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Мікалай Васільевіч-  

вядомы  даследчык 

краязнаўства на 

Віцебшчыне,  аўтар 

кніг. У сустрэчы 

прымалі ўдзел сябры  малодшай, сярэдняй і старэйшай  

груп  археолага-краязнаўчага  гуртка  ―Арганаўты  

мінулага‖, намеснік рэдактара раѐннай газеты 

Л.К.Касаты, в.а. дырэктара раѐннага музея Лагунѐнак 

А.А., калекцыянер з Мѐраў Калкоўскі І.П.  і інш. Пад 

час сустрэчы наш госць цікава апавядаў аб развіцці 

краязнаўства на  Віцебшчыне і Мѐршчыне, азнаѐміў  з   

энцыклапедычным даведнікам  ―Краязнаўцы  

Віцебшчыны  ў другой палове  20 ст.‖. Таксама ѐн 

спыніўся і на асноўных турыстычных аб’ектах нашага 

краю. Асаблівую ўвагу  М.В.Півавар надаваў неабходнасці  выдання асобных кніг  пра краязнаўцаў 

Мѐршчыны, гістарычныя мясціны і знакамітых людзей нашай малой Радзімы. Удзельнікі сустрэчы 

пагадзіліся з выступоўцам. Госці з Віцебска наведалі нашы музеі, дзе пазнаѐміліся з новымі, 

найбольш цікавымі знаходкамі і апошнімі адкрыццямі ―арганаўтаў‖. 

 ―Пад  час свята адбыўся мітынг, арганізаваны 

экскурсіі, урачысты сход, наведванне выставы  

―Героям- падводнікам Віцебшчыны―, канцэрт. Мы  

пазнаѐміліся  з сябрамі   нашага знакамітага земляка—

капітанам першага рангу  Кавалѐвым  Анатолем  

Міхайлавічам, контр –адміраламі  Апанасенка 

В.М., Жабко  З. І. і іншымі афіцэрамі –падводнікамі. Пад час сустрэчы было дамоўлена аб перадачы 
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Выданне рады музеяў ДУА“Міёрская СШ №3” 

гуртка “Арганаўты мінулага”  

    №16-17 красавік-май 2012 г.                     

У НУМАРЫ:  НАШЫ НАВІНЫ 

РУПЛІФЦЫ МУЗЕЯ СЯРГЕЮ ПАНІЗНІКУ—70  ЗАФЗЯТЫ КАЛЕКЦЫЯНЕР 

 ПАДАРУНАК МУЗЕЮ 

НАШЫ НАВІНЫ 
У сакавіку ў нашым музеі адбылася цікавая сустрэча з 

вядомым краязнаўцам Віцебскай вобласці  Мікалаем 

Васільевічам Піваварам, кандыдатам  гістарычных навук, 

выкладчыкам Лужаснянскай гімназіі і Віцебскага 

ўніверсітэта імя  П. М. Машэрава.  

Кіраўнік гістарычнага музея Ермалѐнак В.А. 

прыняў удзел ва  ўрачыстасці ў Віцебску, 

прысвечанай Дню  падводніка: 

Кавалёў А. М., Ермалёнак В. А.,Апанасенка В. М. 
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нам ўспамінаў  пра  Героя  Томка  Я.А. усімі, хто  яго блізка ведаў. Гасцям  з 

Мѐраў была ўрачыста  ўручана мармуровая дошка   з выявай  Героя, якая будзе 

ўстаноўлена на   вуліцы, названай яго імем. Сябра нашага земляка   капітан 

першага ранга   Спасѐнак А. К. падараваў у музей сваю кнігу—зборнік сваіх 

песень ―Прощай, подводная 

стихия‖. 

 Яна піша дыпломную работу 

па тэме ―Халакост на  Мѐршчыне 

пад час  другой сусветнай вайны.‖ У 

гістарычным музеі  знаходзяцца 

ўспаміны  старажыхароў  з Мѐраў, якія памяталі аб знішчэнні фашыстамі мѐрскага  гета, спіс 

расстраляных жыхароў–яўрэяў г.Мѐры, кніга ўспамінаў ―Вайна ў краіне 77 азѐраў‖ цудам 

выратаванай  з-пад расстрэлу  дзяўчыны—падлетка Машы Тор. Студэнтка шчыра падзякавала за 

аказаную дапамагу  дырэктару  музея  Ермалѐнку  

В.А.  На занятку прысутнічалі  прадстаўнікі  ДУДА 

―Мѐрскі  раѐны цэнтр дзяцей і моладзі ― на чале з 

дырэктарам  Мітрафанавай  Валянцінай 

Анкудзінаўнай. Пад час занятку  гурткоўцы  

спачатку выкарыстоўвалі свае веды, атрыманыя 

пры вывучэнні папярэдніх тэм: ―Археалогія‖, 

―Нумізматыка‖, ―Этнаграфія‖. Сябры  гуртка  паспяхова вызначалі разнастайныя экспанаты з 

запасных фондаў музея:  археалагічныя прылады,  манеты 18-20 стагоддзяў,  прадметы побыту 

нашых продкаў. Як заўсѐды, гурткоўцы самі знайшлі цікавыя звесткі аб мінулым нашага краю. На 

гэты раз вызначыўся Савіцкі Ваня. Яго  цікавы аповед аб знаходцы скарбу ў Язна мы  надрукуем  у 

наступным нумары  нашай газеты. Пад час вывучэння  новай тэмы  сябры гуртка з цікавасцю 

знаѐміліся з беларускімі бонамі, гісторыя  якіх пачалася з 1992 года. Нават большасць дарослага 

насельніцтва  за дваццаць год забылася  пра  вартасць першых беларускіх грошай і што на іх было  

надрукавана. Для дзяцей—гэта  далѐкая гісторыя. Таму гурткоўцам было цікава разглядаць, як 

мяняліся  беларускія  боны, што азначалі розныя наміналы, якая ў іх была абарона ад падробак. 

