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ЭКСКУРСІІ 

У апошні дзень вясновых канікул музей 
кнігі і друку наведалі вучні 5-а класа 
разам з настаўніцай Аленай Жабёнак. 
Кіраўнік музея Вітаўт Ермалёнак правёў 
пазнавальную экскурсію па ўсіх раздзелах 
музея. Дзеці даведаліся пра вытокі 
пісьменства і рукапісныя кнігі, 
пазнаёміліся з багаццямі раздзела 
“Духоўная літаратура”, разнастайнымі 
старымі падручнікамі і выданнямі 
сусветнай літаратуры. Экскурсавод 
распавёў і пра рэдкія выданні часопісаў, 
газет, календароў і паштовак. Актыўны 
ўдзельнік экскурсіі Плехтан Арцём 
атрымаў прыз.  

У музеі – госці з Мінска 

6 красавіка наша музейнае аб’яднанне 
наведалі Савуць Вікторыя і яе сябра 
Мікіта. Вікторыя вучылася ў СШ № 
2 г. Міёры і падчас вучобы наведвала 
стары гістарычны музей, перадавала ў 
музейныя фонды свае знаходкі. Зараз у 
яе выклікалі цікавасць экспазіцыя 
абноўленага гістарычнага музея, 
іншыя музеі, створаныя апошнім 
часам. Краязнаўца Вітаўт Ермалёнак 
распавёў гасцям пра раздзелы 
абноўленага музея, правёў экскурсіі па 
этнаграфічным музеі і музеі кнігі і 
друку. Экскурсанты з цікавасцю 
праслухалі аповед і набылі кнігу 
Вітаўта Ермалёнка. 



У музеях – школьнікі з Туркова 

9 красавіка наша музейнае аб’яднанне 
наведалі вучні 3 – 7 класаў ДУА 

“Туркоўская яслі-сад базавая школа” 
на чале з арганізатарам па выхаваўчай 
працы Святланай Урублеўскай. 
Экскурсавод Вітаўт Ермалёнак у 
даходлівай форме распавёў вучням пра 
экспанатах музейнага аб’яднання, 
асаблівую ўвагу надаў тым рэчам, якія 
былі знойдзены ў мікрараёне іх школы. А 
такія экспанаты ёсць зараз у кожным 
нашым музеі; у гістарычным музеі – гэта 
каменны брусок часоў бронзавага веку, 
знойдзены ля Цімошкава, пражскі грош са 
скарбу, знойдзенага ў 1926 годзе ля вёскі 
Вянужжа, падручнікі для пачатковай 
школы з Грыгаравічаў, куфар з вёскі 
Павянужка і іншыя. Дзецям спадабалася вывучаць гісторыю родных мясцін па рэчавых знаходках. 

У музеі – дырэктары школ раёна 

Падчас праведзенага ў нашай школе Савета 
адукацыі ў абноўлены гістарычны музей 
завіталі дырэктары школ раёна і работнікі 

аддзела адукацыі. Кіраўнік музея Вітаўт 
Ермалёнак распавёў пра новыя экспазіцыі 
музея, іх раздзелы і экспанаты. Асаблівую 
ўвагу ён звярнуў на раздзелы, якіх раней не 
было ў старым музеі. Госці высока ацанілі 
дызайн абноўленага музея і важнасць музея 
для патрыятычнага выхавання маладога 
пакалення. 

У музеях – госці з Лагойска 

Нашы землякі, якія зараз жывуць у Лагойску, 
наведалі гістарычны і этнаграфічны музеі. 
Нягледзячы на тое, што Арсоба Валера і яго 
жонка Ганна заканчвалі СШ № 2, яны ні разу 
не былі ў нашым музеі. Таму зараз для іх 
сталі сапраўдным адкрыццём змястоўная 
экспазіцыя гістарычнага музея і інтэр’еры 
этнаграфічнага музея з аўтэнтычнымі 
прадметамі побыту вяскоўцаў у мінулым. 
Краязнаўца Вітаўт Ермалёнак на працягу 
некалькіх гадзін распавядаў гасцям пра 
найбольш цікавыя экспанаты, свае пошукі і 
знаходкі. На ўспамін ён падараваў гасцям 
кнігу “Славутасці Пагосцкага краю”. У сваю 
чаргу госці з Лагойска перадалі для 
экспазіцыі музея свае знаходкі. 



Урокі ў музеях 

Настаўнік гісторыі Ермалёнак Вітольд у 
гістарычным музеі правёў для профільнага 
адзінаццатага класа ўрок пад назвай 
“Этнічнае і канфесійнае развіццё нашага 
краю ў 19-м – пачатку 21-га стагоддзя”. На 
аснове фотаздымкаў, малюнкаў, 
дакументаў і рэчаў дзеці пазнаёміліся з 
этапамі ў канфесійных стасунках, 
асноўнымі рэлігійнымі арганізацыямі на 
працягу апошніх 200 год. Вучні даведаліся 
пра асаблівасці фарміравання беларускага 
этнасу на Дзісненшчыне ў розныя 
гістарычныя перыяды. 
Урок гісторыі для профільнага 11 класа на 
тэму “Побыт і лад жыцця насельніцтва ў 19
-м стагоддзі” правёў у этнаграфічным музеі 
“Сялянская хата” выкладчык гісторыі 
Вітольд Ермалёнак. Аўтэнтычны інтэр’ер хаты музея дазволіў вучням уявіць жыццё сялян у 19-м 
стагоддзі, убачыць іх побытавыя рэчы, вопратку, прылады працы. Выкладчык таксама распавёў пра 
лекавыя сродкі і харчаванне нашых продкаў у мінулым. 

Настаўнік гісторыі Філіповіч Максім 
выкарыстаў экспазіцыю 
этнаграфічнага музея для ўрока ў 10 
класе на тэму “Культура Беларусі ў 
14 – 16 стст.” Падчас урока-экскурсіі 
дзеці даведаліся пра заняткі нашых 
продкаў у мінулым, разгледзелі рэчы, 
якімі карысталіся беларусы на 
працягу многіх стагоддзяў. Вучні 
былі здзіўлены даўгавечнасцю 
існавання не толькі традыцый, але і 
прадметаў побыту. 
Для вучняў 9-б класа настаўнік 
гісторыі Вітаўт Ермалёнак правёў 
урок-экскурсію “Наш край пасля 
вайны 1945 – 1991 гг.” Кіраўнік музея 

распавёў вучням пра развіццё прамысловасці нашага райцэнтра, асабліва імклівае ў пасляваенны 
перыяд, пазнаёміў з гісторыяй горадаўтваральных прадпрыемстваў – мясакамбіната, 
камбікормавага завода, ПМК-23, лесамэблевай фабрыкі і іншых. Школьнікі даведаліся пра поспехі 
ў развіцці сельскай гаспадаркі, культуры, 
адукацыі пасля вайны. Зацікавілі вучняў 
разнастайныя ўзнагароды, якія 
атрымлівалі нашы землякі ў савецкі час за 
выдатную працу.  
Экскурсаводы праводзяць урокі ў музеях 
не толькі па гісторыі, але і па іншых 
прадметах. Кіраўнік па ваенна-
патрыятычным выхаванні Максім 
Філіповіч правёў для настаўнікаў у 
этнаграфічным музеі ўрокі-экскурсіі па 

беларускай літаратуры.  



