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Гідратэхнічная сістэма Мядзелка-Варанец з’яўляецца ўнікальным прыродна-

гаспадарчым комплексам. У раннім сярэднявеччы па рацэ Мядзелка праходзіў 

водны гандлѐвы шлях, які злучаў Полацк, Вільню і Наваградак. Падчас чатырох 

комплексных экспедыцый вучнымі Пастаўскай гімназіі зроблена апісанне 

ўнікальнай гідратэхнічнай сістэмы, распрацаваны і ўладкаваны турысцка-

экскурсійны маршрут па ваколіцах возера Варанец, у які ўключаны аб’екты 

гідратэхнічнай сістэмы (рэшткі млына, пратока, бабровая імперыя, рака Мядзелка, 

рэшткі былой дарогі). 

 

Уводзіны 

Пастаўскі раѐн знаходзіцца на паўночна-заходняй ускраіне Беларусі, на мяжы з 

Літвой, на значным аддаленні ад вялікіх гарадоў і навуковых цэнтраў. Па гэтай 

прычыне прыродныя і гістарычныя адметнасці яго тэрыторыі вывучаліся часткова і 

толькі па некаторых накірунках. Даследаваліся, галоўным чынам, вялікія па 

памерах і найбольш вядомыя аб'екты. Аднак значная частка рэдкіх, а ў некаторых 

выпадках і ўнікальных, прыродных і гісторыка-культурных комплексаў па розных 

прычынах застаецца недаследаванай. 

Адным з цікавых аб’ектаў з’яўляюцца рэшткі старога млына і былой гідратэхічнай 

сістэмы на рацэ Мядзелцы каля вѐскі Пятроўшчына. Паколькі навукоўцамі аб’ект 

не даследаваўся, то яго вывучэннем займаліся вучні Пастаўскай гімназіі. Выяўлены 

ѐн быў восенню 2018 года, дэталѐва даследаваўся падчас экспедыцый 2018-2019 

гадоў. Экспедыцыі дазволілі сабраць значны матэрыял, які патрабаваў апрацоўкі, 

абагульнення і фармулѐўкі пэўных высноў. Гэта падштурхнула да напісання 

даследчай работы па тэме “Унікальная гідратэхнічная сістэма “Мядзелка-Варанец”. 

Мэта працы - дэталѐва вывучыць, апісаць і папулярызаваць цікавы гісторыка-

культурны аб’ект – гідратэхнічную сістэму міжваеннага часу, прапанаваць праект 

яе аховы, папулярызаваць гідратэхнічную сістэму як цікавы гістарычны і 
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турыстычны аб’ект. Прадметам вывучэння былі рэшткі млына і былой дарогі да 

яго, рэчышча і берагі ракі Мядзелкі, канал (пратока) і возера Варанец. 

 

 І. Вывучэнне унікальнай гідратэхнічнай сістэмы 

Падчас працы над праектам выкарыстоўваліся розныя метады: літаратурны, 

картаграфічны, гістарычны, мадэлявання, аналізу і сінтэзу, апісальны і шэраг 

іншых. Вывучэнне літаратурных крыніц і інтэрнет-рэсурсаў па тэме даследавання 

не дало вынікаў, што сведчыць пра тое, што дадзены аб’ект ні навукоўцамі, ні 

мясцовымі краязнаўцамі не вывучаўся. Картаграфічны аналіз мясцовасці быў 

праведзены на аснове карт рознага часу. У працы выкарыстоўваліся: "трохвѐрстка" 

расійскіх ваенных тапографаў (канец ХІХ ст.), польскія карты 30-х гадоў ХХ 

стагоддзя, карта РККА 1938 года, вайсковая карта 1971 года маштабу 1:100000 

(Дадатак 1). 

Галоўным метадам даследаванняў з'яўляўся экспедыцыйны. У даследаванні 

выкарыстоўваліся матэрыялы вандровак, якія былі праведзены навучэнцамі гімназіі 

ў паўднѐвую частку Пастаўскага раѐна ў 2018-2019 гадах. Адбыліся 4 комплексныя 

краязнаўчыя экспедыцыі, у тым ліку дзве з іх разам з супрацоўнікамі 

Нацыянальнага парка “Нарачанскі”. 

