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Упраўленне адукацыі адміністрацыі Ленінскага раѐна города Мінска 

Установа адукацыі “Агульнаадукацыйная сярэдняя школа №55” 
 

 

 

Падарожжа па мясцінах, звязаных з 

жыццѐм і творчасцю беларускіх 

пісьменнікаў-казачнікаў Алеся Іванавіча 

Якімовіча і Васіля Аляксандравіча Шырко 

 

 

 

Аўтары праекта: 

1. Аўласевіч Анастасія, 9”Д” клас 

2. Варабец Антон, 9”Е” клас 

3. Залуцкі Віталій, 9”Д” клас 

4. Івашчанка Сяргей, 9”Д” клас 

5. Ляонцьеў Мікіта, 9”Д” клас 

6. Мажэйка Дзмітрый, 9”Д” клас 

7. Маісеенка Арцѐм, 9”Е” клас 

8. Мароз Юлія, 9”Д” клас 

9. Насановіч Вадзім, 9”Е” клас 

10. Раманаў Раман, 9”Е” клас 

11. Струкава Елізавета, 9”Е” клас 

 

Кіраўнік праекта: 

Аўласевіч Іна Іосіфаўна, настаўнік геаграфіі 

 

Адрас: 

200006, г. Мінск, вул. Надзеждзінская, 21, 

тэл. 221-03-61, маб.(8029)343-59-10 

 

 

 

 

 

 

 

Мінск, 2006 год 
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Мэты: 
 

 

 

 

 

 Даследаванне малой Бацькаўшчыны кіраўніка, яе прыроднай 

спадчыны; 

 

 выяўленне аб‟ектаў культурна-гістарычнай спадчыны, 

даследаванне іх сучаснага стану; 

 

 папулярызацыя аб„ектаў; 

 

 распрацоўка краязнаўчага маршруту па прыродных і 

літаратурна-гістарычных аб„ектах 
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Даследуемыя аб’екты: 

 

1. Музей А. І. Якімовіча ў Зенькавічскай школе імя А.І. Якімовіча. 

2. Вѐска Чурылава – радзіма А.І. Якімовіча і В.А. Шырко. 

3. Абеліск у вѐсцы Чурылава. 

4. Будынак у вѐсцы Чурылава, у якім будзе музей –казка. 

5. Рака Уздзянка. 

6. Уздзенскі дзяржаўны гісторыка-краязнаўчы музей. 

7. Помнік загінуўшым воінам у горадзе Узда. 

8. Мемарыяльны комплекс “Літавец”. 
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Мерапрыемствы: 

 

1. Вывучэнне прыродна-геаграфічных умоў Уздзенскага раѐна 

2. Знаѐмства з творчасцю беларускіх пісьменнікаў Васіля Шырко і 

Алеся Якімовіча 

 

3. Экскурсія “Вѐска Зенькавічы – горад Узда”  

4. Экскурсія “Вѐска Чурылава – мемарыяльны комплекс “Літавец”  

5. Сустрэча з беларускім пісьменнікам Васілѐм Шырко 
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Эпіграф: 

 

 

Выдатны географ і грамадскі дзеяч 

Аркадзь Смоліч пісаў: ”Кожны чалавек  

любіць сваю Бацькаўшчыну,  незалежна 

ад велічы і хараства яе прыроды, ад яе 

багацця і славы, ад таго дабрабыту, якім 

яна дарыць сваіх сыноў … А гэткае 

замілаванне змушае нас цікавіцца 

роднаю стараною, яе рэкамі, гарамі, 

лясамі, месцамі, як цікавяцца кожным 

прадметам, якога любяць.” 
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Уводзіны 

Вось і наша настаўніца Аўласевіч Іна Іосіфаўна таксама вельмі любіць 

свой край,сваю Бацькаўшчыну. А нарадзілася яна ў вѐсцы Чурылава 

Уздзенскага раѐна Мінскай вобласці.  

 З замілаваннем апавядала яна нам пра гэтыя мясціны, захацелася і нам там 

пабываць, сваімі вачамі ўсѐ ўбачыць. 

 Уздзенскі раѐн знаходзіцца ў цэнтральнай частцы Мінскай вобласці, 

гранічыць з Мінскім, Дзяржынскім, Капыльскім, Стаўбцоўскім, Слуцкім, 

Пухавічскім раѐнамі.  

