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ЭКСКУРСІІ 

Напярэдадні свята Перамогі ў музей завіталі 
вучні 3-б класа разам з настаўніцай 
Галінай Пальчэх. Кіраўнік музея Вітаўт 
Ермалёнак правёў экскурсію на тэму “Наш 
край у гады Вялікай Айчыннай вайны”. У 
даходлівай форме ён распавёў дзецям пра 
акупацыйны рэжым у нашым краі, барацьбу 
партызан і падпольшчыкаў, пра воінаў-
землякоў, якія змагаліся на ўсіх франтах 
Другой сусветнай вайны, пра падзеі 
вызвалення г. Мёры ад фашыстаў. Вельмі 
ўзрадавана была Дворнікава Вольга, якая 
пабачыла партрэт і асабістыя рэчы свайго 
прадзядулі – артылерыста Міхаіла 
Латышава. Кіраўнік музея асабіста ведаў гэтага ветэрана, таму больш падрабязна распавёў пра яго 
ўдзел у баявых дзеяннях супраць фашыстаў. 

 
Класны кіраўнік, настаўнік гісторыі 
Лапкоўскі Алег правёў для 8-в класа ў 
гістарычным музеі гадзіну інфармацыі на 
тэму “Герой Савецкага Саюза Ягор Томка – 
герой падводных глыбіняў”. Падчас 
інфармацыі ён распавёў пра дзіцячыя гады 
Героя, яго сталенне і вучобу ў Вышэйшым 
ваеннамарскім вучылішчы маракоў-
падводнікаў у Архангельску, подзвігі, якія 
здзейсніў наш зямляк у марскіх глыбінях. 
Выдатнай дапамогай для аповеду сталі 
шматлікія фотаздымкі і асабістыя рэчы віцэ
-адмірала Ягора Томкі. 

У музеях – тэлевізія 

Безліч цікавых рарытэтаў у музейным аб’яднанні прываблівае не толькі шматлікіх гасцей, але і 
супрацоўнікаў тэлебачання, бо экспанаты нашых музеяў з’яўляюцца сапраўднымі цікавосткамі для 
краіны. Напачатку мая здымкі ў нашых музеях рабілі супрацоўнікі праграмы  



“Цік-ток” тэлеканала БТ-2 – рэжысёр Вікторыя 
Шчалканава-Багдановіч і аператар Мікалай 
Апцёнак. Для сваёй перадачы яны абралі ў 
гістарычным музеі наступныя экспанаты: белемніты, 
упрыгажэнні з бронзы, парэшткі пахавання жанчыны 
Х ст. па абраду спалення, барадавы знак 1706 года, 
пярсцёнак з жабраў шчупака, біклажку абаронцы 
Мінска 1941 года і шмат іншых артэфактаў. У 
этнаграфічным музеі акрамя інтэр’ераў хаты 
праводзіліся здымкі асобных прадметаў побыту 
сялян у мінулым. Знаёміў супрацоўнікаў тэлебачання 
з музеямі і распавядаў пра гісторыю экспанатаў 
кіраўнік музейнага аб’яднання Вітаўт Ермалёнак. 

У музеі – госці з Падмаскоўя 

У маі наведалі гістарычны музей госці з г. Жукоўскі 
Маскоўскай вобласці – былы ветэран паветраных сіл 
Булахаў Сяргей і яго жонка, настаўніца пачатковых 
класаў Маргарыта. Сам Сяргей родам з Мёраў, тут ён 
вучыўся ў сярэдняй школе № 2, таму і пажадаў больш 
даведацца пра мясціны свайго дзяцінства. Па 
прапанове сваіх знаёмых Алега і Ірыны Гушчаў 
кіраўнік музея Вітаўт Ермалёнак падрабязна распавёў 
пра гісторыю краю, пазнаёміў гасцей з цікавымі 
экспанатамі, асаблівую ўвагу надаўшы гісторыі 
горада Мёры. На ўспамін краязнаўца падараваў 
наведнікам сваю кніжку пра Мёршчыну. 

У музеях гімназісты з Віцебска 

7 мая наведалі музейнае аб’яднанне вучні 9-га 
класа гімназіі №4 г.Віцебска. Краязнаўца 
Вітаўт Ермалёнак правёў экскурсію па трох 
музеяў. На працягу двух гадзін ён паказаў 
найбольш цікавыя экспанаты, якія 
распавядаюць аб гісторыі Міёршчыны. 
Асабліва спадабалася гарадскім дзецям музей 
“Сялянская хата” і ўнікальныя прадметы 
нашых продкаў, якія дазвалялі ім выжыць ва 
ўмовах панавання натуральнай гаспадаркі. 

У музеях – госці з Санкт-Пецярбурга 

Вядомасць пра наш аўтэнтычны музей 
“Сялянская хата” ўжо даволі шырока 
разышлася па свеце. Таму прыватнае 
турыстычнае агенцтва з Санкт-
Пецярбурга па прапанове 
экскурсавода з Браслаўшчыны Віктара 
Бунты пры арганізацыі паездкі на 
Беларусь уключыла ў праграму 
наведванне нашага этнаграфічнага 
музея, а таксама балота Ельня. 8 мая 
экскурсію для расійскіх гасцей па 
музеі і на балоце правёў Вітаўт 
Ермалёнак. 



У музеях – экскурсіі з Паставаў 

Прывабліваюць нашы музеі людзей 
рознага ўросту і заняткаў з розных куткоў 
Беларусі. 11 мая музейнае аб’яднанне 
наведала група жанчын з аддзялення 
дзённага знаходжання людзей пажылога 
ўзросту і суправаджальнага 
пражывання ТЦСАН горада Паставы. 
Краязнаўца Вітольд Ермалёнак зацікавіў 
гасцей аповедамі пра рарытэты музеяў ды 
гісторыю іх адшукання. Наведнікаў так 
зацікавілі экскурсіі, што замест 
запланаванай адной гадзіны яны затрымаліся на дзве з паловай. Асабліва ўражаны госці былі 
этнаграфічным музеем “Сялянская хата”. Нягледзячы на сталы ўзрост жанчын, экскурсаводу шмат 
прыходзілася тлумачыць гасцям прызначэнне многіх рэчаў. 

 
20 мая музейнае аб’яднанне наведалі 
настаўнікі геаграфіі і гісторыі з 
Пастаўскага раёна. Праводзіў экскурсію і 
знаёміў калегаў са сваім вопытам 
краязнаўчай працы Вітольд Ермалёнак. У 
гістарычным музеі ён распавёў пра 
асноўныя адкрыцці па гісторыі Мёршчыны, 
якія зрабіў краязнаўца са сваім археолага-
краязнаўчым гуртком “Арганаўты 
мінулага”. У музеі кнігі і друку госці былі 
здзіўлены багаццем кніжнай спадчыны, 

гісторыяй асобных знаходак. У этнаграфічным музеі экскурсанты былі захоплены экспазіцыяй, якая 
адлюстроўвае сялянскае жыццё на працягу некалькіх стагоддзяў. 

Экскурсіі з Мінска 

7 мая група аматараў падарожжаў з Мінска 
наведала музейнае аб’яднанне, каб 
пазнаёміцца з рарытэтамі, якія знаходзяцца ў 
экспазіцыі музеяў. Экскурсавод Вітаўт 
Ермалёнак пазнаёміў вандроўнікаў са 
шматлікімі артэфактамі, якіх няма ў іншых 
музеях Беларусі. Асабліва зацікавіла гасцей 
гісторыя крамянёвага сярпа 3 тыс. да н.э., 
турэцкай літаўры 17 ст., знаходкі з іншых 
краін свету, рукапісныя кнігі ды рарытэты 
сялянскай хаты. 

 
21 мая музейнае аб’яднанне наведала група 
экскурсантаў з беларускай сталіцы, арганізаваная 
турыстычнай фірмай ТАА “Прэстыж-Гранд”. У 
гэты ж дзень адбылася экскурсія для вялікай 
групы экскурсантаў з Салігорска, якую 
арганізаваў экскурсавод Аляксей Талмачоў.  
 
 



22 мая музейнае аб’яднанне наведалі дзве 
вялікія экскурсіі з Мінска, арганізаваныя 
Іванам Сацукевічам і Васілём Сятлоўскім. 
Экскурсіі праводзілі па ўсіх музеях кіраўнік 
музейнага аб’яднання Вітаўт Ермалёнак і 
настаўнік гісторыі Максім Філіповіч. Кожная 
з экскурсій доўжылася не менш дзвюх гадзін. 
Канешне, за гэты час цяжка было распавесці 
нават пра самыя важныя экспанаты музеяў, 

але і гэтага часу было дастаткова, каб 
захапіць і ўразіць наведвальнікаў 
рарытэтамі экспазіцый. Пра захапленне 
пабачаным і пачутым сведчыць той факт, 
што многія экскурсанты пажадалі набыць 
кнігі Вітаўта Ермалёнка пра славутасці 
мёрскай зямлі. 

У музеях – госці з Павяцця і Полацка 

24 мая ў гістарычным музеі пабылі жыхар з 
Павяцця Каралевіч Алег і калекцыянер з 
Полацка Андрэй Тамашэвіч са сваім сябрам. 
Знаёміў гасцей з экспазіцыяй музея Вітаўт 
Ермалёнак. Асабліва зацікавілі гасцей 
раздзелы музея, прысвечаныя нашым 
землякам, якія ваявалі ў польскім войску 
супраць фашыстаў. Каралевіч Алег распавёў 
аб сваіх сваяках, якія ваявалі супраць 
фашыстаў у верасні 1939 года, трапілі ў 
савецкі палон, потым ваявалі ў арміі генерала 
Андэрса, пасля вайны апынуліся ў Аўстраліі, 
але паміраць вярнуліся на радзіму. 

У музеі – школьнікі з Віцебска 

28 мая музейнае аб’яднанне наведалі вучні 
7 – 8 класаў сярэдняй школы №4 
г.Віцебска. Для першай групы 
школьнікаў экскурсію праводзіў Вітаўт 
Ермалёнак, для другой – Максім Філіповіч. 
Экскурсаводы імкнуліся зацікавіць 
школьнікаў з абласнога цэнтра рарытэтамі 
музеяў, а таксама гісторыяй пошукавай 
дзейнасці археолага-краязнаўчага гуртка 
“Арганаўты мінулага”. Нягледзячы на 
стомленасць дзеці з цікавасцю слухалі 
аповед экскурсаводаў, разглядалі і 
фатаграфавалі цікавыя экспанаты. 
 



У музеях вучні школы 

31 мая ў гістарычным музеі была праведзена 
экскурсія для вучняў 2 класа, якія прыйшлі ў 
музей разам з настаўніцамі Алай Гірылюк і Алай 
Пятровай. Кіраўнік музея Вітольд Ермалёнак 
распавёў маленькім школьнікам пра ролю музея 
ў вывучэнні гісторыі роднай зямлі, спыніўся на 
асобных экспанатах, якія зацікавілі дзяцей, і 
распавёў аб іх прызначэнні. Вучні ўважліва 
разглядалі экспанаты, імкнуліся пачуць іх 
гісторыю. Асабліва спадабаўся малодшым  
школьнікам раздзел “Манеты – крыніца 
краязнаўства”. 

