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НАШ ЛЮСТРАДЗЁН.  

ЭКСКУРСІІ ДЛЯ ВУЧНЯЎ 

Гістарычны музей наведалі школьнікі 7-9 

класаў ДУА “Мѐрская СШ №1”. Кіраўнік музея 

Вітаўт Ермалѐнак падчас экскурсіі распавѐў 

вучням аб пошукавай дзейнасці археалога-

краязнаўчага гуртка “Арганаўты мінулага”, 

вынікам якой і з’явілася стварэнне музеяў. 

Школьнікі ўбачылі шматлікія прылады працы 

старажытнага чалавека, знойдзеныя 

гурткоўцамі. Школьнікі плануюць прыходзіць у 

нашы музеі яшчэ не адзін раз, таму экскурсавод 

засяродзіў увагу гасцей толькі на самай 

старажытнай гісторыі Мѐршчыны, 

археалагічных помніках і знаходках. Даведаліся 

вучні і аб самых знакамітых нумізматычных 

знаходках у нашым краі. Здзівіла школьнікаў і 

вялікая калекцыя папяровых грошаў.  

Выставу, прысвечаную Герою Савецкага 

Саюза віцэ-адміралу Томку Ягору Андрэевічу, і 

ў кастрычніку працягваюць наведваць вучні 

нашай школы. За гэты месяц азнаѐміліся з 

жыццѐм і дзейнасцю славутага земляка 

школьнікі 8-а класа (класны кіраўнік 

Максіменка Таццяна Мікалаеўна), экскурсію 

праводзіла Марыя Георгіеўна Ермалѐнак. Для 

вучняў 8-в класа (класны кіраўнік Валеўка 

Алена Віктараўна), 10-в класа (класны кіраўнік 

Пракоф’ева Людміла Францішкаўна) экскурсіі 

праводзіў кіраўнік музея Вітаўт Ермалѐнак. 

ГОСЦІ З ПОЛЬШЧЫ. 

Як мы не раз адзначалі, нашы музеі часта 

наведваюць грамадзяне з суседняй краіны. І гэта 

невыпадкова, таму што вельмі шмат пражывае ў 

Польшчы нашых землякоў, чые продкі па 

розных абставінах выехалі за мяжу і засталіся 

там назаўжды. На гэты раз да нас завіталі госці з 

Варшавы Тэрэза з дачкой Барбарай, 

выпускніцай медуніверсітэта. Бацька Яршовай 

Тэрэзы меў прозвішча Козак, а маці паходзіла з 

роду Рубанік, якія жылі ў Мінаўтаx ля 

Мілашова. Маці ў тры гады засталася сіратой, і 

таму яе забрала яшчэ да вайны ў Польшчу 

старэйшая сястра, якая жыла ў Мінску-
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Мазавецкім, потым яны пераехалі ў Варшаву. 

Нягледзячы на тое, што пані Тэрэза ўсѐ жыццѐ 

да пенсіі адпрацавала эканамістам, яна 

захапляецца гісторыяй, сама калекцыяніруе 

розныя старыя рэчы, цікавіцца мінулым мясцін, 

адкуль паходзяць карані яе роду. Кіраўнік 

музейнага аб’яднання на працягу некалькі гадзін 

праводзіў экскурсію па музеях і апавядаў аб 

самых цікавых экспанатах. У канцы экскурсіі 

пані Тэрэза зрабіла ахвяраванне на выданне 

нашай газеты, за што мы выказваем шчырую 

падзяку. 

ЭКСКУРСІІ ДЛЯ ВУЧНЯЎ З 

ГЛЫБОЧЧЫНЫ.  

Перад восеньскімі канікуламі наведалі 

наша музейнае аб’яднанне школьнікі 4-7 класаў 

ДУА "Удзелаўскай сярэдняй школы Глыбоцкага 

раѐна. Большасць з вучняў з’яўляюцца сябрамі 

гуртка “Юныя краязнаўцы”, і таму экскурсіі па 

трох музеях, якія праводзіў кіраўнік музейнага 

аб’яднання, выклікалі ў вучняў вялікую 

зацікаўленасць.  З захапленнем экскурсанты на 

працягу некалькіх гадзін слухалі аб пошуках, 

знаходках сяброў гуртка “Арганаўты мінулага”, 

якія на працягу сарака год шукалі і знайшлі для 

музеяў тысячы самых разных знаходак. 

Асаблівая ўвага была звернута на экспанаты, 

якіх няма ў іншых музеях Беларусі. Цікава было 

даведацца вясковым хлопчыкам і дзяўчынкам аб 

невядомых ім рэчах з музея “Сялянская хата”. 

Пасля экскурсіі дзеці добра адказвалі на пытанні 

экскурсавода і атрымалі прызы. 

ПА СЯРЭБРАНЫМ ПЯРСЦЁНКУ. 

Нягледзячы на восеньскае надвор’е, 

аматары падарожжаў па родным краі 

працягваюць свае вандроўкі. У кастрычніку 

краязнаўца Вітаўт Ермалѐнак правѐў экскурсію 

для ахвотнікаў вандраваць па цікавых месцах 

Беларусі: для былога лѐтчыка-выпрабавальніка 

Палаца Міхаіла і яго жонкі, настаўніцы 

матэматыкі Людмілы з Полацка, а таксама для 

госці з Мінска, паліграфісткі Шычко Святланы. 

Як заўсѐды, вандроўнікі пазнаѐміліся з 

гісторыяй самых цікавых помнікаў па маршруту 

падарожжа ў Каменполлі, Пераброддзі, 

Забалоцці, Дзедзіне, Мілашове, Ідолце. 

Экскурсанты былі добра дасведчаны ў ведах 

асноўных помнікаў архітэктуры, але і ім было 

цікава паслухаць аповед экскурсавода аб 

малавядомых фактах па гісторыі Мѐршчыны, 

дакрануцца рукамі да сівой даўніны, напрыклад, 

пабываць у скляпеннях сядзібы ў Забалоцці, якія 

памятаюць Генрыха Дмахоўскага, або 

прачытаць прозвішчы на магільным помніку 

Марыі Рудніцкай-Далубоўскай, ці напаўсцѐртыя 

літары надгробка Невянглоўскаму – 

уладальнікумаѐнтка ў Крычаве. Дзякуючы 

дапытлівасці падарожнікаў, экскурсія замест 

запланаваных чатырох гадзін трывала шэсць. 

НАША ДАПАМОГА.  

Нашы музеі з’яўляюцца сапраўдным 

скарбам для выканання даследчых прац вучнямі 

і настаўнікамі не толькі нашай школы, але і 

раѐна, ды і ўсѐй краіны. У кастрычніку за 

дапамогай да нас звярнуліся настаўніцы ДУА 

”Дварнасельская СШ-сад” Закрэўская Жана 

Феліксаўна і Закрэўская Ніна Пятроўна, вучань 

якіх выконвае даследчую працу па гісторыі 

радаводу. Яго прадзед Міклушонак Уладзімір 

быў салдатам арміі Андэрса, ваяваў у Італіі. 