Тэрыторыя кампактная: з захаду на ўсход 50 кіламетраў, з поўначы на поўдзень 

36 кіламетраў. Уздзенскі раѐн утвораны 17.07.1924 года. Плошча 1,2 тыс. км ², 

падзяляецца на 10 сельсаветаў. Цэнтр -горад Узда.Тэрыторыя раѐна ў межах 

Стаўбцоўскай раўніны і  адгор′яў Мінскага ўзвышша. Паверхня раѐна 

пераважна ўзгорыста-раўнінная,на паўночнай ускраіне- буйнаўзгорыстая. 

Найбольшая рака Нѐман(у вытоках Нѐманец) з прытокамі Уса з Ператуццю і 

Уздзянкай, Лоша; на  ўсходзе раѐна р. Шаць(прыток Пцічы). У складзе лясоў 

пераважаюць хваѐвыя,  бярозавыя, яловыя, чорнаальховыя, трапляюцца 

дубовыя, асінавыя, грабавыя, ясеневыя і інш. 
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Першае падарожжа 

 

Першае наша падарожжа было ў Зенькавічскую школу імя А.І. Якімовіча, 

у музей,.які носіць яго імя.  

 

 Выехалі мы з Мінска а 8 гадзіне раніцы на электрацягніку да станцыі 

Негарэлае, затым на аўтобусе да горада Узда, потым ішлі пешшу да вѐскі 

Зенькавічы. Па дарозе знаѐміліся з мясцінамі роднага краю.  

 

  

 

Яшчэ раз мы залюбаваліся   хараством родных лугоў, палѐў, лясоў.  

 Завіталі ў вѐску Зенькавічы і ў Зенькавічскую школу імя А.і Якімовіча. 
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Алесь Якімовіч 

     

Аляксандр Iванавiч Якiмовiч нарадзiỹся ỹ 1904 годзе ỹ 

вѐсцы Чурылава Уздзенскага раѐна ў сялянскай сям‟i. З 

малых гадоỹ дапамагаỹ бацькам у працы па гаспадарцы. 

  Рана навучыỹся чытаць, моцна палюбiỹ кнiгi. У 14 – 

гадовым узросце А.Якiмовiч, як лепшы вясковы грамацей, быỹ абраны 

сакратаром камiтэта беднаты.Паспяхова скончыỹ Вышэйшае пачатковае 

вучылiшча ỹ мястэчку Узда. 

«Улетку я наймаỹся пасвiць свiней. Гэта быỹ дагавор з бацькам. Пры 

акупацыях за навучанне мы плацiлi. Ды і кармiць мяне трэба было. Я паабяцаỹ, 

што буду сам на сябе зарабляць. I зарабляỹ. Усѐ лета харчаваỹся ỹ людзей па 

чарзе. А ỹвосень збiраỹ ссыпшчыну: «Гарцы збожжа за работу, » - так пiсаỹ пра 

свае дзiцячыя гады А.Якiмовiч. 

У бiяграфii А.Якiмовiча, як i ỹ яго творах, шмат гераiчнага. Ён быỹ 

удзельнiкам Вялiкай Айчыннай вайны, атрымаỹ цяжкае раненне пад Харкавам. 

Яму давялося перажыць страту бацькi, якога расстралялi фашысты за 

дапамогу партызанам, пакуты мацi, якая ледзь жывая вырвалася з падпаленай 

акупантамi роднай хаты, смерць нованароджанага сыночка, якi быỹ забiты 

асколкам снарада на руках у мацi. 
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У аповесцi «Смелыя людзi», у шматлiкiх апавяданнях ѐн выкрываỹ 

фашызм, адлюстраваỹ подзвiг свайго народа, гераiзм юных патрыѐтаỹ. 

А.Якiмовіч – рэдактар часопiса «Iскры Iльiча», сакратар педагагiчнага 

часопiса «Асвета», выкладчык беларускай мовы і лiтаратуры ỹ вячэрнiм 

тэхнiкуме агнятрывалага будаỹнiцтва, аỹтар чытанкi  для другога класса 

«Роднае слова», якая вытрымала трыццаць выданняỹ. 