Урокі-экскурсіі 

Кіраўнік музея Вітаўт Ермалёнак правёў урок-экскурсію па беларускай літаратуры для вучняў 7-б 
класа, якія вывучалі твор Уладзіміра Караткевіча “Зямля пад белымі крыламі”. Настаўніца 
беларускай мовы Наталля Гагалінская вырашыла прывесці вучняў у сапраўдную сялянскую хату-
музей. Краязнаўца Вітольд Ермалёнак распавёў дзецям пра асаблівасці беларускай сялянскай хаты, 
паказаў, з якіх асобных частак яна складалася, якія прадметы былі галоўнымі ў яе інтэр’еры. 
Школьнікам было цікава пабачыць сапраўдную лучыну, жлукту, жорны, калаўрот, кросны і шмат 
іншых рэчаў мінулага, якія згадваюцца ў творах знакамітага пісьменніка. 
 
Урокі гісторыі па тэме “Наш край у другой палове 19 – пачатку 20 стагоддзя” у 8-а, 8-б, 8-в класах 
правёў настаўнік гісторыі Алег Лапкоўскі. Падчас урокаў-экскурсій ён распавядаў вучням пра 
развіццё гаспадаркі Дзісненшчыны, аграрныя рэформы 1861, 1906 гадоў у нашым краі. Школьнікі 
даведаліся пра развіццё архітэктуры Мёршчыны, разгледзеўшы здымкі помнікаў архітэктуры і рэчы 
таго часу з сядзібаў і храмаў. Шмат якія выявы гэтых помнікаў засталіся толькі на здымках і 
малюнках. Дзяцей зацікавілі дакументы, фотаздымкі, кнігі, прадметы побыту таго часу. 

Экскурсія на мемарыял “Прарыў” 

Вучні нашай школы не толькі 
наведваюць музеі сваёй школы, але і 
часта выязджаюць за межы раёна, каб 
пазнаёміцца з найбольш значнымі 
помнікамі Беларусі. 23 мая для вучняў 
10 класа была арганізавана паездка 
на мемарыяльны комплекс “Прарыў”, 
які знаходзіцца ва Ушацкім раёне. 
Суправаджалі дзяцей кіраўнік па 
ваенна-патрыятычным выхаванні 
Максім Філіповіч і краязнаўца-
экскурсавод Вітаўт Ермалёнак. Шлях 
праходзіў праз знакавыя мясціны, 
звязаныя з цікавымі помнікамі ды 
знакамітымі людзьмі. Напрыклад, у 
Завуцці прайшло дзяцінства Пятра 
Мятлы –дэпутата польскага сейма, 

дзеяча нацыянальна-вызваленчага руху. Аграгарадок Язна вядомы сваёй славутай гісторыяй, 
знітаванай з родам Корсакаў, сучасным прыгожым муралам, помнікам рэтраспектыўна рускага 
стылю – царквой у гонар Прэабражэння Гасподняга. У вёсцы Празарокі можна пазнаёміцца з 
музеем заснавальніка беларускага тэатра Ігната Буйніцкага, царквой у імя святых Пятра і Паўла 
1909 года пабудовы, касцёлам у імя Ўнебаўзяцца Найсвяцейшай Дзевы Марыі, пабудаваным у  



нэараманскім стылі ў 1899 – 1907 гг. 
Вёска Бычкі –радзіма знакамітага 
пісьменніка Васіля Быкава. Пры шляху 
на мемарыяльны комплекс знаходзяцца 
велічныя руіны касцёла ў імя Святой 
Веранікі і бернардынскага кляштара, 
пабудаваных у стылі барока ў 1726 
годзе. Але найбольш уразіў школьнікаў 
велічны мемарыял, створаны па праекце 
скульптара Анатоля Анікейчыка ў 1974 
годзе ў памяць прарыву 17 партызанскіх 
брыгад з фашысткай блакады ў маі 1944 
года. Камандуючы партызанскімі 
злучэннямі У. Лабанок, каб паскорыць 
разам з Чырвонай Арміяй вызваленне, 
вырашыў па ўзгадненні з цэнтральным 
штабам партызанскага руху ў Маскве сцягнуць усе партызанскія брыгады ў адзін кулак і нанесці 
ўдар па ворагу, ідучы насустрач Чырвонай арміі. Як стала вядома пазней, гэта было 
памылкай.Чырвоная армія не была гатова да наступу. Фашысты распрацавалі аперацыю па 
знішчэнні партызан пад назвай “Веснавое свята”. З фронту былі накіраваны рэгулярныя войскі, 
паліцэйскія злучэнні – усяго каля 60 тысяч з артылерыяй, танкамі, самалётамі. Кола блакады 
паступова звужалася. Партызанскія злучэнні Полацка-Лепельскай зоны пасля працяглых жорсткіх 
баёў з фашысцкімі карнікамі 5 – 6 мая 1944 года каля вёсак Пліна і Паперна здзейснілі прарыў з 
блакады. Са стромкага пагорка ўражвае дарога, сціснутая шэрымі бетоннымі сценамі, на якіх 
замацаваны бронзавыя пласціны з назвамі партызанскіх брыгад, што ўдзельнічалі ў прарыве. 
Дарога  вядзе да вяршыні ўзгорка. Вучні нашай школы спыняюцца ля пліты з надпісам “Брыгада 
“Кастрычнік”. Шмат партызан гэтай брыгады паходзілі з нашай мясцовасці, бо брыгада 
размяшчалася на балоце Ельня. На вяршыні ўзгорка у разрыве бетоннай сцяны-глыбы вышынёй 11 
м, якая сімвалізуе прарыў кальца блакады, узвышаецца 9-метровая бронзавая фігура партызана з 
аўтаматам у руцэ. Яго постаць нібы праломвае сцяну фашысцкіх умацаванняў. На верхняй 
пляцоўцы ўзвышша, справа ад скульптуры, устаноўлены паўколам 33 пліты з імёнамі 1452 

загінулых удзельнікаў прарыву. Побач бронзавая кампазіцыя “Апошні прывал” – тры карабіны ў 
пірамідзе і стужка з надпісам “Яны загінулі ў барацьбе з ворагам, выканаўшы свой свяшчэнны 
абавязак перад Савецкай Радзімай і гісторыяй”. На ўзгорку пасаджаны 16 дубоў, якія сімвалізуюць 
стойкасць шаснаццаці партызанскіх брыгад. Аповед і тлумачэнні падчас знаходжання на 
мемарыяльным комплексе праводзіў краязнаўца Вітаўт Ермалёнак. Далей на ўзгорку размешчаны 
макеты партызанскай зямлянкі, лясной школы і інш. Яшчэ раз дзеці спускаюцца ўніз, каб 
сфатаграфавацца на фоне танкаў, артылерыйскіх гармат, зброі ваеннага і пасляваеннага часу.  

https://be.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%BB%D1%96%D0%BD%D0%B0_(%D0%B2%D1%91%D1%81%D0%BA%D0%B0)
https://be.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%B0%D0%BF%D0%B5%D1%80%D1%8B%D0%BD%D0%B0


Свята “Мёрскай даўніны” 

5 мая адбылося святкаванне 10-гадовага юбілею 
нашай газеты. Яно планавалася яшчэ ў мінулым 
годзе, але пандэмія каронавіруса змяніла тэрміны. 
Падрыхтоўкай урачыстасці займаліся настаўніца 
рускай мовы і літаратуры Ларыса Лапкоўская і 
ўдзельнікі клуба “Адраджэнне” Беларускай 
асацыяцыі клубаў Юнэска. На свята былі запрошаны 
ветэран журналісцкай працы, заслужаны журналіст 
Беларусі, былы рэдактар раённай газеты “Міёрскія 
навіны” Леанід Матэленак, супрацоўнікі рэдакцыі 
раённай газеты, работнікі раённай бібліятэкі. Рэй 
вялі вучні 8-в класа – сябры клуба “Адраджэнне”. З 
прэзентацыяй, якую падрыхтавала сябра рэдакцыі 
Дзіяна Варона, выступіў стваральнік і нязменны рэдактар газеты Вітаўт Ермалёнак. Ён 
пазнаёміў прысутных з асноўнымі раздзеламі газеты, паказаў яе выключную ролю ў захаванні 
гістарычнай спадчыны рэгіёна, зазначыў, што газета выконвае ролю сапраўднага летапісу музейных 
спраў, з’яўляецца важнай крыніцай інфармацыі. Выданне даўно выйшла за межы не толькі школы, 

але і краіны. Яе карэспандэнты і чытачы 
знаходзяцца ў Польшчы, Вялікабрытаніі, Германіі, 
Латвіі, Расіі, Аргенціне, Ізраілі ды іншых краінах 
свету. Газетны кантэнт разнастайны, ёсць 
пастаянныя рубрыкі: “Наш люстрадзён”, 
“Экскурсіі”, “Канферэнцыі”, “Конкурсы”, 
“Юбілеі”, “Знаходкі”, “Рупліўцы музея”, “Новыя 
выданні”, “Юбілеі” ды іншыя. Кожны першы 
нумар года змяшчае юбілейныя даты. Вітаўт 
Ермалёнак падкрэсліў бескарыслівую працу сяброў 
рэдкалегіі, якія працуюць  над тым, каб газета была 
лепшай. Асабліва ўдзячны краязнаўцу, паэту і 
музейшчыку Антону Францавічу Бубалу з 
Верхнядзвінска, які добраахвотна працуе над тым, 
каб у газеце было менш памылак. Пра складанасці 
журналісцкай працы распавёў Леанід Матэленак. У 
гонар свята ён падараваў у музей кнігі і друку 

старыя выданні. Вядучыя прачыталі вершы ў гонар юбілею. Дырэктар раённай бібліятэкі Таццяна 
Цыцыліна падарыла  музею гадзіннік, каб час працы арганаўтаў доўжыўся бясконца. 
Супрацоўніца бібліятэкі Іна Януковіч прынесла керамічную рэч, якую Вітаўт Ермалёнак вызначыў 
як ножку ад патэльні 16 стагоддзя. Усе выступоўцы зычылі рэдкалегіі газеты плёну ў працы і новых 
адкрыццяў. Напрыканцы была праведзена віктарына, знаўцы гісторыі “Мёрскай даўніны” атрымалі 
прызы. 

Тыдзень гісторыі 

З 10 па 14 мая ў нашай школе праходзіў 
тыдзень гісторыі. У рамках яго 
правядзення былі падрыхтаваны ва ўсіх 
класах часы інфармавання, 
прысвечаныя Герою Савецкага Саюза 
Ягору Андрэевічу Томку. 
Праведзены конкурс малюнкаў “Я 
малюю гісторыю”. Вучні розных 
класаў  адлюстравалі ў сваіх малюнках 
разнастайныя гістарычныя перыяды, якія вывучалі на ўроках. Лепшымі мастакамі былі вызначаны 
вучаніцы 6-а класа  Рубанік Ульяна, Шчука Валя. 
Да тыдня гісторыі ў школьнай бібліятэцы Варона Дзіяна і Матэленак Святлана падрыхтавалі  
выставу кніг “Старонкі гісторыі”. На ёй былі разнастайныя кнігі па сусветнай гісторыі, гісторыі 
Беларусі, краязнаўству.  
 