Краязнаўца Вітаўт Ермалѐнак сабраў вялікую 

колькасць матэрыялаў аб нашых земляках, у 

фондах музея захаваліся ўспаміны, здымкі і 

газетныя артыкулы. Грунтоўны артыкул з 

канферэнцыі аб ураджэнцах нашага раѐна, якія 
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ваявалі на Заходнім фронце, быў змешчаны і ў 

нашай газеце № 4, 5, 6 за 2014 год. Усімі 

матэрыяламі Вітаўт Ермалѐнак падзяліўся з 

настаўніцамі. 

СУСТРЭЧА З ПОШУКАВІКАМІ.  

У кастрычніку ў гістарычным музеі нашай 

школы пабывалі сябры пошукавага клуба 

“Бацькаўшчына” на чале з Савіцкім Сяргеем 

Яўгенавічам. Адбылася размова з кіраўніком 

музея аб магчымай пошукавай дзейнасці 52-га 

пошукавага батальѐна на тэрыторыі раѐна. 

Сяброў клуба цікавілі перш за ўсѐ месцы, 

звязаныя з невядомымі пахаваннямі воінаў 

Чырвонай Арміі 1941 года, месцамі падзення 

збітых самалѐтаў, асабліва месцам падзення 

магчымага першага нямецкага рэактыўнага 

самалѐта. Пошукавікаў цікавілі і месцы 

дыслакацыі партызан на балоце Ельня, а таксама 

гісторыя яўрэйскага атрада. Вітаўт Ермалѐнак па 

ўсіх цікавых для гасцей пытаннях даў свае 

тлумачэнні. 

ЦІКАВА Ў ГУРТКУ  

Мы толькі другі месяц наведваем заняткі 

археолага-краязнаўчага гуртка “Арганаўты 

мінулага”, але ўжо ў захапленні ад іх 

правядзення. Напачатку мы азнаѐміліся з 

гісторыяй гуртка, якая налічвае ўжо 40 год. Мы 

даведаліся пра гісторыю герба і гімна, гісторыю 

аб найбольш цікавых знаходках і адкрыццяў, 

зробленых гурткоўцамі. Нам было цікава, што ў 

нашай сяброўкі Севярыной Насці тата таксама 

наведваў гурток, хадзіў у паходы, удзельнічаў у 

раскопках у 1978 – 1980 гады. Знаѐмячыся на 

занятках з археалогіяй, якую называюць 

“рыдлѐўкай гісторыі”, мы пачулі ад нашага 

кіраўніка Ермалѐнка Вітольда Антонавіча шмат 

разнастайных гісторый аб археалагічных 

знаходках “арганаўтаў”. Вельмі спадабаецца нам 

трымаць у руках і вывучаць старадаўнія 

прадметы, прылады працы старажытных 

людзей, прадметы быту нашых продкаў.  За 

кожны правільна вызначыны намі экспанат мы 

атрымліваем балы, за якія потым атрымліваем 

які-небудзь прыз. Спадзяѐмся, і самі хутка 

будзем удзельнічаць у паходах і разведках і 

знаходзіць новыя экспанаты. І пошук такі мы 

ўжо распачалі. Напрыклад, гуртковец Шчабол 

Максім знайшоў старую раѐнную газету 1969 

года, якая тады называлася “Сцяг працы”. 

Манеты, хоць і не зусім старыя, падаравалі ў 

музей Заяц Аляксей, Северына Анастасія, 

Шаўчонак Ангеліна і іншыя рабяты. 

Шаўчонак Ангеліна. 

РУПЛІЎЦЫ МУЗЕЯ  

ПАДАРУНКІ АД МІКОЛЫ ПАЎЛОВІЧА. 

У чарговы раз наш руплівец з Латвіі 

падараваў для нашага музея шэраг сваіх рэчавых 

знаходак. У гэтым паступленні шмат шклянога 

посуду. 

Гэта бутэлька ад віна цѐмна-зялѐнага 

шкла Расійскай імперыі пачатку 20-га стагоддзя, 

бутэлькі ад піва даваеннай Латвіі. Асабліва 

цікавая бутэлечка ад парфумы расійскай 

парфумернай фабрыкі А. М. Астравумава з 

Масквы. Астравумаў самы знакаміты расійскі 

парфумер, яшчэ ў 1885 годзе вынайшаў крэм ад 

перхаці, а ў 1910 годзе стварыў першы ў свеце 

інстытут лячэбнай касметыкі. Яго крэмамі 

карысталіся вядомыя расійскія артысты і 

імператарская сям’я. 

Цікавая і нямецкая бутэлечка з белага 

матавага шкла, дзе быў эліксір для паласкання 
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рота пасля ежы, вытворчасці фірмы “Odol”. 

Нямецкія салдаты карысталіся ім у акопах. З 

нямецкіх рэчаў Мікола падараваў нам сталовы 

нож з надпісам” Metalstemp”. Гэтыя знаходкі 

папоўняць экспазіцыю музея, прысвечаную 

Першай сусветнай вайне. 

Калекцыя гістарычнага музея папоўніцца 

і наступнымі манетамі: Расійскай імперыі 

палова капейкі срэбрам 1840 года, 10 пфенінгаў 

Германіі 1942 года, пяць санцімаў Латвіі 1922 

года, 10 санцімас Францыі 1982 года. 

У этнаграфічны музей трапіць 

падараваная нам супніца фабрыкі 

М.С.Кузняцова пачатку 20-га стагоддзя. 

Выклікае інтарэс тое, што на яе донцы ѐсць 

наддрукоўка нямецкай фірмы пад таўром 

кузняцоўскай 

фабрыкі. 

У пакой 

хаты 30-х 

гадоў 20-га 

стагоддзя 

будуць 

змешчаны 

падараваныя 

нашым 

дабрадзеем 

разнастайныя 

бутэлечкі ад лекаў і дзвярныя ручкі таго 

перыяду. Да савецкай эпохі адносяцца 

падараваныя нам парцалянавая цукарніца 

рыжскай фабрыкі, упрыгожаная сінімі кветкамі, 

каробка ад цукерак пад назвай “Гаянэ” 

Ленінградскай фабрыкі цукерак, пасляваенны 

графін 50-х гадоў 20-га стагоддзя з 

светлазялѐнага шкла з пазалочаным 

акаймленнем, шкляная салатніца гэтага 

перыяду. Усе гэтыя рэчы мы змесцім у пакоі 50-

х гадоў “Сялянскай хаты”. 

ПАДАРУНКІ З ЛОНДАНА.  

Былы актыўны сябар гуртка “Арганаўты 

мінулага”, а зараз жыхарка Лондана Ермалѐнак 

Юлія, заўсѐды, наведваючы радзіму, перадае ў 

нашы музеі знойдзенныя за мяжой экспанаты. У 

чарговы раз, прыехаўшы ў Мѐры, падаравала 

нам новыя экспанаты. Перш за ўсѐ папоўніўся 

раздзел “Баністыка” новай купюрай 

Вялікабрытаніі вартасцю ў пяць фунтаў. 