Яго даваенныя аповесцi «Перамога», «Незвычайны мядзведзь» былi 

адзначаны прэмiямi на Усебеларусiм конкурсе на лепшую дзiцячую кнiгу. 

Неверагодным здаецца тое, што паспеỹ зрабiць для свойго народа, для 

юных чытачоỹ гэты чалавек – паэт, празаiк, казачнiк, журналiст, перакладчык, 

сцэнарыст, крытык i тэарэтык дзiцячай лiтаратуры. 

Ён быỹ узнагароджаны двума ордэнамi Працоỹнага Чырвонага Сцяга, 

медалямi, меỹ званнi Заслужанага дзеяча культуры рэспублiкi, лаỹрэата 

Дзяржаỹнай прэмii БССР. 

 

 

 

Школьны літаратурны музей  

Алеся Якімовіча 

 

Адчынены 10 верасня 1985 г. у сярэдняй школе вѐскi Зенькавiчы. 

Экспазiцыя музея, прысвечаная жыццю i творчасцi дзiцячага пісьменнiка, 

крытыка i тэарэтыка беларускай дзiцячай лiтаратуры, заслужанага дзеяча 

культуры Беларусi, лаўрэата Дзяржаўнай прэмii Беларусi Алеся Якiмовiча, 

складаецца з 13 раздзелаў. У дзвюх залах размешчаны больш як 500 экспанатаў, 

з iх больш за 100 – арыгiнальныя. 

Першая зала музея ўзнаўляе iнтэр‟ер хаты, у якой прайшло дзяцiнства 

будучага пiсьменнiка. Тут можна ўбачыць драўляны ложак, стол, крэслы, 

адзенне, многiя тагачасныя прадметы сялянскага побыту, узоры народнай 
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творчасцi. На сценах размешчаны партрэт бацькi пiсьменнiка, дзiцячыя i 

юнацкiя фотаздымкi Алеся Якiмовiча, яго сястры, iншых сваякоў, сяброў. 

 

  

 

У другой зале экспануюцца асабiстыя пiсьменнiкавы рэчы: ручка, 

акуляры, люлька, гальштук, членскi бiлет Саюза пiсьменнiкаў Беларусi, 

узнагароды – ганаровая грамата Вярхоўнага Савета БССР аб прысваеннi Алесю 

Якiмовічу звання заслужанага дзеяча культуры Беларусi, копiя дакумента аб 

прысуджэннi яму ў 1974 г. Дзяржаўнай прэмii БССР за аповесцi «Адкуль лiха на 

свеце», «Канец сервiтуту», «Кастусь Калiноўскi», грамата рэдакцыi газеты 

«Пiянер Беларусi» (сучасная назва – «Ранiца»), скульптурны партрэт 

пiсьменнiка, падараваны музею жонкай Алеся Якiмовiча Верай Iгнатаўнай. У 

экспазiцыi можна ўбачыць таксама дакументы, архiўныя матэрыялы пра 

А.Якiмовiча, рукапiсы яго твораў, лiсты, перададзеныя музею жонкай 

пiсьменнiка, перапiску музея са сваякамi Алеся Якiмовiча, успамiны пра яго, 

лiсты Кандрата Крапiвы, Сяргея Грахоўскага, Эдзi Агняцвет i iнш. 

У раздзеле экспазiцыi пра ўдзел Алеся Якiмовiча ў Вялiкай Айчыннай 

вайне – матэрыялы пра яго франтавое жыццѐ, баявыя подзвiгi, цяжкае раненне 

пад Харкавам (Украiна), расстрэл фашыстамi бацькi за сувязь з партызанамi, 

смерць сына-немаўляткi. Сэрод экспанатаў – творы пiсьменнiка, прысвечаныя 

гераiзму юнакоў («Аладкi», «Аўтамат», «Брат i сястра», «Светлы дзень», 

«Смелыя людзi»). 

Асобны раздзел адлюстроўвае працу А.Якiмовiча над казкамi: пiсьменнiк 

апрацаваў больш за 150 народных казак – тут паказаны малюнкi вокладак, 
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асобныя кнiжкi. Побач можна ўбачыць яго «Чытанку», што вытрымала 30 

выданняў. 