Настаўнік гісторыі Вітольд Ермалёнак падрыхтаваў 
даследчыкаў для выступленняў на навукова-практычнай 
канферэнцыі “Спадчына роднага краю-2”, якая адбылася 
12 мая. Асноўныя даследаванні датычыліся розных старонак 
гісторыі Міёршчыны. На канферэнцыі былі заслуханы 
наступныя даклады: 
1.Дзісненскія замкі – Багдановіч Максім  
2.Гісторыя аднаго экспаната – Вішнеўскі Максім 
3.Тэкля Урублеўская – знакамітая паэтка з Дзісны – 
Развадоўская Карына 
4.Сядзіба ў Міжрэччы – Язёнак Алена 
5.Гісторыя брыгады “Кастрычнік” – Красоўская Сафія 
Праводзіў канферэнцыю настаўнік гісторыі Лапкоўскі Алег. 
 
14 мая для 5 – 7 класаў у рамках  тыдня гісторыі адбылася 
пазнавальная гульня “Мой любы горад Мёры”. Яе 
падрыхтавалі і правялі Вітольд Ермалёнак і Максім 
Філіповіч. Удзельнікі гульні павінны былі ведаць 
гісторыю нашага горада ад самых старажытных часоў, 
знакамітых людзей, чыімі прозвішчамі названы вуліцы, 

помнікі горада, выдатных асобаў, чый лёс звязаны з нашым горадам. Лепшыя знаўцы роднага 
горада – Гагалінскі Аляксандр, Маскаленка Ксенія, Пазняк Цімафей, Рубанік Ульяна, 
Захарэнь Максім, Буёнак Ульяна – былі адзначаны граматамі і прызамі.  

НАШЫ 
ПОСПЕХІ 

Канферэнцыі і конкурсы 

17 мая адбылася абласная дыялогавая пляцоўка ў рамках правядзення рэспубліканскай акцыі  
“Эстафета музейнага вопыту”. Яна праходзіла ў анлайн-фармаце на тэму “Музейная педагогіка: 
адукацыя і выхаванне”. Для ўдзелу ў ёй былі адабраны 13 выступленняў краязнаўцаў вобласці. 
Сваім вопытам падзяліся настаўнікі-краязнаўцы і музейшчыкі: Антановіч Ксенія, Марозаў 
Вячаслаў, Церашковец Таісія, Нікіціна Людміла, Баранава Людміла, Шарыпкін Рыгор, Тухта 
Валера, Уракава Ірына, Мяцельская Алена, Баброва Ірына, Цітова Наталля, Самсановіч 
Аксана. Кіраўнік музейнага аб’яднання Вітаўт Ермалёнак прыняў удзел у паседжанні і зрабіў 
паведамленне на тэму “Стварэнне ІТ-лабараторыі і яе значэнне ў дзейнасці музеяў.” У прэзентацыі і 
выступленні краязнаўцы былі адзначаны этапы ў стварэнні ІТ-лабараторыі і асноўныя вынікі 
дзейнасці за кароткі час яе існавання.  



Анлайн-паседжанне метадычнага аб’яднання 

11 мая 2022 года Рэспубліканскі цэнтр экалогіі і краязнаўства правёў метадычнае паседжанне з 
мэтай удасканалення прафесійнай кампетэнцыі педагагічных кадраў у галіне музейнай дзейнасці. 
Паседжанне адбылося ў анлайн-рэжыме ў форме прэзентацыйнай пляцоўкі па тэме “Музейны PR і 
маркетынг. Вопыт устаноў адукацыі.” У ёй прынялі ўдзел кіраўнікі музеяў з розных раёнаў 
Беларусі. Сваім вопытам працы па папулярызацыі дзейнасці музейнага аб’яднання падзяліўся 
краязнаўца з Мёраў Вітаўт Ермалёнак. 

Удзел у абласной ваенна-патрыятычнай гульні “Арляня” 

12 мая каманда “Жураўлі” Міёрскай сярэдняй школы №3 імя Я. А. Томкі на чале з кіраўніком па 

ваенна-патрыятычным выхаванні Максімам Філіповічам і настаўнікам па дапрызыўнай 

падрыхтоўцы Аляксандрам Яноўскім удзельнічала ў абласным этапе рэспубліканскай ваенна-

патрыятычнай гульні “Арляня” на базе 103-й асобнай гвардзейскай паветрана-дэсантнай брыгады 

г.Віцебска. Гульня складалася з 8 конкурсаў: страявая падрыхтоўка, конкурс “прывітанне”, баявы 

лісток, гістарычны квіз, ваенна-спартыўныя конкурсы, эстафета, “меткі стралок”. Лепшыя 

паказчыкі “Жураўлі” паказалі ў конкурсах: баявы лісток – 6 месца, гістарычны квіз – 2 месца, 

“меткі стралок” – 2 месца. З 19 каманд Віцебскай вобласці мёрскія школьнікі паказалі выдатны 

вынік, заняўшы 6 месца, саступіўшы Полацкім кадэтам, тром Віцебскім школам і камандзе 

Шаркаўшчынскага раёна. Асобны дзякуй хочацца сказаць Дзмітрыю, сяржанту тэрміновай службы, 

за падтрымку каманды і карысныя парады. 

Велапрабег да Дня Перамогі 

Нашы школьнікі разам з кіраўніком па 
ваенна-патрыятычным выхаванні 
Максімам Філіповічам і настаўнікам 
фізічнай культуры і здароўя Міхаілам 

Сушко прынялі ўдзел у велапрабегу “Па 
месцах баявой славы”, наведалі месца 
расстрэлу яўрэяў ля былой вёскі Крукаўка, 
пахаванні воінаў-афганцаў С. Закрэўскага і 
П. Брынкевіча, памятны знак Герою 
Савецкага Саюза Я. А. Томку. На плошчы 
загінулых барацьбітоў удзельнікі прабегу 
ўшанавалі памяць усіх загінулых за 
вызваленне нашай малой радзімы і ўсклалі 
кветкі ў знак падзякі за мірнае неба. 



Стварэнне відэароліка 

Вучні 7-а класа разам з кіраўніком па ваенна-патрыятычным выхаванні Максімам Філіповічам 
прынялі ўдзел у абласным конкурсе творчых відэаролікаў “Горжусь тобой, земля моя!”. 
Школьнікі падрыхтавалі відэафільм пра нашага земляка, Героя Савецкага Саюза Ягора Томку. 

Абласны анлайн-марафон 

Настаўнік гісторыі Максім Філіповіч разам з вучнямі школы прыняў удзел у абласным анлайн-
марафоне “Связь времён – связь поколений”. Марафон праводзіўся з 18 красавіка па 15 мая 2022 
года. Ён складаўся з чатырох заданняў. Для выканання кожнага задання давалася сем дзён. Першае 
заданне – фотакалаж “Памятаць і ведаць!”. Было неабходна сумясціць фатаграфіі мінулага і 
сучаснасці шляхам накладання старой і новай фатаграфіі. У выніку гэтага ствараецца малюнак, які 
выклікае эфект гістарычнай прысутнасці. Каськевіч Анастасія, вучаніца 10 класа, у якасці аб’екта 
абрала польскую школу 30-гадоў 20 стагоддзя, будынак якой захаваўся ў Мёрах. Другое заданне – 
акцыя “Мір на зямлі”. Мэта: сольна ці хорам на фоне помніка, прысвечанага Вялікай Айчыннай 
вайне, выканаць песню “Аист на крыше”. Сямікласнікі Абалевіч Сямён, Кабяк Вікторыя, 

Захарень Максім выканалі гэту песню на фоне помніка ў гонар загінулых вайнаў-землякоў у 
вёсцы Чэрасы. Трэцяе заданне – анлайн-эстафета “Дзякуем за мірнае неба!”. Патрабавалася зняць 
відэаролік з віншаваннем ветэранам Вялікай Айчыннай вайны. Вучаніца 7-а класа Нікалаёнак Ганна 

прачытала верш “Дзякуй за перамогу вам”. 

Чацвёртае заданне – зняць відэаролік “Мы 
памятаем іх імёны!”пра гісторыю вуліцы або 
населенага пункта, названых у гонар 
легендарных землякоў. Вучаніцы 11 класа 
Аляксандра Мацвеева, Сафія Красоўская, 

Кліменцьева Арына знялі відэаролік пра 
герояў-афганцаў Пятра Брынкевіча і Сяргея 
Закрэўскага, у гонар якіх названы вуліцы нашага 
горада. 
 

Максім Філіповіч арганізаваў навучэнцаў 8-х 

класаў для таго, каб здзейсніць завочную экскурсію на плошчу Дзяржаўнага сцяга ў г. Мінску. 
Затым быў арганізаваны флэшмоб, прысвечаны Дню Дзяржаўнага герба і Дзяржаўнага сцяга 
Рэспублікі Беларусь. 
 
Пад кіраўніцтвам настаўніка гісторыі Максіма 

Філіповіча вучні 5 – 7 класаў удзельнічалі ў гульні 
на мясцовасці “Маршруты памяці”. Выпрабаванні 
праходзілі дзве каманды – “Сонейка” і “Кацюша”. 
Перамагла каманда “Кацюша”. 
 
Вучні нашай школы разам з настаўнікамі ўдзельнічалі 
ў святкаванні Дня Перамогі. Пачалося свята з 
памінальнай ліціі ў капліцы Аляксандра Неўскага на 
плошчы Памяці загінулых змагароў. Школьнікі 
ўсклалі да брацкай магілы і “чорнага цюльпана” 
кветкі і гірлянды, памяць герояў ушанавалі хвілінай 
маўчання. Падчас кароткага мітынгу выступалі 
прамоўцы, якія  заклікалі памятаць аб гераічных і трагічных падзеях Вялікай Айчыннай вайны. 
Мерапрыемства працягнулася акцыяй “Марш пакаленняў”. Святочная калона прайшла па вуліцах 
імя Леніна і Кірава, спыніўшыся ля скульптуры “Дзеці міру – дзецям вайны”, дзе таксама адбыўся 
мітынг. Вучні нашай школы распавялі пра тых падлетках, якія прынялі ўдзел у той страшнай вайне. 
Затым на плошчы ля РДК адбыўся святочны канцэрт. Дзейнічалі выстава кніг з раённай бібліятэкі, 
прысвечаных старонкам ваеннай гісторыі, і выстава рэліквій з раённага гісторыка-этнаграфічнага 
музея. Ва ўрачыстасцях прымалі ўдзел кіраўнік па ваенна-патрыятычным выхаванні Максім 
Філіповіч і краязнаўца Вітольд Ермалёнак. 



Стварэнне выставы 

Згодна з распараджэннем абласной пракуратуры ў гістарычным музеі на 
аснове экспазіцыі побыту яўрэйскагя насельніцтва кіраўнік музея Вітаўт 
Ермалёнак і настаўнік гісторыі Максім Філіповіч стварылі выставу 
“Генацыд у гады Вялікай Айчыннай вайны”. Для яе экспазіцыі 
выкарыстаны здымкі, дакументы, кнігі і іншыя рэчы часоў вайны, якія 
апавядаюць аб генацыдзе жыхароў Мёршчыны ў гады Вялікай Айчыннай 
вайны. У межах сучаснага Мёрскага раёна акупантамі было знішчана 5644 
жыхары, з іх больш 5000 яўрэяў.  