Асабліва  зацікавілі вучняў  пакет  ―вавѐрак‖ - 50 капеек 1992 г., за якія  можна  тады   было  купіць  

булку хлеба,  а ў 1994 годзе за цэлы пачак коштам у  500  рублѐў—ніводнай. Гурткоўцаў таксама 

зацікавіў пакет парэзаных грошай Нацбанка  Рэспублікі Беларусь, што застаецца ад выйшаўшых з 

абароту папяровых грашовых знакаў. У канцы занятку быў праведзены  выніковы крыжаслоў. 

Асабліва актыўна яго разгадвалі Грыц Максім, Блажэвіч Ілля, Хован Саша. 

Кансультацыя для студэнткі 5–га  

курса гістарычнага факультэта 

Віцебскага  ўніверсітэта Бахір 

Ніны.  

Адкрыты занятак  для  малодшай  групы 

археолага –краязнаўчага   гуртка  

―Арганаўты мінулага― адбыўся  па  тэме: 

―Папяровыя  грошы Рэспублікі 

Беларусь‖.  
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 У праграме канферэнцыі было змешчана 35 выступленняў  вучоных  і краязнаўцаў з розных 

рэгіѐнаў краіны. З прывітальнымі словамі да ўдзельнікаў канферэнцыі выступілі  прадстаўнік 

міністэрства культуры, в.а. дырэктара  Нацыянальнага  гістарычнага музея  Н.У.Каламыга, першы 

намеснік старшыні ТБМ Алена  Анісім. Акрамя пленарнага паседжання, выступленні адбываліся і ў 

двух секцыях. Асноўныя тэмы выступоўцаў: тапанімічныя  даследаванні, ахова і захаванне 

гістарычных помнікаў, вывучэнне некропаляў, даследаванні постацей знакамітых краязнаўцаў, 

валанцѐрскі рух і яго значэнне ў краязнаўстве.  

 Кіраўнік народнага музея В.А.Ермалѐнак  выступіў  з дакладам ―Гісторыка –культурныя 

каштоўнасці  рэгіѐну ў змесце дзейнасці 

гістарычнага музея  ДУА ―Мѐрская СШ № 3‖. У 

сваім выступленні  В.А. даў  характарыстыку 

дзейнасці  гуртка ―Арганаўты мінулага‖  па пошуку 

і захаванню гістарычнага мінулага  Мѐршчыны, а 

таксама   спыніўся на ролі  музея  ў прапагандзе  

гісторыка-культурнай спадчыны рэгіѐна. Усе 

выступленні будуць надрукаваны асобным 

зборнікам.  Для музея  СШ № 3   старшыня ТБМ 

А.Трусаў падараваў сваю кнігу ―Беларускае 

кафлярства‖. Чарговую брашуру перадаў для 

музеяў  пісьменнік і краязнавец У.Содаль. 

 

 У 

чытаннях 

прыняло ўдзел  

75 краязнаўцаў,  

па 10  з кожнай 

Канферэнцыі 

 У красавіку  ў Нацыянальным гістарычным музеі  Рэспублікі  Беларусь   

адбылася рэспубліканская  навукова–практычная канферэнцыя: ―Сучасны стан 

беларускага краязнаўства і валанцѐрскі рух‖.  

У горадзе Віцебску адбыліся 12-я рэспубліканскія  краязнаўчыя 

чытанні  педагагічных работнікаў ―Краязнаўства  як сродак 

патрыятычнага выхавання і грамадзянскага  станаўлення асобы‖  

  Удзельнікі чытанняў. Г. Віцебск 
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вобласці і г. Мінска.  Віталі ўдзельнікаў чытанняў  Малочнікаў  С.Г.—намеснік начальніка 

ўпраўлення  сацыяльнай і выхаваўчай работы Міністэрства адукацыі   Рэспублікі Беларусь, 

Мітраховіч С.С.—дырэктар Рэспубліканскага цэнтра турызму і краязнаўства навучэнскай моладзі, 

Катовіч Н.К.—галоўны рэдактар часопіса  ―Пазашкольнае выхаванне‖—Паднябеснава А.Г.—

галоўны спецыяліст  упраўлення адукацыі  Віцебскага аблвыканкама. На працягу двух  дзѐн было  

праслухана  25 дакладаў. На наш  погляд, найбольш цікавымі  былі выступленні М.В. Півавара: 

―Роля  музеяў  устаноў адукацыі Віцебшчыны ў патрыятычным выхаванні навучэнцаў‖, Беляевай  

Г.М. з  Магілѐва, Кошань  Т.В. з Ашмян, Лукашонак А.М. з Верхнядзвінска, Валасюка  С.П. з 

Драгічына, Шыгалѐвай  Н.П. з Рэчыцаў, Горбіна А.М. з Асіповічаў і інш. Захапіла  і па-сапраўднаму 

ўразіла выступленне  педагога  з г. Нароўлі  Гомельскай вобласці Чайкі В.В. ―Вывучэнне  гісторыі, 

культуры  і менталітэту палешукоў праз агульнавясковыя мянушкі.‖ Настаўнік  гісторыі і 

кіраўнік музеяў з г.Мѐры  Ермалѐнак  В.А.  выступіў перад удзельнікамі чытанняў з  дакладам  

―Пошукавая дзейнасць гуртка ―Арганаўты мінулага‖ па даследаванню  Мѐрскага краю‖. 

Педагагічныя чытанні яшчэ раз паказалі вялізную дзейнасць педагогаў-краязнаўцаў Беларусі па 

вывучэнню  нашай спадчыны  і выхаванню ў вучняў дзейснага патрыятызму. 

 У нашым музеі з самага яго адкрыцця існуе экспазіцыя, прысвечаная   

нашаму славутаму земляку, Герою Савецкага Саюза—Томка Ягору 

Андрэевічу, дзе прадстаўлены цікавыя экспанаты, прысвечаныя яго  жыццю і 

дзейнасці. Зараз яго сястра, Томка Нона 

Андрэеўна, прынесла яшчэ адзін цікавы  экспанат-   

гадзіннік, падараваны  Герою ўрадам Масквы  ў 2000 годзе 

да 55-годдзя Перамогі ў Вялікай Айчыннай  вайне. Цікава, 

што гадзіннік змешчаны  ў драўляную  шкатулку.  Калі яе 

адчыняеш, гучыць чароўная музыка на матывы  песень аб  

Вялікай Айчыннай вайне. Новы экспанат зойме годнае 

месца  ў экспазіцыі. Шчырае дзякуй Ноне 

Андрэеўне за цудоўны падарунак музею. 