Здзіўляе перш за ўсѐ яе высокая ступень 

абароны ад падробак, якой да гэтага часу не 

было ні ў адной краіне свету. На аверсе 

банкноты партрэт каралевы Елізаветы ІІ, а на 

зваротным баку выява самага знакамітага 

прэм’ера Уінстана Чэрчыля. 

Акрамя банкноты, наша нумізматычная 

калекцыя папоўнілася дробнымі наміналамі 

манет: пяць і дваццаць пенсаў 2012 года. 

Цікавая манета наміналам у адзін еўра з 

вострава Кіпр. 

На аверсе 

манеты надпіс 

“1 еўра”, а на 

рэверсе выява 

самай 

знакамітай 

статуэткі 

“Памоскі ідал”, 

знойдзеннай 

археолагамі на 

гэтым востраве. 

Назва яго 

пайшла ад вѐскі 

Памос, дзе 

была знойдзена 

першая такая 

статуэтка, пяць тысяч гадоў таму яна была 

абярэгам і ўяўляла сабою фігурку Багіні 

ўрадлівасці з выцягнутымі ўбокі рукамі. 

З Паўднѐвай Карэі мы атрымалі ад нашай 

дабрадзейкі манету ў 500 вонаў 2001 года. На 

зваротным баку яе выява маньчжурскага 

жураўля. Асабліва багатую калекцыю мы 

атрымалі ў падарунак ад Юлі з Літвы, гэта 1, 5, 

10, 20 еўрацэнтаў, 1, 2 еўра 2015 года. 

Нарвежская крона 1999 года таксама паступіла ў 

нашу калекцыю.  

У музей кнігі і друку нам былі прывезены 

гістарычныя кнігі на англійскай мове. Цікавая з 

іх кніга знакамітай пісьменніцы Джэйн Остэн 

Грошы з Лондана 

Кнігі з Лондана 
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(1775 – 1817 гг.) пад назвай “Пачуцці і 

адчувальнасць”, надрукаваная ў выдавецтве 

“Нельсан Класік” у 1939 годзе. На ѐй змешчаны 

даравальны надпіс “Кніга належыць Лауры 

Джонс з Паўночнага Уэльса. Падарунак на 

Раство ад сястры Кацярыны. 1946 год”. 

Пісьменніца была пачынальніцай рэалізму ў 

англійскай літратуры. 

Падаравана нам была і кніга знакамітага 

класіка англійскай літаратуры Г.К.Чэстэртона 

“Выбраныя творы”, надрукаваная ў 1939 годзе ў 

выдавецтве Коллінз. Яшчэ больш ранняе 

выданне “Выбраныя англійскія апавяданні”, якія 

пабачылі свет у выдавецтве “Макмілан і 

кампанія” у 1936 годзе. Раздзел музея 

“Сусветная літаратура”папоўніцца і кнігай 

знакамітага рэаліста англійскай літаратуры 

Чарльза Дзіккенса “Гісторыя правядзення 

Раства” 1934 года. 

НАБЫТКІ КІРАЎНІКА МУЗЕЯ.  

У вѐсцы Александрова памѐр на 91 годзе 

жыцця апоші каваль з нашай мясцовасці 

Бабышка Вікенцій. Пасля яго засталася кузня і 

шмат сельскагаспадарчагу інвентару. Яго ўнук 

Арцімовіч Андрэй, былы сябар гуртка 

“Арганаўты мінулага” па дамоўленнасці са 

сваякамі вырашыў, што найлепш захаваецца 

памяць аб дзядулі, калі яго рэчы будуць у музеі. 

Дзякуючы такому рашэнню мы купілі шмат 

цікавых рэчаў. Найбольш каштоўны экспанат – 

малатарня, якая была выраблена ў польскім 

горадзе Кутна на сельскагаспадарчым 

прадпрыемстве “Край”. Гэта самая знакамітая 

фірма ў міжваенны час у Польшчы. Яе заснаваў 

яшчэ ў 1890 годзе Альфрэд Вэдке. У 20-я – 30-я 

гады прадпрыемства было галоўным вытворцам 

сельскагаспадарчых машын у Польшчы. 

Дзейнічала малатарня пры дапамозе 

перадатачнага механізму, які прыводзіў у рух 

конь. Гэта рабіла малацьбу збожжа нашмат 

хутчэй і лягчэй, чым малацьба цапамі. Пры 

Польшчы машына каштавала вельмі дорага, і 

таму на беларускай вѐсцы ў сялян яна была 

рэдкай з’явай. Вікенцій, будучы выдатным 

майстрам, перарабіў яе пад электрычны рухавік, 

і таму яна служыла гаспадарам яшчэ і ў 21-м 

стагоддзі.  Хоць у нашым музеі ўжо ѐсць 

сячкарня, але мы набылі яшчэ адну іншай фірмы 

і ў лепшым стане. Фірма пад назвай “Beland. 

PRIMA №1” – гэта англійскае прадпрыемства, 

якое мела сваю вытворчасць у Польшчы. 

Цікавым набыткам стала і зробленае кавалѐм з 

жорнаў–вялікае каменнае тачыла. Аб 

майстэрстве Вікенція сведчаць і драўляныя сані, 

якія ѐн сам зрабіў, калі яшчэ трымаў каня. У 

будучым мы плануем пабудаваць каля сялянскай 

хаты і кузню, таму важным набыткам сталі для 

музея і старыя скураныя кавальскія мяхі, якія 

былі галоўным атрыбутам кузні, а таксама 

прылады працы каваля.  

ЖМЕНЬКА ЎСПАМІНАЎ АБ МІНУЛЫМ.  
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 Гутарка з чалавекам, які пражыў 

доўгае жыццѐ ў бурлівым 20-м стагоддзі, 

з’яўляецца сапраўды скарбніцай ведаў аб 

мінулым роднага краю. Нядаўняя мая сустрэча з 

Гэленай Антонаўнай Бабышка яскравае таму 

падцвярджэнне. 

 Нарадзілася яна 6 чэрвеня 1932 

года ў вѐсцы Орцы ў сям’і Малецкага Антона. З 

маленства зведала цяжкае сялянскае жыццѐ, 

працавала, як і ўсе яе равеснікі, на полі жала, 

ірвала лѐн, а восеньскімі і зімовымі вечарамі ў 

хаце вучылася ткаць, шыць і вышываць. Да яшчэ 

нядаўняга часу магла займацца рукадзеллем, яе 

вырабы знаходзяцца ў этнаграфічным кутку 

Павяцкай школы. 

 Гады вучобы прыйшліся якраз на 

ваенныя часы. Спачатку ў 1939 годзе хадзіла ў 

савецкую школу, якая месцілася ў адным пакоі 

сядзібы пана Выганоўскага ў Александрове. 

Падчас нямецкай акупацыі вучылася ў школе, 

якая месцілася ў лесе паміж Ворцамі і Басянымі. 

Настаўнікам быў Юркевіч, вучыліся больш па-

беларуску, але лацінскімі літарамі. Але праз два 

гады партызаны спалілі школу, і заняткі 

скончыліся. 

