунак ад жыхара Мёраў некалькі экспанатаў для музея. 

Найбольш 
цікавая знаходка – бронзавая попельніца 
другой паловы 19 стагоддзя. Яна была 
выраблена ў Германіі на прадпрыемстве Д. О. 
Цымермана, на ёй выбіты нумар 11 9784. 
Выдатнай захаванасці і вялікі навясны замок 
вядомай фірмы “Imperator” пачатку 20 ст. 
Калекцыя ключоў этнаграфічнага музея 
папоўнілася вялікім каваным ключом 
мясцовай вытворчасці пачатку 20 ст. Яго 
даўжыня 21 см. Чарговым набыткам стаў і 
транзістарны радыёпрымач Кварц 404 
Кыштымскага радыёзавода. Падобныя 
радыёпрымачы выпускаліся на гэтым заводзе 
з 1974 года. 



НОВЫЯ 
ВЫДАННІ 

Вынікам плённай 
літаратурнай дзейнасці нашага 
земляка Славаміра Рыгоравіча 
Даргеля з’явіліся яго чарговыя 
кнігі. 

У першай з іх – “Спасибо 
тебе, сынок” – аўтар распавядае аб 
выпадках, якія здараліся ў яго 
жыцці, калі ён працаваў 
участковым міліцыянерам. У 
сённяшні час аб міліцыі шмат 
напісана кніг і пастаўлена 
серыялаў, але гэта перш за ўсё аб 
крымінальным вышуку, следчых, інспектарах ДАІ. Славамір Рыгоравіч пачынаў працу ў органах 
унутраных спраў участковым інспектарам, таму ў сваёй кнізе ён па-мастацку распавядае аб 
здавалася б будзённай працы ўчастковага, але ў якой павінен дзейнічаць прафесіяналізм і 
маральныя якасці, спагада, адказнасць, чалавекалюбства, чэснасць.Толькі тады праца ўчастковага 
будзе выклікаць у народа ўдзячнасць і павагу. Пад адной вокладкай сабраны 20 апавяданняў, 
кожнае мае свой адметны сюжэт.  

Другая кніга нашага земляка – “Нежной ласковой самой” – прысвечана ўспамінам Славаміра 
Даргеля пра сваіх бацьку і маці, самых дарагіх яму людзей. Напачатку выдання змешчаны 45 
вершаў, прысвечаных бацьку Сцяпану і маці Ніне. У іх – пяшчота і непарыўны сум успамінаў аб 
мінулым.У другой частцы кнігі – апавяданні-ўспаміны пра бацькоў, прыклад жыцця якіх стаў для 
нашага пісьменніка аўтарытэтам на ўсё жыццё. 

НАША ПОШТА  

АБ ЛЁСЕ НАШЫХ ЗЕМЛЯКОЎ, ВЫВЕЗЕНЫХ У 
ФАШЫСЦКУЮ НЯВОЛЮ 

Працуючы над спісамі мірных жыхароў Мёршчыны, вывезеных падчас вайны ў Германію, 
мы звярнуліся ды былога жыхара Ворцаў Масла Станіслава, які зараз жыве ў Брэсце, за дапамогай. 
Ён у сваю чаргу звярнуўся да свайго бацькі і даслаў нам атрыманыя звесткі. Вось яго ліст. 