Першая экспедыцыя праходзіла 14 красавіка 2018 года па маршруце Паставы-

Чарняты-Ідаліна-Пятроўшчына-Варанец-Сарочына-Чарняты-Паставы. Падчас яе 

правядзення вывучаліся мясціны каля вѐскі Пятроўшчына, рэчышча Мядзелкі, 

берагі возера Варанец, гідратэхнічная сістэма. Удзельнікі вандроўкі (9 чалавек) 

прайшлі маршрутам распрацоўваемай экспедыцыі, збіралі матэрыялы і 

фатаграфавалі найбольш цікавыя аб’екты мясцовасці (Дадатак 2). 

Другая экспедыцыя ў колькасці 6 чалавек праходзіла 10 мая 2018 года разам з 

супрацоўнікамі Нацыянальнага парка “Нарачанскі”. Падчас яе правядзення 

абследаваліся берагі возера Варанец, даліна ракі Мядзелкі, гідратэхнічная сістэма 

(Дадатак 2). 

Трэцяя  экспедыцыя была двухдзѐннай і  праходзіла 26-27 ліпеня  2018 года. 

Удзельнічала ў ѐй 12 чалавек, прычым, разам з вучнямі і былыя выпускнікі 

Пастаўскай гімназіі – студэнты геафака БДУ. Базавы лагер размяшчаўся на 

заходнім беразе возера Варанец. Удзельнікі экспедыцыі вызначылі размяшчэнне 

былога моста каля млына, абследавалі былыя каналы і старую дарогу да млына. 

(Дадатак 2). 

Падчас двухдзѐннай чацвертай экспедыцыі, якая праходзіла 16-17 жніўня 2018 

года, яе ўдзельнікі (10 чалавек) займаліся ўладкаваннем турысцка- экскурсійнага 
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маршрута. Каля асноўных аб’ектаў былі прымацаваны інфармацыйныя табліцы, 

пастаўлены ўказальнікі, праз зарослыя месцы зроблены просекі (Дадатак 2). 

 

ІІ. Апісанне гідратэхнічнай сістэмы «Мядзелка-Варанец» 

 

Геаграфічнае становішча 

Гідратэхнічная сістэма “Мядзелка-Варанец” знаходзіцца ў паўднѐвай частцы 

Пастаўскім раѐне Віцебскай вобласці на мяжы з Мядзельскім раѐнам Мінскай 

вобласці. Размяшчаецца яна на адлегласці 1 км на паўночны ўсход ад вѐскі 

Пятроўшчына, за 2 км на паўднѐвы ўсход ад вѐскі Язы. На поўнач ад яе ў 

мерыдыянальным накірунку выцягнулася возера Доўжа, на поўдзень – возера 

Воўчына. Паміж возерам Воўчына і гідрасістэмай, за 500 метраз ад яе, цяпер 

праходзіць міжнародная аўтатраса Вільнюс-Полацк. Міжваенным часам яна не 

існавала. Адлегласць аб’екта даследаванняў ад раѐннага горада Паставы складае 

каля 11 кіламетраў. 

Каля возера Варанец з паўднѐвага захаду на паўночны ўсход ад Пятроўшчыны да 

Сарочына праходзіць амаль закінутая лясная дарога. У сярэднявеччы гэта быў 

шлях, які злучаў Полацк і Вільню (“Полацкі шлях”, або Альгердаў шлях, або шлях 

Баторыя-Напалеона). За 2,5 км на захад ад гідратэхнічнай сістэмы з поўначы на 

поўдзень лясны масіў перасякае Старамядзельскі тракт, які раней злучаў Паставы і 

Мядзел, а цяпер ператварыўся ў ціхую лясную дарожку. 