Па праграме сёмага класа на ўроках 
вывучаўся твор Уладзіміра Караткевіча 
“Зямля пад белымі крыламі”. Наш музей 
“Сялянская хата” мае багатыя магчымасці, 
каб не толькі распавесці дзецям пра побыт 
нашых продкаў, але і наглядна паказаць 
рэчы, якіх зараз няма ва ўжытку беларусаў і 
пра якія распавядае знакаміты пісьменнік. 

КАНФЕРЭНЦЫІ. 
СЕМІНАРЫ. КОНКУРСЫ 

Выніковая канферэнцыя 

15 красавіка адбылася канферэнцыя па выніках 
выканання праекта “Разам для грамады і 
прыроды: узмацненне працэсу развіцця ў 
Міёрскім раёне праз супрацоўніцтва мясцовай 
улады і грамадзянскай супольнасці”. Напачатку 
паседжанне адбывалася ў вялікай зале Міёрскага 
райвыканкама. З вітальным словам да ўдзельнікаў 
канферэнцыі звярнуўся старшыня райвыканкама 
Ігар Валер’евіч Кузняцоў. Потым прысутныя 
прагледзелі відэаролік “Міёрскі край. Здзіўленне 
побач”. З прэзентацыяй вынікаў праекта выступіў 
яго менеджар Алег Сівагракаў. Затым адбылася 
прэзентацыя мясцовых ініцыятываў. Пра вынікі 
сваёй дзейнасці па стварэнні кафэ “Сярэбраны 

ўзрост” распавяла Ганна Ліскова. Пра поспехі мясцовай ініцыятывы “Павяцце green-schol” 
расказала Паўлоўская Алена. Адбыўся прагляд відэароліка “Ельня – чароўны край паўночнай 
Беларусі”. Падчас адкрытага мікрафону “Пытанне-адказ” выступіў эксперт – гісторык Андрэй 

Кіштымаў, іншыя зацікаўленыя асобы. Пасля абеда адбылася экскурсія па горадзе Міёры на 
тэму “Унёсак праекта ў развіццё інфраструктуры Міёршчыны”; яе правяла Наталля Будзько. 
Адбылася прэзентацыя ініцыятывы “Разам да вырашэння праблем добраўпарадкавання мікрараёна 
“Усходні”. Завяршыла выніковую канферэнцыю прэзентацыя мясцовай ініцыятывы “Маладзёвая 
інтэрактыўная культурна-гістарычная пляцоўка “Спадчына Міёрскага краю” у ДУА “Міёрская 
сярэдняя школа №3 імя Героя Савецкага Саюза Я.А. Томкі”. Пра мэты стварэння і дзейнасць ІТ-
лабараторыі распавядаў Максім Філіповіч, а ў адноўленым гістарычным музеі правёў экскурсію для 
гасцей кіраўнік ініцыятывы Вітаўт Ермалёнак. 

Паседжанне Грамадскага Савета 

26 красавіка ў фармаце анлайн адбылося заключнае паседжанне Грамадскага Савета па выніках 
выканання праекта “Разам для грамады і прыроды: узмацненне працэсу развіцця ў Міёрскім раёне”. 
У паседжанні прыняў удзел сябра Савета Вітольд Ермалёнак. Пра вынікі выканання праекта, 
набыткі і праблемы распавёў Сяргей Тарасюк, дырэктар Міжнароднага фонду развіцця сельскіх 
тэрыторый. Затым прайшло абмеркаванне праблем і перспектыў распрацоўкі чарговых праектаў па 
развіцці Міёрскага краю. 

“Невядомае аб вядомым, або гісторыя ў асобах” 



У красавіку падведзены вынікі раённага этапа рэспубліканскага конкурса “Невядомае аб вядомым, 
або гісторыя ў асобах”. У намінацыі “Успомнім усіх паіменна” прыняла ўдзел вучаніца 11 класа 
Красоўская Сафія. Тэма абранага ёю даследавання  – “Гісторыя партызанскай брыгады 
“Кастрычнік”. Чаму менавіта гэтай брыгады? Па-першае, яна была сфарміравана амаль цалкам з 
нашых землякоў; па-другое, у адрозненне ад іншых партызанскіх брыгад, яе падрабязная гісторыя 
не была напісана, бо яе камандзір Фёдар Юрчанка трапіў у палон, шмат дакументаў было знішчана 
падчас фашысцкай блакады. Пад кіраўніцтвам настаўніка гісторыі Вітольда Ермалёнка Сафія 
вывучыла вялікую колькасць дакументаў, успамінаў партызан, дакументальнай літаратуры. Таму яе 
даследаванне журы вызначыла як лепшае і накіравала на абласны этап конкурса. 

Канферэнцыя “Эўрыка” 

У красавіку ў нашай школе адбылася чарговая навукова-практычная 
канферэнцыя навучэнцаў “Эўрыка”. У ёй прымалі ўдзел вучні 5 – 11 класаў. 
У секцыі старэйшых класаў было пададзена 10 дакладаў па інфарматыцы, 
біялогіі, працоўным навучанні, фізіцы. Удзельніца гуртка “Арганаўты 
мінулага” вучаніца 11 класа Красоўская Сафія разам са сваім навуковым 
кіраўніком Ермалёнкам Вітольдам падалі на канферэнцыю даследаванне 
“Гісторыя партызанскай брыгады “Кастрычнік”. Журы прызнала гэтую працу 
лепшай і адзначыла 
дыпломам першай ступені. 

Рэспубліканскі краязнаўчы форум 

19 красавіка 2022 года ў анлайн-фармаце адбыўся рэспубліканскі краязнаўчы форум “Адукацыйны 
патэнцыял краязнаўчай дзейнасці: спалучэнне тэорыі і практыкі”. Мэтай форума ставілася 
ўдасканаленне краязнаўчай дзейнасці педагагічных работнікаў па грамадзянскім і патрыятычным 
выхаванні навучэнскай моладзі. Падчас форуму былі абмеркаваны актуальныя формы і метады 
краязнаўчай працы са школьнікамі праз іх уцягванне ў даследчую і праектную дзейнасць, 
выкарыстанне патэнцыялу музейнай педагогікі, электронных адукацыйных рэсурсаў у 
краязнаўстве. У форуме пынялі ўдзел дырэктар музейнага аб’яднання Вітаўт Ермалёнак і 
кіраўнік па ваенна-патрыятычным выхаванні Максім Філіповіч. 

Канферэнцыя “Вялікая Айчынная вайна: гісторыя і памяць” 

Вучань Вішнеўскі Максім разам з настаўнікам гісторыі Максімам Філіповічам удзельнічалі ў 
раённым этапе рэспубліканскай навукова-практычнай канферэнцыі “Вялікая Айчынная вайна: 
гісторыя і памяць”. Тэма даследчай працы – “Іх маладосць у палоне”. Мэту сваёй працы Вішнеўскі 
Максім бачыў у тым, каб напісаць гісторыю пра беларускіх гастарбайтараў у гады Другой 
сусветнай вайны, якія пасля вайны жылі на тэрыторыі сучаснага Міёрскага раёна. Праца была 
накіравана на абласны этап конкурса. 

“Экспанат для музея” 

У красавіку адбыўся раённы этап абласнога конкурса “Экспанат для музея”. У намінацыі “Таямніца 
ў рэчах” прыняў удзел сябра гуртка “Арганаўты мінулага”, вучань 10 класа Вішнеўскі Максім. 
Разам з кіраўніком Вітольдам Ермалёнкам паміж шматлікімі цікавымі экспанатамі, якія былі 
знойдзены на працягу апошніх трох гадоў, быў абраны для ўдзелу ў конкурсе нямецкі баян фірмы 
“Buttstadt”, які падаравала ў наш музей Гаўрыленка Маргарыта Іванаўна.  