 У  2012 у горадзе Ольштын наш 

зямляк доктар філалогіі Уладзімір  

Скукоўскі надрукаваў часопіс  ―Голас славяншчыны‖. У ім сабраны звесткі аб 

шматлікіх выданнях на рускай, беларускай, польскай, украінскай мовах самай 

разнастайнай тэматыкі: рэлігійнай, культуразнаўчай, краязнаўчай і інш. тэматык. У 

пераліку выданняў  значнае месца адведзена і нашай газеце ―Мѐрская даўніна‖. 

Пажадаем поспехаў новаму выданню. 

 На  Мѐршчыне шмат разбураецца старых дамоў, але 

не заўсѐды старыя  рэчы, якія там знаходзяцца, 

паступаюць у музеі.  

 У гэтым  годзе нам  пашчасціла. Настаўніца  нашай школы Пальчэх 

(Чарневіч) Галіна  Эдуардаўна   пры  разбіранні  старога дома ў Мѐрах 

звярнула ўвагу на старыя кніжкі, якія там знаходзіліся, і прынесла нам  у 

музей. Мы адразу  разам пачалі даследаваць гарышча  і шафы дома, дзе і 

было  знойдзена яшчэ шмат экспанатаў. Тут былі не толькі цікавыя 

малітоўнікі, але і абразы, асабліва маленькія абразкі ахвяраванні на 

будаўніцтва  касцѐла маці Божай Шкаплернай  у  Ідолце. У гэтым доме на 

Падарункі музею 

Рупліўцы музея 
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вуліцы Верхнядзвінскай жыла  Федуковіч  Марыя Міхайлаўна  з Дзянісава, была замужам за  

Жуком  Якавам Ігнатавічам, ад  якога засталіся таксама вельмі цікавыя здымкі з вайны. У наш 

музей   паступіла  больш  50 яго здымкаў   вайны з Берліна, дзе  ѐн ваяваў і служыў з 1945 па 1947 

год.  Усяго мы атрымалі ў падарунак больш  200 адзінак захавання.  

 Старыя кніжкі  для музея  кнігі і друку падараваў   вучань  6 ―А‖ класа  

Кавальскі Мікалай. Найбольш цікавым для нас было  выданне другой 

паловы  19 стагоддзя  ў скураной  вокладцы  на стараславянскай мове. Хоць 

на ѐй не захавалася  тытульнай старонкі, але  нам удалося  вызначыць  час яе 

выдання і па зместу яе назву. Гэта  павучальныя  апавяданні на аснове 

Евангелляў на стараславянскай  мове для святароў праваслаўнай царквы. 

Кавальскі  Мікалай і раней прыносіў для музея  старыя малітоўныя кнігі.  

 Як заўсѐды 

нашы  музеі не 

забывае краязнаўца з 

Даўгаўпілса  Мікола 

Паўловіч. Вось і зараз 

ѐн нам даслаў  шмат 

цікавых  знаходак,  

перш за ўсѐ для музея кнігі і друку. Найбольш 

цікавыя для нас былі  выданні часопісаў ―Север‖, 

якіх  не было ў фондах нашага музея, калекцыя  

сучасных газет з горада  Куфштэйн (Аўстрыя). 

Дзякуючы  нашаму сябру, у музеі з’явіліся вялікі 

камплект марак (асабліва значныя зборы іх  з дзяржавы Ізраіль) і калекцыя разнастайных 

паштовак (у тым ліку і даваенных з Аўстрыі). 

  Наш знакаміты зямляк  Сяргей  Сцяпанавіч Панізнік  таксама часта  радуе нас сваімі 

падарункамі. У чарговай бандэролі  ѐн даслаў для нашых музеяў  шмат  цікавых  экспанатаў. У 

экспазіцыю музея  змесцім арыгіналы  пасведчанняў   на ўзнагароды ветэрана вайны  Віктара 

Панізніка, а таксама  пасведчанні  самога  земляка–паэта  на  ўзнагароды медалямі  ―20 год  

Перамогі  ў  Вялікай Айчыннай вайне‖, і  ―100 гадоў з дня нараджэння  У.І. Леніна‖.  

  Для  музея кнігі і друку ѐн таксама 

падараваў  паштоўкі пачатку  20 стагоддзя г. 

Выбарг, нямецкія  даваенныя паштоўкі. Нас 

асабліва зацікавіла паштоўка з выявай 

касцѐла ў Росіцы, таму што  яна была 

надрукавана з арыгінала малюнка  

Уладыслава Пранеўскага,  радавод якіх 

звязан з маѐнткам  Павянужка на Мѐршчыне. 

Род Пранеўскіх  быў параднѐны з родам  

Русецкіх. Адзін з іх—Канут Русецкі быў 

знакамітым мастаком першай паловы 19 

стагоддзя. Значыць, талент яго перадаўся і 

некаторым нашчадкам. Мы  ведаем,  што 

Касцёл Росіца 
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касцѐл  у  Росіцы напаткала трагедыя,  загінулі  святары разам з вернікамі. Іх фашысты спалілі. 

Зараз касцѐл адноўлены, але не ў першапачатковым выглядзе. Мы ведаем, што  Сяргей Сцяпанавіч 

быў заўзятым збіральнікам. Вось і зараз ѐн перадаў для музея шмат этыкетак для запалак  60-70 

гадоў  20 стагоддзя. Так што, у будучым мы плануем  у музеі кнігі і друку зрабіць яшчэ адзін аддзел 

друкаванай прадукцыі: ―Этыкеткі ад запалак‖. Таксама для музеяў была перададзена калекцыя  

канвертаў  60-х гадоў  20 ст.,  шмат разнастайных дакументаў са  свайго вялікага архіва. Шмат 

дакументаў і здымкаў  з дасланых нашым земляком  будзе размешчаны ў ствараемым  музеі   

адукацыі   Мѐршчыны. 