Гідратэхнічная сістэма – унікальны прыродна-гаспадарчы комплекс 

На тэрыторыі Беларусі дзейнічала вялікая колькасць водных млыноў, якія стаялі на 

рэках і працавалі за кошт энергіі падаючай вады. Струмені падалі на лопасці, 

турбіны круціліся, жорны малолі збожжа на муку. Дзеля таго, каб стварыць запас 

вады, ставіліся запруды, утвараліся вадасховішчы. І так было амаль паўсюль. У 

Пастаўскім раѐне такія млыны дзейнічалі ў Паставах, Старым Двары, Саранчанах, 

Каралінове, Манькавічах і ў іншых маѐнтках. Гаспадар жа млына  каля  

Патроўшчыны стварыў арыгінальную гідратэхнічную  сістэму  для таго, каб ѐн 

працаваў нават у засуху. Вясной, у час таяння снягоў, высокая вада з ракі Мядзелкі 

накіроўвалася па каналу (пратоцы) ў возера Варанец і круціла жорны. Летам, пры 

нізкім узроўні вады ў рацэ, вада ішла з возера і таксама круціла жорны. На 

сѐнняшні дзень ад былой гідратэхнічнай сістэмы застаўся падмурак млына і 

пратока, якую актыўна асвойваюць бабры. 
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Аб’екты гідратэхнічнай сістэмы 

Міжваенным часам гідратэхнічная сістэма складалася з наступных элементаў: 

млын, мост, дарога Кабайлы-Варанец-Манькавічы, рака Мядзелка, канал Мядзелка-

возера Варанец. Побач з ѐй размяшчаліся вѐска Пятроўшчына і фальварак 

“Варанец”, які належаў князю У. Друцкаму-Любецкаму. Цяпер многія элементы 

знаходзяцца ў разбураным або напаўразбураным стане. Матэрыялы праведзеных 

краязнаўчых экспедыцый дазволілі зрабіць апісанне сучаснага стану былой 

гідратэхнічнай сістэмы, рэканструяваць яе першапачатковы выгляд. Разгледзім 

асноўныя яе элементы. 

Рака Мядзелка. Галоўным прыродным элементам гідратэхнічнай сістэмы была 

рака Мядзелка. Для стварэння аб’екта гаспадаром было выбрана месца, дзе 

рэчышча вададатоку найбліжэй падыходзіць да возера Варанец (Дадатак 3, А). 

Мядзелка – правы прыток ракі Бірвіты. Выцякае з возера Мядзел. Асноўныя 

прытокі Лучайка, Вінгра. Па даўжыні ў Пастаўскім раѐне яна знаходзіцца на другім 

месцы пасля Галбяіцы, саступаючы ѐй 11 км. Працягнулася Мядзелка з поўдня на 

поўнач ад возера Мядзел да р. Бірвіты (прыток Дзісны) на 50 кіламетраў. Перапад 

вышыняў вярхоўя і нізоўя ў межах раѐна складае 25 м, ухіл рэчышча – 0,8 м/км. Каля 

Пятроўшчыны рака праразае марэнныя ўзгоркі Свянцянскіх град і таму мае вузкую 

лагчыну з невялікім поплавам і стромкімі берагамі. З гэтай прычыны цячэнне тут 

імклівае, шырыня рэчышча 7-10 м, глыбіні нязначныя 0,3 – 1,5 м. Падчас паводкі 

перавышэнне ўзроўню вады над межанню дасягае 1,5 м, а то і 2 м. У міжваенны час 

“пры Польшчы” рэчышча Мядзелкі было чыстае і яна актыўна выкарыстоўвалася 

аматарамі воднага турызму. З Вільні, а то і з Варшавы людзі даязджалі на 

цягніку да Пастаў і потым на каяках (байдарках) плылі па Мядзелцы да азѐр 

Мядзел, Рудакова, Нарач. У раннім сярэднявеччы па рацэ праходзіў водны 

гандлѐвы шлях, які злучаў Полацк, Вільню і Наваградак. Каля былога млына пры 

рацэ Мядзелка ѐсць цудоўная пляцоўка для агляду рэшткаў былога мосту, астраўка 

на рацэ, нагрувашчаных у рэчышчы вялікіх дрэў, бабровай запруды, россыпу 

камянѐў, вымытых з марэны.  