Канферэнцыя “ЭКСПАНАТ ДЛЯ МУЗЕЯ” 

20 мая адбылася абласная канферэнцыя па выніках абласнога этапа 
рэспубліканскага конкурса “Экспанат для музея”. Усяго было даслана 29 
даследчых прац з розных раёнаў вобласці і горада Віцебска. Для 
выступленняў было адабрана 13 дакладаў у намінацыях “Сведкі часу” і 
“Таямніцы рэчаў”. У канферэнцыі, якая праходзіла ў анлайн-фармаце, 
прыняў удзел сябра гуртка “Арганаўты мінулага”, вучань 10 класа Вішнеўскі 
Максім. Тэма яго выступлення” – “Нямецкі баян як сведка гісторыі і 
лёсу чалавека”. Разам са сваім навуковым кіраўніком Вітольдам 
Ермалёнкам ён вывучыў гісторыю паходжання гэтага музейнага артэфакта і 
прасачыў лёс чалавека, якому баян выратаваў жыццё. Прэзентацыя і анлайн-
выступ Максіма былі адзначана журы дыпломам другой ступені і будуць накіраваны для ўдзелу ў 
рэспубліканскім этапе конкурсу. 

Прэзентацыя вайсковай формы 

Калекцыянер з Полацка Андрэй 
Тумашэвіч збірае вайсковую 
форму і за некалькі год сабраў 
больш за 70 відаў мундзіраў салдат 
і афіцэраў, пераважна Савецкай 
Арміі. Для прэзентацыі ў нашай 
школе ён прывёз форму палкоўніка 
МНС, палкоўніка танкавых 
войскаў, марака Чарнаморскага 
флоту, салдата-артылерыста, воіна-

афганца і іншыя. Вучні 7 – 8 класаў з цікавасцю слухалі аповед калекцыянера і з вялікім 
захапленнем самі апраналі вайсковую форму, рабілі сэлфі.  

Рупліўцы музея 

Ветэран журналісцкай працы, былы рэдактар раённай газеты Леанід Матэленак не аднойчы радаваў 
нас падарункамі для нашых музеяў. Падчас святкавання ўрачыстасці 10-годдзя нашай газеты ён 
зрабіў чарговы падарунак для музея кнігі і друку, падараваўшя шэраг старых выданняў. Найбольш 
старое выданне – польскамоўны энцыклапедычны даведнік пра хваробы і іх лячэнне (том 8). 
Нягледзяы на тое, што не захавался першай старонкі і мы не можам ведаць аўтара і дакладнай назвы 
кнігі, па шрыфту ды паперы кнігу можна датаваць сярэдзінай 18 стагоддзя. Хутчэй за ўсё, яна 
знаходзілася ў кнігазборы Мірскіх у Каменполлі, бо знойдзена была непадалёку ад маёнтка Мірскіх 
у засценку Граніца, які зараз не існуе. Даведнік кішэннага фармату, налічвае 485 старонак. Рэдкім 
выданнем, падараваным нашым рупліўцам, стала кніга на польскай мове Генрыка Олендорфа 
“Методыка навучання палякамі рускай мове”. Генрык Олендорф (1803 – 1865гг.), нямецкі вучоны 
лінгвіст, распрацаваў методыку навучання замежным мовам за 73 урокі. Пры жыцці ён надрукаваў 
методыкі хуткага навучання англійскай, францускай, іспанскай, нямецкай, лацінскай мовам. 
Галоўнае ў яго методыцы было ў тым, каб больш увагі надаваць практыцы размовы і спрошчанай 
граматыцы. Пазней яго методыку распаўсюдзілі на навучанне іншым замежным мовам. 
Падараванае нам выданне было надрукавана ў 1896 годзе і таксама ўтрымлівае 73 урокі навучання 



палякамі рускай мове. У міжваенны перыяд у 
польскіх школах вельмі папулярным быў школьны 
тэатр “Батлейка”, вось чаму была распаўсюджана 
кніжачка на польскай мове “Яслі Бэтлеемскія” аўтара 
Станіслава Маста. Выданне пабачыла свет у польскім 
горадзе Тарнаў у 1927 годзе і было ўжо чацвёртым па 
ліку. Наш дабрадзей падараваў і некалькі падручнікаў 
для польскіх школ. Гэта акадэмічнае выданне 
“Прынцыпы польскай арфаграфіі”, надрукаванае ў 
Варшаве ў 1930 годзе аўтара Яна Лася, падручнік 
“Польская граматыка ў практыкаваннях” аўтара 
Станіслава Шобера – таксама варшаўскага 
выдавецтва 1931 года. Рэдкае выданне – і падручнік 
для выкладчыкаў, лабарантаў і вучняў на рускай мове 
“Техника и методика химического эксперимента в 
школе” прафесара В.Н.Вярхоўскага, якая была надрукавана ў Ленінградзе ў 1924 годзе. Падручнік 
быў прызначаны для працоўнай школы. Дзякуючы Леаніду Матэленку цікавымі экзэмплярамі 
папоўніліся навукова-дапаможныя фонды раздзела “Часопісы”. Напрыклад, часопіс “Совецкая 
школа” №№6 – 10 за 1940 год і №№ 3, 4 за 1941 год выдаваўся Народным камісарыятам асветы 
БССР з 1940 года і прызначаўся для настаўнікаў беларускіх школ для павышэння іх метадычнага 
майстэрства. Часопіс на рускай мове “Биология в школе” № 2 за 1941 год быў ў  надрукаваны ў 
Маскве ў тыпаграфіі наркамата асветы РСФСР. Брашура “Воспитание воли и характера у детей” 
аўтара Мядзведзева М.Г. была надрукавана ў Мінску ў 1955 годзе; пячатка на ёй сведчыць,што 
выданне знаходзілася ў Каўшэлеўскай хаце-чытальні Шаркаўшчынскага раёна. 

Знаходкі “арганаўтаў” 

Урбановіч Сяргей чарговым разам падараваў у гістарычны 
музей новыя знаходкі. Цікавыя экспанаты – дзве жалезныя 
баявыя сякеры, знойдзеныя ў ваколіцах вёскі Пруднікі. Абедзве з 
іх можна аднесці да 11 – 13 ст. З гэтага ж перыяду і два 
жалезныя нажы. Як мы ведаем з гісторыі, на сучасным 
гарадзішчы ля вёскі Пруднікі ў часы Полацкага княства існаваў 
замак, там знаходзіўся ваенны гарнізон, так што знаходкі зброі 
непадалёку ад гарадзішча –  яскравае сведчанне гэтага перыяду. 
Вучань 4 -а класа Каськевіч Арцёмій працягваў пошук і ў 
красавіку перадаў для музея свае новыя знаходкі манет. Гэта 

сучасныя манеты еўрапейскіх краін ды папяровыя грошы рэспублікі Беларусь 1992 – 2000 года. 
Кукуць Максім, вучань трэцяга класа, 
нядаўна пачаў наведваць заняткі гуртка, але 
адразу ўключыўся ў пошукавую дзейнасць. 
Ён прапанаваў свайму дзеду Кукуцю 
Вячаславу Здзіслававічу перадаць у музей 
этнаграфічныя рэчы, якія засталіся яму ад 
продкаў у вёсцы Казлы. На сваім агародзе 
хлопец адшукаў кераміку пачатку 20 
стагоддзя. 
Барон Андрэй, вучань 4 класа, таксама 
толькі ўключыўся ў працу гуртка 
“арганаўты мінулага”, але заахвоціўся 
шукаць старыя рэчы. Падчас працы на раллі 
ён адшукаў старую каваную падкову, якую 
можна датаваць пачаткам 20 ст. 
Шчука Валянціна актыўна займалася ў 
гуртку на працягу ўсяго года і зараз 
адшукала для гістарычнгага музея некалькі 
экспанатаў. Цікавы значок – “21 слёт 
участников коммунистического труда” 1979 года. Перадала Валя і некалькі банкнотаў папяровых 
грошай Рэспублікі Беларусь вартасцю 100 рублёў і 50 рублёў выпуску 2000 года. 
 



Панізнік Кірыл, вучань 11 класа, перадаў у раздзел “Баністыка” 
гістарычнага музея банкноту  Узбекістана вартасцю 2000 сум. 
Купюра мае ружовы колер. На яе пярэднім баку – выява 
старажытнай крэпасці Бухары Арк, якая была заснавана 
легендарным героем Сіявушам. Вышыня сцен яе была 20 
метраў, плошча 4 га. На працягу шматлікіх стагоддзяў цытадэль 
не аднойчы разбуралася і аднаўлялася. Асабліва пацярпела яна ў 
1920 годзе падчас бамбардзіроўкі з аэрапланаў і штурма Бухары 
войскамі Чырвонай Арміі на чале з М.Фрунзе. Зараз крэпасць 
часткова рэстаўравана, і там знаходзіцца музей. На вадзяным 
знаку праглядаецца вярблюд – сімвал Вялікага шоўкавага 
шляху. На зваротным баку банкноты – руіны горада Пайкенд, 
які быў заснаваны ў 3 ст. да н.э. і славіўся сваім багаццем, але ў 
12 стагоддзі быў пакінуты жыхарамі, па меркаванні вучоных з 
недахопу вады. 

Памяць жыве 

18 мая ўрачыста адзначана 100-годдзе з дня нараджэння ветэрана 
вайны і працы Латышава Міхаіла Іосіфавіча. Яго зямны шлях  
закончыўся 28 год назад, але яркая постаць для нашай Мёршчыны не 
згасла ў памяці людзей да гэтай пары. Дзякуючы старшыні 
ветэранскай арганізацыі Мёрскага раёна Чаславу Кашкуру у раённай 
бібліятэцы ў гонар Міхаіла Латышава ў цэнтральнай раённай 
бібліятэцы была праведзена сустрэча “Імя, годнае памяці”. Да гэтага 
мерапрыемства была падрыхтавана выстава, на якой можна было 
ўбачыць фотаздымкі, копіі дакументаў, якія адлюстроўвалі жыццёвы 
шлях Міхаіла Латышава. 7 мая ў раённай газеце быў надрукаваны 
артыкул пра гераічнага земляка. Перад пачаткам сустрэчы блізкія 
наведалі магілу Міхаіла Латышава, усклалі кветкі і памаліліся за 
супакой яго душы. У бібліятэцы прысутныя абмяніліся сваімі 
ўспамінамі пра гэту легендарную 
постаць. Кожны выступоўца перад 
пачаткам размовы запальваў 

сімвалічную свечку памяці. Першым падзяліўся сваімі ўспамінамі 
былы рэдактар раённай газеты Леанід Матэленак. Ён распавёў 
асноўныя моманты з біяграфіі чалавека-легенды. Нарадзіўся 
Міхаіл Латышаў 18 мая 1922 года ў вёсцы Арэхаўка Ушацкага 
раёна. Пасля заканчэння сямігодкі паступіў у Гомельскі тэхнікум 
воднага транспарту. Працоўную дзейнасць пачаў штурманам 
Днепрадзвінскага рачнога суднаходства. Але пачалася вайна, і ў 
жніўні 1941 года ён быў прызваны Запарожскім ваенкаматам і 
адразу накіраваны ў артылерыйскае вучылішча. У званні 
лейтэнанта ў красавіку 1942 года М. Латышаў быў накіраваны на 
Паўднёвы фронт у раён Малагабека, камандаваў узводам 
супрацьтанкавай артылерыі 176-й стралковай дывізіі, зведаў 
адступленне і крывапралітныя баі. Паблізу ракі Церак яго ўзвод 
уступіў у няроўны бой з 20 танкамі фашыстаў, было падбіта пяць 
танкаў, асататнія павярнулі назад. За гэты подзвіг беларус быў 
узнагароджаны ордэнам Чырвонай Зоркі. У бітве за Наварасійск ён 
быў цяжка паранены. Пасля заканчэння вышэйшай афіцэрскай 
школы М. Латышаў вызваляў узбярэжжа Чорнага мора. Воін быў 
узнагароджаны медалямі “За абарону Каўказа”,“За перамогу над 
Германіяй”. У 1951 годзе ён скончыў Вышэйшую партыйную 
школу Ў Мінску і быў накіраваны рэдактарам Мёрскай раённай 
газеты “Бальшавіцкая трыбуна”, а ў 1957 годзе абраны старшынёй 
калгаса “Парыжская камуна”, затым прысвяціў сваё жыццё 
педагагічнай дзейнасці – працаваў у Дворным Сяле, потым 
дырэктарам СШ №1 г.Мёры. Леанід Аляксандравіч упершыню сустрэўся з Міхаілам Іосіфавічам,  