 

 Нарадзілася Ада Эльеўна ў Віцебску. Яе бацька Эля 

Аронаў (загінуў пад час Вялікай Айчыннай) меў тэхнічную 

адукацыю, а маці Праскоўя Мікалаеўна працавала швачкай на 

фабрыцы імя Прафінтэрна.  

 Пад час Вялікай Айчыннай давялося Адзе Эльеўне 

трапіць і ў віцебскае гета (1941 г.), і ў лепельскі лагер (1943 г., 

разам з маці), але, дзякуй Богу, ѐй адусюль пашчасціла 

выратавацца.  

 Пасля выратавання з лагера Ада Эльеўна жыла на 

станцыі Параф’янава. 1 – ы клас скончыла ў Параф’янаўскай школе. 

 Пазней Ада Эльеўна разам з маці і айчымам пасяліліся ў Полацку. Пасля сканчэння 7 – і 

класаў 1 – й Сталінскай школы яна атрымлівала адукацыю на аддзяленні старшых піянерважатых 

Полацкага педвучылішча.  

 Працавала піянерважатай у Слабадской СШ. Здаўна Ада Эльеўна цікавілася беларускай 

даўніной, бо яе дзяцінства прайшло ў багатым на гісторыю старажытным горадзе Полацку.  

 Свой першы краязнаўчы музей 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 раѐне і вобласці. Актыўна ўдзельнічала ў камсамольскай дзейнасці, праходзіла стажыроўку 

ў ансамблях Г. Цітовіча і Р. Шырмы.  

 З 1971 г. жыве і працуе ў Германавічах, куды пераехала разам са сваім мужам. Тут таксама 

выкладала рускую мову і літаратуру, кіравала мастацкай самадзейнасцю, працягвала краязнаўчую 

Нашы юбілеі 

Райчонак  Адзе —75 

Сваё жыццё дарэмна не змарнавала 

10 красавіка 2012 г. Адзе Эльеўне Райчонак 

споўнілася 75  гадоў. 

 Яна вядома  як актыўны і плённы краязнаўца, 

былая настаўніца рускай мовы і літаратуры, арганізатар 

мастацкай самадзейнасці, стваральніца 5 – і музеяў і 

проста цікавы і душэўны чалавек.  
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працу, стварыла вядомы этнаграфічны калектыў ―Германавіцкія вячоркі‖. Дзякуючы Адзе 

Эльеўне, Германавіцкая СШ пачала займаць на абласных краязнаўчых конкурсах прызавыя месцы. 

 Працавала ў архівах Беларусі і суседніх рэспублік, што надало ѐй 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 ўдзельніцай Вахты Памяці: займалася пошукам часовых 

вайсковых пахаванняў часоў Вялікай Айчыннай з мэтай далейшага перанясення астанкаў 

вайскоўцаў у брацкія магілы; праводзіла сустрэчы з былымі вызваліцелямі Германавіч. 

 З 1996 г. у Германавічах пачалі праводзіцца  рэспубліканскія мастацкія  пленэры (за ўвесь 

час – 19), якія арганізоўваліся Міхасѐм Райчонкам і яго маці Адай Эльеўнай, а пасля заўчаснай 

смерці сына – толькі Адай Эльеўнай. Пленэры прысвячаліся знакамітым дачкам і сынам Беларусі. У 

іх у розныя часіны ўдзельнічалі такія мастакі: М. Цыбульскі, А. Родзін, С. Баранкоўская, М. 

Таранда і інш. 

 У 2004 г. А. Э. Райчонак быў створаны прыватны літаратурна – мастацкі музей імя М. 

Райчонка. У музеі размешчаны 214 карцін сучасных беларускіх мастакоў, кнігі з аўтографамі 

пісьменнікаў і паэтаў нашай краіны, матэрыялы, прысвечаныя М. Райчонку. 

Затым Адай Эльеўнай быў створаны музей – сядзіба ў вѐсцы Алашкі Малыя, у выратаванай ѐю ж 

ад зруйнавання хаце садавода І. П. Сікоры. 

Ада Эльеўна ўдзельнічала ў Браслаўскіх і Дзісенскіх чытаннях, праводзіла ў сваім музеі 

навукова – краязнаўчыя канферэнцыі, з’яўлялася сааўтарам кнігі ―Германавічы‖ (2006 г.), аўтарам 

артыкулаў у кнізе ―Памяць‖ Шаркаўшчынскага раѐна (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‖. 

 Падтрымлівае сувязі з Браслаўскім музейным аб’яднаннем, Браслаўскім краязнаўчым 

таварыствам імя О. Гедэмана, з музеямі Глыбокага і Мѐр. Арганізоўвае сустрэчы з пісьменнікамі, 

паэтамі, спевакамі, навукоўцамі, грамадскімі дзеячамі, удзельнічае ў выданні газеты 

―Бацькаўшчына‖, каталогаў па выніках мастацкіх пленэраў. 

У апошні час Ада Эльеўна імкнулася зрабіць імя гераіні паўстання 1831 г. Эміліі Плятэр 

вядомым кожнаму, правяла ў яе гонар навукова – краязнаўчую канферэнцыю. 

За сваю плѐнную педагагічную і краязнаўчую працу А. Э. Райчонак узнагароджана Ганаровай 

граматай Прэзідыўма Вярхоўнага Савета БССР, некалькімі Ганаровымі граматамі ЦК ВЛКСМ, 

Ганаровай граматай Міністэрства асветы БССР, медалѐм да 100 – годдзя з дня нараджэння 

Леніна, двума медалямі за пошукавую працу, знакам Міністэрства асветы БССР ―Выдатнік 

народнай асветы‖, прэміяй імя В. Быкава. 

 Краязнаўцы Мѐршчыны, настаўнікі Германавіцкай СШ, супрацоўнікі Германавіцкага музея 

мастацтва і этнаграфіі імя Язэпа Драздовіча віншуюць А. Э. Райчонак з юбілеем, жадаюць ѐй 

моцнага здароўя, даўгалецця, плѐннай працы на ніве беларускай культуры, здзяйснення ўсіх мараў.  

 

 Кліменцій Кожан. Краязнаўца.  