Праца Максіма “Нямецкі баян як сведка гісторыі і лёсу чалавека” заняла першае месца ў раённым 
этапе і была накіравана на абласны этап конкурса. 

Анлайн-конкурс: “Роля гарадоў у гісторыі Беларусі” 

Вучні 10 класа Вішнеўскі Максім і 

Каськевіч Насця, сябры гуртка 
“Арганаўты мінулага”, прынялі ўдзел у 
гістарычным анлайн-конкурсе навучэнцаў 
9 – 11 класаў, які праводзіў адукацыйны 
інтэрнэт-партал “Яклас” па тэме “Роля 
гарадоў у гісторыі Беларусі”. Усяго трэба 
было адказаць на 12 пытанняў, якія 
датычыліся гісторыі беларускіх гарадоў ад 
пачатку іх узнікнення да канца 20-га 
стагоддзя. Нашы вучні паспяхова 
справіліся з заданнямі і ў выніку атрымалі 
дыпломы першай ступені. Падрыхтавалі іх 
для ўдзелу ў конкурсе настаўнікі гісторыі 
Вітольд Ермалёнак і Максім Філіповіч. 

ЭСТАФЕТА МУЗЕЙНАГА ВОПЫТУ 

У красавіку праходзіў раённы этап рэспубліканскай акцыі “Эстафета музейнага вопыту”. У 
раённым этапе як лепшы быў адзначаны вопыт кіраўніка музейнага аб’яднання Вітаўта Ермалёнка. 

У раённай дыялогавай пляцоўцы ён удзельнічаў з тэмай “Стварэнне ІТ-лабараторыі і яе значэнне ў 
дзейнасці музеяў.” У прэзентацыі і выступленні краязнаўцы былі адзначаны этапы ў стварэнні  ІТ-
лабараторыі і асноўныя вынікі яе дзейнасці за кароткі час яе існавання. Праца краязнаўцы была 
прызнана лепшай і накіравана на абласны этап конкурса. 

Семінар “Ідэалогія і выхаванне сучаснай моладзі: вернутыя імёны” 

Кіраўнік па ваенна-патрыятычным выхаванні Філіповіч Максім  прыняў удзел у абласным 
тэматычным семінары “Ідэалогія і выхаванне сучаснай моладзі: вернутыя імёны”, які праводзіла 
Дзяржаўная ўстанова дадатковай адукацыі дарослых” Віцебскі абласны інстытут развіцця адукацыі” 
ў анлайн-фармаце. На семінары былі разгледжаны наступныя пытанні: актуальныя аспекты 
выхавання грамадзянскасці і патрыятызму ў працэсе выхавання актыўнай жыццёвай пазіцыі і 
высокага маральнага аблічча  навучэнцаў у сучаснай Рэспубліцы Беларусь; актуальныя формы і 
метады выкарыстання патэнцыялу Полацкага рэгіёну ў патрыятычным выхаванні дзяцей і моладзі; 
музеі ўстаноў адукацыі – цэнтры выхавання грамадзяніна-патрыёта: гістарычная памяць, сувязь 
пакаленняў; дзейнасць устаноў адукацыі па ўшанаванні і захаванні памяці абаронцаў і ахвяраў 
войнаў як аснова патрыятычнага выхавання навучэнцаў. 

Секцыя гісторыкаў 

У красавіку на базе Язненскай сярэдняй школы адбылося паседжанне метадычнага аб’яднання 
настаўнікаў гісторыі. Ірына Кухцінская правяла адкрыты ўрок у 11 класе па тэме: “Культура 
Беларусі ў 1945 – 1985 гг.” На ўроку настаўніца выкарыстоўвала розныя прыёмы і формы работы: 
прэзентацыі, карткі з заданнем, фрагменты выступу музыкаў і спартсменаў. Навучэнцы карысталіся 
ведамі па сусветнай гісторыі, працавалі індывідуальна і ў парах. У працы секцыі прыняў удзел 
настаўнік гісторыі Максім Філіповіч. 

Краязнаўчыя чытанні ў Віцебску 

28 красавіка 2022 года ў Віцебску адбыліся абласныя краязнаўчыя чытанні “Невядомае аб 

вядомым, або гісторыя ў асобах”. Сябра гуртка “Арганаўты мінулага” Красоўская Сафія 
прайшла адборачны тур і прыняла ўдзел у абласных чытаннях.  



СЕМІНАР-ПРАКТЫКУМ У ПОЛАЦКУ 

21 красавіка 2022 года на базе ДУА “Сярэдняя школа №18 імя Ефрасінні Полацкай г. Полацка” 
адбыўся абласны семінар-практыкум для дырэктараў устаноў агульнай сярэдняй адукацыі, 
кіраўнікоў па ваенна-патрыятычным выхаванні з удзелам Міністра адукацыі Рэспублікі Беларусь 
Андрэя Іванавіча Іванца. 
Вітаючы ўдзельнікаў семінара-практыкума, Андрэй Іванавіч адзначыў: “Патрыятызм – не проста 
размовы аб тым, як мы любім Радзіму. Гэта штодзённая праца на яе дабро, захаванне гістарычных і 
культурных традыцый, абарона інтарэсаў дзяржавы і жыцця людзей. Усё гэта каштоўнасці, якія 
нашым продкам даводзілася адстойваць са зброяй у руках. Адмысловая роля тут адводзіцца 
кіраўнікам па ваенна-патрыятычным выхаванні”. 
Семінар-практыкум уключаў два тэматычныя блокі: тэарэтычны і практыка-арыентаваны. 
У першым блоку былі разгледжаны тэарэтыка-метадычныя аспекты суправаджэння дзейнасці 
кіраўніка па ваенна-патрыятычным выхаванні. 
Звяртаючыся да ўдзельнікаў семінара-практыкума, начальнік галоўнага ўпраўлення па адукацыі 
Віцебскага абласнога выканаўчага камітэта Хома Дзмітрый Леанідавіч акцэнтаваў увагу на тым, 
што ва ўстановах адукацыі праводзіцца актыўная інфармацыйна-асветніцкая работа па 
фарміраванні ў непаўналетніх правільнай маральнай і грамадска-палітычнай пазіцыі ў адносінах да 
падзей, вынікаў Вялікай Айчыннай вайны, фундаментальных каштоўнасцях грамадства, захаванні 
гістарычнай памяці. 
Метадычнай асновай 
дадзенага блока быў даклад 
рэктара Віцебскага абласнога 
інстытута развіцця адукацыі 
Лапацінскай Вольгі 
Віктараўны “Сістэма працы 
Віцебскага абласнога 
інстытута развіцця адукацыі 
па ўдасканаленні дзейнасці 
кіраўніка па ваенна-
патрыятычным выхаванні”. 
Звяртаючыся да калег, Вольга 
Віктараўна падкрэсліла: 
“Патрыятычнае выхаванне 
было і застаецца важным кампанентам выхавання падрастаючага пакалення, фарміравання асобы, 
якая валодае дастатковымі кампетэнцыямі для выбудоўвання сваёй жыццёвай траекторыі ў свеце, 
які змяняецца. У сучасных умовах, з улікам выклікаў нашага часу, калі пытанне аб этнічнай 
самасвядомасці і нацыянальнай ідэнтычнасці гучыць як ніколі актуальна, патрыятычнае выхаванне 
патрабуе непераходзячага, уважлівага, сістэмнага суправаджэння. Сістэма работы па ўдасканаленні 
дзейнасці кіраўніка па ваенна-патрыятычным выхаванні ўстановы агульнай сярэдняй адукацыі, 
створаная ў рамках адукацыйнай дзейнасці Віцебскага абласнога інстытута развіцця адукацыі, 
дэманструе цэласнасць, структурнасць, эмерджэнтнасць, функцыянальнасць, арганізаванасць і 
адкрытасць да ўключэння новых структурных элементаў, набыцця новых якасных уласцівасцей”.  
Асаблівую цікавасць выклікалі даклады Зінкевіча Андрэя Леанідавіча, кіраўніка па ваенна-
патрыятычным выхаванні ДУА “Гімназія імя І.М. Ерашава г. Лепеля”, Калачова Андрэя 
Уладзіміравіча, загадчыка ваенна-патрыятычнага аддзела ГУДА “Аршанскі раённы цэнтр 
фізічнай культуры, турызму і краязнаўства дзяцей і моладзі”, Фёдарава Ігара Паўлавіча, 
кіраўніка па ваенна-патрыятычным выхаванні ДУА “Гімназія Віцебска імя А.С. Пушкіна”, 
Ястрэмскага Паўла Генадзевіча, дырэктара ДУА “Сярэдняя школа №1 г. Полацка”, Кныша 
Уладзіміра Уладзіміравіча, кіраўніка па ваенна-патрыятычным выхаванні ДУА “Сярэдняя 
школа №1 г. Полацка”. 
Практыка-арыентаваны блок быў накіраваны на фарміраванне практычных кампетэнцый кіраўнікоў 
па ваенна-патрыятычным выхаванні, зместам яго з'яўлялася прэзентацыя заняткаў па фізічнай пад-
рыхтоўцы ўдзельнікаў ваенна-патрыятычнага клуба “Рубеж” Полацкага раёна, агнявой падрых-
тоўцы ўдзельнікаў ваенна-патрыятычнага клуба “Сокал” г. Наваполацка, медыцынскай 
падрыхтоўцы ўдзельнікаў ваенна-патрыятычных клубаў “Сокал”, “Рубеж”. 