Вітаю 

Што тычыцца спіса орцаўскіх людзей, то, як і казаў раней бацька, толькі два чалавекі былі 
гвалтоўна адпраўлены ў Германію. 
Малецкая Ганна Адольфаўна. Звестак пра яе лёс бацька не ведае. На радзіму яна не вярнулася. У 
Малецкага Юльяна былі тры сыны: Адольфа, Адась і Антось. Сын Адася Малецкі Генадзь Адамавіч 
(ты павінен яго ведаць) жыве недалёка ад вашай школы, і ён мог бы больш расказаць пра Ганну, бо 
яна прыходзіцца яму стрыечнай сястрой. Дарэчы, мы з табой былі ў яго бацькоў. Станіслаў 
Арцімовіч, наш мастак – родны брат Генадзя ад маці Ядзвігі. Аляшкевіч Пётра Канстанцінавіч 
таксама ў вёску не вярнуўся. Пасля вайны апынуўся ў Аўстраліі. Пазней пісаў лісты на радзіму. 
Кантактаваў з Бабышка Гэляй з Александрова (ты яе таксама ведаеш). Перадаваў прывітанні тым, 
хто яго памятаў. Пётра па тых часах быў адукаваным чалавекам, меў 7 класаў школы. У Пётры быў 
родны брат – Ганэрак. Таксама меў адукацыю 7 класаў, а пасля курсаў у Полацку быў галоўным 
бухгалтарам у калгасе ў Павяцці (1955г.). Потым перабраўся ў Рыгу і там займаў пасаду галоўнага 
бухгалтара на аб"яднанні "ВЭФ-Сігма", што выпускала знакамітыя радыёпрыёмнікі. Кажан Чэслаў 
Станіслававіч – мой дзядзька. Ты пра яго ведаеш. Дубчонкі не з нашай вёскі. Маскалёнка Вікенція 
бацька не ведае.  



У Орцах была толькі адна сям'я з такім прозвішчам – Маскалёнак Бэрнард, а яго жонка Аляшкевіч 
Бэрта. Яны прыехалі з Варшавы і жылі непадалёку ад нашай хаты.  

Станіслаў Масла 

Як і прапанаваў Станіслаў, мы звярнуліся да Генадзя Малецкага, які жыве ў Мёрах па вуліцы 
імя М.Горкага. Ён напісаў інфармацыю аб лёсе Малецкай Ганны. Вось яго аповед: 

“Малецкая Ганна Адамаўна нарадзілася ў в. Ворцы ў 1922 годзе, падчас вайны была 
вывезена ў Германію, дзе пазнаёмілася з палякам Асевічам. Таму пасля вайны ўзяла з ім шлюб і 
засталася жыць у Польшчы ў горадзе Гоштынь. У іх нарадзілася пяцёра дзяцей: трое хлопчыкаў і 
дзве дзяўчынкі. Ганна памерла ў 2010 годзе і пахавана на могілках у Гоштыні. 

Аб лёсе нашых землякоў, вывезеных у Германію з Павяцця, мы даведаліся ад настаўніцы 
беларускай мовы і літаратуры Алены Панізнік, якая распытала старажыхароў гэтай вёскі. Вось яе 
інфармацыя. Хадасевіч Кандрацій Уладзіміравіч 1921 г.нар., Шпак Альберт Станіслававіч 1911 г. 
нар., Мілашэвіч Баляслаў Вацлававіч 1907 г.нар., вярнуўшыся з Германіі, на радзіме не засталіся, а 
выехалі ў Польшчу. Лёс Панізніка Іосіфа Раманавіча 1912 г. нар. невядомы. З Германіі дадому ён не 
вярнуўся. 

Весткі з Польшчы 

Чарговыя матэрыялы ў фонды нашага 
музея па гісторыі Мёршчыны даслала з 
Польшчы Іаланта Іскра. Гэта і артыкулы 
з польскіх газет і часопісаў 20 – 30-х 
гадоў 20 стагоддзя, здымкі і дакументы. 
Важнымі для нас з’яўляюцца анкеты 
нашых землякоў, якія пасля арыштаў у 
1939 – 1941 гг. былі вызвалены і мужна 
ваявалі з фашыстамі ў арміі генерала 
Андэрса. Зацікавілі і прывітальныя лісты 
1926 года прэзідэнту ЗША ў сувязі са 
150-годдзем святкавання незалежнасці 
гэтай краіны. Яны былі падпісаны 
жыхарамі кожнай гміны Браслаўскага 
павета. Па іх мы можам даведацца аб 
прозвішчах нашых землякоў у тыя часы. 
Апошні з дасланых пані Іалантай 

дакументаў – копія тэстамэнта яе бабулі Марыі Шахланьскай. У дакуменце бабуля завяшчае сваю 
хату ў вёсцы Ахрэмаўцы і зямлю плошчай у палову гектара сваім дочкам Юзэфе Шахланьскай і 
Станіславе Шахланьскай па мужу Кіслай з вёскі Жолвіца Перабродскай гміны. Шчыра дзякуем 
Іаланце за працу на карысць нашага музейнага аб'яднання.  