У вiтрынах змешчаны фотаздымкi і матэрыялы пра пісьменнікаў-землякоў 

Кандрата Крапiву, Лідзiю Арабей, Iллю Гурскага, Алеся Пальчэўскага i iншых, а 

таксама творчыя працы вучняў, сцэнары лiтаратурных святаў, сустрэчаў, 

матэрыялы чытацкiх канферэнцый, сувенiры i падарункi. 

Бiблiятэка музея налiчвае больш як 300 кнiг, у тым лiку 120 з асабiстага 

кнiгазбору творцы, перададзеных у дар музею яго жонкай. Шмат  кнiг Кандрата 

Крапiвы, Максiма Танка, Iвана Шамякiна, Нiла Гiлевiча, Мiколы Аўрамчыка, 

Мiколы Федзюковiча i iнш. 
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На зваротным шляху мы пабывалі ў горадзе Узда. Наведалi Уздзенскi 

Дзяржаўны гiсторыка-краязнаўчы музей.  

       

 

Ён складаецца з пяці залаў: 

1. Уздзеншчына з дагістарычных часоў да Вялікай Айчыннай вайны. 

2. Уздзеншчына ў гады Вялікай Айчыннай вайны. 

3. Побыт сялянства XIX стагоддзя. 

4. Прырода і фаўна Беларусі. 

5. Незгасальнае святло святыні. 
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Таксама ўсклалі кветкі да помніка загінуўшым воінам, у час Вялікай 

Айчыннай вайны. 
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Другое падарожжа 

 

Другое падарожжа мы вырашылі здзейсніць на машыне, бо аб‟ект, які мы 

даследавалі, знаходзіцца далѐка ў лесе (дзесьці 20 кіламетраў толькі па лясной 

дарозе). Гэты аб‟ект – мемарыяльны комплекс “Літавец”  
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1986 год – год адкрыцця мемарыльнага комплексу “Літавец” .Юнай 

дзяўчынкай наша настаўніца праз лес  напрамкі пешшу са сваімі сябрамі ішла 

на ўрачыстае адкрыццѐ гэтага комплекса. Было вельмі шмат людзей. Тады 

здавалася, што гэта другая “Хатынь”. Будучае гэтага комплекса бачылася 

вялікім: наведванне турыстаў , вечны агонь, ускладанне кветак. Гэта была 

вельмі значная падзея ў жыцці многіх людзей. Прайшло дваццаць гадоў“. Іне 
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Іосіфаўне ўспаміналася ўсѐ ўбачанае, хацелася вельмі паглядзець  сваімі вачамі, 

у якім стане знаходзіцца зараз комплекс.  

 Чула ад аднавяскоўцаў, што ўсѐ цяпер у запусценні. Так яно і ѐсць… 

 На вялікі жаль, усѐ задуманае калісьці не закончана. Планавалася правесці 

газ ,каб гарэў вечны агонь, але гэтага не было зроблена. Літары на дошцы 

памяці  былі з бронзы, а таксама бронзавая зорка. Нядобрыя людзі пастараліся і 

прадалі ўсѐ гэта. Цяпер замест бронзавых літар студэнты наклеілі звычайнымі 

літарамі верш:  

 

 

 

 Уся астатняя інфармацыя  знікла разам з “дарагімі” літарамі. Чаму так 

адбылося? Пытанне, канечне, цяжкае. Але, на нашу думку, адказ такі: 

1.  Няўдалае геаграфічнае становішча (далѐка ў лесе) 

2. Дрэнныя лясныя дарогі 

3. Непрадуманасць турыстычнай перспектывы мемарыяльнага комплексу 
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Мабыць, ѐсць яшчэ многа іншых адказаў. Але усѐ ж такі кветкі ды вянкі, 

ускладзеныя  да помнікаў, гавораць аб тым, што нехта яшчэ клапоціцца пра яго.  

Каб больш падрабязна даведацца, што адбылося з вескай “Літавец”, мы 

запыталіся ў бацькі Іны Іосіфаўны.  

 

 

 

Іосіф Антонавіч  расказаў, што вѐску спалілі ў 1943 годзе. Яму было тады 

чатырнаццаць гадоў. Помніць ѐн, як немцы на санях ( гэта было зімой) ехалі 

паліць вѐску. Мы запыталіся: “Чаму менавіта “Літавец?” Адказ быў такі: “Бо 

гэта партызанская вѐска”.  