калі той працаваў ужо настаўнікам гісторыі ў Дварнасельскай СШ. Запомніўся ён новаму знаёмцу 
як тактоўны, разважлівы настаўнік, які мог зацікавіць кожнага вучня сваім прадметам. Вось чаму ў 
яго былога навучэнца на ўсё жыццё засталася цікавасць да гісторыі і краязнаўства. Потым Л. 
Матэленак не раз сустракаўся з Латышавым, працуючы рэдактарам раённай газеты. Запомніліся 
Леаніду каржакаватая постаць былога настаўніка, разумны, зычлівы позірк, важкая, абдуманая, 
няспешная мова. Наступным прамоўцам быў калега па настаўніцкай працы Міхаіла Іосіфавіча 
Вітольд Ермалёнак. Ён распавёў, як разам з Міхаілам працавалі настаўнікамі гісторыі ў СШ 
№1 з 1976 года. Пяць год да пабудовы трэцяй школы працавалі поплеч. Узгадаў выступоўца пра 
тактоўнасць калегі ў выпраўленні памылак маладога настаўніка. Вітольд Антонаіч вучыўся ў яго 
вопыту грунтоўнай падрыхтоўкі да ўрокаў, прадуманых выступаў перад аўдыторыяй. Як за 
прыклад узяў будучы краязнаўца запавет свайго старэйшага настаўніка здзяйсяняць паходы па 
родным краі. Вітольд Ермалёнак паказаў прысутным захаваны альбом велапаходу Міхаіла 
Іосіфавіча з вучнямі на будоўлю Наваполацкага завода і горада Наваполацка ў 1961 годзе. Такскама 
краязнаўца распавёў пра  рэчы, якія знаходзяцца ў экспазіцыі гістарычнага музея – шматлікія 
граматы, канспекты, здымкі, афіцэрскі планшэт, якія з’яўляюцца сведкамі баявой і працоўнай 
дзейнасці Міхаіла Латышава.     
Алена Фёдарава, старшыня раённай прафсаюзнай арганізацыі педагагічных работнікаў, 
ведала Міхаіла Латышава з маленства. Ён сябраваў з яе татам, таксама франтавіком. Больш блізкімі 
адносіны сталі, калі яе родны брат ажаніўся з дачкой Латышава Аленай. Запомніўся ёй новы сваяк 
мяккім па характары, дабрадушным чалавекам.  Як і яе тата, ён не любіў распавядаць пра вайну, 
больш размаўлялі на палітычныя тэмы.  
Старшыня Мёрскай раённай ветэранскай арганізацыі Часлаў Кашкур у сваім выступе падкрэсліў, 
што Міхаіл Латышаў быў самым першым кіраўніком гэтай арганізацыі і ўзначальваў яе ад яе 
стварэння ў 1988 годзе да сваёй смерці ў 1993 годзе. На гэтай пасадзе ён быў адказным, 
прынцыповым, настойлівым у вырашэнні пытанняў, якія хвалявалі ветэранаў. 
 Свае словы-ўспаміны пра асобу, грамадзяніна, франтавіка выказалі падчас сустрэчы Пятро Хілько 
– старшыня ветэранскай арганізацыі вузла пачтовай сувязі, Раіса Парфёненка – старшыня 
ветэранскай арганізацыі райвыканкама. Яна прапанавала зрабіць традыцыяй праводзіць вечары 
памяці ў гонар выдатных людзей, якія пакінулі значны след у гісторыі мёрскай зямлі. 

ЮБІЛЕЙ 

Знакамітаму земляку Сяргею Панізьніку – 80 год. Радкі біяграфіі 
Сяргей Сцяпанавіч Панізнік (Сяргей Папар, Сяргей 
Панізьнік) нарадзіўся 10.05.1942 года ў в. Бабышкі 
Міёрскага р-на Віцебскай вобласці. Скончыў 
сярэднюю школу ў вёсцы Лявонпаль (1959), 
Магілёўскае медыцынскае вучылішча (1962). 
Працаваў фельчарам у Княжыцкай бальніцы. У 1962 
годзе прызваны на службу ў Савецкую Армію. У 
1967 г. закончыў факультэт журналістыкі Львоўскага 
Ваенна-палітычнага вучылішча СА і ВМФ. Служыў у 
рэдакцыях дывізійных газет Беларускай ваеннай 
акругі і Цэнтральнай групы войск. Першы зборнік 
вершаў выдадзены ў 1967 г. У тым жа 1967 г. 
прыняты ў Саюз пісьменнікаў БССР. 
У 1977 г. працаваў у газеце “Вячэрні Мінск”. З 1979 
г. – рэдактар на Дзяржтэлерадыё БССР. У 1982 – 
1996 – рэдактар у выдавецтве “Юнацтва”, у 1992 – 
1994 г.г. – у Нацыянальным навукова-асветніцкім 
цэнтры імя Ф. Скарыны. У 1996 – 1999 г.г. – вучоны 
сакратар Літаратурнага музея Янкі Купалы. Аўтар зборнікаў: “Кастры Купалля” (1967), “Палявая 
пошта” (1972), “Крона надзеі” (1975 ), “Чало і век”(1979), “Слова на дабрыдзень” (1982), 
“Мацярык” (1984), “Стырно” (1989), “А пісар земскі…”(1994), “Пры сьвячэньні…” (2004), “Нас – 
многа!” (2012), “На падкове Дзвіны”(2019). Для дзяцей створаны кнігі: “Адкуль вясёлка п’е 
ваду”(1981), “Жыцень” (1986), “Мы – грамацеі!” (1989), “Золкая зёлка” (1999), “Літары ў 
расе”( 2011), “Гасцінцы з пуцявін-гасцінцаў” (2016). Выдадзены кнігі дакументальнай прозы: 
“Пасля вогненных вёсак…” (1980), “Браніслава”(1985), “Освейская трагедия: Книга народной 
памяти” (1992), “Дзеці вайны” (разам з Л.Грамовіч, (1998), “Абліччы сустрэчаў”. Нататкі. (2017).  



Укладальнік зборнікаў: “За цябе, Радзіма” (1984); “Латышская савецкая паэзія: анталогія ў двух 
тамах” (разам з Мірдзай Абалай, 1984); “Воляй азорыцца свет”; “Максім Багдановіч “Узор 
васілька” (1985); “Ветразь” (1985, 1990, 1991); “Песня Даўгавы” (1986); “Наш Нёман” (разам з 
Лаймонасам Інісам, 1988); “Падарожная кніжка Скарыны” (разам з Валянцінай Дышыневіч, 1990); 
“Турагельды Туякбаеў “Снежны чалавек”, у суаўтарстве з Міколам Мятліцкім (1992); “Янка Купала 
“Явар і каліна” (2000); “Крывіцкія руны: Беларускія пісьменнікі Латвіі” (2003). “Крывіцкія руны. – 
Вып.ІІ: Беларускі культурны мацярык у Латвіі”– укл., прадм., камент: М. Казлоўскага, С. 
Панізьніка. (2017) і “Крывіцкія руны. – Вып. ІІІ.(2019); У супрацы з М.М. Казлоўскім выдадзены 
“Выбраныя творы” Віктара Вальтара (2009), а таксама Вольгі і Сяргея Сахаравых (2015), Пятра 
Сакола і Валянціны Казлоўскай (2016); “Уладзімір Караткевіч. Быў. Ёсць. Буду!”(раздзел “Гуклівы і 
чуйны” (2005); “Уладзімір Караткевіч: вядомы і невядомы” (раздзел “Свет мяне паўторыць” (2010); 
“Тысяча гадоў добраму суседству. Беларуска-літоўскае гістарычнае і літаратурнае сужыццё: 
анталогія” (2009); “Добрыя лекі: латышскія народныя казкі” у апрацоўцы Пятра Масальскага 
(2013); “Я адзавуся! Кніга пра Каліноўскага і Касінераў Свабоды” (2014).  
За публіцыстычную творчасць, ідэю стварэння і падрыхтоўку зборнікаў гістарычнай літаратуры 
“Бацькаўшчына” (1990 – 2002) прысуджана прэмія імя Уладзіміра Калесніка. 
Для серыі “Школьная бібліятэка” уклаў зборнікі: Максім Багдановіч “Шыпшына” (1991), “У 
бязмежную даль: кніга пра Максіма Багдановіча” (1996); “Слаўны сын Беларусі: кніга пра 
Скарыну” (1994); “Жыві ў свабодзе! Кніга пра Каліноўскага” (1996); “Родныя вобразы” (Янка 
Купала, Якуб Колас), суўкладальнік Яўген Хвалей (1997); “Свой пачэсны пасад: кніга пра Янку 
Купалу” (1999). У зборніку “Сустрэча роднасных сусветаў” (1997) – пераклады вершаў паэтаў 
Азербайджана, Венгрыі, В’етнама, Грузіі, Казахстана, Кыргызстана, Латвіі, Літвы, Малдовы, Расіі, 
Славакіі, Туркменістана, Украіны, Чэхіі. А таксама пераклады вершаў Сяргея Панізьніка на 
англійскую, латышскую, польскую, рускую, украінскую, чэшскую мовы. 
У 2011 г. выдаў зборнік “На ўсе вякі…” з вершамі на беларускай мове і ў перакладах на англійскую 
і французскую мовы. Яго вершы ў перакладзе на французскую мову ёсць у зборніку Н. С. 
Дзябольскай “У краіне паэтаў = Au pays des poetes”(2011) і ў другім яе зборніку – “Poetes russes, 
belarusses et polonais” (2013). У Сербіі выдадзены  зборнік “Вішні цвітуць” у перакладзе Даяны 
Лазарэвіч (2019). У 1990 г. узначаліў таварыства “Беларусь – Чэхія”, у 1994 г. прызначаны 
старшынёй таварыства “Беларусь – Латвія” пры Беларускім таварыстве дружбы і культурнай сувязі 
з замежнымі краінамі. 
У 1979, 1999 гг. заснаваў літаратурна-краязнаўчыя музеі ў Верхнядзвінскім і Міёрскім раёнах. 
Узнагароджаны медалём Францішка Скарыны (1991), Ганаровай граматай Прэзідыума Вярхоўнага 
Савета Рэспублікі Беларусь за ўклад у развіццё і пашырэнне кантактаў паміж грамадзкасцю 
Беларусі і сусветным супольніцтам (1996), ордэнам Трох Зорак ад прэзідэнта Латвійскай Рэспублікі 
(1998), дыпломам міжнароднага літаратурнага конкурсу ЮНЭСКА “Сустрэча двух сусветаў”; да 
500-годдзя адкрыцця Калумбам Амерыкі (1992), медалём да 100-годдзя БНР (2019), дыпломам за 
ўклад у развіццё беларускай культуры за кнігу “Крывіцкія руны” у 3-х тамах ад Беларускага 
Інстытута Навукі і Мастацтва імя Францішка Скарыны ў Канадзе (2019). Ганаровы грамадзянін 
Асвеі (2003). 