Юбілейная дата беларускага першадрукара 

У гэтым годзе спаўняецца 500-год выдання Францыскам Скарынай у 
горадзе Вільні “Малай падарожнай кніжыцы”. Паэт Сяргей Панізьнік шмат 
зрабіў у сваёй творчасці для ўшанавання памяці волата Беларускага 
Адраджэння. У гэтым нумары мы друкуем нізку вершаў нашага земляка, 
прысвечаных Францыску Скарыне. 



У краіну сінечы 

А ёсць у цябе канверты 
Без маркі, без подпісу? 

Дай адзін мне, блакітны. 
Напішу на ім адрас: 

“Беларусь. У краіну сінечы…” 
     Айчыннікі з далоняў асвечаных 

     Клалі першыя гарады, 
     Збіралі майстроў на веча, 

     Пасылалі Скарыну 
     Прыроднаю моваю 

     Першую кнігу стварыці… 
Паўставалі ў навалу браты. 

Срэбныя коні імчалі 
І шаблі, таксама срэбныя, 

Сінь напалам калолі. 
     Сцякала яна палянамі. 

     Таму ля бароў крамяных 
     Столькі азёраў плешчацца. 
     Над імі гудуць стагоддзі. 
Па Кнізе вазьмі ад кожнага, 

Прыпамінамі свет напоўніцца. 
                                    10.03.1966 Львоў         

Піраміды 

Ля падножжа у іх пяскі, 
а вятрамі бакі аббіты. 

…Беларусь! І твае вякі -- 
тыя ж самыя піраміды. 

     Колькі сілы сваёй аддаў 
     сын Скарынін для кнігі светлай… 

     Пірамідаю сам ён стаў -- 
     за-па-вет-най. 

Кліч каваў народ-валадар 
і – касу на змагарную долю… 

Разгараўся у кузні жар, 
дзе Багрым каваў жырандолю. 

     Піраміды бяды… І зноў 
     да чацвёртага перабіты… 
     Прыраслі да жывых асноў 

Завяшчалі дзецям бацькі: 
– На чарзе піраміды працы! 
…Да крыніцаў завуць вякі 
нагінацца нам, нагінацца. 

                        / Зб. “Мацярык”, 1985 г. / 

Волат Беларусі  
      прамаўляе 

– Нёс  Гісторыю Груган. 
Зачапіўся за Курган… 

     Сто стагоддзяў пралілося. 
     Мне збіраць іх давялося. 

Вось дзе праўда залатая: 
Беларусь – не маладая! 

     Ёсць, хто Полацак узнёс 
     Аж да саменькіх нябёс! 

Я, Скарына, стрэсці змог 
З галавы струхнелы мох. 

     Эх, злічыць бы курганы, 
     Бо спрадвечныя яны. 

І ля іх не ўсе палацы 
З патускнелаю слязой… 

     Дзеткі, чым па парку шляцца, – 
     У мяне лепш запытацца: 

– Дзе знайсці стагоддзі грацый 
Са Скарынавай красой? 

     Адкажу: – Па ўсёй акрузе 

     Нашай любай Беларусі! 
                                         2015 

 Радаводная зямля 

Беларусь! Тут спараджалі 
людзі свой прытульны лёс. 

І Майсей свае скрыжалі 
праз палынны край пранёс. 

Беларусь! Ты ўся сагрэта 
Радаводамі святла. 
І гара ад Магамета 

праз канавачкі прайшла. 
Беларусь! Адвеку слаўны 

быў тут уніі спарыш, 
бо католік, праваслаўны 
мелі спараднення Крыж. 