     Скарочаны варыянт для друку падрыхтаваў І. Кандратовіч 
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 Сапраўды   звычайны 

―бабышкаўскі малец‖,  як ѐн сам сябе 

сціпла любіць  называць, за свае  70 год заставіў  нам  мацярык сваіх дасягненняў ва ўсіх накірунках 

сваѐй  творчай дзейнасці. 

 Нарадзіўся  наш будучы  знакаміты паэт  у самы  жахлівы год вайны,  10 мая 1942 года ў 

вѐсцы Бабышкі, славутай сваѐй гісторыяй і помнікамі. У адным са сваіх вершаў паэт  нагадаў: 

                                               

Радзіўся  я ў крыгалом  

На пералом –прырода.                                                    

І   калаціўся  гром 

Сорак  другога года.   

 

  Менавіта  вучоба ў 

Лявонпальскай школе, 

хараство  прыроды на падкове  

Дзвіны  садзейнічала пачатку яго творчасці. Першы верш   будучага паэта быў надрукаваны ў 1959 

годзе. Менавіта з гэтага часу пачаўся адлік яго друкаванай спадчыны. Пасля  школы  вучыўся ў  

Магілѐўскай  медычнай вучэльні, затым служба ў войску  і паступленне  на факультэт журналістыкі  

Вышэйшай ваенна –палітычнай вучэльні  ў Львове. Тут пад час вучобы ѐн знаѐміцца з украінскімі 

паэтамі. Старажытны  Львоў са шматлікімі помнікамі, музеямі, бібліятэкамі аказвае на маладога 

паэта  незабыўнае ўражанне. Заканчэнне  вучылішча супала  з друкам першай кніжкі паэтычных 

твораў ―Кастры  Купалля‖, (1967 ). Спачатку ѐн служыць у Сярэдняй  Азіі, потым накіроўваюць у 

Чэхаславакію. Тут, ў Празе, ѐн знаѐміцца са знакамітым беларускім  спеваком Міхасѐм  Забэйдай – 

Суміцкім, іншымі дзеячамі беларускай і чэшскай культуры. У 1972 годзе ў ваеннага журналіста  

Панізніка выходзіць  чарговы зборнік ―Палявая пошта―, які хутка знікае з друкарняў  кнігарань. Але  

быць ў войску сумленным, ды яшчэ свядомым  патрыѐтам –беларусам, а не вінцікам  у машыне, не 

магло быць не заўважаным для  органаў бяспекі, якія  заўсѐды вышуквалі кампрамат на  асобаў, якія   

адрозніваліся ад іншых, не былі  натоўпам. За часы ваеннай службы  Сяргей  Сцяпанавіч меў 

шматлікія граматы, падзякі, ўзнагароды. Але   заслуг аказалася менш, чым   кампрамата,  і ў 1975 

годзе яго  выключаюць спачатку з радоў  КПСС, а гэта тады азначала крах кар’еры, неўзабаве  ў 

чыне  капітана  звальняюць з войска. Не гледзячы на тое, што ў друку выходзіць яго чарговая  кніга  

―Крона надзеі‖, з ―воўчым білетам‖ яму цяжка было ўладкавацца на працу.  

  Была прапанова нават выключыць нашага паэта-патрыѐта з радоў  Саюза  пісьменнікаў 

БССР. З цяжкасцю, не гледзячы на вопыт журналісткай працы, ѐн  уладкоўваецца  на працу ў газету 

Нашы юбілеі 

Сяргею 

Панізніку —70 

Волат духоўнасці нашай бацькаўшчыны 

Сяргей  Сцяпанавіч Панізнік  для нашай  Мѐршчыны, 

Беларусі,  ды і ўсяго  Сусвету, з’яўляецца   сапраўдным 

волатам   духоўнасці  і беларускасці. Багацця і 

разнастайнасці  памкненняў, колькасці ім зробленага  

і напісанага  хапіла б  на некалькі чалавечых жыццяў.  
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―Вячэрні  Мінск ―, пазней працуе ў  рэдакцыі часопіса ―Маладосць―, 

дзе адкрывае шлях да творчасці шматлікім маладым паэтам.  

Працуючы ў выдавецтве  ―Юнацтва―, ѐн  падрыхтаваў  да друку і 

выдаў  дзесятак тамоў ― зборнікаў ―Бацькаўшчына‖. Гэта сапраўдны  

ўнікальны гістарычны  летапіс, які быў так неабходны  моладзі 

толькі  што  адроджанай  суверэннай Беларусі.   Плѐннай была  і яго 

асабістая творчасць, выходзяць адна за адной яго кнігі паэзіі:  

―Чало і век‖ (1979), ―Слова на добры дзень‖ (1982), 

дакументальная аповесць ―Браніслава‖ (1985), ‖Мацярык‖ (1985), 

―Жыцень‖, (1986 )―Стырно‖ (1989),  ―А пісар земскі‖ (1994 ), 

―Золкая зорка‖, (1999 ), ―Пры свячэнні‖  (2004). У паэта шмат 

перакладаў з украінскай, чэшскай, рускай, латышскай моваў. 

Вынікам яго перакладаў  выйшлі зборнікі ―Сустрэча  роднасных 

сусветаў‖ (1997), і зборнік перакладаў  на ангельскай і французскай 

мовах (2011). Шматбаковая  дзейнасць  паэта–грамадзяніна 

праявілася і ў стварэнні на сваѐй бацькаўшчыне трох музеяў: у вѐсцы  Цінкаўцы  Верхнядзвінскага 

раѐна  музей  бабкі Параскі,  а на Мѐршчыне  ў Лявонпалі музей ―Радзімазнаўства‖ і музей  бабкі  

Ядзвінні. Стварэнне музей—плѐн  нястомнай 

пошукавай  і  збіральніцкай працы. Наш зямляк 

сапраўдны асілак у   збіранні гісторыі  мацерыка, 

адкрыцці нашай  Атлантыды. Яшчэ ў 60-я гады  

ѐн з магнітафонам  вандраваў па  вѐсках нашай  

Айчыны і запісваў   зараз ўжо  забытую  

музычную і фальклорную спадчыну. Аб творчай  

натуры паэта сведчаць шматлікія  здымкі  

вядомых асоб  беларускай культуры: М.Забэйды–

Суміцкага, В.Жыдліцкага, У.Караткевіча, 

Р.Барадуліна і інш. Гэта не проста  фотаздымкі, 

але сапраўдныя шэдэўры  фотамастацтва. 