 Даведаліся мы таксама, што карнікі спалілі ўсіх жыхароў вескі – 193 

чалавекі. Засталіся жывыя толькі адно дзіця, якое схавалася ў нейкай ямцы, і 

яшчэ мужчына, якога ў той час не аказалася дома. Вельмі хацелася б, каб усѐ ж 

вырашыўся лѐс гэтага комплекса ў лепшы бок, каб пра яго даведаліся жыхары 

Беларусі. 

Завіталі таксама мы і ў знакамітую вѐску Чурылава. 
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Вѐска Чурылава 

А знакаміта яна тым, што вырасціла двух пісьменнікаў, якія 

ўзнагароджаны Дзяржаўнай прэміяй Рэспублікі Беларусь. 

А.І.Якімовіча няма ўжо, але памяць аб ім жыве. Зенькавічская школа, якая 

знаходзіцца непадалѐку ад вѐскі Чурылава, носіць яго імя, у ѐй створаны музей 

А.І.Якімовіча. 

Васіль Шырко зараз жыве і працуе ў Мінску. Вельмі любіць свае родныя 

мясціны, сваю вѐску Чурылава. 

Пабывалі мы каля хаты, дзе нарадзіўся Васіль Шырко. 

 

 

На жаль, не захаваўся будынак, у якім жыў А.І.Якімовіч. 
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Таксама ўсклалі кветкі да абеліска, што знаходзіцца ў Чурылаве. 

 

 

   

 

 

 

Кожны чацвѐрты беларус загінуў у гады Вялікай Айчыннай вайны. Мы 

ведаем гэта толькі па кнігах, кінафільмах, песнях і расказах тых нямногіх, на 

жаль, відавочцаў. А вось абеліскі памяці застаўляюць нас думкамі вяртацца ў 

далѐкія гады, каб уявіць і зразумець той цяжкі час, вымяраць свае учынкі 

меркамі вялікіх перамог, цудоўных лѐсаў. На гэтым абеліску прозвішчы 

родзічаў людзей, якія жывуць у вѐсцы Чурылава, у тым ліку родзічаў Алеся 

Якімовіча. 
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Потым адправіліся да ракі Уздзянка, пра якую нам многа паведамілі і 

Васіль Шырко, і Іна Іосіфаўна.  

 

    

 

А гаварылі яны пра тое, што гэта была рака-карміцелька. Многа калісьці ў 

ѐй было рыбы, нават ракі вадзіліся. Васіль шырко расказваў нам нават легенды 

аб тым, як у рацэ Уздзянка вадзіліся самы. 

Потым у час меліярацыі змянілі русла ракі. Менш стала рыбы, зніклі ракі.  

Любілі чурылаўцы бавіць летам час на рацэ. Малыя забаўляліся, 

плѐскаліся ў вадзе (рака неглыбокая), дарослыя і старэйшыя дзеці мылі бялізну. 

Прайшло дваццаць гадоў. Рака амаль зарасла.. Зразумела, што з цягам 

часу рака паступова зарастае, але ж часу няшмат прайшло, усяго дваццаць 

гадоў. Зацікавіліся, чаму ўсѐ так адбылося. 

Па словах В. Шырко-меліярацыя загубіла. 

Вось што кажа пра меліярацыю ў Беларусі В. Шырко: “ Бязлітасная 

меліярацыя выпрастала ў ніцую струну твае рэкі, высушыла балоты”. 

А мабыць, прычына яшчэ і ў тым, што в. Чурылава неперспыктыўная, 

з‟ехалі маладыя ў горад  ці ў іншыя вѐскі, засталіся толькі пажылыя людзі. 

Вось няма цяпер каму да ракі хадзіць, сцяжынкі таптаць, таму і заціхла 

рака, “захварэла”. 
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А вось які выгляд мае рака Уздзянка ў горадзе Узда: 

 

 

    

 

 

У вѐсцы Зенькавічы 

 

 

    

 

 

У параўнанні з ракой каля вѐскі Чурылава яна выглядае намнога лепш. 

 

 

 



 22 

Васiль Шырко 

 

 
  

   Васiль Iванавiч Шырко нарадзiўся 31.08.1948 

г. у вѐсцы Чурылава Уздзенскага раѐна 

Мiнскай вобласцi ў сялянскай сям‟i. 