Будзе сёння і пасля, 
як Скарыны Кніга-бохан, 

Беларусь для ўсіх пад Богам– 
веры-любасці зямля. 

                                22.04.2008; 5.05.2017 

Сіўко Ф. І. (г. Віцебск) 
Тапонімы ваколіц ніжняга цячэння ракі Вяты і іх адлюстраванне на мапах, у 

даведніках і таблоідах( працяг, пач. у № 1 за 2022 год.) 



ПРУДНІЦКАЕ ГАРАДЗІШЧА. ФАРТЭЦЫЯ ВЯТА 
Вядомы па крыніцах з 16 стагоддзя (першая згадка датуецца 1515 г.) замак-фартэцыя Вята 

(Betha,Wetta, Viviata, Wieta, Wiata), ад якога цяпер застаўся, на жаль, толькі курган, знаходзіўся на 
прудніцкім гарадзішчы, прыкладна за кіламетр ад сённяшняга цэнтра вёскі. Што і сталася 
прычынаю наяўнасці двух тапонімаў для абазначэння гэтага месца: Прудніцкае гарадзішча; замак 
Вята. Калі для чалавека дасведчанага такое розначытанне не праблема, то для асобы, далёкай ад 
метамарфозаў тапанімікі, – відавочна. Тым больш, што ўзведзены Іванам Сапегам на старажытным 
гарадзішчы замак падчас вайны Расіі з Рэччу Паспалітай у сярэдзіне 17 стагоддзя быў разбураны, а 
здабыць дакладныя звесткі з яго папярэдняй і наступнай гісторыі не так проста. Але, як бы ні было, 
кожная з дзвюх назваў мае права на існаванне. Замак-фартэцыя Вята, што месціўся на Прудніцкім 
гарадзішчы; Прудніцкае гарадзішча, на якім месціўся замак-фартэцыя Вята, – так, напэўна, будзе 
правільна казаць пры выкарыстанні назваў у спалучэнні аднае з другой. Для чалавека ж не 
абазнанага мясціны гэты курган сёння – не больш як аронім, застылая ў часе форма рэльефу без 
зместу і прыкмет жыцця.  