 З дасланага ў музей  малюнка  Заходняй 

Дзвіны,  намаляванага  пяцьдзясят год назад, мы можам сцвярджаць, што ѐсць у нашага славутага   

земляка і талент мастака. Пажадаем  нашаму сапраўднаму волату  нашай   духоўнасці  здаро’я і  

плѐну ў  творчасці, новых здзяйсненняў і адкрыццяў.                                                                               

     В.Ермалѐнак. 

   У нашым маленькім гарадку  шмат калекцыянераў, але 

такога аматара збіральніцтва, як Іван Пятровіч  Калкоўскі,  няма. 

Здавалася б яго асноўная прафесія—машыніст аміячных 

халадзільных установак—не  заахвочвае да збіральніцтва. Але ўсѐ ж 

ѐсць  наканаванне  ад  Бога: акрамя  сваѐй асноўнай прафесіі, збіральніцтву  

прысвяціў  усѐ сваѐ   свядомае  жыццѐ. Дзяцінства  Івана Пятровіча было  цяжкім, бацька прапаў без 

вестак на вайне, рана памерла маці, хлопчык трапіў  у дзіцячы дом. Але выпрабаванні не зламалі, а 

загартавалі юнака. Менавіта пад час вучобы ў  ГПТВ -38 г. Мінска і пачаўся яго не толькі шлях у 

прафесію, але  і  да збіральніцтва. У тыя часы  амаль усе дзеці займаліся  калекцыяніраваннем. 

Дзяўчынкі збіралі паштоўкі  з артыстамі, абгорткі ад цукерак і шакаладак, канверты, налепкі, якія 

Заўзяты калекцыянер. 

Малюнак  С. Панізніка, 1960 г. 
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прывозілі тады з замежжа, асабліва 

салдаты  Савецкай Арміі, якія служылі 

ў  Польшчы, ГДР, ЧССР.  А вось 

хлопчыкі больш збіралі манеты, маркі, 

этыкеткі ад  запалак. Іван Пятровіч 

Калкоўскі пачаў збіральніцтва этыкетак  

ад запалак, або па навуковаму –

філуменія, што ў перакладзе  з 

лацінскага азначае –любоў да святла.    

Прыехаўшы пасля  вучобы ў Мѐры ў 

далѐкім 1964 годзе, ѐн не заставіў сваѐ 

захапленне. Акрамя  філуменіі, у яго 

была цікавасць да калекцыяніравання 

марак, манет, папяровых грошаў, 

паштовак, фотакартак з артыстамі. 

Ажаніўшыся ў 1965 годзе з Марыяй Люцыянаўнай  Раманчук,  ѐн  не  заставіў сваѐ захапленне, 

знайшоўшы ў  сваѐй  жонцы  падтрымку сваіх захапленняў.  Не гледзячы на нараджэнне траіх 

дзяцей, жонка не перашкаджала  мужу займацца пошукам новых збораў, хаця гэта і патрабавала  

фінансавых  выдаткаў з бюджэту сям’і. Тэматыка запалкавых  этыкетак шырокая: ѐсць серыі,  

прысвечаныя пісьменнікам, ілюстрацыі, прысвечаныя літаратурнай класіцы, шмат этыкетак 

прысвечана космасу, прыродным заказнікам СССР, флоры і фауне. Разнастайна спартыўная 

тэматыка: бокс, лѐгкая атлетыка, канькабежны спорт,  барацьба, спартыўныя спаборніцтвы. Нават 

не верыцца, што  гэта ўсяго толькі  этыкеткі  ад звычайных запалак , але колькі цікавых і карысных 

ведаў можна атрымаць,   гартаючы і разглядаючы  ва ўтульнай кватэры  Івана Пятровіча. Колькі 

радасці  прыносілі  калекцыянеру кожная новая знаходка, кожная новая серыя. Розным шляхам  

раслі зборы: абменьваўся з такімі ж аматарамі філуменіі, купляў  наклейкі, дзе толькі не бываў. У 

часы  Савецкага Саюза выпісваў  нават з запалкавых заводаў розных савецкіх рэспублік. Якое 

задавальненне прыносіла  знаходка  новай  этыкеткі на карабку. Дапытліва вывучаў яе, потым 

асцярожна карпатліва  намочваў, каб адклеіць ад карабка. На жаль, ў наш час  зборы  этыкетак 

цяжка павялічыць, знік  СССР, знікла і разнастайнасць запалкавай прамысловасці. Зараз  

Барысаўская запалкавая фабрыка выпускае за год толькі некалькі  відаў  этыкетак у год. Але 

цікавасць да збіральніцтва не знікае,  не гледзячы на  ўжо паважаны ўзрост Івана Пятровіча 

Калкоўскага. Па-ранейшаму ѐн цікавіцца і пры выпадку набывае новыя маркі, папяровыя грошы і 

іншыя   калекцыйныя прадметы. Агульная колькасць  толькі этыкетак ад запалак дасягае  больш 

трох тысяч, не меншыя і калекцыі марак, сабраныя мѐрскім калекцыянерам. Мы сябруем з  Іванам 

Пятровічам ужо некалькі дзесяцігоддзяў, заўсѐды цікава паслухаць калекцыянера аб новых і старых 

знаходках, абмяняцца думкамі. Тым больш, што  аматар збіральніцтва цікавіцца і краязнаўствам,  

любіць чытаць  пра гісторыю роднага краю, заўсѐды з цікавасцю чытаў  краязнаўчыя газеты 

―Павет‖, ―Бацькаўшчына‖, ‖Краязнаўчую газету‖  і інш. З першага нумара  цікавіцца і  выданнем 

―Мѐрская даўніна‖. Пажадаем нашаму  аматару  збіральніцтва далейшага плѐну ў яго няўрымслівай  

дзейнасці. 

В.А.Ермалѐнак.  
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          Наступная наша вандроўка была 

зроблена ў вѐску Папкі. Вывучэнне вѐскі 

пачалося яшчэ ў 80-я гады 20 стагоддзя. 