На секцыю “Успомнім усіх паіменна” было пададзена 29 дакладаў з розных раёнаў Віцебшчыны. 
Сафія выдатна падрыхтавала сваё выступленне і прэзентацыю, таму яе праца была адзначана 
дыпломам першай ступені. 



Завяршыўся семінар-практыкум агульнай фатаграфіяй на памяць з Міністрам адукацыі Рэспублікі 
Беларусь Андрэем Іванавічам Іванцом, слоганам якой можна лічыць выраз: “Быць патрыётам – 
значыць любіць Беларусь, жыць і працаваць у сваёй краіне для яе дабрабыту, шанаваць гісторыю і 
культуру, паважаць дзяржаўную. сімволіку. Адна з ключавых роляў у выхаванні патрыёта 
адводзіцца кіраўніку па ваенна-патрыятычным выхаванні”. У семінары прыняў удзел Максім 
Філіповіч, кіраўнік па ваенна-патрыятычным выхаванні Мёрскай сярэдняй школы № 3 імя Героя 
Савецкага Саюза Я.А.Томкі. 

Запіс на радыё 

У красавіку для папулярызацыі цікавых экспанатаў нашага музейнага аб’яднання быў праведзены 
запіс для радыёперадачы “Нашчадкі Перамогі” радыёстанцыі “Радиус–FM”. Кіраўнік па ваенна-
патрыятычным выхаванні Максім Філіповіч для ўдзелу ў перадачы падрыхтаваў групу 
старшакласнікаў у складзе Конах Вікторыі, Вайцюль Кацярыны, Баранавай Маргарыты, Мальца 
Сяргея. Яны распавялі пра гісторыю цікавага экспаната, які нядаўна трапіў у наш музей, а менавіта 
пра баян фірмы "Buttstadt” партызана Мішуты Івана Раманавіча. Перадача павінна прагучаць 9 мая. 

Наша дапамога 

Наша музейнае аб’яднанне мае вялікія магчымасці для даследчай 
працы навучэнцаў не толькі па гісторыі, але і па іншых прадметах. Па 
прапанове кіраўніка музея кнігі і друку Вітаўта Ермалёнка настаўніца 
рускай мовы і літаратуры Іна Гернат абрала для сваіх вучаніц 
Шаўчонак Ангеліны і Вабішэвіч Юлі тэму, звязаную з 
літаратурнай творчасцю Славаміра Рыгоравіча Даргеля. Назва працы – 

“Тэма малой радзімы ў творчасці пісьменніка Славаміра Даргеля”. 
Напісаўшы працу, каб глыбей 
пазнаёміцца з асобай 
пісьменніка, Вітаўт Ермалёнак 
правёў экскурсію па родных 
мясцінах нашага земляка 
наведаўшы вёску, дзе 
праходзіла яго дзяцінства. 
Ангеліна і Юля разам з 
настаўніцай і краязнаўцам 
пабывалі ў вёсцы Белеўцы, дзе захавалася хата Славаміра 
Даргеля, будынак школы, дзе пачынаў вучыцца будучы 
пісьменнік. Вітаўт Ермалёнак паказаў удзельнікам 
падарожжа валун, легенду аб якім распавядаў яму Славамір 
Даргель. У нашай школе адбылася сустрэча з пісьменнікам, 
дзе адбылася пазнавальная размова пра творчасць земляка. 

Настаўніцы беларускай мовы і літаратуры Святланы Яцкоўскай Вітаўт Ермалёнак падказаў выбраць 
тэму для даследавання “Беларускі народны рушнік”. З гэтай мэтай яе вучаніцы  разам з настаўніцай 
пазнаёміліся і даследавалі калекцыю рушнікоў, якія сабраны ў этнаграфічным музеі нашай школы. 
Фондамі музея “Сялянская хата” скарысталася і настаўніца працоўнага навучання Анецька Наталля. 
Тэма даследчай працы яе вучаніцы Граковіч Вікторыі – “Філейнае вязанне”. Для паглыблення ведаў 
па тэме яна вывучала ў музейных фондах працы мясцовых майстрых гэтага віду народнай 
творчасці. 

Памятны знак 

30 красавіка 2022 года ля  Мёрскага касцёла імя Унебаўзяцця Найсвяцейшай Панны Марыі быў 
устаноўлены памятны знак з зямлёй з узвышша Монтэ-Касіна. У маі 1944 года нашы землякі ў 
складзе другога корпуса арміі генерала Андэрса геройскі змагаліся і коштам вялікіх страт штурмам 
захапілі непрыступныя ўмацаванні Монта-Касіна. У памяць аб іх подзвігу ў 2019 годзе на сцяне 
храма была змешчана шыльда. Чарговая памятка – зямля з месца, палітага крывёю змагароў з  



фашыстамі, – была прывезена нашчадкамі воінаў-удзельнікаў 
крывавай бітвы. У абрамленні металічных кветак-макаў 
сімвалам Монтэ-Касіна змешчана капсула з зямлёй і наступны 
надпіс: “Толькі нямногія з тых, хто гатовы ахвяраваць за 
радзіму сабой, вяртаюцца назад. Эрнст Хайне”. Унізе надпіс: 
“Капсула з зямлёй з узвышша Монтэ-Касіна, дзе ў 1944 годзе 
адбылася найбунейшая бітва 2-га Польскага корпуса 8-й 
Брытанскай арміі”. У цэнтры шыльды – капсула з зямлёю і 
легіёнаўскі арол, 
які быў на шапках 
вайскоўцаў арміі 
генерала Андэрса. 