КАРДОННАЕ ПРАДПРЫЕМСТВА (ПАЗНЕЙ – МЛЫН, ГІДРАЭЛЕКТРАСТАНЦЫЯ) 
У ФАБРЫЧНАЙ АСАДЗЕ МІЖРЭЧЧА 

Прудніцкае гарадзішча – не адзіная мясціна ніжняга цячэння Вяты, назва якога часам 
патрабуе ўдакладнення. І найперш маецца на ўвазе маляўнічы куток пры згібе ракі ў месцы 
найбольшага перападу ўзроўню яе рэчышча крыху больш як за паўкіламетра ад кургана. Сёння гэта 
ўлюбёнае месца адпачынку і спасціжэння хараства прыроды не толькі жыхароў Мёршчыны, але і 
іншых рэгіёнаў Беларусі. У таблоідах і інтэрнэт-рэсурсах мікратапонім для яго абазначэння гучыць 
так: вадаспад на Вяце. Гэта правільна, аднак, раз-пораз мільгаюць у сеціве і друкаваных выданнях і 
такія няслушныя назвы, як вадаспад у Суромшчыне (у Вяце, у Прудніках). І нават, як, напрыклад, у 
прысвечаным Мёршчыне раздзеле кнігі “Гарады і вёскі Беларусі” 2019 г. выдання, – у Мёрах. Гэта 
прыкладна тое самае, што прыпісаць купалаўскую сядзібу ў Ляўках Оршы, а Германавіцкі 
культурна-асветніцкі цэнтр імя Я. Драздовіча – Шаркаўшчыне. На згаданай польскай мапе 1932 г. 
гэтае месца, як і двор (маёнтак), што знаходзіўся вышэй супраць цячэння ракі, прыкладна за 
кіламетр адсюль, названае Міжрэччам. І пададзенае курсівам, г. зн.кваліфікаванае як гаспадарчая 
адзінка, прыналежная да двара Міжрэчча, з пазнакаю-скаротам аб размяшчэнні тут кардоннай 
фабрыкі. У спісе мясцовасцей Рэчы Паспалітай 1938 г. назва месца выглядае так: os. fabr. (osada 
fabryczna – фабрычная асада 6 . – Ф. С.) Międzyrzecze.Такая аднайменнасць двара і аднесенае да яго 
фабрычнае асады спарадзіла пэўную блытаніну. Так, паводле спіса ўладальнікаў маёнткаў 
Лявонпальскай гміны 7 1929 г. гаспадаром двара Міжрэчча з’яўляецца Альгерд Аскерка. А ў спісе 
крэсавых маёнткаў на 1 верасня 1939 г. (але чамусьці паводле стану на 1928 г.) у якасці ўладальніка 
гэтага ж двара фігуруе Багдан Козел-Паклеўскі, які, паводле спіса 1938 г., з’яўляецца (толькі з 
падвойнаю літарай “л” у першай частцы складанага прозвішча –Козелл) уладальнікам млына ў 
фабрычнай асадзе. Згодна са спісам уладальнікаў земскіх маёнткаў Браслаўскага павета 1930 г., 
Альгерд Аскерка – уладальнік толькі маёнтка ў Ільмовіках, Міжрэчча ж у гэтай крыніцы наогул не 
ўзгадваецца. З увагі на аддаленасць фабрычнай асады ад двара Міжрэчча жыхары паваеннае, 
узніклае на месцы двара аднайменнае вёскі адносілі асаду, а затым і штучны вадаспад пры руінах 
колішняй фабрыкі (млына, гідраэлектрастанцыі) не да Міжрэчча, а да другой, крыху бліжэйшай за 
яго ад асады мясціны– Устжэжа. І называлі яго, адпаведна, або Устжэжам, або (часцей за ўсё) 
проста Фабрыкай (мясц. –Фабаркай). 

УСТЖЭЖА І ЯГО ВАКОЛІЦЫ  
Камонім Устжэжа на мапе 1932 г., у адраснай кнізе Польшчы 1929 г., у пераліку земскіх 

маёнткаў Браслаўскага павета 1930 г., у іншых крыніцах падаецца на польскай мове па-рознаму: 
Ustrzesz, Ustrzeż, Ustrzerz (тут і далей падкрэсліванні аўтара. – Ф. С.). Назва відавочна ўтвораная ад 
польскага 6 Сядзіба, пасяленне.7 Польск. gmina – найменшая адміністрацыйная адзінка ў Польшчы, 
бел. – воласць. Слова ustrzeć (зберагчы, абараніць, увартаваць) і звязаная з наяўнасцю паблізу 
маёнтка памежнай вартоўні (стражніцы), што знаходзілася за паўвярсты ад фабрыкі ў накірунку 
вёскі Вяты, насупраць вёскі Пруднікі. Таму і пададзены складальнікамі кнігі “Памяць. Мёрскі раён” 
пераклад яго назвы паводле працы О. Гедэмана “Гісторыя павета Браслаўскага” як Устраж, хаця з 
пункту гледжання практыкі падачы тапонімаў іншамоўнага паходжання і некарэктны, аднак жа 
зместава ўяўляецца дакладным. Што да варыянтаў напісання камоніма ў сучасных таблоідах без 
перакладу (Устжэша,Устшэжа, Устжэша), то гэта, з улікам згаданае адсутнасці адзінства ў напісанні 
назвы ў польскіх крыніцах і спецыфікі перадачы на пісьме некаторых спалучэнняў зычных гукаў у 
мове заходніх суседзяў, быццам бы зразумела. З гледзішча ж патрэбы ўніфікацыі гучання і 
напісання назваў, канечне, непажадана. Устжэжа – так падаецца найменне мясціны ў большасці 
вартых даверу крыніц, і такой яна павінна заставацца ў спадчыну нашчадкам. Як ужо адзначалася, 
жыхары прылеглых да колішняе фабрычнае асады вёсак здаўна называлі яе проста Фабрыкай  