Млын. Галоўным гаспадарчым аб’ектам гідрасістэмы быў млын. Да сѐнняшняга 

дня ад былой пабудовы застаўся толькі падмурак, які моцна зрос дрэвамі і 

кустоўем. Яго планіроўка дазваляе вызначыць, што большая вось млына была 

выцягнута з поўначы на поўдзень, а ў цэнтральнай частцы разсяшчаўся калектар 

для вады з турбінай. Шырыня муроў і “быкі”-апоры, якія падпіралі падмурак, 

сведчаць пра тое, што будынак быў масіўны, верагодна, як і аналагічныя млыны, 

двухпавярховы. Існавала небяспека размыву ніжняй часткі быдынку, таму рабіўся 
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ѐн з вялікім запасам трываласці. На жаль, пакуль што не ўдалося знайсці 

фатаздымкаў млына і сведкаў, якія маглі б падрабязна расказаць пра яго 

канстукцыйныя асаблівасці (Дадатак 4). Ад млына да рэчышча выступае масіўны 

бетонны “бык”. Аналагічны знаходзіцца на супрацьлеглым баку. Відавочна тут 

знаходзіўся шлюз (запруда), якая рэгулявала рух вады, павялічваючы ці 

памяншаючы яе колькасць у залежнасці ад патрэб млына і ўзроўня вады ў рацэ і 

возеры Варанец (Дадатак 3). 

Канал (пратока). Паміж возерам Варанец і ракой Мядзелкай знаходзіцца пратока, 

якая запаўняецца вадой у часы разводдзяў або паводак. У выніку даследаванняў мы 

прыйшлі да высновы, што яна была выкапана штучна, хоць, магчыма, тут раней 

існаваў раўчук, рэчышча якога было заглыблена. На выхадзе з возера, верагодна, 

таксама мелася драўляная запруда, але рэшткаў яе на сѐнняшні дзень не захавалася. 

На польскіх картах у гэтым месцы паказана невялікая будыніна, ад якой слядоў 

таксама знайсці не ўдалося. На пратоцы, што злучае Мядзелку і возера Варанец 

бабры стварылі каскад плацін, якія затрымліваюць ваду і даюць магчымасць 

бабрам вольна плаваць з адной воднай сістэмы ў другую. На некаторых участках, 

асабліва каля былога млына, ім даводзіцца спрамляць шлях па сушы, у выніку чаго 

ўтварыліся адметныя бабровыя сцежкі. На рацэ Мядзелка яны стварылі гіганцкую 

запруду, паваліўшы шмат вялікіх дрэў у рэчышча (Дадатак 3, В). 

Старая дарога каля млына. Паміж падмуркам млына і возерам Варанец захаваліся 

рэшткі былой дарогі, па якой з Лотвы, Кабайлаў, Маўчаноў людзі ехалі на 

Манькавічы, Паставы. “Пры Польшчы” і пасляваенным часам транспарт тут хадзіў 

гужавы – вазы і коні. Каля млына стаяла карчма. Гэтай дарогай не карыстаюцца 

ўжо каля 70 гадоў, таму яна значна зарасла маладымі дрэўцамі, хоць прыўзняты 

над нізінай насып і цяпер выяўна прасочваецца ў рэльефе. Часткова дарога ішла 

ўздоўж паўднѐва-усходняга берага возера Варанец. Адсюль адкрываюцца вельмі 

маляўнічыя краявіды, у якіх спалучаюцца сінеча вады, зеляніна дрэў, блакіт неба і 

снежнасць аблокаў. Смалісты пах невялікага сасновага бору, духмянасць зѐлак і 

траў ствараюць тут незвычайную аўру і лагодзяць душу. Прыгажосць пануе 

паўсюль (Дадатак 3, Г).  