Новыя знаходкі 

Былы выпускнік 1978 года СШ № 1 г.Мёры, вучань настаўніка гісторыі Вітаўта 
Ермалёнка Рубанік Уладзімір не пашкадаваў сямейнай рэліквіі і перадаў яе ў музей 
“Сялянская хата”. Гэта настольны драўляны крыж з распяццем, які захоўваўся ў хаце яго 
дзеда, Вашкевіча Станіслава Сільвестравіча (1903 – 1974 гг.), што раней жыў у Райполлі 
непадалёку ад Узмёнаў. Яго бацька Сільвестр з вёскі Чамяры купіў там сыну надзел 
зямлі. Драўляны каталіцкі крыж вышынёй разам з падстаўкай 43 сантыметры можна 
датаваць сярэдзінай дваццатых гадоў мінулага стагоддзя. 

Папяровыя грошы ад Філіповіча Максіма 

Настаўнік гісторыі Максім Філіповіч падараваў у навукова-дапожныя фонды музея беларускія 
папяровыя грошы розных часоў існавання суверэннай 
беларускай дзяржавы. Самыя першыя разліковыя білеты 
былі выпушчаны ў 1992 годзе, тады і перасталі быць у 
абарачэнні грошы СССР. Першыя выпускі новых грошай 
былі прысвечаны беларускім жывёлам. На купюры 50 
капеек была выява вавёркі, такіх перадаў Максім у музей 
два асобнікі.  Рублёвых купюраў з выявай зайца мы 
таксама атрымалі два. А яшчэ маем зараз па адной 
купюры 10, 50, 100 рублёў. На іх можна ўбачыць  выявы 
рысі, мядзведзя, зубра. Інфляцыя ў той год была вельмі 
вялікай, і таму ўжо праз некалькі месяцаў з’явілася 
купюра 200 руб, на ёй выява так званай “брамы Мінска” – 

дамоў насупраць чыгуначнага вакзала. Напрыканцы года 
з’явілася банкнота 5000 руб., на ёй паказана Траецкае 
прадмесце Мінска. На купюры 1000 рублёў 1992 года, як 
і на падобнай 1998 года, размешчана выява  



будынка Нацыянальнай Акадэміі Навук Беларусі. Але найбольшая колькасць падараваных нам 
настаўнікам гісторыі банкнотаў былі выпускі  ўзору 2000 года.  
Сярод іх купюры 50 рублёў з выявай Брэсцкай крэпасці. Усяго гэткіх 90 штук, з іх толькі дзевяць, 
выпушчаных да рэформы правапісу 2003 года, з надпісам “пяцьдзесят”, на пазнейшых – 

“пяцьдзясят” – праз “я”. На 10-рублёвых купюрах 2000 года мы бачым стары будынак  
нацыянальнай бібліятэкі, бо новая была пабудавана ў 2006 годзе. Такіх мы атрымалі 13 асобнікаў. 
На купюры 20 рублёў 2000 года – выява будынка Нацыянальнага банка Беларусі – іх маем зараз 19 
штук. На 100-рублёвых банкнотах (іх нам падаравалі 6 штук) мы бачым выяву Нацыянальнага 
тэатра оперы і балета; на зваротным баку банкноты – сцэна з балета “Выбранніца”  па творы 
Я.Купалы. На 500-рублёвай  купюры мы бачым будынак Палаца прафсаюзаў; на зваротным баку – 

барэльеф франтона гэтага будынка (у нас такіх тры штукі). Ад часоў СССР Максім падараваў у 
нашы фонды 16 пяцірублёвых купюраў, надрукаваных у 1961 – 1991 гадах.  

Знаходкі Ігара Кандратовіча 

Падчас наведвання бацькоў у Мёрах наш 
пастаянны рупліўца падараваў для музея кнігі і 
друку свае чарговыя знаходкі. Гэта фотаальбом 
фатографа Аліка Замосціна “Жыццё як повад”, 
надрукаваны ў Мінску ў 2017 годзе. У фонд 
“Газеты” мы атрымалі асобнік газеты Мінскага 
абласнога выканаўчага камітэту “Прысталічча” за 
6 красавіка 2022 года. У ёй змешчаны і артыкул 
Ігара Кандратовіча. Для раздзела “Паштоўкі” ён 
падараваў цікавыя выпускі беларускіх паштовак 
пад назвай “Гісторыя грашовых знакаў Беларусі” 
у трох выпусках, а таксама “Вітражы паштамта ў 
Мінску”, “Еўрапейскія гульні 2019 года ў 
Мінску”. У раздзел “Каляндарыкі” трапіў 
рэкламны кішэнны каляндарык “Белфармацыя” на 2022 год. 

Падарунак ад Арсобы Валеры 

Арсоба Валера працуе ў Лагойску будаўніком, 
але мае захапленне шукаць старыя рэчы. Падчас 
наведвання ў красавіку нашых музеяў ён перадаў 
некаторыя свае знаходкі. Найбольш цікавая з іх – 

крамянёвая клінападобная шліфаваная сякера, 
якую папярэдне можам датаваць перыядам 
неаліту – 3 тысячагоддзем да н.э. Памеры 
экспаната: даўжыня 90 мм, шырыня ляза 3 мм, 
шырыня абушка 23 мм. Таўшчыня ў сярэдняй 
частцы сякеры 10 мм. Сякера прамавугольнай 
формы, выраблена з крэменя шэрага колеру, 
знойдзена на полі непадалёку ад вёскі 
Медзвядуха Лагойскага сельсавета. Руплівец 
даўніны перадаў у музейныя фонды таксама 
фрагмент бранзалета, фібулы 10 – 13 стст., шмат 

аскепкаў керамікі 16 – 18 стст. З арыгінальных рэчаў, якія мы атрымалі,– курыльная люлька з 
узорам жоўтай паліванай керамікі, знойдзеная непадалёку ад вёскі Пацеенкі на Мёршчыне. А вось 
прызначэнне жалезнага прадмета з адтулінай вызначыць пакуль не змаглі. Магчыма, гэта адвес, які 
выкарыстоўваўся на будаўнічых працах. Бачна, што ён ручной кавальскай працы, не пазней 17-га 
стагоддзя. 

Набыткі кіраўніка музея 

Вітаўт Ермалёнак купіў у жыхара Мёраў чамадан 60-х гадоў 20-га стагоддзя. У ім знаходзіліся 
кніжкі, дакументы, дзякуючы якім можна было ідэнтыфікаваць яго ўладальніка.  