 Пасля вайны хадзіла разам з 

дзецьмі дзетдомаўцамі з Александрова ў школу 

ў Новы Двор, дзе заняткі праходзілі ў вялікай 

хаце Міцкевіча, які выехаў у Польшчу. 

 Асабліва ў памяці суразмоўцы 

засталіся гады вайны. Памяць Гэлены 

Антонаўны да драбніц захавала тыя падзеі. 

Ноччу прыходзілі партызаны, а днѐм немцы ды 

паліцыя. І тыя і другія імкнуліся пажывіцца за 

кошт сялян. Таму бацька хаваў каня не ў хляве, а 

ў паветцы, якая была за хатай. Але партызаны 

ўсѐ роўна даведаліся і хацелі забраць каня, ды 

той кульгаў, і яго таму пакінулі. 

 А вось у жыхара па прозвішчы 

Маскалѐнак, калі ѐн даведаўся, што партызаны 

прыдуць ноччу ўжо за другім яго канѐм, то 

перадаў вестку знаѐмаму паліцэйскаму з вѐскі 

Варонькі па прозвішчы Муха, і немцы зрабілі 

засаду. Былі забіты тры партызаны: Балаш з-пад 

Дзісны, Жук з Жукоў і яшчэ адзін. Забітых 

завезлі ў Мѐры і пахавалі ў агульнай магіле. 

Бацькі партызана Жука папрасілі за хабар 

завязаць свайму сыну перад пахаваннем вочы, 

ноччу яны тайком раскапалі магілу, па павязцы 

апазналі свайго сына і пахавалі на сваіх 

могілках.  

 Калі ў Мѐрах немцы пачалі 

расстрэльваць яўрэяў, то ноччу да іх прыбіўся 

сын яўрэя Шмэркі. Дзед даў яму паесці, адзення 

і з сабою яшчэ ежы. Праз некалькі год, калі 

партызаны рухаліся на Ёды праз Ворцы, то да іх 

завітаў высокі хлопец, у якім яны з цяжкасцю 

пазналі хлопчыка-яўрэя, уцекача з гетта. Ён 

вельмі ім дзякаваў за колішнюю дапамогу. І 

таму партызаны ад іх нічога не ўзялі, толькі 

некалькі ручнікоў на анучы. Жонка яўрэя Гірша 

і яе зяць Леў хаваліся ў школьнай прыбіральні. 

Брат Гэлены Юзік нават аддаў ім свой школьны 

сняданак, але пра гэта даведаўся яго аднакласнік 

Іван Муха з Варанькоў, які і распавѐў свайму 

брату паліцэйскаму аб уцякачах. Муха прыйшоў 

разам з солтысам Сівым з Варанькоў, яўрэяў 

забілі і затапталі ў балоце. За гэта партызаны 

жорстка адпомсцілі солтысу. Яму жывому 

вырвалі з бруха вантробы, енкі паміраючага 

былі чутны ў суседніх вѐсках. Муха ацалеў, 

нават прыязджаў адзін раз на радзіму, але пад 

чужым прозвішчам. 

 У 1944 годзе партызаны 

расстралялі ля высокага ўзвала ў Ворцах сем 

немцаў, якія здаліся ў палон. Прысыпалі іх 

зямлѐю мала, і хутка косці іх расцягалі па 

ворцаўскіх палях плугі і бароны калгасных 

трактароў. Пасля прыходу Савецкай Арміі 

маладых мужчын адразу забралі на вайну. З 

Ворцаў не вярнуліся Арцімовіч Уладзімір 1906 

года нараджэння, Масла Адам, з вѐскі 

Александрова Бабышка Сцяпан 1924 года нар., 

Муж і жонка Бабышка Вікенцій і Гэлена 
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Рымдзѐнак Ільдэфонс 1918 г.нар., Лаўрыновіч 

Іосіф 1912 г.нар. 

 Бацьку Гэлены Антонаўны не 

ўзялі на фронт, бо пальцы рукі былі пакалечаны 

малатарняй. А вось яе дзядзька Нікадэм 

Іосіфавіч Малецкі прыйшоў з вайны з трыма 

медалямі: “За ўзяцце Варшавы”, “За Одэр, 

Варшаву і Нісу”, “За ўзяцце Берліна”. У вайну 

не было самых неабходных рэчаў: запалак, 

мыла, солі. Мыла варылі з лугу наступным 

чынам. Бралі попел з печы і высыпалі на анучу і 

лілі на яго кіпень, тое што выпадала ў асадак,– 

луг. 

 У 1949 годзе пачалі прымушаць 

людзей уступаць у калгас, большасць не жадала 

гэта рабіць, уступілі тыя, хто не мог плаціць 

падаткі. Урэшце яе бацька Антон Іосіфавіч 

Малецкі (1898 – 1967 г.г.) вымушаны быў 

запісацца ў калгас. За яго прыкладам пайшлі 

астатнія. За гэты ўчынак начальства паставіла 

яго брыгадзірам. Людзі вельмі неахвотна 

развітваліся са сваѐй уласнасцю. Многія засеялі 

азімыя восенню, таму пайшла чутка, што хоць 

яны і калгаснікі, могуць зжаць сваѐ засеянае. 

Але тых, хто зжаў, а гэта былі Арцімовіч Чэся, 

Шамінка Станіслава, Кяпсня Юзэфа, Кяпсня 

Данат, Стэфановіч Гэнэрыка, Малецкая Рэня, 

дзядзька Гэлены Малецкі Нікадэм – усіх іх 

пасадзілі ў турму. Больш за ўсѐ далі дзядзьку, бо 

ѐн паспеў яшчэ і абмалаціць. Не паглядзелі 

ўлады і на тое, што ў Чэсі засталося чацвѐра 

дзяцей. У калгасе, як больш пісьменную, Гэлену 

паставілі ўчотчыцай, таму шмат прыходзілася 

пахадзіць па палях, бо ўсѐ рабілі ўручную: і 

жалі, і касілі. Трэба было ўлічваць, хто колькі 

зрабіў, каб потым налічваць працадні. Таму і 

запомніла назвы мясцовасці ля Ворцаў: Гладкае 

балота, Чорнае балота, Сасоннік, Падбудка, 

Радавы лес, Рэпішча, Залатая імшара, Параснік, 

Калашына, хутар Вішнеўскага і г.д. Пазней да 

самай пенсіі працавала на паляводстве. Замуж 

выйшла ў 1953 годзе за Вікенція Сцяпанавіча 

Бабышку. Падчас службы ў войску ѐн 

адбудоўваў пасляваенны разбураны Мінск. 

Вучыўся потым на каваля ў Кашкура Антона 

Адамовіча з Рачнѐва. Разам з ім кавальскае 

рамяство пазнавалі Пѐтра Сасноўскі з Папкоў, 

Стась Шабуцкі з Аблятова, Янка Дуброўскі з 

Павяцця. Нікога з іх ужо не засталося ў жывых. 

Памѐр і вучань Вікенція каваль Янка Арцімовіч. 