Возера Варанец. Возера Варанец прываблівае сваѐй прыроднай маляўнічасцю і 

празрыстасцю вады. Яно мае амаль правільную круглую форму і вялікую глыбіню, 

што ў спалучэнні з высокімі берагамі стварае запамінальны краявід. Максімальная 

глыбіня дасягае 38 метраў. З возерам звязаны шэраг легенд і таямніц. Да нядаўняга 

часу на паўднѐва-ўсходнім беразе возера мелася турысцкая стаянка, якой актыўна 

карысталіся падарожнікі і аматары пікнікоў. Па гэтай прычыне ішло моцнае 

забруджванне ўзбярэжжа ўнікальнага возера. Пасля перадачы тэрыторыі ў склад 
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Нацыянальнага парка “Нарачанскі” стаянку ліквідавалі, смецце прыбралі і цяпер 

можна атрымліваць асалоду ад натуральнага прыроднага асяроддзя. З самім возерам 

звязана трагічнае паданне “Ахвяра возера Варанец” (Дадатак 3, Д). 

 

ІІІ. Цікавыя аб’екты вакол гідратэхнічнай сістэмы 

Вакол рэшткаў гідратэхнічнай сістэмы ѐсць шэраг цікавых прыродных і 

гістарычных аб’ектаў, якія могуць прыцягнуць увагу турыстаў і цікаўных людзей. 

Вось кароткая характарыстыка некаторых з іх. 

Вѐска Пятроўшчына. Вѐска ўзнікла на месцы фальварка, які належаў Протасу. У 

пачатку ХХ стагоддзя тут пражывала 14 чалавек, мелася 70 дзесяцін зямлі, 

дзейнічала школа граматы. У 2001 годзе засталося 3 двары, 4 жыхары. У вѐсцы 

мела дачу Валянціна Клачкова, былая партызанка, дзяржаўны і партыйны дзеяч, 

літаратар. З 1963 года яна працавала старшынѐй Пастаўскага райвыканкама, з 1970 

па 1978 гады была першым сакратаром Пастаўскага РК КПБ. Аўтар сямі кніг. 

Шлях Баторыя-Напалеона (Альгердаў шлях). На адлегласці 2 км на поўнач ад 

гідратэхнічнай сістэмы праходзіць дарога з Полацка на Вільню – стары Альгердаў 

шлях, або шлях Баторыя-Напалеона, або Полацкі шлях. З’явіўся ѐн у выніку 

паходаў Вялікага князя Літоўскага Альгерда на Маскву ў 1368, 1370, 1372 гадах. У 

часы княжання Вітаўта гэты гасцінец называўся Вітаўтаў шлях. Пазней –  шляхам 

Баторыя, які таксама праходзіў вайной супраць маскоўцаў гэтай дарогай. Назву 

“шлях Напалеона” гэты гасцінец атрымаў з прычыны таго, што войскі імператара 

Банапарта ў 1912 годзе ішлі маршам па гэтай дарозе, хоць сам імператар праехаў 

паўночней, праз Паставы. 

Папуляцыя капавых асін. На маршруце каля поплава ракі Мядзелка выяўлена 

рэдкая папуляцыя капавых асін, якая ўключае 5 дрэў, на ствалах якіх налічваецца 

па 3-5 вялікіх капаў. Кап (капакорань) – нараст на дрэве з дэфармаванымі 

напрамкамі росту валокнаў драўніны. Звычайна сустракаецца ў выглядзе 

круглявага вырасту на ствале або галінцы, напоўненага дробнымі драўнянымі 

вузельчыкамі спячых пупышак. 

Паміраючы дуб-волат. Непадалѐку ад млына знаходзіца вялікі дуб, які паступова 

памірае. Дуб – самае велічнае дрэва Беларусі. Гэта рэкардсмен па працягласці 

жыцця, велічыні сваѐй кроны і трываласці драўніны. Дуб – гэта род кустоў і дрэў 

сямейства букаў. 
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Рэшткі былога Варанецкага сельскагаспадарчага вучылішча. За 500 метраў на 

паўночны ўсход ад млына на ўзгорках паміж азѐрамі Варанец, Доўжа і ракой 

Мядзелкай у пачатку ХХ стагоддзя размяшчалася сельскагаспадарчае вучылішча. 