Знойдзены пашпарт Батуры Іосіфа Уладзіміравіча, згодна 
якому ён нарадзіўся ў 1940 годзе ў вёсцы Лебедзева, 
Міёрскга раёна., а таксама пашпарт яго жонкі Батуры 
Рэгіны Казіміраўны Лапуцэвіч, таксама з вёскі Лебедзева, 
1943 года нараджэння. У чамадане былі дакументы аб 
заканчэнні Іосіфам Батурам Гарадоцкага 
сельгастэхнікума і Велікалуцкага інстытута па 
спецыяльнасці механізацыя сельскай гаспадаркі. Былі 
сярод рэчаў таксама пасведчанне на кіраванне 
аўтамабілем, пасведчанні аб шлюбе і пенсіянерская 
кніжка. Жыццё Батуры Іосіфа, як бачым, было звязана з 
механізацыяй сельскай гаспадаркі, таму ў чамадане 
знаходзіліся кніжкі – даведнікі кіроўцы аўтамабіля, 
трактарыста, па ахове працы ў сельскай гаспадарцы, па 
пчалярству, і іншыя падобнага зместу выданні. Усе 
выданні адносяцца да пачатку 60-х гадоў 20-га стагоддзя. 
Падчас разведкі ў вёсцы Белеўцы Вітаўт Ермалёнак адшукаў алюмініевы нямецкі кубак 1940 года – 

сведку падзей Вялікай Айчыннай вайны. Па ўспамінах пісьменніка Славаміра Даргеля, кубак 
хутчэй за ўсё – з нямецкага самалёта, які быў падбіты і ўпаў ля вёскі Чахоўшчына. 

Знаходка ў Пецярбургу 

Дзякуючы выдатнаму гісторыку Андрэю Кіштымаву мы атрымалі электронны варыянт часопіса 
“Петербургская библиотечная школа” № 2 за 2017 г., дзе змешчаны  цікавы матэрыял, які датычыць 
нашай мясцовасці. У часопісе ёсць артыкул пра кнігі з бібліятэкі знакамітага роду Лапацінскіх з 
Лявонпаля. Назва артыкула: “Книги з Леонпольской библиотеки Я.Н.Лопачинского в Славянском 
фонде Библиотеки Российской Академии наук.”. Яго аўтар – гісторык Алена Лісічонак – паходзіць з 
нашай мясцовасці. Мы не ведаем па якой прычыне аўтар піша прозвішча Лапаціньскі праз літару 
“ч”, а не “ц”, як правільна*. Артыкул плануем пачаць друкаваць у наступных нумарах нашай 
газеты. 
*у рускамоўным вымаўленні польскае мяккае “ц” не знаходзіць сабе адпаведніка з-за “занадтай” 
мяккасці і таму замяняецца мяккім “ч”; з сучасных прыкладаў – Życie Warszawy”  - “Жиче 
Варшавы” (АБ). 

НАШЫ ЮБІЛЕІ 

10 красавіка 85-годдзе з дня народзінаў 
адзначала выдатная руплівіца 
краязнаўства з Шаркаўшчынскага 

раёна Райчонак Ада Эльеўна. Яе імя 
добра вядома не толькі ў раёне, але і 
вобласці, і ва ўсёй Беларусі. Яна 
стварыла чатыры музеі ў раёне, з іх тры ў 
Германавічах: гісторыка-краязнаўчы ў 
сярэдняй школе (1985 г.), музей культуры 
і быту, які з 1 лютага 1992 года стаў дзяржаўным, прыватны літаратурна-мастацкі музей (2004). 
Чацвёрты музей – гэта сядзіба вядомага садавода Івана Паўлавіча Сікоры (вёска Алашкі Малыя). 
Нарадзілася Ада Эльеўна 10 красавіка 1937 года ў Віцебску. Яе бацька Эля Аронаў загінуў падчас 
Вялікай Айчыннай, меў тэхнічную адукацыю, маці Праскоўя Мікалаеўна працавала швачкай на 
фабрыцы імя Прафінтэрна. Падчас Вялікай Айчыннай вайны давялося Адзе Эльеўне трапіць у 
Віцебскае гета (1941 г.), затым у Лепельскі лагер (1943 г., разам з маці), але, дзякуй Богу, ёй 
адусюль пашчасціла выратавацца. Пасля выратавання з лагера Ада Эльеўна жыла на станцыі 
Параф’янава. Першы клас скончыла ў Параф’янаўскай школе. Пазней Ада Эльеўна разам з маці і 
айчымам пасяліліся ў Полацку. Пасля сканчэння сямі класаў 1-й Сталінскай школы яна 
атрымлівала адукацыю на аддзяленні старшых піянерважатых Полацкага педвучылішча.  