Пры Польшчы самы знакаміты ў акрузе каваль 

быў у Ворцах – Ашурка Ян. Яго брат Юзэф 

таксама быў кавалѐм у Павяцці. Ян за вучобу на 

каваля браў толькі золатам, жыў заможна. У 

1941 годзе быў арыштаваны бальшавікамі і 

згінуў у Беразвеччы. Як прыйшлі Саветы, то 

вывезлі і Рачыцкага, які валодаў крамай у 

Александрове. Зараз мала хто ведае, што ў 

міжваенны час на рацэ Вята было пяць млыноў: 

у Павяцці, Рачнѐве, Аблятове, Сташулях і 

Міжрэччы. Акрамя таго, у вѐсках шмат у каго 

былі свае каменныя жорны, на якіх малолі 

ўручную. Калі малолі, то імкнуліся выбраць 

рукамі семя пустазеля-гугаля, каб хлеб быў 

мягчэйшы, смачнейшы. 

 Шмат апавядала Гэлена Антонаўна 

і аб сваім дзядулі Малецкім Іосіфу Тамашавічу 

(1870 – 1953 г.г.). У Ворцах і наваколлі ѐн 

карыстаўся вялікай павагай. Па першае, меў 

адукацыю ветэрынара і ніколі не адмаўляў 

людзям лячыць хатняю жывѐлу. А яшчэ ѐн 

карыстаўся кнігай па медыцыне і мог лячыць па 

ѐй і людзей. Дзед нават умеў “пускаць кроў”, за 

гэтым да яго звярталіся нават дактары. 

 Знакаміты дзеяч нацыянальна-

вызваленчага руху Язэп Малецкі прыходзіўся 

Гэлене сваяком мамы, бо яе мама і бацька Язэпа 

былі родныя брат і сястра. Калі прыехаў перад 

выбарамі ў польскі сейм Малецкі з Вільні і даў 

дзеду спісы беларускіх дзеячоў, за якіх трэба 

галасаваць, то пра гэта даведаўся агент польскай 

Рукапіс С. Арцімовіча 
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паліцыі Альберт Аляшкевіч, які і даў звестку 

паліцэйскаму. Калі той прыехаў у Ворцы, то 

дзед сказаў, што яны з Малецкім сустракаліся, 

але абмяркоўвалі не палітыку, а медыцынскія 

рэцэпты. Дзед не пацярпеў, і сяляне 

прагласавалі за паслоў-беларусаў. 

 Доўгі час у сям’і захоўваўся 

здымак Язэпа Малецкага, падараваны дзеду. 

Хаця дзядуля быў просты селянін, але яго 

паважалі і паны, асабліва пан Віслаў Мірскі з 

Каменполля. Аднойчы, калі ў дзеда ўтапіўся 

конь, то Мірскі папрасіў без усякай паперы даць 

пану Багуславу з Богудзенькаў каня са сваѐй 

стайні. Дзядуля быў адказны і за лоўлю рыбы 

для пана, ведаў, дзе ставіць сеткі. Летам увесь 

улоў высыпалі ў вялікія лазовыя кашы, у якіх 

былі адтуліны для малой рыбы, заставалася 

толькі вялікая, якая магла такім чынам у возеры 

доўга знаходзіцца жывой. Зімою, калі лавілі, то 

адразу замарожвалі на лѐдзе. Потым сабіралі ў 

кашы, якія забіраў яўрэй з Мѐраў і вѐз потым 

прадаваць яе ў вялікія гарады. У дзядулі было і 

шмат кніг, календароў, у тым ліку ксяндза 

Бародзіча. 

 Узгадвае мая суразмоўца і мастака 

з Ворцаў Станіслава Арцімовіча. Быў ѐн не 

толькі мастаком, але і скульптарам. Памятае, 

што ѐн выразаў вялікую скульптуру “Пілсудзкі 

на кані”. Да гэтай пары ў капліцы на могілках у 

Ворцах захоўваецца яго праца “Скульптура 

Хрыста -валадара”. Станіслаў меў выдатны 

каліграфічны почырк і таму ўсім мог вырабляць 

і падрабляць розныя дакументы. Гэлена 

Антонаўна называе і біскупа, які паходзіць з іх 

роду. Брат Гэлены Іосіф рана памѐр, пражыўшы 

ўсяго 37 год, бо праходзіў тэрміновую ваенную 

службу на Сахаліне, якраз у тыя гады, калі 

праходзілі першыя выпрабаванні ядзернай зброі. 

Салдаты павінны былі закопваць трупы кароў, 

якія засталіся пасля ядзернага выбуху. Салдаты 

не мелі ніякіх сродкаў абароны ад радыяцыі. 

Разам з братам служылі і іншыя вяскоўцы: Янка 

Шабуцкі, Яўген Манцэвіч, Савіцкі, Маеўскі, 

Сапун. Усе яны памерлі, атрымаўшы ў войску 

празмерныя дозы радыяцыі. 

 На развітанне Гэлена Антонаўна 

падаравала для нашага музея кнігі і друку 

сямейную рэліквію – кнігу, па якой дзед Іосіф 

Малецкі лячыў людзей. Называецца яна “Школа 

здаровья. Практическое руководство к 

самосохранению здоровья и продолжению 

жизни до глубокой старости”. У гэтым вялікім 

фаліянце сапраўды энцыклапедычныя веды пра 

захаванне здароўя і лячэнне хваробаў, якія не 

страцілі свайго значэння да сѐнняшняга часу. 

Шчырае дзякуй маѐй суразмоўцы за такі 

падарунак.  

В.А.Ермалёнак. 

ГІСТОРЫЯ ГУРТКА “АРГАНАЎТЫ 

МІНУЛАГА” 40 –год пошукаў і знаходак 

(працяг, пачатак у №9)  

Год 1981-ы  

У сувязі з плѐнным удзелам у раскопках, 

якія праводзіла Акадэмія навук БССР на 

Мѐршчыне, гурток “Арганаўты мінулага” 

згадваецца ў абласной газеце “Віцебскі рабочы”, 

адзначаюцца багатыя здабыткі пошукаў вучняў 

[5]. У гэтым жа годзе гурток знаходзіць новае 

месца для сваіх заняткаў – Мѐрскую сярэднюю 

школу №3, у якую на пасаду настаўніка гісторыі 

прыйшоў В.А. Ермалѐнак, стваральнік гуртка і 

яго кіраўнік. 

Дзякуючы ўдзелу вучняў у палявых 

працах і дапытлівасці “арганаўтаў” было 

адкрытае на той час самае блізкае ад Мѐраў 

паселішча старажытнага чалавека ля вѐскі 

Гір’яты. Вучні збіралі каменне з палѐў і сярод 

іншых знайшлі нейкія незвычайныя. Адзін з 

такіх камянѐў падняла настаўніца Т.М. Чэркас.  

Кіраўнік гуртка вызначыў, што камень 

з’яўляецца сякерай, датаванай ІІ тыс. да н.э. Да 

пошуку далучыліся “арганаўты”. Яны выявілі 15 

прылад працы або іх фрагменты. На гэтым полі 

праводзіць далейшыя раскопкі было амаль 

немагчыма, з прычыны зруйнаванасці і без таго 

нязначнага 

культурнага пласта 

трактарамі [7].У 

гэтым годзе быў 

здзейснены 

краязнаўчы паход у 

вѐску Снегі. 