Менавіта тады і былі знойдзены прылады 

працы  эпохі неаліту і  бронзавага веку 5-3 

тысячагоддзя да н.э.:  каменныя  скрабкі, разцы, сякеры. Сапраўды, месца тут для паселішчаў 

старажытных  людзей было вельмі зручным; цудоўнае возера, багатае рыбай, вакол лясы, багатыя 

дзічынай. У 20-я гады вѐска  было дастаткова шматлюдным месцам: там было 36 хат з 191 

жыхаром. А зараз засталося каля дваццаці жыхароў,  у асноўным састарэлых і адзінокіх. 

 Тут мы сустрэліся  і 

запісалі ўспаміны  

Заслужанай настаўніцы 

БССР  Сасноўскай  Любові 

Васільеўны. Нарадзілася яна ў 

1928 годзе. Па прапанове 

бацькі, яна паступіла і ў 1949 

годзе закончыла  Полацкі 

педагагічны  тэхнікум. Калі на 

камісіі па размеркаванню 

спыталі маладую дзяўчыну,  

куды жадае паехаць 

працаваць, яна адказала не 

раздумваючы: ―Туды, дзе 

больш патрэбна‖.  

 Так яна трапіла на 

Мѐршчыну, дзе і пражыла ўсѐ 

сваѐ жыццѐ. Накіравалі 

маладую настаўніцу  спачатку 

ў Мілашоўскую, пазней  у 

Папкоўскую  пачатковую 

школу. Прыехаўшы ў Папкі, 

маладая дзяўчына спачатку 

разгубілася: гэта была не 

школа, а звычайная сялянская 

хата. Яна ўяўляла, што гэта 

будзе звычайны  вучнѐўскі  

клас  з партамі, настаўніцкім 

сталом, класнай  дошкай. Але 

зайшоўшы ў клас, спачатку разгубілася: пасярод  сялянскай хаты стаяў вялізны стол, а вакол яго 

на доўгіх нязграбных лаўках ціснуліся адзін да другога вучні. Але разгубленасць хутка прайшла, 

пачалася карпатлівая праца па навучанню дзяцей  не толькі ведам, але і дапытлівасці, развіццю 

мышлення. А гэта было цяжка. Яшчэ нядаўна адгрымела вайна і многія дзеці  не ўмелі скласці 

нават два на два. З імі прыходзілася працаваць шмат дадаткова. Пячное ацяпленне,  керасінавыя 

Даследаванні  гуртка ў 2011 

годзе  

ВЁСКА  ПАПКІ 

Сасноўская Л. В. з вучнямі, 1958 г. 

Краязнаўцы запісваюць успаміны 
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лямпы не палохалі Любоў Васільеўну, бо сама вырасла ў вѐсцы. Дзякуючы энергіі маладой 

настаўніцы,  хутка школа была пераведзена з наѐмнага  памяшкання, прыдбаны новыя парты і 

дошка, наглядныя дапаможнікі, з’явілася школьная  бібліятэка. Расло і майстэрства настаўніцы. Яе 

дзеці вучыліся старанна, заўзята.  

  Аўтарытэт настаўніцы рос  не толькі сярод  вучняў і іх бацькоў, але і настаўнікаў  раѐна.У 

тыя часы ў многіх школах раѐна было распаўсюджана другагодніцтва. Дзякуючы самаадданай 

працы настаўніцы, гэтая  праблема  ў Папкоўскай  школе была вырашана. У раѐннай газеце аб яе 

вопыце друкаваліся артыкулы, ў тым ліку А.П.Кавалевіча  ―Яе прызванне‖.  Ля школы з’явілася 

спартыўная пляцоўка, прышкольны  ўчастак, які дзякуючы старанням настаўніцы і вучняў, даваў 

багаты ўраджай. Не аднойчы  Любоў Васілеўна  брала абавязкі, каб яе вучні заканчвалі навучальны 

год  нават без троек. Каб выканаць абавязак, шмат працавала  з вучнямі дадаткова.  

 Вясковай настаўніцы шмат прыходзілася весці  грамадскай працы, быць лектарам, 

агітатарам, дэпутатам сельскага савета. Яе добрасумленная праца была  адзначана шматлікімі 

граматамі. Так, ужо ў 1964 годзе  за 

актыўны ўдзел  у дзейнасці сельскага 

савета, вялікую  арганізатарскую 

працу па выкананні сацыялістычных 

абавязацельстваў і праяўленую пры 

гэтым  асабістую ініцыятыву 

ўзнагародзіць граматай  Віцебскага 

аблвыканкама. Яе далейшыя 

працоўныя поспехі былі адзначаны 

граматамі Вярхоўнага Савета  

БССР  і нагрудным знакам  

“Выдатнік  народнай асветы.”  

Любоў  Васільеўна  адна з нямногіх 

настаўніц раѐна, якой было  

прысвоена ганаровае званне ― 

Заслужаная настаўніца  школ БССР‖. З 1971 года і да самай пенсіі яна працягвала добрасумленную 

працу настаўніцай пачатковых класаў  у Павяцці. Для музея адукацыі раѐна мы  зрабілі копіі 

здымкаў і грамат  заслужанай  настаўніцы.         В. А. Ермалѐнак   

 Далей  наша знаѐмства з  Германавічамі 

таксама было  вельмі плѐнным, таму што   

экскурсію праводзіў знакаміты  мясцовы 

краязнаўца  Кліменцій  Арсеньевіч Кожан. 

Будучы  звычайным настаўнікам, ѐн на працягу 

некалькіх дзясяткаў гадоў  ездзіў  у горад  

Вільнюс, дзе працаваў у архівах, па крупінках 

збіраючы,  нашу старадаўнюю гісторыю, якая расцярушана па шматлікіх фондах  цяпер ужо  

літоўскіх архіваў. У Вільнюсе  ѐн падтрымліваў сувязі з Беларусамі  даваеннай  Вільні: беларускай  

пісьменніцай Зоськай Верас, Лявонам  Луцкевічам і інш. Стварыў  музеі ў Германавічах, адзін з 

галоўных  аўтараў   кнігі ―Памяць‖  Шаркоўшчынскага раѐна. Лепшага  экскурсавода  нам і жадаць 

няма чаго было.  Разам з Кліменціем Арсеньевічам пераходзім  па высокім  мосце праз раку Дзісну  

на правы бераг, дзе  будзе працяг                                                                                                          

 Турысцка-краязнаўчы маршрут 

“Дзісенскі пярсцёнак “ (працяг) 

Германавічы 
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нашай вандроўкі. Але стомленыя краязнаўцы зрабілі невялікі адпачынак і падсілкаваліся на 

панадворку ў нашага экскурсавода. 