Працавала піянерважатай у Слабадской СШ. Ада Эльеўна цікавілася беларускай даўніной, бо яе 
дзяцінства прайшло ў багатым на гісторыю старажытным горадзе Полацку. Свой першы 
краязнаўчы музей яна арганізавала ў Слабадской СШ у 1959 г., вандравала са сваімі вучнямі па 
Беларусі і Літве. У 1965 г. Ада Эльеўна скончыла завочнае аддзяленне філалагічнага факультэта 
Пскоўскага педінстытута. Працавала выкладчыцай рускай мовы і літаратуры, кіравала мастацкай 
самадзейнасцю ў школе і калгасе “Іскра”.  
Школьны танцавальны калектыў пад яе кіраўніцтвам займаў прызавыя месцы ў раёне і вобласці. 
Актыўна ўдзельнічала яна і ў камсамольскай дзейнасці, праходзіла стажыроўку ў ансамблях Г. 
Цітовіча і Р. Шырмы. З 1971 г. А. Райчонак жыве і працуе ў Германавічах, куды пераехала разам са 
сваім мужам. Тут яна таксама выкладала рускую мову і літаратуру, кіравала мастацкай 
самадзейнасцю, працягвала краязнаўчую працу, стварыла вядомы этнаграфічны калектыў 
“Германавіцкія вячоркі”. Дзякуючы Адзе Эльеўне, Германавіцкая СШ пачала займаць на абласных 
краязнаўчых конкурсах прызавыя месцы. Працавала збіральніца ў архівах Беларусі і суседніх 
рэспублік, што дало ёй магчымасць сабраць патрэбныя матэрыялы для стварэння гісторыка-
краязнаўчага музея ў Германавіцкай СШ (1985 г.), а затым і дзяржаўнага музея мастацтва і 
этнаграфіі імя Язэпа Драздовіча (1992 г.). У музеі Я. Драздовіча захоўваюцца карціны, насценныя 
дываны, малюнкі, зробленыя “беларускім Леанарда да Вінчы”, і інш. Ада Эльеўна была актыўнай 
удзельніцай Вахты Памяці: займалася пошукам часовых вайсковых пахаванняў Вялікай Айчыннай з 
мэтай далейшага перанясення астанкаў вайскоўцаў у брацкія магілы; правяла чатыры сустрэчы з 
былымі вызваліцелямі Германавіч, воінамі 1406 зенітна-артылерыйскага палка. З 1996 г. у 
Германавічах пачалі праводзіцца рэспубліканскія мастацкія пленэры (за ўвесь час – 25), якія 
арганізоўваліся Міхасём Райчонкам і яго маці Адай Эльеўнай, а пасля заўчаснай смерці сына – 
толькі Адай Эльеўнай. Пленэры прысвячаліся знакамітым дочкам і сынам Беларусі – В.Быкаву, 
Р.Барадуліну, У.Караткевічу, Э.Плятэр і іншым. У іх у розныя часы ўдзельнічалі такія мастакі, як 
А.Марачкін, В.Крук, Г.Ліхтаровіч, А.Скавародка, Г.Драздоў, М. Цыбульскі, А. Родзін, С. 
Баранкоўская, М. Таранда і іншыя. У 2004 г. намаганнямі і за сродкі А. Э. Райчонак быў створаны 
прыватны літаратурна-мастацкі музей імя М. Райчонка. У музеі размешчаны 256 карцін сучасных 
беларускіх мастакоў, кнігі з аўтографамі пісьменнікаў і паэтаў нашай краіны, матэрыялы, 
прысвечаныя М. Райчонку. Затым Адай Эльеўнай быў створаны музей-сядзіба ў вёсцы Алашкі 
Малыя, у выратаванай ёю ж ад зруйнавання хаце садавода І. П. Сікоры. Пасля заўчаснай смерці 
сына А.Э.Райчонак стала старшынёй створанага ім Культурнаасветніцкага цэнтра імя Я.Драздовіча. 
Мэта Цэнтра – вяртанне Беларусі імён яе славутых сыноў і дачок, незаслужана забытых у савецкія 
часы. Ада Эльеўна ўдзельнічала ў Браслаўскіх і Дзісенскіх чытаннях, праводзіла ў сваім музеі 
навукова-краязнаўчыя канферэнцыі, з’яўлялася суаўтарам кнігі “Германавічы” (2006 г.), аўтарам 
артыкулаў у кнізе “Памяць” Шаркаўшчынскага раёна (2004 г.) і артыкулаў у перыядычным друку 
(“Кліч Радзімы”, “Вольнае Глыбокае”, “Нашы карані”), падрыхтоўвала разам з краязнаўцам У. К. 
Ляскоўскім рукапіс кнігі “Адукацыя ў Дзісенскім павеце”. Нястомная ў пошуках гістарычных 
звестак пра родны край, А.Райчонак падтрымлівае сувязі з Браслаўскім музейным аб’яднаннем, 
Браслаўскім краязнаўчым таварыствам імя О. Гедэмана, з музеямі Глыбокага і Мёраў, арганізоўвае 
сустрэчы з пісьменнікамі, паэтамі, спевакамі, навукоўцамі, грамадскімі дзеячамі, удзельнічае ў 
выданні газеты “Бацькаўшчына”, каталогаў па выніках мастацкіх пленэраў. Ада Эльеўна імкнулася 
зрабіць вядомым кожнаму імя гераіні паўстання 1831 г. Эміліі Плятэр – “беларускай Жанны-
д’Арк”, правяла ў яе гонар навукова-краязнаўчую канферэнцыю. У апошні час у Германавічах 
набыў папулярнасць Бульбяны фэст, які праводзіўся Адай Эльеўнай на панадворку яе музея. Летась 
па стане здароў’я яна была ганаровым госцем арганізаванага ёю свята, якое праходзіла ля музея ў 
Германавічах. На фэст прыязджае шмат краязнаўцаў, музыкаў, журналістаў з розных куткоў 
Віцебшчыны. За сваю плённую педагагічную і краязнаўчую працу А. Э. Райчонак узнагароджана 
Ганаровай граматай Прэзідыума Вярхоўнага Савета БССР, некалькімі Ганаровымі граматамі ЦК 
ВЛКСМ, Ганаровай граматай Міністэрства асветы БССР, медалём да 100-годдзя з дня нараджэння 
Леніна, двума медалямі за пошукавую працу, знакам Міністэрства асветы БССР “Выдатнік 
народнай асветы”. 19 чэрвеня 2010 года яна была ўзнагароджана прэміяй імя В. Быкава “За свабоду 
думкі”. Краязнаўцы Мёршчыны віншуюць Аду Эльеўну Райчонак з юбілеем, жадаюць ёй моцнага 
здароўя, даўгалецця, плённай працы на ніве беларускай культуры і асветы, здзяйснення ўсіх планаў.  
 Кліменцій Кожан, краязнаўца. Германавічы.  

14 красавіка 2022 года юбілейная дату адзначыла пісьменніца казачніца Алена Масла. 

Рэдакцыя газеты “Мёрская даўніна” далучаецца да віншаванняў з нагоды юбілея і зычыць новых 
поспехаў ў творчасці і асабістага шчасця. У дадатак змяшчаем вершы-віншаванні нашага земляка 
паэта Сяргея Панізьніка, прысвечаныя юбілею Алене Масла. 



ВЁСНАМ  АЛЕНЫ  МАСЛА 
У Алены – перамены? 
Тыя ж вёсны у Алены! 
Выраслі пры азярыне – 

і Алена іх не скіне 
ані ў Свіслач, ні ў Дзвіну... 

Веснавейцеся, Багіня! 
Асвячайце ярыну! 

P.S. 
Без прыгажунь і вёсны не вёсны, бо самі вёс-

ны – нашага жыцця вёслы. 14.04.2016 г. 

НАД МІЛАШОВАМ НЕБА ЧУЕ: 
Алена Масла дом вяшчуе. 

Там ранкам зазвініць ігліца: 
Сцяпанаўна ідзе маліцца, 

Нясе ў касцёл азёраў зелле. 
Пачне Чытанні. Пра вяселле 
раскажа, як у зьлюбе жыць,  

як спадчынаю даражыць, 
здароўе мець не толькі ў целе: 

малітва доўгі шлях засцеле, 
каб Храму вечнаму служыць. 3.09.2016 г. 

ЦІКАВЫХ  ПАДАРОЖЖАЎ  У  НОВЫМ 
ГОДЗЕ ! 

Алена  Масла. 26.ХІІ.2019 г. 
Падарожжа без агароджаў 

шукаў у Бабышках Сярожа. 
Прайшло паўвека, а дарога не згасла, 

бо на ёй зазіхацела і зазвінела 
з казачнага мурожжа – 

Алена Сцяпанаўна Масла. 
Чарамі дыхнула ў твар, – 

і прыдзвінскі Сяргей-дудар 
вярнуўся на свой лірычны Папар.  

30.ХІІ.2019 г. 

АБДЫМАЮ  ВАС  КРЭПЕНЬКА!  Ваша Мас-
ліца. 

Любімай Алене маё вершамаленне. 
Ох, мілая Масліца! Матуліна прасніца 

з кудзеляю ясьніцца. І непагадзь – лясьніцца. 
Супраца – гудзе: ніхто не скрадзе 

ні «добрыя лекі», ні «скарбы Валодзі»… 
Ўздымаю павекі: Вы – ў творчым прыплодзе! 

Вы крэпенькай ласкаю цешыце, туліце. 
Прыроднаю краскаю заўсёды мне 

будзеце!     13.У.2021 г. 
// Згадваецца праца над спадчынай У. Караткевіча//. 

Творчай Алене Сцяпанаўне – сто летаў, зімаў, вёснаў і спраўных мёрскіх кроснаў! У паклоне 
Сяргей разам з Панам прыдзвінскага папара… 

Сіўко Ф. І. (г. Віцебск)Тапонімы ваколіц ніжняга цячэння ракі Вяты і іх адлюстраванне на 
мапах, у даведніках і таблоідах (працяг, пач. у № 1 – 3 за 2022 год.) 