Непадалѐку ад яе 

было адкрыта 

селішча жалезнага 

веку і курганная 

група. Асабліва 

шчыраваў у гэтым 

Раскопкі кургана ў Чурылаве 
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паходзе Касевіч Сяргей. 

Навуковы супрацоўнік Аддзела 

археалогіі інстытута гісторыі АН БССР Ала 

Ільюцік выказала у раѐннай газеце “Сцяг працы” 

(цяпер “Міѐрскія навіны”) вялікую падзяку 

В.А.Ермалѐнку, з прычыны аказання ім значнай 

дапамогі навукоўцам Акадэміі навук у 

абследаванні гарадзішча-сховішча на беразе 

возера Абстэрна ля в. Ражні, а таксама за 

адкрытыя для навукі два камяні-следавікі ля 

вѐскі Снегі, на беразе возера Абстэрна, і на 

ўзлеску ля вѐскі Волкаўшчына. Кіраўнік гуртка 

паказаў шмат новых помнікаў археалогіі 

адкрытых ім і яго памочнікамі, 

напрыкладкурганы ля вѐскі Снегі, гарадзішча ля 

ѐскі Касабукі, і інш. Археолаг Ільюцік 

адзначыла важкую дапамогу археолага-

краязнаўчага гуртка “Арганаўты мінулага” на 

працягу апошніх пяці год вучоным Акадэміі 

навук БССР у вывучэнні Мѐршчыны. З 

дапамогай “арганаўтаў” былі даследаваны 

курганныя групы ля вѐсак Кублішчына і Лясная, 

Чурылава ды Чамяры, з якіх атрыманы багаты 

матэрыял [8]. 

Раскопкі ля вѐскі Чамяры вяліся 

“арганаўтамі” на беразе Заходняй Дзвіны ў 

старым бары, пад кіраўніцтвам супрацоўніцы 

Інстытута гісторыі АН БССР Л.У. Дучыц. 

Помнік археалогіі ў Чамяроўскім бары меў свае 

асаблівасці: у адрозненне ад іншых курганных 

могілак Мѐрскага раѐна, якія датуюцца Х – ХІІ 

стст., Чамяроўскія курганы значна пазнейшыя, 

яны адносяцца да XV – XV11 стст. Вядома, што 

курганны абрад пахавання пачаў знікаць з 

прыняццем хрысціянскай рэлігіі ўжо ў ХІ – ХІІ 

стст. А ў ХІІІ ст. курганоў амаль не насыпалі. 

Але пры раскопках тут былі знойдзеныя 

фрагменты глінянага посуду XV – XVI стст., 

вуголлі, вялікія камяні. У некаторых насыпах 

было толькі вуголле. Яўныя сляды пахавання не 

знойдзены, але гэта можа растлумачыць 

рытуальным прызначэннем насыпаў, якія 

рабіліся ў памяць загінулых на чужыне, або 

звязаныя з якімі-небудзь язычніцкімі павер’ямі 

[10, 21]. Акрамя курганнай групы ў Чэмярах 

гурткоўцы шчыравалі і на раскопках курганоў у 

Чурылаве. Актыўную ролю ў гэтых раскопках 

адыгралі і вучні Павяцкай СШ, дзе на працягу 

года, В.А. Ермалѐнак таксама прводзіў заняткі 

гуртка для аматараў мінулага. Асабліва 

вызначыліся падчас раскопак Каснарэвіч 

Уладзімір, Сасноўская Марына, Арцімовіч Іосіф, 

Масла Станіслаў і інш. 

Той жа год прынѐс гуртку “Арганаўты 

мінулага” адкрыццѐ гарадзішча плямѐнаў 

днепра-дзвінскай культуры “Чорная гара”, якая 

ляжыць паміж вѐскамі Федарцы і Касабукі, што 

за 2 км ад Мікалаѐва. Значную ролю тут 

адыграла ўласная ініцыятыва “арганаўтаў”.  Аб 

узвышшы “Чорная гара” мясцовыя жыхары 

распавядалі шмат легенд і паданняў рознага 

кшталту. Напрыклад, аб тым, што французскія 

салдаты ў час паходу на Маскву пахавалі тут 

залатую карэту Напалеона. Гэтыя звесткі 

зацікавілі сяброў археолага-краязнаўчага гуртка 

“Арганаўты мінулага”. Яго энтузіясты Сяргей 

Касевіч і Зоя Канапелька сталі ініцыятарамі 

правядзення там археалагічнай разведкі. У 

пошуках ім дапамаглі вучні Мікалаѐўскай 

васьмігодкі: Пѐтр Рафеенка, Сяргей Ліманоўскі і 

Валодзя Рымша. Уважлівы агляд вяршыні гары і 

яе схілаў распавѐў краязнаўцам аб тым, што 

некалі тут знаходзілася ўмацаванае паселішча 

старажытных людзей. 

На паверхні былі выяўлены фрагменты 

керамікі, якія далі зрабіць выснову аб тым, што 

людзі пасяліліся ў гэтых мясцінах амаль 3 тыс. 

гадоў таму. Плямѐны, якія выраблялі такі посуд, 

адносіліся да днепра-дзвінскай культуры. Яе 

помнікі характэрныя для нашых мясцін з VІІІ ст. 

да н.э. і па ІV ст. н.э. Найбольш значнай 

знаходкай юных краязнаўцаў з’явілася каменная 

прылада працы – разец. Ім карысталіся нашыя 

продкі для апрацоўкі косткі, рога, дрэва і скуры 

[9]. 

Год быў “ураджайны” для Мѐршчыны па 

колькасці выпадкова знойдзеных каменных 

прыладаў працы старажытнага чалавека. Так, 

вучаніца 4 “а” класа Мѐрскай СШ №3 Ала 

Сівіцкая, прыехаўшы ранняй вясной да сваѐй 

бабулі ў вѐску Лінкаўшчына, заўважыла на 
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ўскрайку поля нейкі дзіўны каменьчык. Яна 

ўзяла яго ў рукі і адразу прыгадала, што дужа 

падобны да такога ім паказваў на ўроку 

настаўнік гісторыі. Знаходка сапраўды аказалася 

скрабком, які формай нагадвае пласцінку і мае 

болей за 5 тыс. гадоў. Найбольш пашырана гэтая 

прылада выкарыстоўвалася ў мезаліце, неаліце, 

бронзавым веку для апрацоўкі дрэва, косткі, 

скуры, рогу. 

На жаль, асноўная стаянка старажытнага 

чалавека тут знаходзілася на балоце і была 

разбураная ў выніку правядзення 

меліярацыйных прац [13]. 