(Фабаркай). Пасля спынення электрастанцыі гэтая назва замацавалася за месцам знаходжання 
вадаспада. Гісторыя ж самой мясціны збольшага вядомая, хаця і ўдакладненняў, зразумела, 
патрабуе. Ад 19 стагоддзя тут дзейнічала фабрыка па вытворчасці кардону 8 . З ваколіц вёсак 
Рачнёва, Павяцце і іншых населеных пунктаў сюды па Вяце сплаўляліся (дастатковы для сплаву 
ўзровень вады ў рацэ забяспечваўся дзякуючы запрудам пры млынах) асінавыя бярвенні даўжынёю 
да трох метраў. Тут яны пілаваліся, пілаванае драбілася на шчэпкі, крышылася, малолася, молатае 
прасавалася ў пласты, якія затым сушыліся (сушарняў было дзве: адна ўнізе, на доле, другая– вышэй 
на ўзгорку, абедзве былі пашкоджаныя падчас моцнага градабою 1939 г.) і, даведзеныя да належнае 
кандыцыі, адвозіліся ў Друю для далейшай адпраўкі ў Вільню. 

Затым фабрыка была пераробленая на вадзяны млын 9 . Гаспадарамі яго, паводле І. І. 
Гашкевіча, з’яўляліся ўладальнікі Міжрэчча Мірскія, а напрыканцы 30-х гг. 20 стагоддзя, паводле 
сведчанняў некаторых мясцовых жыхароў, што перакачавалі з часам на старонкі Вікіпедыі, – 
селянін па прозвішчы Казлоўскі. Паводле ж адраснай кнігі Польшчы 1928 г., нагадаем, млын 
належаў чалавеку па прозвішчы Козел-Паклеўскі. У першай палове 1930-х гг. пэўны час працаю 
млына кіраваў выпускнік Друйскай гімназіі Антон Пупін (пазней – настаўнік Міжрэчанскай 
пачатковай школы). Заробак кожнага з работнікаў прадпрыемства складаў каля 30–40 польскіх 
злотых, на якія ў той час можна было купіць каля 20 пудоў хлеба. Без працы ж млын не прастойваў, 
бо вальцаваць (плюшчыць) і малоць зерне ды часаць воўну прывозілі сюды нават з Латвіі. (Пазней, 
калі млыны на Вяце перасталі дзейнічаць, наадварот, мясцовае насельніцтва пачало вазіць малоць 
збожжа і даводзіць да ладу воўну ў Латвію 10 .)8 “Гарады і вёскі Беларусі : Віцебская вобласць”. – 
Мінск : БелЭн, 2019. – С. 487.9 Тамсама.10 Звесткі паводле расповедаў жыхароў вёскі Міжрэчча 
Антона Пупіна (запіс 1982 г.) і Яські Голуба (запіс 2007 г.). Рэшткі будынка фабрыкі (млына, 
электрастанцыі). Мапа 1932 г. даводзіць, што ў фабрычнай асадзе Міжрэчча былі 4 хаты. А паводле 
выдання “Пералік мясовасцей Польскай Рэчы Паспалітай” 1938 г., тут (толькі ўжо не пры кардоннай 
фабрыцы, а пры млыне) налічвалася 6 хат і 37 жыхароў. Як і ўсюды па-над Вятаю, хаты пасялення 
месціліся ўздоўж ракі і ўпаўне маглі дасягаць межаў двара (маёнтка) Устжэжа. Двор Устжэжа на 
мапе 1932 г. пазначаецца толькі як маёнтак, без згадкі пра фабрычную асаду. Гэта значыць, да 
Устжэжа апошнюю прылічаць, як гэта заўсёды рабілі жыхары паваеннае вёскі Міжрэчча, і, 
адпаведна, Устжэжам называць – няправільна. У раздзеле “Пералік земскіх уладальнікаў у гміне 11 
Лявонпаль” з адраснай кнігі Польшчы 1929 г. уладальнікам маёнтка Устжэжа з надзелам 410 га 
чамусьці названы памерлы яшчэ ў 1892 г. Віктар Святаполк Мірскі, які годам раней, у пераліку 1928 
г. фігуруе ў якасці гаспадара фальварка ў Чамярах. У спісе ж крэсавых маёнткаў на 1 верасня 1939 г. 
гаспадыня Устжэжа – Ядвіга Ліхтаровіч. Што да Мірскага, дык, магчыма, складальнікі карысталіся 
старымі звесткамі. Але гэта, з увагі на грунтоўнасць апісанняў і ахопу гэтымі апісаннямі нашых 
тагачасных паселішчаў польскімі навукоўцамі ды статыстыкамі і, на жаль, адсутнасць такога ахопу з 
боку пазнейшых айчынных, беларускіх спецыялістаў, агрэх не такі ўжо недаравальны. З прыходам 
саветаў ва Устжэжы быў арганізаваны адзін з першых у раёне калгасаў. Улетку 1940 г., падчас 
падрыхтоўкі саветаў да акупацыі Латвіі (гэтую падзею, толькі ў дачыненні да іншае мясцовасці, 
згадвае ў сваіх успамінах “Пад знакам Пагоні” ўраджэнец Павяцця Язэп Малецкі 12) ва Устжэжы 
часова асела частка адселенага з меркаванняў бяспекі насельніцтва з прымежнае Вяты. Каля 
дзясятка сем’яў пасяліліся тады ў пакінутым гаспадарамі маёнтку (пакоях) і жылі там да прыходу 
немцаў і затым пэўны час і пры немцах. Апроч прасторнае аднапавярховае драўлянае панскае 
сядзібы, ва Устжэжы меліся на той час яшчэ дзве хаты для работнікаў . 13  