 

   Скончыў факультэт журналiстыкi 

Беларускага Дзяржаўнага унiверсiтэта iмя У. I. 

Ленiна (1972). Служыў у Савецкай Армii (1972-

1973). У 1973-1978 гг. працаваў 

карэспандэнтам «Сельскай газеты», у 1973-

1986гг. – рэдактар, загадчык аддзела галоўнай 

рэдакцыi лiтаратурна-драматычных праграм 

беларускага тэлебачання. З 1986г. рэдактар 

аддзела нарыса часопiса «Полымя». Член СП 

СССР з 1990г. 

 

  Першыя падборкi вершаў надрукаваў у 1968 г. ( часопiс «Маладосць», газета 

«Чырвоная змена»), «Сцяжына да людзей» ( дакументальныя аповесцi, нарысы, 

1989). 

У 1990 г. выйшла кнiга казак «Дзед Манюкiн не салжэ». Аўтар 

iнсцэнiровак паводле твораў М. Гарэцкага, Н. Гiлевiча (1987), сцэнарыя 

дакументальнага фiльма «Песня пшанiчнага поля» (1984).Аўтар многіх 

аповесцей, драматычных камедый, апавяданняў, вершаў, нарысаў і эсэ. 

Лаўрэат Дзяржаўнай прэміі РБ(1998). З 1996 года працуе ў часопісе 

“Беларуская думка”. 
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Сустрэча з Васілём Шырко 
 

 

 
 

 

20 верасня запрасілі ў нашу школу беларускага пісьменніка Васіля 

Шырко, які паведаміў нам пра сваю творчасць, расказаў пра Алеся Якімовіча. 

Вучыўся Шырко не вельмі добра, яму не давалася матэматыка. Шмат кніг 

чытаў. Васіль Шырко казаў, што любіў геаграфію і сѐння любіць. Быў такі 

выпадак, калі ў пісьменніка ўкралі верш, і прачыталі замест яго. Пасля гэтага ѐн 

не мог заснуць,бо той чалавек так прачытаў змест, што “лепш  бы ѐн яго не 

чытаў”. Расказаў ѐн пра свайго бацьку, які ведаў на памяць 20 паэм  і 200 

вершаў, чытаў вершы па тэлебачанні.Такіх людзей цяжка знайсці. Васіль 

Шырко  пражыць плануе да 80 гадоў. З замілаваннем расказваў ѐн пра свае 

родныя мясціны, а таксама аб нашай Іне Іосіфаўне, яе бацьку, які некалі , 

будучы добрым майстрам, зрабіў вокны ў хату, дзе жыў Васіль Шырко ў 
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дзяцінстве, а цяпер жыве яго маці. Шкадуе ѐн, што памяняла наша настаўніца 

сваѐ знакамітае прозвішча Вішнеўская на Аўласевіч.  
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У В.Шырко шмат задумак наконт сваѐй творчасці, але больш за ўсѐ зараз 

яго хвалюе другое. У вѐсцы Чурылава з‟явіцца “музей-казка”, які будзе 

прысвечаны творчасці абодвух казачнікаў-В.Шырко і А.Якімовіча. Многа чаго 

яму хочацца зрабіць, многа паспець. Адкрыццѐ музея ѐн плануе на сваѐ 60-і 

годдзе праз 2 гады.  

Мы ўпэўнены, што ѐн усѐ паспее зрабіць, бо гэта такі чалавек, які на 

паўдарозе не спыніцца. Абавязкова пастараемся пабываць зноў у вѐсцы 

Чурылава, наведаць “музей-казку”. 

 

 

 

 

 

Будынак, у якім будзе “музей – казка” 

 

 

 

 

 

 



 26 

 

 

 

 

 

 

Бачанне перспектывы існавання 

складзенага маршруту 

 

 

 

Пасля падрабязнага даследавання вывучаемых аб‟ектаў мы зрабілі 

вывад, што можна распрацаваць турыстычны маршрут “Незнаѐмая 

Беларусь”, які б уключаў у сябе наведванне музея А.І.Якімовіча ў 

Зенькавічскай школе імя А.І.Якімовіча Уздзенскага раѐна, “музея-

казкі” ў вѐсцы Чурылава Уздзенскага раѐна, мемарыяльнага 

комплекса “Літавец”. 
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