Год 1982-і 

Спрактыкаванае вока “арганаўта” заўжды 

заўважыць старажытнасць там, дзе побач з ѐю 

проста пройдуць іншыя. Пра гэта сведчыць 

наступны выпадак: сябра археолага-

краязнаўчага гуртка “Арганаўты мінулага”, 

вучань 10 класа Міѐрскай СШ №3 Дзмітрый 

Паварыч, ідучы па беразе Мѐрскага возера з 

боку малаказавода, знайшоў крамнѐвы фрагмент 

старажытнага сярпа, якім карысталіся людзі на 

мяжы бронзавага і жалезнага вякоў каля 3,5 тыс. 

гадоў назад. Знаходка даказвала, што 

старажытныя людзі ў нашых мясцінах 3,5 тыс. 

гадоў назад займаліся земляробствам, жылі 

стала, а значыць мелі тут паселішча [12]. 

У гэтым годзе працягвалася вывучэнне 

гарадзішча ў Прудніках. Восенню археолагі-

аквалангісты вялі пошук каля вѐскі Рачнѐва. 

Усюды археолагам дапамагалі сябры археолага-

краязнаўчага гуртка Мѐрскай СШ №3 

“Арганаўты мінулага”. Вызначыліся яны і пры 

раскопках курганоў ля вѐскі Снегі. Гэты 

могільнік размешчаны на беразе прыгожага 

возера Абстэрна. Мясціны здаўна прываблівалі 

турыстаў, якія нават не здагадваліся, што пад 

рэшткамі іх вогнішчаў хаваюцца таямніцы 

стагоддзяў. Ды і не дзіва, нават з 12 юных 

археолагаў толькі адзін, Аляксандр Асіпенка, 

здолеў адшукаць насыпы па заданні кіраўніка 

экспедыцыі В.А.Ермалѐнка. Раскопкі 

праводзіліся пад кіраўніцтвам археолага 

Л.У.Дучыц. З гурткоўцаў найбольш вопытным 

прадстаўніком была Зоя Канапелька, а 

наймалодшым – Ігар Сініца. Усяго было 

знойдзена 15 каменных прыладаў працы, або іх 

фрагментаў з крэменю. Найбольш пашанцавала 

Уладзіміру Яцыне, Уладзіміру Бібіку, Васілю 

Шульгу, Віктару Сумінаву. Знойдзеным 

прыладам працы было амаль 6 тыс. гадоў. Сярод 

найбольш цікавых быў дыскападобны разец для 

нанясення арнаментаў і ўзораў на касцях, 

наверша стралы, цясло і іншае. Крамянѐвыя 

прылады трапілі ў насыпы курганоў выпадкова, 

яны прынесеныя разам з пяском людзьмі каля 

тысячы гадоў назад. Недзе непадалѐк павінна 

было знаходзіцца больш старажытнае 

паселішча. Раскапаныя курганы адносіліся да 

пахаванняў па абрадзе крэмацыі, але па тыпу 

кенатафаў, гэта значыць без пахаванняў. 

Насыпаныя яны людзьмі, якія жылі ў гэтых 

мясцінах у VIІІ – ІХ стст.[14]. 

Год 1983-і 

Дзякуючы актыўнай працы “арганаўтаў” 

па зборы і сістэматызацыі археалагічных і 

этнаграфічных матэрыялаў у 1983 г. у Мѐрах 

была створана першая экспазіцыя раѐннага 

музея. Асноўны фонд музея склаў болей за 

чатыры тысячаў экспанатаў, палову з іх знайшлі 

кіраўнік гуртка і яго паплечнікі. [6]. 

Краязнаўчыя вандроўкі ў гэтым годзе былі 

здзейснены ў вѐскі Важа, Чэрасы, Сілава, 

Палякі, Кублішчына. Было зойдзена шмат 

артэфактаў па гісторыі нашага краю: манеты, 

старыя кнігі, кераміка, этнаграфічныя 

матэрыялы. Найбольш актыўныя гурткоўцы: 

Лазоўскі Алег, Равэцкі Уладзімір, Крывушонак 

Марыя, Сучанінаў Віктар, Закрэўскі Сяргей, 

Янушкевіч Чэслаў і інш. 

Год 1984-ы 

Узмацняецца археалагічнае вывучэнне 

Мѐрскага раѐна ў сувязі з даследаваннем 

помнікаў, якія знаходзіліся ў зоне затаплення 

будучай Даўгаўпілскай ГЭС. Маштабныя 

раскопкі праводзіліся пад кіраўніцтвам 

старэйшага навуковага супрацоўніка Інстытута 

гісторыі АН БССР Вадзіма Іосіфавіча Шадыры 

на гарадзішчы “Замак” і на размешчаным побач 

селішчы каля вѐскі Пруднікі. Тут выяўлены 
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матэрыялы, якія адносяцца да ІІІ – ХVІІІ стст. 

н.э. Жылі ў гэтым месцы спачатку балты, потым 

з’явіліся славяне – і насельніцтва доўгі час было 

змяшаным. На гарадзішчы “Замак” працягваліся 

раскопкі, пачатыя яшчэ ў мінулым годзе. Гэтым 

жа годам выяўлены шматлікія вырабы з жалеза, 

бронзы, косткі і каменя, якія сведчаць аб 

разнастайнай рамесніцкай і гаспадарчай 

дзейнасці жыхароў умацаванага паселішча-

крэпасці. Сярод знаходак уяўляюць цікавасць 

бронзавыя ўпрыгожванні і формачкі для іх 

адліўкі, арнаментаваныя вырабы з косткі. 

Сведкамі грозных часоў з’яўляюцца наканечнікі 

стрэл, дроцікаў, баявыя сякеры і інш. Асаблівую 

радасць даставілі навукоўцам раскопкі 

размешчанага побач з гарадзішчам адкрытага 

неўмацаванага селішча. Актыўна і старанна 

працавалі на раскопках сябры археолага-

краязнаўчага гуртка Мѐрскага Дома піянераў 

“Арганаўты мінулага”. Ім выпала найбольш 

цяжкая і адказная задача – завяршыць леташнія 

працы на паселішчы старажытных людзей ля 

вѐскі Пруднікі. Ветэраны гуртка –Юра Латыш, 

Алег Лазоўскі ды Сяргей Жыгун –падбадзѐрвалі 

навічкоў. Васіль Андрэеў знайшоў абломак 

жалезнага сярпа, якому 1,5 тыс. гадоў. 