МЛЫНЫ 
Як ужо згадвалася, ніжняе цячэнне Вяты даўней было багатае на млыны. На адлегласці 10 
кіламетраў іх было ажно пяць: у Павяцці (паводле выдання Гашкевіча, гаспадар – Панізнік; 
загадчык у 2-й палове 20 ст. – Мечыслаў Альхімовіч), Рачнёве (загадчыкі-млынары ў 2-й палове 20 
ст. – Пётр Савуць і Мечыслаў Альхімовіч), Аблятове (закладзены ксяндзом Ю. Бародзічам, у 
слоўніку мясцовасцей Польскага каралеўства фігуруе ў статусе папяровае фабрыкі; па стане на 1905 
г. – вадзяны млын; у 2-й палове 19 ст. гаспадар – Марціноўскі, у 1-й палове 20 ст. – Зыгмунт 
Абрампальскі (у адраснай кнізе Польшчы 1928 г. памылкова – Обенпальскі. – Ф. С.) ; млынары 
паваеннага часу – Клеафас Альхімовіч, Пётр Цярэшка), Сташулях (гаспадары: па стане на 1905 г. – 
Вялічка, у адраснай кнізе Польшчы 1928 г. – А. Судніцкі) і Міжрэччы. (Гаспадары млыноў, як і 
млынары, зразумела, маглі мяняцца.) Апроч названых, паводле польскага адраснага даведніка 1931 
г., яшчэ два млыны дзейнічалі ў цэнтры гміны – не так далёкім Лявонпалі (мясц. – Люмполе, у А. 
Сапунова – Леонъ-Поль) і адзін (у перыяд да першага падзелу Польшчы) – на хутары Юзэфова (2 
хаты, 15 жыхароў) наўзбоч балотца на ўскраіне Сташулёў. А таксама па адным у Багданаве на рацэ 
Мёрыцы і Ільмовіках на Волце. Усе млыны не толькі спраўна выконвалі сваю непасрэдную 
функцыю – малоць зерне, з іх дапамогаю рэгуляваўся ўзровень вады ў рацэ ў адпаведнасці з 
гаспадарчымі патрэбамі, напрыклад, з тым жа сплавам асінніку на фабрыку ў Міжрэчча, пра што 
згадваюць у кароткай характарыстыцы ракі Вяты А. Сапуноў і кн. У. Друцкі-Любецкі. Адметнасцю 
некаторых найбольш буйных з названых млыноў з’яўлялася іх шматпрофільнасць, якая дасягалася 
дзякуючы наяўнасці некалькіх колаў, што прыводзілі ў рух не толькі жорны, але і станкі для 
часання воўны, пілы. Так, млыны ў Міжрэччы і Аблятове займаліся і часаннем воўны, на млынах у 
Сташулях і Ільмовіках была наладжана сукнавальная (валюшная) вытворчасць. Таму не дзіўна, што 
карысталіся іх паслугі ў насельніцтва вялікім попытам.  
З поступам часу запатрабаванасць млыноў знізілася, на многіх з іх на змену вадзяному колу 
прыйшоў больш мабільны рухавік – матор трактара. А неўзабаве і наогул дзейных млыноў на Вяце 
не засталося. Сёння пабачыць наяве, а не толькі даведацца з расповедаў старэйшых тубыльцаў, якіх 
ужо на пальцах адной рукі пералічыш, ці прыблізных (часта далёкіх ад праўды) апісанняў у  



  таблоідах, як некаторыя з тых старых 
млыноў маглі выглядаць, можна на 
прыкладзе аднаго – у Аблятове. Каркас 
гэтага ўнушальнага будынка, што месціцца 
на беразе Вяты (а не Волты, як гэта чамусьці 
пададзена ў згаданым “Слоўніку 
мясцовасцей Польскага каралеўства”, а 
затым – няйначай па інерцыі – у “Кнізе 
назваў населеных пунктаў Беларусі. 
Віцебская вобласць” 2009 г., бо Волта цячэ 
паралельна Вяце кіламетраў за 10–12 ад яе), 
наўзбоч колішняга маёнтка (фальварка) 
Марціноўскіх (пазней – Абрампальскіх) за 
паўкіламетра ад вёскі Якужы, на фоне 
тутэйшых несамавітых хат па-ранейшаму ўражвае і кожны раз нагадвае пра значнасць нашай 
страчанай матэрыяльнай спадчыны, якую мы не здолелі захаваць і з-за ўласнае абыякавасці, і з-за 
трагічнага збегу абставінаў. Такіх, напрыклад, як паводка на Заходняй Дзвіне ўвесну 1931 г., калі яе 
воды пачалі падымацца па прытоках, утвараючы лядовыя заторы, што пашкодзілі, а то і наогул 
знеслі некалькі млыноў, большасць з якіх былі драўляныя, а значыць – вельмі ўразлівыя да 
падобных стыхійных катаклізмаў.  

ХАЛУЙ  
Мясціна-трохкутнік на згібе ракі пры былым сядзібным доме ў вёсцы Міжрэчча. Гэтае месца, у 
якім пасля веснавой паводкі на рацэ Вяце застаецца шмат рознага друзу, калісьці з’яўлялася 
часткаю парка, а пясчаны ўскраек яго пры самай вадзе служыў гаспадарам двара купальняю.  

ЛУКА 
Мыс пры дугападобным павароце ракі Вяты прыкладна на палове адлегласці ад вёскі Міжрэчча да 
вадаспада пры колішняй фабрычнай асадзе. Мікратапонім (як і папярэдні) утвораны шляхам 
пераходу агульнага імя ў імя асабовае.  

ЛЯМУС 
Пабудова для захоўвання харчу, адзення, зерня, якая ўлетку магла выкарыстоўвацца і ў якасці 
жытла, за пару дзясяткаў метраў ад Міжрэчанскай сядзібы. Яе ніжняя, выштукаваная з каменю 
паўпадземная частка ў пасляваенны час служыла калгасу ў якасці ямы для захоўвання сіласу. 

БЕЛЫЯ ПЛЯМЫ 
Аналізуючы тапонімы мясцовасці, нельга не звярнуць увагу і на некаторыя іншыя, апроч ужо 
згаданых, недакладнасці ў іх апісанні ў дасавецкай (той жа польскай) тапанімічнай навуцы. 
Напрыклад, адносна месцазнаходжання возера Мядзведзь (Miadźwiedź, Miеdźwiedź). Паводле 
“Геаграфічнага слоўніка Польскага каралеўства”, па стане на 1865 г. адразу аж дзве вёскі 
Лявонпальскае гміны месціліся пры ім – Сташулі і Суромшчына. (Цікава, што ў “Перапісе 
мясцовасцей Віленскага ваяводства” 1938 г. праз зноску пададзена і старадаўняя назва апошняй – 
Soromszczyzna. На генеральнай жа мапе “Беларускія землі ў пачатку XX ст.” гэты камонім наогул 
падаецца па-руску толькі ў адным – старадаўнім – варыянце: Соромщина.)  
Адлегласць паміж вёскамі Сташулі і Суромшчына, аднак, – не менш за два кіламетры, так што на 
беразе аднаго і таго ж возера яны месціцца, зразумела, не могуць. Да таго ж, Сташулі месцяцца па-
над ракою Вятаю, а возера там наогул няма. Праўда, ёсць тое самае згаданае балотца, што, можа, і 
магло калісьці з’явіцца на месцы менавіта возера, але ж ці так яно было – невядома. Што да 
Суромшчыны, то сумнеў развейвае ўсё тое ж выданне 1905 г. І. І. Гашкевіча, якое ва ўнісон з 
традыцыяй тубыльцаў называе возера гэтаксама, як гучыць назва вёскі: Суромшчына. Так што 
лімнонім Мядзведзь, калі ён сапраўды існаваў, на сённяшні дзень відавочна можна залічыць да 
страчаных. Працяг 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  