Дзейнічала яно з 1909 па 1915 год дзякуючы ініцыяцыве і фундацыі ўласніка 

Манькавічаў і Казлоўшчыны князя Уладзіміра Друцкага-Любецкага. 

У час Першай сусветнай вайны праз тэрыторыю вучылішча прайшла лінія фронту. 

Тут размесціліся перадавыя пазіцыі геманскіх войск. У выніку баявых дзеянняў 

амаль усе будынкі былі разбураны. Ад былога вучэбнага корпусу засталіся рэшткі 

падмурку, склеп і бітая цэгла. 

Германскі ўмацаваны раѐн часоў Першай сусветнай вайны. Паміж азѐрамі 

Варанец, Доўжа і ракой Мядзелкай знаходзіцца адзін з буйнейшых на 

Пастаўшчыне германскі ўмацаваны раѐн часоў Першай сусветнай вайны. Ствараўся 

ѐн у 1915-1917 гадах, і ўяўляе сабой густую сетку трашэяў з вялікай колькасцю 

(звыш 20) доўгатэрміновых умацаваных кропак (ДАКаў). Збудаваныя яны з 

жалезабетону, маюць тоўстыя сцены і на сѐнняшні дзень знаходзяцца ў даволі 

добрым стане.  

 

ІV. Папулярызацыя ўнікальнай гідратэхнічнай сістэмы 

Па матэрыялах даследаванняў, якія былі праведзены вучнямі Пастаўскай гімназіі ў 

2018-2019 гадах каля возера Варанец, удалося распрацаваць і ўладкаваць турысцка-

экскурсійны маршрут. У яго ўключана і гідратэхнічная сістэма з аб’ектамі, якія 

ўваходзяць у яе склад (Дадатак 5). Вызначэннне і маркіроўка ніткі маршута 

праводзілася падчас вясенніх і летніх экспедыцый вучнямі Пастаўскай гімназіі. Імі 

ж у жніўні 2018 года былі зроблены просекі на маршруце, прымацаваны 

інфармацыйныя табліцы і ўказальнікі. У правядзенні больш складаных работ 

(усталяванне банера, вялікафарматных табліц, выкашванне травы, высечка вялікіх 

паваленых дрэў) дапамаглі супрацоўнікі Нацыянальнага парка “Нарачанскі”. 

Для папулярызацыі маршрута і аб’ектаў на ім (у тым ліку і гідратэхнічнай сістэмы) 

быў падрыхтаваны поўнакаляровы даведнік “Прыродна-гістарычны комплекс 

“Крыжоўкі”: турысцка-экскурсійны маршрут” аб’ѐмам 68 старонак фармату А-5, 

які выдадзены тыражом 50 асобнікаў (Дадатак 6). Інфармацыя пра гідратэхнічную 

сістэму Мядзелка-Варанец была пададзена ў тэлевізійнай праграме “Ітогі” кампаніі 

“Паставы-ТБ”, у шэрагу публікацый ў мясцовым і рэспубліканскім друку. 

Прадстаўлена яна і на сайтах ДУА “Пастаўская гімназія” і ўстановы “Нацыянальны 

парк “Нарачанскі” (Дадатак 7). 
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Заключэнне 

Па выніках даследавання можна зрабіць наступныя высновы: 

1. Гідратэхнічная сістэма Мядзелка-Варанец з’яўляецца ўнікальным прыродна-

гаспадарчым комплексам, які патрабуе дадатковага вывучэння, зберажэння і 

папулярызацыі 

2. Гідратэхнічная сістэма выяўлена і вывучана вучнямі Пастаўскай гімназіі 

шляхам правядзення чатырох комплексных экспедыцый. 

3. Вучнымі пастаўскай гімназіі распрацаваны і ўладкаваны (разам з 

супрацоўнікамі Нацыянальнага парка “Нарачанскі”) турысцка-экскурсійны 

маршрут па ваколіцах возера Варанец, у які ўключаны аб’екты гідратэхнічнай 

сістэмы (рэшткі млына, пратока, бабровая імперыя, рака Мядзелка, рэшткі былой 

дарогі). 