Урачыстасць ў гонар славутага Лявонпалі 
12 мая ў гонар 80-гадовага юбілея выдатнага пісьменніка і паэта Сяргея Сцяпанавіча 
Панізьніка на яго радзіме ў Лявонпалі Мёрскай цзнтральнай раённай  бібліятэкай была 
арганізована літаратурна-краязнаўчая вечарына “Дарога, якую прайшоў”. У ёй прынялі ўдзел 
супрацоўнікі Мёрскай і Верхнядзвінскай раённых бібліятэк, музейшчыкі, краязнаўцы, прадстаўнікі 
рэдакцыі,  сябры пісьменніка. Напачатку краязнаўца Вітаўт Ермалёнак правёў экскурсію для 
удзельнікаў урачыстасці па мястэчку Лявонпаль, падчас якой распавёў пра яго  славутыя помнікі – 
палацы Лапацінскіх, Троіцкую царкву 1775 года пабудовы, калону ў гонар Канстытуцыі 3 мая 1791 
года. Экскурсію па створаным славутым земляком Музеі радзімазнаўства правяла загадчыца 
Таццяна Кліманская. Кожная рэч, сабраная ў музеі паэтам-рупліўам, – часцінка мясцовай гісторыі, 
таму дарагая і каштоўная. У зале Лявонпальскага цэнтра культуры і вольнага часу адбылося 
паседжанне, была арганізавана выстава і прэзентацыя кніг Сяргея Панізьніка. Краязнаўца, 
музейшчык і паэт з Верхнядзвінска Антон Францавіч Бубала распавёў пра свае сустрэчы з Сяргеем 
Панізьнікам, з якім яго звязваюць захапленне паэтычнай творчасцю і краязнаўствам. Менавіта 
Антон Францавіч пісаў рэцэнзію на кнігу Сяргея Сцяпанавіча “Асвейская трагедыя”, першае 
выданне якой пабачыла свет у 1990 годзе. У ёй сабраны аповеды сведкаў жудаснай трагедыі, якую 
ўчынілі карнікі над мірным насельніцтвам Асвейскага раёна ў 1943 годзе. Напамінам пра сустрэчы з 
паэтам сталі пралескі, якія прывёз паэт на 85 – годдзе маці Антона, якія да гэтай пары квітнеюць 
кожную вясну. Вершы, зазначыў верхнядзвінскі паэт, у Сяргея Панізьніка не простыя, іх трэба  



чытаць удумліва і перачытываць, каб зразумець іх сэнс. Сам паэт прачытаў уласны верш, 
прысвечаны юбіляру. Краязнаўца Вітольд Ермалёнак назваў Сяргея Панізьніка волатам нашага 
краю. Супрацоўніцтва гэтых землякоў пачалося 35 год назад. Вітольд аказваў дапамогу паэту ў 
падрыхтоўцы свята 1000-годдзя Лявонпаля, адшукаў курганы 10 стагоддзя, якія сведчаць пра 
даўніну гэтых мясцін. Сяргей Сцяпанвіч па сваёй творчасці – талент неабдымны: паэт, 
пісьменнік,этнограф, музейшчык, фалькларыст, фатограф, калекцыянер, рэдактар – цяжка нават 
пералічыць усе напрамкі яго дзейнасці. Ён сабраў дзесяць тамоў зборніка “Бацькаўшчына” – і гэта ў 
той час, калі яшчэ не было інтэрнэта. Шмат экспанатаў паэт бескарысліва падараваў для нашага 
музейнага аб’яднання. Ён стварыў тры музеі. Нажаль, мясцовыя ўлады не змаглі ўсе іх захаваць. 
Экспанаты з хаткі бабкі Параскі перавезлі ў бібліятэку Бігосава, дзе створаны асобны пакой, 
прычвечаны Сяргею Панізьніку, а экспанаты музея “Хатка бабкі Ядзвінні” папоўнілі фонды 
Мёрскага раённага гісторыка-этнаграфічнага музея. Каб прысутныя пераканаліся ў багацці мовы 
выдатнага паэта, краязнаўца зачытаў верш “На хутары продкаў”, прысвечаны  этнаграфічнаму 
музею “Сялянская хата.” Успамінамі пра свайго земляка падзялілася яго зямлячка, таксама паэтка, 
Галіна Загурская. Кожны з гасцей казаў свае добрыя словы ў гонар юбіляра. Сярод выступоўцаў 
былі Пятро Квяцінскі – кіраўнік клуба “Белыя вароны” з Каханавіч, Браніслаў Невяроўскі – 
старшыня Узмёнскага сельсавета, пісьменнік Славамір Даргель ды іншыя. Адбылася прэзентацыя 
выставы кніг паэта-земляка. Удзельнікі ўрачыстасці чыталі вершы Сяргея Панізьніка, слухалі 
народныя песні, запісаныя ім у 60-я гады 20 стагоддзя, разглядалі фотаздымкі. Загадчыца 
Узмёнскага СДК Дзіна Гардзель захапіла прысутных сваім выкананнем народных песень. Для паэта
-земляка, які зараз па стану здароў’я жыве ў Канадзе, будзе падрыхтаваны і дасланы відэасюжэт з 
мерапрыемства. 

УВАСКРАСАЕ ГЕРАІЧНЫ ДУХ, КАЛІ ГАДУЕ НАЦЫЮ БУДЗІЦЕЛЬ 
Пытанні грамадскага дзеяча Канады, паэта, вучонага, доктара медыцынскіх навук, 

рэдактара-і выдаўца часопіса “Культура.Нацыя” – Пётры Мурзёнка 
1. – У якой сям”і і дзе вы нарадзіліся. Якую ролю ваша сям”я і малая радзіма мелі і маюць у вашым 
духоўным станаўленьні як асобы і як творцы? 
 – Вёску Бабышкі калісьці падзялілі на хутары, і на прыберагу рэчкі Волта мне высвечваліся 11 
сядзібаў. Надзел бацькі Сцяпана – сына Дзімітрыя (Зьмітрака) – прытуліўся да дарогі ад Слабады на 
левым беразе Дзвіны да Друі. Мама Ганна (Нюра) у 1914 г. нарадзілася ў Царскім Сяле, дзе служыў 
садоўнікам Сялюн Рыгор Іванавіч, родам з в.Сцебіракі каля Вілейкі. Жонку Селюна – Ганну 
Анупрэеўну  (Падабыцька з роду Танайнаў) яшчэ ў імператарскай гаспадарцы вывучылі на 
павітуху.І вось калі ў Петраградзе пасля рэвалюцыі пачаўся голад, былы садоўнік адправіў сям’ю на 
радзіму жонкі. Гэтая радзіма пасля дзяльбы беларускіх земляў аказалася пад польскай аупацыяй. 
Але чары павітухі паспрыялі выгадаваць траіх яе асірацелых дзяцей. І вось Нюру, пастушку, 
прыкмеціў хутаранін Сцяпан. Іх вяселле адбылося ў 1932 годзе. Праз год нарадзілася мая сястра 
Ніна, а праз 10 гадоў – я, калі аколіцы аказаліся пад акупацыяй Остланда. 
У 4-м класе пачатковай школы мяне вучылі спяваць песні: “Броня крепка и танки наши быстры…”, 
“Гулял по Уралу Чапаев-герой,он соколом рвался с полками на бой”… Настаўніца здзеквалася, калі 
я неправільна вымаўляў слова Дуня-тонкопряха… Затое радавала мама, калі вясною вяртаўся вырай 
на хутар, то ластаўкі ў нашай пуні гнёзды ладзілі, а мама мне спявала ў ролі тых шчабятух: 
 – Былі пунікі-прыпунікі паўню-ю-сенькі. Прыляцелі, паглядзелі: нічагу-усенькі… Перапілі-пераелі, 
пералу-ушчылі… 
А першая мая рыфма нечакана вылушчылася з вуснаў у 1947 годзе. У Бабышкі вярнуліся родныя 
браты бацькі: шахцёр з Францыі Аляксандр і Віктар – абаронца Сталінграда, удзельнік штурма 
Берліна. У Сібіры не прытуліла да сябе жонка Віктара. А на грудзях дзядзькі звінелі ўзнагароды і я 
аж войкнуў, пабачыўшы яго за сталом маіх бацькоў: – Далі медалі, а хлеба не далі… 
Помніцца, мама частавала родзічаў цюрой, путрай з какорамі,праснакамі, лапунамі… А ранкам быў 
такі пачастунак: камы з душамі. Пазней дазнаўся, што такую яду называюць цэпелінамі. 
Бацька жартаваў: “А што такое яглы?” І адказваў: “Гэта калі няеўшы спаць ляглі…” (Яглы – проса).   
Рыфмы запомніліся і з такой мамінай замовы: “Маладзік малады! Твой ражок – залаты! Дай, Божа, 
табе на пастаяньне, а мне – на дарогу. Табе злота карона, а мне  шчасьця й здароўя!” Па сёння 
гучаць бацькавы рыфмы: “Хто мяняе, па тым хамут гуляе”, “Май – каню сена дай, а сам на печ 
уцякай”. Калі сусед вярнуўся дадому ні з чым, бацька пра яго няўдачу выгукнуў так: “Зьезьдзіў,як 
цар пад Рыгу”. Вось якая была на хутары згадка пра маскоўскага цара, які не ўзяўшы прыступам 
Рыгу, па вяртанні злосна выпаліў нашу Дзісеншчыну. 
Часта вычытваю згадкі пра так званую малую радзіму. Аднойчы я запярэчыў: “Няма малой  радзімы 
на Волце, на Дзвіне!” Верш “У абдымках” пачынаўся такімі радкамі: 
 



Снуйку мовы, чублы думак  
Сонца мне знайшло ў тумане. 
І ў Бабышках скарбаў клунак  
запаўняў. Іх абдыманне 
падказалі мамы сцежкі:  
прыбабунькі там, пацешкі, 
прымаўкі былі ў гучанні,  
показкі – у павучанні… 

Ох, не забуду, як мяне валачобнікі папрасілі падыграць ім на гармоніку віншаванні пад вакном 
хаты бабкі Альжбеты: “Хрыстос уваскрос, сын Божы!” А былі запісаны мною ў Бабышках, 
Латышах, Даўгінаве, Ільмовіках, Лявонпалі песні не толькі валачобныя, а таксама купальскія, 
жніўныя, восеньскія, хрэсьбінныя, вясельныя, песні лірычныя і галашэнні, творы дзіцячага 
фальклору. З песнямі Айчыны не скаціўся я ў лагчыны! Родны мацярык насычаў мяне не толькі 
патаемамі маўлення, спрадвечнымі песеннымі матывамі. Памятаю чуць варухлівую бабульку 
Сцепаніду, маму ўжо згаданай Альжбеты Панізьнік. Калі стогадовую Сцепаніду папракнулі, што 
яна засталася ўніяткай, то яна рашуча выгукнула: “А веру мяняць грэшна!” 
Даўней на Купалле ў нас кастры не палілі. Распальвалі мазёнку (мазьніцу), прымацаваўшы яе да 
чатырох высокіх жардзін. Выбегу адвячоркам за сядзібу і выглядаю, дзе зіхціць полымя мазёнкі… 
Як не прыгадаць  такі чароўны скарб з мацерыка, а не кута-закутка. Трапіў мне ў рукі рушнік-
абярэг ад Белавус Параскі з-пад Дзісны. Падбягаю да мудрых спецыялістаў у Полацку, і яны мне 
тлумачаць: на абярэгу ёсць такія выявы: Берагіня (Вялікая Багіня Маці-Зямля-Карміцелька; Вясна-
Лада (Вясна-Вясьнянка) – гэта памяць русалляў з ХІ – ХІІ стагоддзяў. Ідыяграма вады пад імі – гэта 
знак з эпохі неаліту. А Ірына Варабей з Таронта далучыла свае ўдакладненні, што Вясна-Лада – 
гэта Багіня Юнацтва, сімвал прыгажосці і пладаноснасці, цеплыні і святла, што яна апякунка 
кахання і шлюбаў. 
Паводле разумення вучонага мужа Юрася Пацюпы, мая Дзісеншчына (цэнтр Міёры) –  гэта стык 
розных культур, які пульсуе тут ад пары неаліту. А цяпер уявім, што я, адухоўлены стыкам розных 
культур, пачаў размаўляць з праснутым неалітанцам: 

Побач Лярвы – Ахламон, Жлукта і Даўбешка, 
З Малімонкай – Ветрагон, Зьвяга – каля ўзьмешка! 
Бэшла, Цытра, Крутадух, Шкарадзь – недавяркі, 
Вяпла, Сюха – для латруг, зь імі Дылды, Шляйкі… 
Грэзва, Сьціменнік, Раскол – Жміндзе для прыманкі, 
А Нязломак – гол-сакол з кветкай для Рахманкі! 