ВАДАСПАД – МІЖРЭЧАНСКІ! 
Заключная фаза выкарыстання чалавекам патэнцыялу воднае стыхіі ракі Вяты ў фабрычнай 

асадзе Міжрэчча – гідраэлектрастанцыя. Называлася яна Міжрэчанскай і, напрыклад, у 1948 г. 
выпрацавала, сумесна з Мёрскай станцыяй, 45300 квт-гадзін электраэнергіі. У 60-х гг. мінулага 
стагоддзя прадпрыемства было зачынена. Апошнім, хто заставаўся наглядчыкам (ці то вартаўніком) 
пры будынку былой электрастанцыі пасля яе спынення, быў Янка Альхімовіч, які жыў паблізу на 
хутары на другім баку ракі, у накірунку вёскі Суромшчына. Ён жа распараджаўся і хатаю, што 
стаяла амаль усутыч з будынкам фабрыкі і ў часы спраўнасці фабрыкі, млына і электрастанцыі 
служыла, відаць, і жытлом для адміністрацыі ды кантораю і, магчыма, прыстанкам для прышлых 
работнікаў. Нізіна (дол) з тылу хаты аж да 80-х гг. 20 стагоддзя апрацоўвалася, выкарыстоўвалася ў 
якасці гарода ці сенажаці.  

На гэтым жа баку ракі, што і гідраэлектрастанцыя, толькі вышэй, крыху воддаль ад схілу 
гары, месцілася хата апошніх жыхароў былое фабрычнае асады Міжрэчча Альжбеты (памерла ў 
1970 г.) і Станіслава (памёр у 1985 г.) Анашкаў. Яна стаяла справа на ўзгорку пры пад’ездзе да 
фабрыкі з боку вёскі Александрыны і хутара Навінкі  і была аж да зносу на мяжы 1980-х–1990-х гг. 
адзіным напамінам пра тое, што тут, пры мяжы дзвюх гаспадарак (калгасаў “Светлы шлях” і 
“Гігант”), калісьці жылі і працавалі людзі. 



У беларускамоўнай версіі 
апісання вёскі Вята ў Вікіпедыі 
сцвярджаецца, што ў міжваенны 
перыяд тут дзейнічалі школа, карчма і 
кардонная фабрыка. Што да карчмы – 
сапраўды, такая гандлёва-піцейная 
кропка, і нават (у розныя часы) не 
адна, у вёсцы мелася, пра што 
ўзгадваецца ў выданні І. І. Гашкевіча. 
Мелася таксама і школа,  але яна была 
напрыканцы 30-х гг. перанесеная ў 
вёску Чамяры, дзе праіснавала каля 30 
год. А вось прылічаць да Вяты і 
фабрыку (млын, электрастанцыю) не 
след. Тым больш, што і польскія 
даследчыкі, і складальнікі мапы 1932 
г., як і кіраўніцтва ды прэса Мёрскага раёна паваеннага часу, называючы тутэйшую 
электрастанцыю не іначай як Міжрэчанскай, адназначна адносяць яе да Міжрэчча. Істотнае 
сведчанне апошняга – і асабістыя дакументы Станіслава і Альжбеты Анашкаў, паводле якіх месцам 
іх жыхарства з’яўляецца менавіта Міжрэчча, і іх дзяцей, якія тут нарадзіліся.Дык і атрымліваецца, 
што, нягледзячы на звычку насельнікаў паваеннае вёскі Міжрэчча называць гэтую мясціну 
Устжэжам, або, без спасылкі на прыналеж насць да канкрэт  нага абназоўленага месца, прост а 
Фабрыкай, праўдзівая назва яго ўсё-такі – Міжрэчча. А сённяшняга вадаспада, адпаведна, – 
Міжрэчанскі. Або, калі прывязваць назву мясціны да назвы ракі: вадаспад на Вяце. (Дадамо, між  
іншым, што ні ў атласе БССР 1958 г. выдання, ні на генеральнай мапе “Беларускія землі ў пачатку 
XX cт.”  Устжэжу і  Міжрэччу,  у адрозненне ад старых польскіх мапаў, месца не знайшлося.) 

Фрагмент членскай кааператыўнай кніжкі жыхаркі Міжрэчча (у дакуменце па-руску з 
памылкаю: Междурече) Александрынскага сельсавета Альжбеты Анашкі, хата якой месцілася 

прыкладна за 200 метраў ад цяперашняга 
вадаспада. 1948 г. 
Сённяшнія руіны фабрыкі (млына, 
гідраэлектрастанцыі) – толькі аддалены 
напамін пра тое, што тут было якіх-небудзь 
50 год таму: дыхтоўны, крыху змрачнаваты 
прадаўгаваты мураваны будынак з 
трывалейшай чырвонай цэглы; хата пры ім; 
велічны вадаспад крыху наўзбоч драўлянага 
моста; чысцюткая вада, у якой вадзіліся ракі 
і вугры (мясц. – угорычы), сноўдалі ў 
пошуку спажывы самавітыя акуні, курмялі, 
язі, плоткі, якіх можна было лавіць вудаю 
нават без паплаўка, на вока, стоячы на 
выступе мура; абрысы гліністае Чортавае 
гары метраў за 120 ад моста па цячэнні ракі; 
усюды панадрэччу – сцежкі, пратаптаныя 

сярод хмызу нагамі руплівых, знэнджаных няскончнаю працаю міжрэчанцаў і іх статку. Увесну – 
квецень чаромхі, улетку ўранні – туманы, што гайдаюцца па-над вадою і берагам пухнатаю зыбкаю 
коўдрай – такой застанецца гэтая мясціна ў памяці тых, каму пашчасціла быць сведкам яе хараства 
ў пару чароўнае некранутасці.(Заканчэнне будзе). 

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