4. Вучнямі гімназіі былі зроблены пэўныя захады для папулярызацыі вынікаў 

даследавання праз размяшчэнне матэрыялаў у сродках масавай інфармацыі, на 

мясцовым тэлебачанні, у інтэрнеце, пры правядзенні экскурсій для школьнікаў і іх 

бацькоў. У працэсе работы ўдалося дасягнуць пастаўленай мэты, выканаць амаль 

усе заяўленыя задачы: прааналізаваны літаратурныя і картаграфічныя крыніцы, 

праведзены краязнаўчыя экспедыцыі, сабраны і сістэматызаваны атрыманы 

матэрыял, зроблена апісанне ўнікальнай гідратэхнічнай сістэмы.  
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Дадатак 1.   

 

   

  Аб’екты гідратэхнічнай сістэмы рака Мядзелка каля былога млына і старая дарога                                                                                                                                                                         

 

Рэшткі млына 

          

Канал (пратока) Мядзелка-Варанец і Возера Варанец 
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Дадатак 2 

 

    

 

Рэканструкцыя гідратэхнічнай сістэмы “Мядзелка-Варанец” 

(малюнкі Л. Афанасьевай) 
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Дадатак 3. Схема турысцка-экскурсійнага маршрута па прыродна-гістарычным комплексе 

“Крыжоўкі” 

 

 

І. Аб’екты гідратэхнічнай сістэмы: 7. Канал (пратока); 8. Рака Мядзелка; 9.Рэшткi 

млына; 10. Старая дарога да млына; 11. Возера Варанец. Пляцоўкі для агляду. 

ІІ. Цікавыя аб’екты каля гідратэхнічнай сістэмы: 1. Турстаянка каля воз. Варанец; 

2.Вѐска Пятроўшчына; 3. Руска-германскi могiльнiк часоў I Сусветнай вайны 1915-1917; 

4. Дрэва жаданняў; 5. Папуляцыя капавых асін; 6.Памiраючы дуб-волат; 13.Варанецкае 

сельгаспадарчае вучылiшча. Мурашыная калонія; 15. Германскi умацаваны раѐн 

(траншэi); 28. Шлях Баторыя-Напалеона (Альгердаў шлях). Зараснік глогу. Вінаградныя 

смаўжы. 
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Дадатак 4.  

 

Даведнік: Пракаповіч, І., Януш, А.  Прыродна-гістарычны комплекс “Крыжоўкі”: 

турысцка-экскурсійны маршрут. Мінск: Каўчэг, 2018. – 68 с.  
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Afanasjeva L.M., Janush A.A. Prakapovich I.M.: Unique hydro-technic complex 

"Mjadzelka-Varanets"  

(magazine "CULTURE. NATION", December 2019, issue 24, p. 137-149, www.sakavik.net)  

In the early middle ages, a water trade route that connected Polatsk, Vilnja and Navagrudak 

passed via Mjadzelka river. During four expeditions in 2018-2019 the students of Pastavy 

gymnasium made a description of the unique complex, designed and equipped tourist routes in 

the surrounding area of Lake Varanets, which includes objects of hydro-technic complex 

(residues of mill, canal, beaver area, Mjadzelka river, the remains of the former road). 

 

 

Афанасьева Л.М., Януш А.А., Прокопович И.М.: Уникальная гидротехническая 

система «Мяделка-Воронец» (исследовательская работа) (журнал «КУЛЬТУРА. 

НАЦИЯ», декабрь 2019, выпуск 24, стр. 137-149, www.sakavik.net) 

Гидротехническая система Мяделка-Воронец является уникальным природно-

хозяйственным комплексом. В раннем средневековье по реке Мяделка проходил водный 

торговый путь, который соединял Полоцк, Вильнюс и Новогрудок.  

Во время четырех комплексных экспедиций учениками Поставской гимназии сделано 

описание уникальной гидротехнической системы, разработан и обустроен туристско-

экскурсионный маршрут по окрестностям озера Воронец, в который включены объекты 

гидротехнической системы (остатки мельницы, проток, бобровая зона, река Мяделка, 

остатки бывшей дороги). 
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