Пашанцавала Алегу Лазоўскаму –ѐн адкапаў 

амаль цэлую керамічную пасудзіну пачатку 

нашай эры. Міхаіл Кажан і Сяргей Бялевіч 

выявілі ачаг старажытных людзей. Выдатна 

працавалі на раскопках Пухальскі Міраслаў, 

Дзяменцьеў Васіль, Томка Аня, Рухлоў 

Аляксандр, Баговіч Іван, Грэцкі Аляксандрі 

іншыя. Было знойдзена адзінае на той час у 

нашай мясцовасці ўпрыгожванне ХІІ ст. – 

бронзавае скроневае спіралепадобнае кальцо, 

аздобленае арнаментам. Выклікаў цікавасць і 

рытуальны гліняны посуд ІХ ст. Знойдзеныя 

“арганаўтамі” прасельцы, формачка для адліўкі 

пярсцѐнкаў, нож, наканечнікі стрэлаў, каменныя 

прылады, фрагменты керамікі і іншыя прадметы 

сведчылі аб інтэнсіўным жыцці паселішча ў ІІІ – 

VІІІ стст. Рэшткі костак распавялі пра тое, што 

жыхары паселішча палявалі на мядзведзяў, 

дзікоў, тураў, лісіц ды зайцоў [15, 16]. Падчас 

пахода былі адкрыты курганы ля вѐскі 

Шудзялеўшчына, вяліся раскопкі курганоў ля 

вѐскі Чамяры. За часам археалагічных пошукаў 

музей СШ №3 папоўніўся рэдкімі манетамі 16 – 

18-га стст.Гурткоўцы атрымалі падзяку 

кіраўніка экспедыцыі АН БССР, кандыдата 

гістарычных навук В.І. Шадыры. І ў гэтым годзе 

“арганаўтамі” запісваліся ўспаміны былых 

франтавікоў, вывучаўся баявы шлях 

партызанскай брыгады “Кастрычнік”, вѐўся 

пошук невядомых герояў. Напрыклад, 

гурткоўцы паведамілі юным следапытам горада 

Батумі аб воінах-грузінах, што загінулі пры 

вызваленні Мѐршчыны. У гэтым пошуку 

вызначыліся А. Сяргун і А. Шэнда [20]. Гэты 

год адзначыўся адкрыццѐм гарадзішча “Піліні” 

ля вѐскі Вусаўцы. Падказку гурткоўцы 

атрымаліад настаўніка Наўгародскай васьмігодкі 

Н.М. Мурашкі, а таксама праз уважлівасць і 

непасрэдны ўдзел настаўніка той жа школы, 

былога франтавіка Іосіфа Антонавіча 

Рынкевіча.“Арганаўты”, сярод якіх былі 

ветэраны археалагічных пошукаў З. Канапелька 

і С. Касевіч, пабачыўшы гару “Піліні”, адразу 

ўпэўнена зазначылі, што гэта ѐсць гарадзішча: 

або штрыхаванай керамікі, або днепра-дзвінскай 

культуры. Гурткоўцы разбіліся на групы, 

кожная з якіх выконвала сваѐ заданне: А. 

Міхайлаў, У. Равецкі і А. Бялевіч рабілі 

вымярэнні паселішча, вышыні схілаў пагорка, 

Ларыса Кузьміна вяла пошук магчымых 

знаходак на паверхні зямлі, Юра Латыш, Сяргей 

Жыгун і Аляксандр Данько займаліся 

вывучэннем культурнага пласта. Гарадзішча 

размешчана ў нізіне за 400 метраў на поўнач ад 

вѐскі Вусаўцы. Падковай яно выцягнулася на 

250 м на паўночны ўсход, шырыня складала 80 – 

100 м. Паселішча некалі было акружанае 

высокім валам, які і цяпер яшчэ ўзвышаўся на 8 

– 15 м, асабліва стромкі ѐн з усходняга боку. 

Таўшчыня культурнага пласта ў некаторых 
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месцах дасягала метра, а ў сярэднім роўная 45 – 

50 см. Па праслойках вугалѐў было відаць, што 

гарадзішча двойчы гарэла, але людзі зноў 

вярталіся на абжытае месца. Знойдзеныя рэшткі 

керамікі засведчылі прыналежнасць гарадзішча 

да днепра-дзвінскай культуры.  Людзі жылі тут з 

V – VIII ст. да н.э. да IV ст. н.э. Знойдзеныя 

кавалачкі шлаку распавялі пра існаванне тут 

выплаўкі жалеза. Гэта пацвярджае жалезная 

іголка і фрагменты металічнага наверша стралы. 

Падчас гэтай краязнаўчай 

вандроўкі“арганаўты” з цікавасцю пазнаѐміліся 

з нумізматычнай калекцыяй дырэктара 

Наўгародскай васьмігодкі М.Ф. Закрэўскага, які 

перадаў для музея каменную сякеру, 

вырабленую ў 4-м тысячагоддзі да н.э., і іншыя 

рэчы [17]. 1984 год засведчыў тое, што былых 

“арганаўтаў” не бывае. Міхаіл Янушкевіч на 

сваім агародзе пры апрацоўцы бульбы знайшоў 

каменную сякеру ІІ тыс. да н.э. са свідраванай 

адтулінай і вострым шліфаваным краем. Міша ў 

мінулым займаўся ў археолага-краязнаўчым 

гуртку “Арганаўты мінулага”, з прычыны чаго 

правільна ацаніў гістарычную каштоўнасць 

знаходкі і перадаў яе ў музей СШ №3 [18]. 

Адбываліся разведкі для абследавання 

мясцовасці і збору пад’ѐмнага матэрыялу. 

Першая з іх скіравалася на месца баявых 

дзеянняў 31-га стралковага палка. Ля вѐскі 

Басяныя “арганаўтамі” былі выяўлены гільзы і 

салдацкі кацялок з літарамі “К.В.” і пяцікутнай 

зоркай. Літарамі “Л.Т.П.” падпісаны кацялок, 

знойдзены ля вѐскі Гір’яты. 

На месцы былой вѐскі Мазалѐва пошук 

вялі дзве групы гуртка – больш за 30-ць вучняў з 

усіх трох школ райцэнтра. Дзясяткі кіламетраў 

прайшлі юныя аматары гісторыі праз хмызнякі і 

балоты. Яшчэ па дарозе, непадалѐк ад вѐскі 

Кацілава, Марыя Крывушонак знайшла цікавую 

чашку з надпісам 1874 г. Аляксандр Ляхаў і Юра 

Латыш выявілі ля Барсучыны драўляны цыркуль 

бондара пачатку ХХ ст. і ваконную ліштву канца 

ХІХ ст. Гурткоўцы запісалі ўспаміны 

старажыхароў: Ю.А. Пазняк, ветэранаў К.В. і Я. 

В. Пяткевічаў. На месцы былой вѐскі Мазалѐва, 

заснаванай у XVIII ст. перасяленцамі-

стараверамі, што збеглі ад рэлігійнага прыгнѐту 

з расейскіх тэрыторыяў, былі знойдзены 

шматлікія рэчы, якія былі ва ўжытку ў XVIII – 

ХІХ стст. Найбольш тут пашанцавала 

Уладзіміру Пінчуку, які выявіў пярсцѐнак з 

лацінскім надпісам: “Божа, захавай гэты дом.” 

Вучні знайшлі сапраўднае сховішча старога 

шклянога посуду. Кожны ганарыўся сваімі 

знаходкамі: старымі манетамі, гільзамі, замкамі, 

ліхтарамі і інш. На зваротным шляху было 

адкрыта гарадзішча ля вѐскі Гарані. Яго 

існаванне засведчылі знаходкі фрагментаў 

керамікі, якім было болей за 2 тысячы гадоў. 

Мясцовая назва гары “Булачка” [19]. У гэтым 

годзе гурткоўцы правялі разведкі ў вѐсках 

Кублішчына, