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ЭКСКУРСІІ 

Настаўнік гісторыі Вітольд Ермалёнак 
правёў урок-экскурсію для 10 класа па тэме 
“Наш край у пачатку Вялікай Айчыннай 
вайны”. Урок-экскурсія быў праведзены 
згодна з праграмай беларускай літаратуры 
пры вывучэнні твора Кузьмы Чорнага 
“Пошукі будучыні”. Кіраўнік гістарычнага 
музея распавёў вучням аб пачатку Другой 
сусветнай вайны, героях-земляках, якія 
змагаліся ў польскім войску супраць 
нямецкай агрэсіі. На аснове ваенных 
рэліквій, фотаздымкаў і дакументаў дзеці 
даведаліся пра ўз'яднанне Заходняй 
Беларусі з БССР і СССР, пра славутага 
дзеяча нацыянальна-вызваленчага руху, 
дэпутата Народнага сходу Флора 
Манцэвіча.  

У 9-а класе ў гістарычным музеі 
адбыўся ўрок па тэме “Наш край 

пасля Вялікай Айчыннай вайны”. 
Яго правёў кіраўнік музея Вітольд 
Ермалёнак. Падчас аповеду школьнікі 

даведаліся аб развіцці гаспадаркі, 
культуры, адукацыі Мёрскага раёна ў 
1945 – 1991 гг. Шматлікія экспанаты – 

фотаздымкі, дакументы, узнагароды – 
наглядна сведчылі пра поспехі ў 
развіцці нашага краю ў пасляваенны 

перыяд. Вучні даведаліся пра нашых 
знакамітых землякоў, чыя мірная 
стваральная праца была адзначана 

вышэйшымі дзяржаўнымі ўзнагародамі СССР. 

На веснавых канікулах музей кнігі і друку наведалі вучні 5-б класа разам з класным кіраўніком 
Таццянай Сарока. Экскурсію праводзіў кіраўнік музея Вітаўт Ермалёнак. Асноўныя тэмы, якія былі 

асветлены падчас расповеду кіраўніка музея, разглядаліся ў раздзелах “Вытокі пісьма”, “Рукапісныя 
і старадрукаваныя кнігі”.  



Дзеці даведаліся аб прыладах для пісьма ў 
старажытныя часы, разгледзелі матэрыял, на якім 
пісалі раней. Зацікавіліся вучні і аздабленнем 
рукапісных і старадрукаваных кніг 17-га – 19-га 
стст. Пабачылі яны і чарніліцы ды гусіныя пёры, 
якімі пісалі ў далёкім мінулым. 

Традыцыйна на канікулах музеі наведваюць 
дзеці з лагера адпачынку, які дзейнічае ў 

нашай школе. Для першай і другой групаў былі 
праведзены экскурсіі ў музей кнігі і друку. 
Настаўнік гісторыі Максім Філіповіч правёў 

для іх азнаямляльныя экскурсіі на тэму 
“Добры дзень, музей”. Падчас экскурсій дзеці 

даведаліся, як узнікла пісьменства, на якім матэрыяле пісалі раней, якімі прыладамі для пісьма 

карысталіся. Дзяцей зацікавілі і рукапісныя кнігі ў дубовых вокладках, старыя падручнікі, калекцыі 
паштовак, этыкетак ад запалак, маркі. 

Дзеці з лагера адпачынку наведалі музей 
“Сялянская хата”. Пра побыт беларускіх 

сялян распавядаў вучням экскурсавод 
Максім Філіповіч. Дзеці даведаліся аб 
прыладах працы, размешчаных на 

панадворку хаты, інтэр'ерах пакояў 19-га –
20-га стст. Вучні з цікавасцю разглядалі 
рэчы хатняга ўжытку сваіх продкаў, 

спрабавалі здагадацца аб іх прызначэнні. 
Уразіла экскурсантаў карпатлівая праца 
беларускіх жанчын па вырабу адзення з 

лёну, сявенькі, па штукарску зробленыя з 
лазы і саломы. 

У музеі – ідэолагі раёна 

Пасля семінара па ідэалагічнай 
працы гістарычны музей нашай 

школы наведалі яго ўдзельнікі – 
ідэолагі Мёршчыны. Кіраўнік 
музея Ермалёнак Вітаўт распавёў 

удзельнікам экскурсіі аб асноўных 
раздзелах музея, найбольш цікавых 
экспанатах, гісторыі іх знаходак. 

Уразіла гасцей багацце знаходак – 
рарытэтаў антычнасці старажытнай 
Грэцыі і Рыма, экспанаты часоў 

палеаліту і мезаліту з Кітая, Індыі, 
каменнага веку Сібіры. Цікава 
экскурсантам было даведацца і аб 

знаходках, якія апавядаюць пра 
гісторыю края ў сярэднявеччы, новы 

і найноўшы час. Вялікае ўражанне на гасцей аказала калекцыя манет і папяровых грошай розных 
часоў і народаў. 



У музеі – гурткоўцы 

Этнаграфічны музей “Сялянская 
хата” наведалі гурткоўцы 
Мёрскага раённага цэнтра 

дзяцей і моладзі. Кіраўнік музея 

Вітаўт Ермалёнак пазнаёміў 
дзяцей з асноўнымі рэчамі 
сялянскага панадворка – 

малатарняй, сячкарняй, веялкай, 
панарадамі, карамі і іншым 
сельскагаспадарчым інвентаром. 
Больш падрабязна экскурсавод 

спыніўся на інтэр'еры хаты 19-га 
стагоддзя. Шмат хто з дзяцей ужо 
нават не бачыў цаглянай печы, а 

прызначэнне большасці прадметаў ім было проста невядома, таму Вітаўт Ермалёнак не толькі 
называў сялянскія рэчы, але і распавядаў пра іх выкарыстанне. 

У музеі – выкладчыкі БДЭУ 

Дзякуючы экскурсаводу Івану Сацукевічу, у 
наша музейнае аб’яднанне была арганізавана 
экскурсія выкладчыкаў Беларускага 
Дзяржаўнага Эканамічнага Універсітэта. 
Для першай групы гасцей экскурсію 
праводзіў настаўнік гісторыі Максім 
Філіповіч, для другой – кіраўнік музеяў 
Вітаўт Ермалёнак. Падчас больш чым 
двухгадзіннай экскурсіі па ўсіх музеях 
экскурсанты даведаліся аб мінулым 
Мёршчыны, разгледзелі найбольш цікавыя 
экспанаты, пачулі пра іх гісторыі. На 
развітанне зацікаўленыя госці набылі кнігі 
краязнаўца Вітаўта Ермалёнка. 

У музеях – гімназісты з Мінска 

На веснавых канікулах у музейным 
аб'яднанні былі на экскурсіі навучэнцы 

прыватнай установы адукацыі 
“Мужчынская гімназія г. Мінска”. 
Экскурсію для гасцей па ўсіх музеях 

праводзіў Вітаўт Ермалёнак. Напачатку ў 
гістарычным музеі ён пазнаёміў гасцей з 
гісторыяй Мёршчыны. Навучэнцы са сталіцы 

былі здзіўлены рарытэтамі, якія змешчаны ў 
экспазіцыях музея. Потым гімназісты 
наведалі экалагічную сцяжынку на 

знакамітым балоце “Ельня”, дзе краязнаўца 
распавёў пра флору і фаўну гэтай унікальнай 

мясціны. Пасля адпачынку і вяртання ў школу былі праведзены экскурсіі па музеі кнігі і друку, дзе 

госці пазнаёміліся з кніжнымі і друкаванымі скарбамі, сабранымі рупліўцамі роднага краю. 
Навучэнцы са сталіцы былі ўражаны і экспазіцыяй этнаграфічнага музея “Сялянская хата”. 



Згодна з праграмай музейнай педагогікі вучні 10 класа на чале з класным кіраўніком Інай Гернат 

наведалі гістарычны музей па тэме “Партызанскі і падпольны рух на Мёршчыне”. Краязнаўца 

Вітольд Ермалёнак распавёў школьнікам аб формах барацьбы супраць фашысцкіх акупантаў, 
асноўных партызанскіх фарміраваннях у нашым краі. Асаблівую ўвагу ён надаў гісторыі 
партызанскіх брыгад “Кастрычнік”, імя Жукава, 4-й Беларускай брыгады, склад якіх фарміраваўся ў 

асноўным з мясцовага насельніцтва. Школьнікі разгледзелі экспанаты раздзела і іх гісторыю. 

ЭКСКУРСІЯ З МІНСКА 

Турыстычнае агенцтва “Хатабыч” 

падчас двухдзённай экскурсійнай 

паездкі па паўночнай Віцебчшыне 
наведала і музейнае аб'яднанне 
нашай школы. Група была вялікая, 

таму яна была падзелена на дзве 
часткі. Краязнаўцы Ермалёнак 
Вітаўт і Філіповіч Максім правялі 

для гасцей з Мінска пазнавальныя 
экскурсіі па ўсіх трох музеях. У 
сваіх расповедах экскурсаводы 

звярнулі ўвагу перш за ўсё на 
ўнікальныя экспанаты, якія 
знаходзяцца ў музеях і 

распавядаюць пра гісторыю 
Мёршчыны. Удзельнікі экскурсіі былі ўражаны багаццем артэфактаў музейнага аб’яднання. 

Заняткі гуртка ў музеі 

Кіраўнік археолага-краязнаўчага 
гуртка “Арганаўты мінулага” 

правёў чарговыя заняткі ў 
гістарычным музеі па тэме 
“Баністыка”. Гурткоўцы ўважліва 

разглядалі банкноты, слухалі аповед 
Вітаўта Ермалёнка аб гісторыі 
папяровых грошай краін свету. 

Раздзел гістарычнага музея 
ўтрымлівае багатую калекцыю 
разнастайных банкнот, пачынаючы 

ад 1794 года і заканчваючы 
сучаснымі папяровымі грашыма 
Рэспублікі Беларусь. Здзівіла сяброў 

гуртка гісторыя грошай афрыканскай 
краіны Зімбабвэ, багатае аздабленне 

грошай Расійскай імперыі і Германіі пачатку 20-га ст. Пасля занятка была праведзена віктарына, 
лепшыя знаўцы баністыкі атрымалі прызы. 

У музеях – А.Сівагракаў і С.Тарасюк 

З мэтай праверкі выканання нашай ініцыятывы па стварэнні культурна-гістарычнай пляцоўкі 
“Спадчына Мёрскага краю” і ІТ-лабараторыі, абнаўлення гістарычнага музея ў рамках праекта 
“Разам для грамады і прыроды: узмацненне працэсу развіцця ў Мёрскім раёне праз супрацоўніцтва 
мясцовай улады і грамадзянскай супольнасці” пры фінансавай падтрымцы Еўрапейскага саюза 
наша музейнае аб'яднанне наведаў дырэктар Міжнароднага фонду развіцця сельскіх тэрыторый  



Сяргей Тарасюк і менеджар 
праекта Алег Сівагракаў. Настаўнік 

гісторыі, сябра ініцыятывы Максім 
Філіповіч распавёў аб выніках 
выканання ініцыятывы, стварэнні ІТ

-лабараторыі і абноўленага 
гістарычнага музея, правёў для 
гасцей экскурсію ў этнаграфічным 

музеі “Сялянская хата”. Сяргей 
Тарасюк і Алег Сівагракаў станоўча 
ацанілі нашу дзейнасць. 

Удзел у семінары 

15 – 16 сакавіка ў Мінску ў Акадэміі паслядыпломнай адукацыі адбыўся семінар-практыкум “Роля 

метада структураванай драмы ў творчай рэканструкцыі мінулага”. Яго ўдзельнікамі былі 

настаўнікі гісторыі з розных куткоў краіны. Адкрыла семінар-практыкум метадыст упраўлення 
вучэбна-метадычнай працы Акадэміі паслядыпломнай адукацыі Варановіч Венера. Потым была 
майстэрня Давідоўскай Галіны – метадыста Нацыянальнага інстытута адукацыі на тэму “Якой 

мовай размаўляе з намі кіно?”. Яна правяла і наступную майстэрню (варкшоп) “Хто ты, гэткі?”. На 
наступны дзень перад удзельнікамі семінара выступала Шумель Таццяна, настаўніца Гарадоцкай 
дзіцячы сад - сярэдняй школы Маладзечанскага раёна на тэму “Выкарыстанне метада 

структураванай драмы пры вывучэнні гістарычных падзей і персаналій падчас выкладання тэмы 
“Германскі акупацыйны рэжым на тэрыторыі Беларусі (палітыка генацыду насельніцтва Беларусі)”. 
Затым яна правяла варкшоп “Свой шлях мы выбіраем самі. Рубікон Мікалая Кісялёва”. Удзельнікі 

семінара таксама пазнаёміліся з выступам-прэзентацыяй “Праз асабістыя перажыванні – да 
разумення мінулага” Гурыновіч Людмілы, настаўніцы гісторыі Белавежскай сярэдняй школы 
Камянецкага раёна. У семінары прыняў удзел настаўнік гісторыі Вітольд Ермалёнак. 

Экскурсія “Залаты пярсцёнак Верхнядзвіншчыны” 

У нашай школе ёсць класы, вучні 
якіх любяць падарожнічаць па 
родным краі, цікавяцца яго 
гісторыяй і культурай. Адным з 
такіх класаў з'яўляецца 8-а на чале з 
няўрымслівым класным кіраўніком 
Лапкоўскай Ларысай. На гэты раз 
яны вырашылі пазнаёміцца з 
суседнім Верхнядзвінскім раёнам. 
Нашы раёны падзяляе толькі рака 
Заходняя Дзвіна, але па колькасці 
гістарычных помнікаў ён значна 
саступае нашаму Мёрскаму раёну. 
Вінаваты ў гэтым бальшавікі, якія 
панавалі тут у 1921 – 1939 гадах. За 
гэты час былі знішчаны практычна 
ўсе храмы ды панскія сядзібы. 

Рэшткі ацалелых паглынула вайна. Уцалелыя некалькі помнікаў архітэктуры якраз і ўваходзяць у 
“Залаты пярсцёнак Верхнядзвіншчыны”. Суседні раён шмат пацярпеў у гады Вялікай Айчыннай 
вайны, таму там вельмі шмат помнікаў на месцы спаленых вёсак. Экскурсію праводзіў краязнаўца 
Ермалёнак Вітольд, які не аднойчы рабіў па суседнім раёне веласіпедныя або аўтобусныя 
вандроўкі. .  



Ён з самага пачатку экскурсіі пачаў 

аповед аб славутых мясцінах, якія 

знаходзіліся па маршруце вандроўкі. 

Асаблівую ўвагу экскурсавод 

звяртаў на падзеі вайны 1812 года і 

трагедыю апошняй вайны. Сучасная 

дарога неаднаразова перасякала 

былыя старыя шляхі, па якіх 

рухаліся французскія і рускія войскі, 

у тым ліку непадалёку знаходзіўся і 

Дрысенскі ўмацаваны лагер Так, ля 

вёскі Узмёны быў засценак 

Міршчына, з якім звязана жыццё і 

дзейнасць пачынальніка беларускай 

літаратуры Пятра Яленскага. Пад 

псеўданімам “Беларус” ён пісаў у “Нашу Ніву” вершы, апавяданні, карэспандэнцыі. Яго твор “Якім 

Бяздольны” выйшаў асобнай кнігай. Вёска Узмёны не толькі славіцца сваімі краявідамі, але і 

цікавай гісторыяй. Тут захаваўся помнік архітэктуры рэтраспектыўна-рускага стылю – царква 

Святога Мікалая, пабудаваная ў 1866 – 1874 гг. Само слова “Узмёны” паходзіць са 

старажытнаславянскай мовы “узвышша”; раней з узмёнскіх пагоркаў адкрываўся прыгожы краявід 

на маёнтак Шчыта-Неміровіча ў Юсцініянаве на процілеглым беразе Дзвіны. З узмёнскага пагорка 

маляваў славуты беларускі мастак, паўстанец і кампазітар Напалеон Орда палац гэтага пана. Вучні 

прыпыніліся ля помніка ў гонар загінулых землякоў Узмёнскага сельсавета, дзе вывучалі прозвішчы 

землякоў, шукалі паміж імі сваіх продкаў. Экскурсанты дзівіліся на прыгожыя краявіды з моста, 

пабудаванага ў 2006 годзе. Вышыня 

яго над ракой 28 м Ніжні мост праз 

раку Дрысу ў Верхнядзвінску 

рамантуецца, таму мы вырашылі 

спачатку зрабіць падарожжа па 

маршруце, а потым азнаёміцца з 

музеем і горадам Верхнядзвінскам, 

які да 1962 года называўся Дрысай, 

замак якой вядомы з 1386 года. Па 

дарозе на Расіцу спыніліся ля вёскі 

Пакаёўцы, дзе ў вайну 1812 года 

адбыўся бой паміж рускімі і 

французскімі войскамі. А крыху 

праехаўшы, затрымаліся ля гарматы 

часоў апошняй вайны, і экскурсавод 

распавёў аб жорсткіх баях 17 ліпеня 

1944 года пры вызваленні Вусця і ўзяцці вышыні 421 стралковым палком. Далей шлях ляжаў на 

Бігосава, тут захаваўся цікавы вакзал, пабудаваны ў стылі мадэрн на пачатку 20-га ст. І зноў быў 

аповед пра баі з фашыстамі падчас наступлення савецкіх войск і захопу імі вакзала, які немцы 

пераўтварылі ў крэпасць, замініравалі, але не паспелі разбурыць. Ля вёскі Вопытная знаходзіцца 

разбураны палац Нітаслаўскіх 19-га ст. і брацкая магіла воінаў, якія вызвалялі Бігосава. Незабыўнае 

ўражанне было ва ўдзельнікаў вандроўкі ад Расіцы. Калісьці яна была горадам, мела больш 2000 

жыхароў. Чаруе сваёй прыгажосцю велічны касцёл. І гэта нягледзячы на тое, што перад вайной ён 

быў знявечаны бязбожнікамі, якія абрынулі яго прыгожыя вежы. Храм пабудаваны ў 1913 годзе з 

чырвонай цэглы ў нэараманскім стылі, яго магутныя сцены вытрымалі ўсе выпрабаванні. Жудасная 

гісторыя адбылася ў ім падчас вайны. У касцёл фашысты сагналі жыхароў Расіцы і наваколля, якія 

пазней былі спалены жывымі больш за 1500 чалавек. Ксяндзы Антон Ляшэвіч (нарадзіўся на 

Смаргоншчыне) і Юры Кашыра (родам з Мёршчыны) не пакінулі сваіх  



вернікаў, не сталі ратавацца. 
Ксёндз Антоні быў застрэлены, а 
святар Юры спалены разам з 
усімі. Зараз святыня адноўлена, 
дзякуючы святару Чэславу 
Курэчку, тэрыторыя вакол храма 
прыгожа аздабляецца. Дзеці 
ўшанавалі памяць аб загінулых 
хвілінай маўчання і малітвай. Па 
дарозе з вёскі мы пабачылі руіны 
камяніцы – усё, што засталося ад 
велічнай пяцікупальнай царквы 
19-га стагоддзя. За Расіцай побач 
з дарогай вандроўнікі пабачылі 
паўкапаніры ДОТаў, якія былі 
пабудаваны ў міжваенны перыяд 
і адыгралі значную ролю ў 
абарончых баях Чырвонай Арміі з 
гітлераўцамі ў ліпені 1941 года. У Сар’і, дзякуючы ўладальніку маёнтка Ігнату Лапацінскаму, у 
1857 годзе быў узведзены  шэдэўр  неаготыкі – касцёл з чырвонай цэглы. Пабудаваны ён быў па 
праекту  нямецкага архітэктара Густава Шахта. Побач з капліцай была пахавана і яго жонка. У гады 
атэізму святыня выкарыстоўвалася як склад, а падчас рэгенерацыі знявечанага будынка яго 
спрабавалі прыстасаваць пад кафэ і танцзалу. У наш час храм функцыянуе як царква. У 2013 годзе 
на цвінтары пастаўлены помнік у гонар святых Пятра і Фяўронні. А вось ад прыгожай сядзібы 
Лапацінскіх не засталося і следу – толькі частка брамы і афіцыня. Аматары падарожжаў з 

Мёршчыны паблукалі па Сар’янскім 
парку, дзе засталося яшчэ некалькі 
старых дрэваў, у тым ліку і сасна 
Веймутава, радзіма якой Паўночная 
Амерыка і Канада. Цікава школьнікам 
было прайсціся па вісячым мастку, які 
хістаецца над ракой Сар’янкай. Далей 
наш шлях ляжаў у Асвею, якая 
славіцца другім па велічыні возерам 
Беларусі. Мы агледзелі рэшткі 
прыгожага палаца Гільзэна 1792 года 
пабудовы, ушанавалі памяць  
загінулых пры выызваленні Асвеі 
воінаў і партызан і  ахвяр фашысцкага 
генацыду. Захаваліся  ў Асвеі і 
будынкі кляштара 1752 года, 
найстаражытнейшай на 
Верхнядзвіншчыне пабудовы. У вайну 

1812 года тут залечваў сваю рану камандуючы рускімі войскамі Вітгенштэйн. Наступны наш 
прыпынак – Каханавічы – радзіма Храпавіцкіх. Найбольш вядомая постаць Ігната Храпавіцкага – 
асветніка, пісьменніка, які першы адмяніў у сваім маёнтку прыгоннае права. Сядзіба яго не 
захавалася, але рэшткі парку са старымі ліпамі яшчэ цешаць вока вандроўніка. Сімвалічны камень у 
гонар былога ўладальніка маёнтка Каханавічы пастаўлены ў скыеры ў цэнтры аграгарадка. Паблізу 
знаходзіцца хата Пятра Пятровіча Квяцінскага, якая выконвае і функцыю штаба народнага клуба 
“Белыя вароны”, кіраўніком якога ён з’яўляецца. Былы доктар прапагандуе здаровы лад жыцця, 
сістэму загартоўвання паводле Парфірыя Іванова, Удзельнікі клуба рабілі дальнія велапаходы – у 
Адэсу, Пецярбург і інш., аб’ездзілі  амаль усю Беларусь. Па дарозе да Верхнядзвінска яшчэ некалькі 
разоў мы спыняліся ля помнікаў спаленым вёскам, якія так і не былі адноўлены пасля вайны. 
Вандроўка завяршылася наведваннем раённага музея і кароткай экскурсіяй па горадзе, якія правяла 
захавальніца фондаў Чубрык Ірына. У музеі вучні сустрэліся з малалетнім вязнем канцлагера 
Саласпілс, а зараз навуковым супрацоўнікам і краязнаўцам Антонам Бубалам і кіраўніком клуба 
“Белыя вароны” Пятром Квяцінскім. Экскурсія і сустрэчы заставілі ў дзяцей незабыўнае ўражанне і 
станоўчыя эмоцыі. 



Экскурсія на Браслаўшчыну 

З мэтай азнаямлення з вопытам працы 

Браслаўскай гімназіі і сярэдняй школы 

№2 г Браслава, а таксама гісторыяй 

Браслаўшчыны завучы Наваполацкага раёна 

на веснавых канікулах здзейснілі паездку ў 

Браслаўскі раён. Ад Мёраў завучаў 

суправаджаў краязнаўца Вітаўт Ермалёнак. 

Ён распавядаў ім па дарозе аб гісторыі 

горада Мёры, старажытнай гісторыі 

населеных пунктаў, якія былі на шляху да 

Браслава: Пераброддзя, Іказні, Бяльмонтаў. 

У суседнім райцэнтры завучы даведаліся ад 

экскурсавода пра паходжанне горада, яго 

гісторыю, паслухалі легенды аб ім. Пасля 

азнаямлення з вопытам навучальных 

устаноў Браслава госці здзейснілі паездку 

на самую высокую кропку Браслаўшчыны – гару Маяк. Вітаўт Ермалёнак распавёў паданні пра гэту 

вышыню, а таксама легенду пра блізкую адсюль крыніцу Акмяніца. Паездка для гасцей з 

Наваполацка была пазнавальнай і запамінальнай. 

НОВЫЯ ЗНАХОДКІ КАЛЕКЦЫЯ ЗНАЧКОЎ АД  
МАКСІМА ФІЛІПОВІЧА 

Настаўнік гісторыі нашай школы Максім 

Юр’евіч Філіповіч у чарговы раз падараваў 

у гістарычны музей новыя знаходкі. На гэты раз 
у фонды музея была перададзена калекцыя 
значкоў часоў СССР. Найбольшая колькасць з 

іх прысвечана гарадам і помнікам. У нас 
з’явіліся значкі ў гонар Адэсы, Ленінграда, 
Масквы, Ноўгарада, Тулы, Болдзіна, Сочаў, а 

таксама беларускіх гарадоў Наваполацка і 
Віцебска. Найбольшая колькасць беларускіх 
значкоў была прысвечана гораду-герою Мінску. 

Большасць на іх маюць выяву помніка “Курган 
славы”. У нашу калекцыю трапілі і два значкі з 
Балгарыі. Адзін з іх прысвечаны гораду Варна, 

другі – з лозунгам балгарскіх паўстанцаў 
“Свабода або смерць”. У Савецкім Саюзе 
вялікая ўвага надавалася спорту, таму сярод 

значкоў шмат спартыўнай тэматыкі. У нашы фонды трапіў значок 4-разраду за поспехі ў здачы 

нормаў “Гатоў да працы і абароны СССР”, а таксама воінскія спартыўныя значкі “Воін- спартсмен” 
3 разраду розных відаў. Шмат значкоў прысвечана маскоўскай алімпіядзе 1980 года. Наша 
калекцыя папоўнілася дзесяццю такімі значкамі. Некалькі значкоў прысвечаны разнастайным 

спартыўным спаборніцтвам: “Скураны мяч”, “Залатая шайба”, “Старты надзей”, “Веснавыя 
ластаўкі”, “Чэмпіянат свету па хакеі-1986”, міжнароднаму мотакросу, які праходзіў у Віцебску ў 
1983 годзе, чэмпіянату Еўропы па футболу сярод юнакоў 1984 года. Некаторыя асобнікі 

прысвечаны спартыўным таварыствам: “Турыст СССР”, ”ОСВОД БССР”, “ДОСААФ СССР”, 
“Беларускаму таварыству паляўнічых і рыбаловаў”, “Усесаюзнаму таварыству вынаходнікаў і 
рацыяналізатараў”. Папоўнілася наша музейная калекцыя і значкамі, прысвечанымі тэхніцы.  



Гэта значкі з выявамі самалётаў: Ту-134, Ту-154, Ту-144, 
караблёў: “Галеос 1230”, Наўгародская ладдзя 10 ст., 
эсмінец “Вынаходлівы”, аўтамабіляў: “Русабалт-1909 г.”, 
“Победа-1946”, “Запарожац”. Шмат значкоў, якія 
падараваў Максім Філіповіч, дзіцячай тэматыкі; гэта 
піянерскія і акцябрацкія значкі, а таксама прысвечаныя 
цырку, мультфільмам, піянерскаму лагеру “Артэк”, 
міжнароднай матэматычнай гульні “Кенгуру-2006”. 
Вялікая колькасць значкоў у СССР была прысвечана 
савецкім святам: Дню Перамогі, Першамаю, 
Кастрычніцкай рэвалюцыі, 60-годдзю КПБ і БССР, Дню 
Савецкай Арміі, Канстытуцыі СССР, святу нараджэння 
піянерскай арганізацыі, дню Радыё, Міжнароднаму дню 
абароны дзяцей, 40-годдзю ўтварэння Латвійскай ССР, 
святу моладзевай песні 1985 года, святу песні і музыкі 
народаў СССР. У часы Савецкага Саюза было прынята 
значкамі ўзнагароджваць працоўных за выдатныя поспехі. 
Таму і ў нашу калекцыю трапілі найбольш 
распаўсюджаныя значкі: “Выдатнік камуністычнай 
працы”, “Выдатнік Савецкай Арміі”, “Ударнік 10-
й пяцігодкі”.  

МАЛІТОЎНІКІ АД БАЛЯСЛАВА ЧАРНЯЎСКАГА 

Выкладчык Мёрскай школы мастацтва Баляслаў Часлававіч Чарняўкі падараваў у музей кнігі і 
друку некалькі малітоўнікаў на польскай мове. Выданні засталіся ад яго бабулі Гасюль Анелі.  



Зараз імша ў касцёле праходзіць на беларускай мове, таму 
сучасным католікам малітоўнікі на польскай мове сталі без 

патрэбы. Усе падараваныя кніжачкі зручныя для 
карыстання, бо маюць невялікі кішэнны фармат. Самае 
старое выданне – “Перад тваім аўтаром” – было 

надрукавана ў Петраградзе ў 1916 годзе. Малітоўнік “Вітай, 
Марыя” быў надрукаваны ў 1928 годзе ў Чанстахове. 
Выданне “Ойча наш” надрукавана ў 30-я гады 20-га 

стагоддзя. Кніжачка “Хвалім Пана” пабачыла свет у 
Кракаве ў 1961. Пра папулярнасць гэтага малітоўніка 
сведчыць тое, што гэта ўжо было 21 па ліку выданне. Такім 

чынам, дзякуючы нашаму рупліўцу адбылося чарговае 
папаўненне фондаў музея кнігі і друку. 

Знаходкі Каськевіча Арцемія 

Вучань 4-б класа Каськевіч Арцемій перадаў для гістарычнага 
музея манеты сучаснай Расіі. Самая старая з іх – 10 рублёў 1992 

года, а таксама 2,5 рублёў 1997 года, 10 і 50 капеек пачатку 21-га 
стагоддзя. Для раздзела “Баністыка” Арцемій перадаў банкноту 
Рэспублікі Беларусь вартасцю 200 рублёў 1992 года і 100 рублёў 

2000 года. На апошняй мы бачым выяву будынка тэатра оперы і 
балета, а на зваротным баку – 
здымак з балета Яўгена 

Глебава "Выбранніца” па 
матывах паэмы Янкі Купалы. 
Музейныя фонды папоўніліся і 

польскай манетай вартасцю 2 
грошы, украінскай 5 капійок 
2008 года, французскай 5 

еўрацэнтаў 2012 года. 

“Арганаўты” - рупліўцы 

Сябар гуртка “Арганаўты мінулага”,  вучань 6-а класа Дудалеў Ілля 
актыўна займаецца ў гуртку ўжо другі год. Сёлета яму пашчасціла 
адшукаць памятны медаль у гонар адкрыцця Волга-Данскога канала імя У. 
І. Леніна, выбіты да дваццацігоддзя адкрыцця канала ў 1972 годзе ў 
Валгаградзе. На аверсе медаля – выява лесвіцы набярэжнай Валгаграда, а 

на рэверсе – выява аднаго са шлюзаў канала, 
яго назва і год адкрыцця 1952. Выраблены 
медаль з алюмінію і пакрыты бронзай. 
Дыяметр медаля 36 мм. 
Дзям’янаў Яўген, вучань 5-б класа, не 
толькі актыўна займаецца ў гуртку, але і 

папаўняе музейныя фонды. У сакавіку ён 
перадаў свае чарговыя знаходкі манетаў СССР, 
Расіі, Польшчы, Украіны чаканкі 20-га –  

пачатку 21-га стагоддзяў. Гэта дробныя 
наміналы 1, 2, 3, 10, 15 капеек і расійскія рублі 
да рэформы 2001 года. 



Падарункі ад Барыса Манцэвіча 

У чарговы раз мы ўдзячны ветэрану журналістыкі, нашаму 
земляку Барысу Флоравічу Манцэвічу за дасланыя ў наш 
музей кнігі і дакументы. Найбольш каштоўным падарункам 
для нашага гістарычнага музея будзе партызанскі дзённік яго 
маці Ганны Манцэвіч. Напісаны ён чорным алоўкам у 
звычайным вучнёўскім сшытку і ахоплівае перыяд з пачатку 
чэрвеня да пачатку ліпеня 1944 года. Гэта быў самы трагічны 
месяц у партызанскім жыцці нашага краю. Дзённік напісаны 
каліграфічным почыркам,  хоць і  пісаўся ў надзвычайных 
умовах у буданах, калі мужная партызанская разведчыца 
падчас блакады ратавалася ад фашысцкіх карнікаў. Радкі 
дзённіка сведчаць аб цяжкасцях, якія вытрымала Ганна 
падчас апошняга месяца вайны. Голад, слота, напружанне ад небяспекі – усё вытрымала ўжо 
сталага веку жанчына і дачакалася сустрэчы з Савецкай Арміяй 4 ліпеня 1944 года.  У будучым мы 
плануем у нашай газеце надрукаваць вытрымкі з яе дзённіка, каб сучаснае пакаленне больш ведала 
аб цяжкасцях мінулай вайны. У музей кнігі і друку наш зямляк падараваў свае чарговыя дзве кнігі. 
Першая з іх – “Падлетак Юрка –партызан” была надрукавана ў Вілейцы ў 2021 годзе. У ёй аўтар 
апавядае пра свайго старэйшага брата Юру (Георгія) 1928 года нараджэння, які, нягледзячы на 
падлеткавы ўзрост, стаў спачатку падпольшчыкам, а потым партызанам 4-й Беларускай брыгады. 
Ён актыўна ўключыўся ў барацьбу з акупантамі: спачатку псаваў тэлефонную сувязь, 
распаўсюджваў лістоўкі, выкраў для патрэбаў партызан з лясной управы друкарскую машынку, на 
якой потым вырабляліся партызанскія ўлёткі, узарваў генератар на Мёрскім лесазаводзе, дзе 
фашысты арганізавалі выраб прадукцыі для патрэбаў фронту. У баях з фашыстамі Юрка быў цяжка 
паранены і адпраўлены самалётам для лячэння ў савецкі тыл. Лёс Георгія Манцэвіча паказвае, як 

хутка сталелі дзеці падчас вайны і поплеч з дарослымі 
мужна змагаліся з ворагам.  У дадатак Барыс Флоравіч 
даслаў і арыгінал партрэта свайго брата, намаляваны 
алоўкам у 1948 годзе аднакурсніцай Георгія Гусевай Зояй 
падчас яго вучобы на геафаку БДУ. Другая кніга ветэрана 
журналістыкі – пад назвай “Беларускасць” – таксама была 
надрукавана ў 2021 годзе. Аўтар прысвяціў яе памяці Ніла 
Гілевіча, заўзятага змагара за адраджэнне роднай мовы, 
народнага пісьменніка Беларусі.  Гэта ёмістае слова і 
падказаў у сваім аўтографе нашаму земляку народны 
пісьменнік. Напісана кніжка на аснове ўспамінаў з дзённіка, 

які ўсё свядомае жыццё вёў наш зямляк. Беларускую мову пачуў і палюбіў будучы журналіст яшчэ з 
малых гадоў, перш за ўсё ад бацькі, дзеяча беларускага нацыянальна-вызваленчага руху Флора 
Данатавіча Манцэвіча. У іх  хаце знаходзілася бібліятэчка беларускіх кніжак, якія друкавала ў 
Заходняй Беларусі Таварыства Беларускай Школы. У часы нямецкай акупацыі хлапчук вучыўся ў 
Чэраскай школе, дзе выкладанне вялося таксама на беларускай мове. Навучанне ў БДУ, знаёмства з 
беларускімі пісьменнікамі моцна паўплывала на свядомасць Барыса Манцэвіча. Працуючы 
журналістам раённых газет у Вілейцы і Беразіно, наш зямляк заўсёды быў не толькі 
карыстальнікам, але і прапагандыстам роднага слова як на працы, так і ў паўсядзённым жыцці. 
Любоў да мовы ён перадаў і сваім дзецям, унукам і праўнукам. Аб усім гэтым мы можам 
падрабязна пазнаёміцца, прачытаўшы кнігу “Беларускасць” нашага земляка. Як запавет нашчадкам 
гучыць яго верш “Мова продкаў маіх”. Вось яго змест: 
Калі ты адрачэшся ад мовы сваёй, 
Не відаць табе шчасця на свеце, 
Бо за родную мову плацілі крывёй 
Нашы продкі ў гады ліхалецця. 
Супраць чорнае зграі ліхіх крумкачоў 
Узнімаў Каліноўскі атрады 
І за родную мову на бітву павёў 
Пад штанадарам “Мужыцкае праўды”. 
Праз дзясяткі гадоў смерч ізноў зашугаў, 
Па дварах “чорны воран” насіўся… 
Хто за родную мову гарою стаяў, 
У ГУЛАГах жыццём паплаціўся. 



Пакунак ад Вольгі Ясінскай 

У чарговы раз наша музейнае аб’яднанне наведала 
загадчык сектара патрыятычнай і краязнаўчай працы 

аддзела турызму і краязнаўчай работы Віцебскага 
абласнога палаца дзяцей і моладзі Вольга Ясінская. На 
гэты раз яна прывезла ў падарунак у нашы музеі шмат 

цікавых артэфактаў, дзякуючы якім мы атрымаем новыя 
звесткі па гісторыі нашага краю. Кнігі і сшыткі 
знаходзіліся раней у старой хаце ў вёсцы Пятроўшчына. 

Калі бабуля Вольгі  пераязджала ў Туркова, то не 
пакінула іх на знішчэнне, а склала ў пакунак і занесла на 
гарышча. Там і адшукала іх Вольга і вырашыла 

падараваць у нашы музеі, бо гэта лепшае месца для такіх 
рэчаў. У музей кнігі ў раздзел “Падручнікі” мы змесцім 
выданне “Краткий курс геометрии и собрание 

геометрических задач. Составил З. Вулих”. Надрукаваны 
падручнік быў у С-Пецярбургу ў 1913 годзе, гэта было 
ўжо трынаццатае па ліку выданне. Прызначаўся 
падручнік для гарадскіх і павятовых вучылішчаў, 

настаўніцкіх семінарый і жаночых гімназій. У фонды 
музея мы атрымалі і падручнік па алгебры для другога 
класа польскіх гімназій. Яго аўтары С.Банах і В.Стожэк. 

Падручнік быў надрукаваны ў Варшаве ў выдавецтве 
“Атлас” у 1936 годзе. Для польскіх гімназій быў прызначаны і атрыманы намі падручнік па 
нямецкай граматыцы; вокладка яго не захавалася, таму час выдання можна датаваць сярэдзінай 20-х 

гадоў мінулага стагоддзя. У нашы музеі дзякуючы дабрадзейцы трапіў і савецкі падручнік аўтара 
А.П.Кісялёва па геаметрыі на беларускай мове для 6 – 9 класаў няпоўнай сярэдняй і сярэдняй 
школы, надрукаваны ў дзяржаўным выдавецтве пры СНК БССР у 1940 годзе. Як мы даведаліся з 

ліста, які захаваўся, старыя падручнікі належалі Салачэнку Аляксандру Данілавічу, які вучыўся 
яшчэ да 1917 года ў Полацкай настаўніцкай семінарыі, а польскія і савецкія падручнікі належылі 
яго дачцы Іі, якая закончыла першы клас Дзісненскай гімназіі, а потым вучылася ў 6 класе ў 

савецкай дзесяцігодцы. У пакунку, які мы атрымалі ад Вольгі, знайшліся і старыя выданні 
мастацкай літаратуры. Гэта 27 том з поўнага збору твораў Льва Талстога, надрукаваны ў 
дзяржаўным выдавецтве мастацкай літаратуры ў 1933 годзе. У яго ўвайшлі творы пісьменніка, 

напісаныя ім у 1889 – 1890 гг. У нашы фонды патрапіў 7 том са збору твораў Антона Чэхава, 
надрукаваны ў маскоўскім выдавецтве “Праўда” ў 1950 годзе. Захавалася пячатка, якая сведчыць, 
што спачатку кніга захоўвалася ў Дзісненскай гарадской бібліятэцы. З гэтага ж года і выданне п'есы 

М. А.Астроўскага “Таленты і паклоннікі”. Кніга на беларускай мове “Поступ міру” была 
надрукавана Дзяржаўным выдавецтвам БССР у 1952 годзе. У ёй сабраны творы вядомых беларускіх 
пісьменнікаў, прысвечаныя барацьбе за мір. Але асабліва для нас каштоўнай з’яўляецца першая 

кніжка нашага земляка Пятра Сушко “Ганарлівы сучок”. У ёй сабраны сатырычныя вершы, байкі, 
мініяцюры, напісаныя ім для часопіса “Вожык” і сабраныя пад адной вокладкай. Пабачыла 
кніжачка свет у выдавецтве ЦК КПБ у 1975 годзе. У нашым музеі кнігі і друку якраз першай кнігі 

нашага земляка не было. Для раздзела “Часопісы” Вольга Ясінская падаравала штомесячны часопіс 
для дзяцей “Бярозка” № 6 1955 года. Але найбольш важнымі з перададзеных нам матэрыялаў былі 
для музея адукацыі Мёршчыны вучнёўскія сшыткі Салачэнка Іі. Асабліва кідаецца ў вочы яе 
каліграфічны почырк і прыгожыя малюнкі, выкананыя ад рукі ў колеры. Нам былі падараваны яе 

сшыткі па прыродазнаўству і геаграфіі. Магчыма, у вучаніцы першага класа Дзісненскай гімназіі не 
было падручніка, бо кожны ўрок запісаны на польскай мове вельмі падрабязна. Толькі адзін год 
давялося ёй вучыцца ў гімназіі, бо ў верасні 1939 года Заходняя Беларусь увайшла ў склад БССР і 

СССР. Таму Ія ў 1939 – 1940 гг. ужо вучылася ў шостым класе беларускай дзесяцігодкі. Захаваўся з 
гэтага часу сшытак запісаў урокаў па фізіцы на беларускай мове. Апошні з перададзеных нам 
сшыткаў – запіс урокаў па геаграфіі Беларусі падчас вучобы Іі ў школе ў гады нямецкай акупацыі. 

Шчыры дзякуй Вользе Ясінскай за падараваныя нашым музеям знаходкі. 



Падарунак ад Паўлоўскай Алены 

Дырэктар Павяцкай сярэдняй школы-сада 
Паўлоўская Алена разам са сваім мужам 

Васілём Паўлоўскім не аднойчы перадавалі для 
нашага музея свае знаходкі. Вось і на гэты раз на 
гарышчы хаты ў Пераброддзі яна адшукала кароткі 

руска-румынскі слоўнік-размоўнік. Ён быў без 
вокладкі, але 
можна ўмоўна 

вызначыць, што 
падобны 
слоўнічак быў 

надрукаваны ў 
1915 – 1916 гг., 
калі Румынія ўступіла ў Першую сусветную вайну на баку краін 

Антанты. Таму салдаты расійскай арміі былі накіраваны для 
ўмацавання Румынскага фронту, і падобныя суразмоўнікі ім былі 
патрэбныя для размовы з мясцовым румынскім насельніцтвам. 
Хутчэй за ўсё слоўнічак належыў прадзеду мужа Алены 

Паўлоўскага Васіля, удзельніку Першай сусветнай войны. У 
нашым музеі захоўваецца здымак салдата, які падчас вучобы ў 
школе прынесла дачка Алены Паўлоўскай Кацярына. Акрамя 

слоўнічка Алена адшукала два нумары газеты “Сталінскі шлях”, 
выдання Маладзечанскага абкама і гаркама Камуністычнай 
партыі Беларусі, абласнога і гарадскога савета дэпутатаў 

працоўных за 5 лістапада 1955 года. 

Набыткі кіраўніка музеяў 

Вітаўт Ермалёнак набыў у жыхара Мёраў для 
этнаграфічнага музея “Сялянская хата” драўляны лубок. Ён быў 

зроблены ў 30-я гады 20-га стагоддзя для качання яек падчас 
Вялікадня. У гэтыя святочныя дні было шмат яек, дзеці качалі іх 
па лубку – гэта гульня была ўлюбёнай забавай сялянскіх дзетак у 

вёсках. Выкарыстоўваўся нахільны драўляны лубок, або горка. 
Знізу на падлозе ўдзельнікі весялосці павінны былі раскладаць 
яйкі паўкругам або ў адвольным парадку. У кожнага дзіцяці было 

толькі адно “ядро”, якое ў парадку чаргі скочваюць па латку з 
мэтай збіць яйка суперніка з месца. Калі гэта ўдавалася, 
удзельнік гульні, які качаў яйка, забіраў збіты трафей і працягваў 

гульню. У выпадку няўдачы яго замяшчаў іншы гулец. 
Пераможцам лічылася дзіця, якое набірала большую колькасць 
яек. Для музея кнігі і друку кіраўнік музеяў набыў кнігу на 

рускай мове “Слоўнік замежных слоў”. Надрукаваны слоўнік быў 
у маскоўскім выдавецтве замежных і нацыянальных слоўнікаў у 
1949 годзе. Важкі том утрымлівае 20 тысяч замежных слоў. У 
фонды гістарычнага музея Вітаўт Ермалёнак набыў грамату 

Мёрскага РК КПБ і выканкама Раённага савета дэпутатаў 
працоўных, якой быў узнагароджаны ў 1970 годзе супрацоўнік 
раённага аддзялення “Беларусьбанка” Васіль Зуеў. Узнагарода 

была прымеркавана да 100-годдзя з дня нараджэння У.І.Леніна. 



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.) 

КАПЛІЦА ЦІ КАСЦЁЛ? 
З тапонімаў сучаснай вёскі Вяты 
найбольшую цікавасць уяўляе эклезіонім 
(назва, тытул) размешчанай наўзбоч 
вясковага могільніка культавай 
драўлянай каталіцкай пабудовы ў гонар 
святога Яна Хрысціцеля. Святыня 
з’явілася тут на пачатку 30-х гг. мінулага 
стагоддзя, фундатарам яе пабудовы быў 
вядомы ксёндз Юзаф Бародзіч, а 
непасрэдна працамі па ўзвядзенні 
займаўся лявонпальскі святар Ян 
Завістоўскі. Мясцовыя жыхары заўсёды 
называлі яе і працягваюць называць 
выключна капліцаю, у той час як у 
таблоідах яна рэпрэзентуецца як касцёл. 
Прынамсі ў артыкуле сяржанта мясцовай 
стражніцы Корпусу аховы памежжа 
(месцілася ў в. Чурылава Далёкае) 
Юзафа Трыянкоўскага пра пасвячэнне ў 
святыні 24 чэрвеня 1937 г. звона імя маршалка Юзафа Пілсудскага, змешчаным у 5-м нумары 
выдання “Wiarus” за той жа год, яна называецца касцёлам. З увагі на тое, што адна з адметнасцей 
капліцы – адсутнасць алтара, гэта правільна, бо ў вяцкім храме маецца не толькі алтар, але і амбон – 
узвышэнне (катэдра) для прамаўлення казанняў. У польскамоўным календары Лявонпальскай 
парафіі, да якой належала Вята  пасля таго, як паводле рашэння духоўнага суда – дваццаццю шасцю 
галасамі супраць трынаццаці – адышла на пачатку тых жа 30-х гг. ад парафіі Друйскай (справа 

ўскосна датычыла прабеларускай дзейнасці 
друйскіх святароў, апісанай ва ўспамінах а. А. 
Надсана), святыня ў Вяце называецца 
капліцай. Шт о, з улікам наяўнасці ў парафіі 
галоўнай (цэнтральнай) святыні і таго, што 
службы ладзіліся ў будынку не рэгулярна, 
цалкам зразумела. Таксама капліцаю 
называецца яна і ў пераліку каталіцкіх 
святынь Мёрскага дэканата 1928 г. У той час, 
як бажніцы ў Паташні (у “Вялікім 
гістарычным атласе Беларусі” 2016 г. па-
руску – Поташная) і Узмёнах фігуруюць у 
тым жа спісе, у адрозненне ад таго, як 
падпісаныя яны на здымку ў парафіяльным 
календары, у статусе філіяльных касцёлаў. 

“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  