Першы аб’ект  вывучэння  на правым 

беразе—гэта стараверчаская 

царква.  

  Пабудова царквы распачалася 

28 чэрвеня 1926 г. І  у гэтым жа годзе 

і скончана. Храм захаваўся да нашых 

дзѐн і з’яўляецца помнікам народнай 

архітэктуры. Ён прадстаўляе сабой 

прамавугольны зруб пад 

двухсхільным дахам. Над галоўным 

фасадам, вылучаным ганкам, 

узвышаецца вежа-званіца, якую 

завяршае фігурная галоўка. Алтарная  

частка  ўвянчана  цыбулепадобным  

купалам на гранѐным барабане.  

 У час асвячэння новага храма 

6 снежня 1926 г. адбыўся невялікі 

інцыдэнт, які сведчыць аб тым, што 

заняпад стараверскай царквы 

назіраўся ўжо і  ў той час: ―2 снежня 

бягучага года ў час святкавання 

Святога Міколы Цудатворцы ў 

мястэчку Германавічы адбывалася 

набажэнства і бласлаўленне новага 

прыхода і асвячэнне малітоўнага 

дома настаўнікам Канавлавым 

Парфенціем Лявонціевічам і двума 

пяўцамі Ядэшам Паўлавічам 

Міхайлавым і Восіпам 

Грыгор’евічам Грыгор’евым. Паміж гадзінамі ў гонар свята і асвячэння новага прыхода 

прыхаджане аддзячылі пяўцоў і ўзнагародзілі гарэлкай, чым абсаромілі ўсѐ наша стараверства. Бо 

на першае набажэнства прыйшло шмат інаверцаў і ўсе здзіўляліся, што служба не была скончанай, а 

пяўцы і частка прыхаджанаў былі без пачуцця п’янымі. І другі раз, у нядзелю Святых Праайцоў 

паўтарылася тое самае‖. 

  У 1927 г. абшчына значна пашыралася і аб’ядноўвала ўжо 968 прыхаджан. У яе склад 

уваходзілі наступныя населеныя пункты: Германавічы, Тулава, Марыямполле, Іванава, Прамяны, 

Маргі, Каралева, Вялікае Сяло, Бялян, Кушляны. 

 У 1930 г. прэзідэнт Польшчы Ігнат Масальскі, наведваючы мястэчка Германавічы, 

сустрэўся і з прадстаўнікамі стараверскай абшчыны. На тэрыторыі Германавіцкай стараверскай 

абшчыны нарадзіўся адзін з найбольш слынных дзеячаў стараверства Піманаў Арсені,  які быў 

абраны дэпутатам польскага сейму, дзе актыўна выступаў  у падтрымку эканамічнага развіцця 

ўсходніх крэсаў. У музеі нашай школы  захоўваецца яго брашура . 

Касевіч У., Масленік А., Закрэўскі С., Кожан К. А., Савуць 

В.,Ермалёнак А. у Германавічах 

Царква ў Германавічах 
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 У  лепшы свет адышла душа  Варонька 

( Шокель ) Ірына  Генадзьеўна  з вѐскі  Чэрасы. Сям’я 

страціла клапатлівую  жонку, маці, бабулю. Не гледзячы  

на тое, што яе  жыццѐ было звязана з працай бухгалтара, 

яе  натура заўсѐды  вылучалася разнастайнымі творчымі 

захапленнямі. Яна выдатна магла вышываць (у нашым 

музеі ѐсць яе цікавыя вышыванкі). Выйшаўшы на пенсію, 

яна захапілася краязнаўствам і зрабіла за кароткі час 

больш, чым прафесіяналы краязнаўцы. Перш за ўсѐ  

даследавала гісторыю Чэраскай царквы, напісала яе 

летапіс. Пры гэтым, выкарыстала шмат  дакументаў з 

нашага музея, архіва ЗАГСА, ўспаміны старажыхароў, 

карпатліва збірала  звесткі ад мясцовых  прыхаджан. 

 Нарадзіўшыся ў вѐсцы  Вусаўцы, закончыўшы  

Наўгародскую васьмігодку,  яна назаўжды захавала 

цѐплыя ўспаміны аб школьным калектыве і   настаўніках. 

Калі не стала  школы,  яе жаданнем стала захаваць для 

нашчадкаў  гэты куточак  адукацыі на Мѐршчыне. Ізноў 

карпатлівая праца  па збору  здымкаў, ўспамінаў  вучняў і 

настаўнікаў. Не гледзячы на ўжо пачаўшуюся цяжкую 

хваробу, яна яшчэ паспела завяршыць сваю працу і 

перадаць  важкі  том  гісторыі  Наўгародскай школы  ў 

раѐны музей. Тым самам, Ірына Генадзьеўна заставіла свой  бліскучы след у развіцці краязнаўства 

нашай Мѐршчыны.   Супакой, Госпадзі, яе душу. 

 

MEMORIA 

“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., Ермалёнак А.В, Варона Д. А., 

 Кандратовіч І. 

Наклад 150 асобнікаў, выдаецца на ахвяраванні.  
e-mail ssch3_mior@vitebsk.by, ermaljonak@gmail.com 

АНОНС НАСТУПНАГА НУМАРА 

-Унікальныя знаходкі 

-Рупліўцы музея 

-Халакост у Мёрах 

-Успаміны пра Героя 

Томку Е. А. 

-Даследаванні гуртка ў 

2011 годзе (працяг) 

-Турысцка-краязнаўчы 

маршрут “Дзісенскі 

пярсцёнак” (працяг) 

mailto:ssch3_mior@vitebsk.by