І хто заахвоціцца назваць маю радзіму “малой”? Тут чынная Айчына, багатая  Бацькаўшчына, а не 
чыйсці недарэчна-прырэчны край-акраец. 
2. – Якую вы атрымал і адукацыю і якім чынам яна паўплывала на вашу далейшую творчасць? 
 – Шырокую і глыбокую адукацыю займеў я ад пявунняў-гаспадыняў і дбайных гаспадароў 
сапраўды неабдымных родных краявідаў. Іх народная мудрасць – невычэрпная! А пасля вучобы ў 
Лявонпальскай школе мне закарцела паступіць у Магілёўскае медвучылішча. Справа ў тым, што 
маім хросным бацькам быў фельчар Лявонпальскай бальніцы Леў Іванавіч Кураш – знакаміты на 
ўсю акругу лекар. Я, выпускнік школы, які ўжо друкаваў вершы ў раённай газеце, вырашыў: 
таксама буду фельчарам, бо мой хросны – прыклад служэння людзям. 
А ў медвучылішчы мяне вучылі не толькі на фельчара. Так, я спасцігаў на латыні багацце рэцэптаў, 
дозы лекаў… Былі розныя гурткі, дзе вучылі выступаць на сцэне, маляваць, фатаграфаваць… 
Стараўся многа чытаць, каб стварыць на малюнках выявы бацькі медыцыны Гіпакрата, а таксама 
Авіцэны, Хайяма, Тагора, Флабэра, Дарвіна, Бернса, Чэхава, Пушкіна… А вось хросным бацькам у 
лірыцы стаў для мяне старшыня літаб’яднання пры газеце “Магілёўская праўда” – Аляксей 
Васільевіч Пысін. Былы франтавік-сувязіст арганізоўваў у горадзе сустрэчы з вядомымі 
літаратарамі краіны. А што значыць паэту-пачынальніку атрымаць шчырыя дарчыя надпісы на 
кніжках саміх аўтараў: Максіма Лужаніна, Янкі Брыля, Янкі Скрыгана, Васіля Матэвушава, Алеся 
Бачылы, Пятра Прыходзькі, Пімена Панчанкі, самога Аляксея Пысіна… Свецяцца даты на 
аўтографах: 1960 – 1961 – 1962 гады. 
Пасля вучобы ў медвучылішчы (1959 – 1962) я працаваў фельчарам у Княжыцах, блізкім ад 
Магілёва гарадку, адкуль быў прызваны служыць фельчарам артдывізіёна 120-й гвардзейскай 
дывізіі. І вось ваенкор даведаўся, што ў Львоўскае вучылішча прымаюць воінаў для набыцця 
журналісцкай прафесіі. Паступіў! І ад сакавіка 1964 г. да жніўня 1967 г. мяне прытуляў Львів-
Львоў. 
Падчас вучобы на факультэце журналістыкі Вышэйшага ваеннапалітычнага вучылішча СА і ВМФ я 
выказаў начальству ахвоту пазнаёміцца з творчым подзвігам паэтэсы-рэвалюцыянеркі Цёткі –  



Алаізы Пашкевіч. Мне падпісалі “ўвальніцельную” – дазвол наведваць львоўскія архівы, музеі да 
адбоя. І Львоў разам з ВВПВ, з Музеем украінскага мастацтва, спецфондам і аддзелам рукапісаў 
Навуковай бібліятэкі АН УССР імя Васіля Стэфаніка стаў для мяне сапраўдным Універсітэтам. 
І вось я запрошаны на нараду маладых пісьменнікаў Львоўшчыны (Драгобыч, 22 – 29.0.1964 г). 
Цёпла прынялі курсанта-беларуса Міхайла Шалата, Яраслава Паўлычка, Мікола Пятрэнка, Аксана 
Сенатовіч і яе муж Уладзімір Лучук, Іван Грыцюк, Раман Кудлык… Пазней пазнаёміўся з 
навукоўцамі Рыгорам Нудзьгой, Іванам Дэнысюком, Міколам Ільніцкім, Уладзімірам 
Маторным… “Роднае слова будзіла і клікала душы на адраджэнне Бацькаўшчыны”, – сцвярджаў 
паэт Раман Лубкіўскі. І маю душу таксама. У 1966 г. было закладзена беларускімі курсантамі і 
студэнтамі горада Беларускае зямляцтва імя Цёткі. Пад апекай універсітэта, дзе вучылася 
Валянціна Коўтун, львоўскіх пісьменнікаў былі ўшанаваны тврчыя подзвігі Максіма Багдановіча, 
Іларыёна Свянціцкага, Івана Франка, Алаізы Пашкевіч. Львоўскі творчы мацярык паспрыяў мне ў 
перакладах вершаў многіх украінскіх паэтаў. Я апублікаваў даследаванні творчасці І. 
Свянціцкага, І. Крыпякевіча, А. Пашкевіч… Пісаў пра іскрынкі Памяці з фондаў Музея 
украінскага мастацтва – пра 23 слуцкія паясы, захаваныя там рукапісы беларускіх рэдакцый ХІІІ – 
ХІУ ст.ст., пра частку пражскіх і віленскіх выданняў Ф. Скарыны... Не забыць мне і той дзень, 
калі курсант атрымаў па пошце “Кастры Купалля” – зборнік, на якім было пазначана, што яго 
адрэдагаваў на грамадскіх пачатках  паэт Рыгор Барадулін. Ну а калі я ўзгадаю сваё прызнанне, 
што “мяне стварыў Львоў”, то заахвочуся закончыць яго так: 

На акварэльнай любаце бузок у Стрыйскім парку цьвіў. 
І ў Алаізіным куце свяцілася: “ Мэ фэцыт Львіў”. (Мяне стварыў Львіў). 

3. – Вашая творчая дзейнасць заўважна ў розных жанрах – паэзія, вершы для дзяцей, 
публіцыстыка, песьні, пераклады. Праца ў якіх з гэтых жанраў прыносіць вам найбольшую 
асалоду? 
 – Дзве сотні песняў, запісаных на магнітафоне “Рамантык”, гэта вяртанне доўгу радзіннаму 
мацерыку для ўслаўлення яго глыбіннай спадчынасці. Частка з іх апублікавана ў зборніку 
“Беларускі фальклор”, выдадзеным Нацыянальнай Акадэміяй Навук Беларусі (2015). Там – 
“Песні, далучаныя да вечнасці: са збораў Сяргея Панізьніка”. Радуюся і такому выданню: 
“Дабравест. Песні на словы Сяргея Панізьніка” (2006) з прадмовай Э.Зарыцкага. Там 34 песні 
аўтараў з Мінска, Магілёва, Верхнядзвінска, Чыкага, Полацка. Ганаруся дапамогай сяброў пры 
выданні дыскаў “Арэлі. Сяргей Панізьнік у вершах і песнях” (2011); “Пад ясну зарыцу. Песенна-
абрадавая традыцыя Міёршчыны па матэрыялах аўдыёкалекцыі С. Панізьніка. Запіс 1968 – 69 
гадоў” (2013); “Вясельныя песні і найгрышы вёскі Лявонпаль і яе наваколляў у запісах Сяргея 
Панізьніка 1968 – 1969 гадоў” (2016). 
І паэзія – дзейнасць! Натхненне Нябёсаў! Адчуў узбуджэнне – і памкнулася сэрца маё напярэймы 
адчайнаму Слову, каб лірычнаю клятвай напоўніць заклік:  

Слоў ілжывых, слоў іржавых не дапусцім да жытла. 
Мовалюбная Дзяржава – непарушная скала! 

А публіцыстыка – гэта засцярога і клятва: “Лёс, мы работай цябе абнадзеім. Крок Беларусі, шыр 
Беларусі, свет Беларусі Славай надзелім”. І таму: “У завеях зімы не заблудзіцца Час. Будзем 
памятаць мы – будуць помніць і нас”. Публіцыстыка – гэта ахвота выказацца: 

Чакае беларусаў праца: 
па жменьцы ў нацыю сабрацца.  

У кнізе нататкаў “Абліччы сустрэчаў” (2017) я пісаў пра мерыдыяны жыцця Аляксея Пысіна, 
Рыгора Барадуліна, пра нектар душы Ніны Мацяш, в’етнамскія каласы Караткевіча, пра Зоську 
Вера, Максіма Танка, Васіля Быкава, пра тое, як мая сястра Ніна Янсанэ, перакладчыца з 
латышскай мовы, жыве ў сузор”і беларускага памежжа. 
А па-параўдзе, займацца перакладам, гэта выконваць ахвоту: каб з новай патрэбай жыць і 
шчыраму сэрцу парадзіць, – самога сябе адкрыць Веку, Радзіме, Праўдзе.  
Рыгор Барадулін жартам называў перакладчыка – перакрадчыкам. У мяне былі пераспевы, 
перастварэнні твораў маіх сяброў з кіеўскай сям”і: Дзмітра Чараднічэнкі, Галіны Кірпы, іх дачкі 
Оляны Руты. У зборніку “На падкове Дзвіны” (2019) змешчаны мае пераклады вершаў Эвы 
Панізьнік з Польшчы, Даяны Лазарэвіч з Сербіі, Міхайлы Шалаты з Украіны. Чакае публікацыі 
вялікая падборка перакладзеных мною вершаў масквічкі Ніны Дзябольскай пад загалоўкам 
“Вельмі жадалася б сэрцам служыць…” 
Мне прыйшлося правіць апублікаваны твор дзіцячага фальклору – песню “Люлі-люлі-люлі”, 
пачутую яшчэ з малалецтва: “Люлі-люлі-люлі – / Прыляцелі гулі, / Селі на варотах / У чырвоных 
ботах…” Нехта паправіў: “Прыляцелі куры… У песні, якую спявалі перад сном, гулі – гэта спячкі. 
Рыхтую новы зборнік для дзяцей пад назвай “Сонца-абаронца”. Адтуль: 
 



               Выйшла Сонца-абаронца.  
               Кажа: – Дзеткі! Я вас грэю. 
               Кветкі – Яне, мяч – Андрэю.  
               Ну а ты, цень, на пляцень! 
У зборніку “клююць зярняты лявонпальскія бусляняты”. А я побач Яны і Андрэя ўсклікаю: 
               Сябры! Мы, Бацькаўшчыны дзеці, 
               З Айчынай будзем у суквецці! 
4. – На малой радзіме вы стварылі два этнаграфічных музеі. Як нарадзілася ў вас гэта ідэя, колькі 
высілкаў каштавала яе рэалізацыя, і хто вам дапамагаў? 
 – Калісьці мая мама прамовіла: “Калі ты нарадзіўся, за Дзвіной гарэла неба…” Так, я  падрастаў 
пад гарачым небам вайны… У 1975 г. прачытаў кнігу “Я з вогненнай вёскі…” Паверыў Алесю 
Адамовічу, Янку Брылю, Уладзіміру Калесніку. Зразумеў: мой абавязак – прыйсці на выпаленую 
зямлю, да ацалелых людзей. Вясной 1979 г. была набыта хата ў в. Цінкаўцы каля Верхнядзвінска. 
Знаёмцы, сябры дапамаглі аднавіць даўнюю пабудову недалёка ад Бігосава, старажытнай Дрысы, 
Асвеі, Расіцы… Ужо было вядома пра Асвейскую трагедыю, якая пачалася 16 лютага 1943 года. 
Фашысцкімі акупантамі было спалена 158 вёсак, знішчана 3639 жыхароў, сярод якіх 2118 дзяцей. 
Сотні людзей былі вывезены ў канцлагеры Саласпілс, Майданак, Равенсбрук… Ледавік абрушыў 
крыгу, смерць – крыжацкую касу. І не мружацца Асвеі зацярушаныя веі, шэрым воўкам Доля вые… 
І я пастараўся выканаць задачу: знайсці на Верхнядзвіншчыне ацалелыя сем”і, запісаць гаротныя 
ўспаміны. Пазней агледжаныя былі многія абшары Латвіі, абтопаў Рыгу, шукаючы ўратаваных 
латышамі асвейскіх дзяцей. І вось выдадзеныя кнігі дакументальнай прозы: “Пасля вогненных 
вёсак…” (1980), “Браніслава” (1985). 
З цягам часу набытую хату сталі называць музеем-сядзібай, літаратурна-этнаграфічным музеем. У 
1999 г. музей “Хата бабкі Параскі /На шляху з грэкаў у варагі /” дзякуючы старанням 
верхнядзвінскага і віцебскага начальства займеў ганаровае званне “народны”. Валянціна Крук – 
загадчыца бібліятэчнай сістэмы –аказала неверагодную дапамогу ў маёй краязнаўчай дзейнасці. 
Прызнала ў прэсе, што мая праца паспрыяла напоўніць памяць чытачоў імёнамі С. Сартакова, Н. 
Арсенневай, Г. Геродніка, Э. Вайвадзіша, Т. Хадкевіча, І. Храпавіцкага, Я. Райніса. 
Натхнёна праходзілі ў музеі сустрэчы з Г. Бураўкіным, Н. Гальпяровічам, з удзельнікамі 
міжнароднай экспедыцыі па Дзвіне-Даўгаве “Мір – планеце, здароўе і моц – зямлі”. 
Калісьці мама мне раіла: “Пакідай, сыночак, слова на дабрыдзень, каб і назаўтра мог ласкава 
пагаварыць з чалавекам”. І калі я пачаў паглыбляцца ў векавыя праслойкі роднага мацерыка, 
размаўляць з зычлівымі людзьмі, то дазнаўся яшчэ і яшчэ раз, што няма “малой” радзімы на Волце, 
на Дзвіне. А каб сцвердзіць выснову, і быў закладзены 26 лістапада 1999 г. пры Лявонпальскай 
сельскай бібліятэцы гісторыка-этнаграфічны “Музей Радзімазнаўства”. Яшчэ ў вершы, 
прысвечаным Асвейшчыне, я пісаў: “Нам для Памяці і трэба: адухоўленае неба, уваскрослая 
зямля…”. Вось і пачаў вышукваць і паказваць на стэндах музея Веды пра суайчыннікаў, сутворцаў 
роднай гісторыі. 
О, на колькі вышыняў узняў Лявонпаль славуты графскі род Лапацінскіх! Я ў вершы “Сляды 
продкаў” прыгадаў і такіх асобаў, лёсам далучаных да міёрскай планеты-планіды: 
Тут Сіповіч і Цітовіч, / Ёсць Туронак і Драздовіч, / Даўні абаронца Клёт: 
Параднілі свой народ. / Бараніў і Пётра Просты  / Ад звыродлівай каросты…  
Пры ўдзеле “Музея Радзімазнаўства” адбылося святкаванне 1000-годдзя Лявонпаля. Я паспрыяў і 
пленэру мастакоў “У пошуках Атлантыды”, якія займелі прытулак у філіяле музея – у хаце бабкі 
Ядзьвінні. Мне ўдалося надрукаваць у “Краязнаўчай газеце” некаторыя запісы з творчых паходаў: 
“Айчыны нашай крэўныя імёны” – пра найменні людзей,  “Грэх у мех і сам наверх” – пра мянушкі  
жыхароў Прыдзвіння. Быў рады прызнанню намесніка старшыні Міёрскага гарвыканкама Г. Маняка 
пра лявонпальскі музей: “Сабраныя тут матэрыялы адлюстроўваюць не толькі літаратурную 
дзейнасць паэта, але і гісторыю, жыццё людзей гэтага куточка зямлі, так багатага на падзеі і 
таленты”. 
Гэта ад імя маіх міёрскіх суайчыннікаў – Аляксандра Тронькіна, Пятра Сушка, Мікалая Крыўко, 
Вітольда Ермалёнка, Ігара Кандратовіча я цытую адно з выказванняў рэдактара райгазеты Леаніда 
Матэленка: “Мы, землякі Сяргея Панізьніка, пастаянна адчуваем яго апантанасць патрыятычнай 
ідэяй бескарыслівага ахвяравання Бацькаўшчыне”. Цаню і сёння таксама лагоднае падарункавае 
зычэнне Рыгора Барадуліна: “Музею Радзімазнаўства – каб рос!” 
5. – Як бы вы маглі ахарактарызаваць адносіны уладаў да дзеячаў беларускай культуры і літаратуры 
ў савецкі час і цяпер? 
 – Мае высновы індывідуальныя. Я служыў у арміі ад сяржанта да капітана на працягу гадоў: 1962 – 
1975. У Чэхаславакіі (Цэнтральная  група войск) на адной з сустрэч з чэхамі я папрасіў прабачэння 
за маю прысутнасць у іх краіне ў ролі акупанта. Паабяцаў выкупіць сваю віну перакладамі вершаў  



чэшскіх паэтаў. Дарэчы, 27 вершаў 21 чэшскага паэта былі змешчаны ў зборніку “Сустрэча 
роднасных сусветаў” (1997). 

Сіўко Ф. І. (г. Віцебск)Тапонімы ваколіц ніжняга цячэння ракі Вяты і іх адлюстраванне на 
мапах, у даведніках і таблоідах (працяг, пач. у № 1–4 за 2022 год.) 

Белых плямаў у падачы тапонімаў ніжняга цячэння ракі Вяты польскімі тапанімікамі, 
складальнікамі і выдаўцамі атласаў, слоўнікаў ды спісаў дастаткова. Аднак, зноў заўважым, 
каштоўнасці іх прац гэта не перакрэслівае. Як і не паніжае заслуг перад нашчадкамі такога адданага 
свайму краю даследчыка, якім быў А. Сапуноў. Бо менавіта дзякуючы высілкам гэтых людзей мы 
можам сёння хаця б збольшага ўзнавіць нашы старыя назвы і тыпы паселішчаў. Напрыклад, такога 
невялічкага, на шэсць хат (паводле мапы 1932 г.), засценка, як Каснарэўшчына. Праўдзівая назва 
якога, паводле “Спіса мясцовасцей Рэчы Паспалітай” 1938 г., – ці то Красна(о)ўшчына, ці то 
Краснарэўшчына, а магчыма, як пазначана з пытальнікам у дадатку да назвы ў “Геаграфічным 
слоўніку Польскага каралеўства”, – Каспарэўшчына. Паводле выдання І. І. Гашкевіча гэта – 
Крсноревщина (з пропускам літары “а”) ці наогул – Цегельня. Апошняе дзіўна, бо гэткі камонім у 
слоўніках больш нідзе датычна Каснарэўшчыны не сустракаецца. Затое на мапе 1932 г. ён 
сустракаецца (з пазнакаю, што гэта – леснічоўка) аж двойчы за добры дзясятак кіламетраў ад 
засценка, побач з Лявонпалем. Што, з увагі на наяўнасць у мястэчку па стане на 1886 г. цагельні, не 
дзіўна. Гэтаксама двойчы, пад назвамі Цагельня Новая (CegielniaNowa) і Цагельня Старая 
(CegielniaStara) фігуруе ён з тою ж пазнакаю і ў спісе 1938 г.  
 

РАЧНЁВА 
Апроч функцыі рэпрэзентатыўнай, тапонім (айконім) выконвае функцыю дакументальнага 
замацавання (праз запіс у метрыцы, пашпарце, іншых дакументах) асабістых дадзеных чалавека. 

Таму, зразумела, дакладнасць яго – справа 
важная. На жаль, і ў буйных гарадах 
скажэнне асціонімаў ды ўрбаноімаў не 
рэдкасць, пра камонімы ж такіх закінутых 
мясцін, як ніжняе цячэнне ракі Вяты, і 
казаць не выпадае. Яскравы прыклад – 
вёска Рачнёва, што знаходзіцца прыкладна 
метраў за 700 ад аблятоўскага млына. 
Дакладней – дзве аднайменныя вёскі: 
Рачнёва-1 і Рачнёва-2. Раздзеленыя толькі 
ракою, яны ўспрымаюцца як адзінае цэлае, 
а вось паводле дакументаў – гэта зусім не 
адно і тое. Аднойчы нейкаму неахайнаму 
службоўцу собіла назвы памяняць 
месцамі, і цяпер жыхарам абодвух 
Рачнёваў пры афармленні актаў куплі-
продажу, ці наследавання, ці нейкае іншае 
нагоды даводзіцца з-за неадпаведнасці 
найменняў вельмі несалодка. 

Злева: чалавек у муцэ – млынар Мечыслаў Альхімовіч ля дзярэй млына. Загадваў млынамі ў 
Рачнёве і Павяцці ад канца 1950-х да пачатку 1970-х гг. Сямейную справу – млынарства – пераняў 
ад бацькі Клеафаса, які млынарыў у Аблятове. Здымак 1-й паловы 1960-х гг. Справа: рэшткі ніжняй, 
каменнай  часткі млына ў Рачнёве. Здымак Дз. Росала. 2021 г.   

“Мёрская даўніна” Выданне Рады музеяў УА “Міёрская 
ДАСШ №3” 
гуртка “Арганаўты мінулага” ДУДА “Міёрскі раёны Цэнтр 
дзяцей і моладзі” 
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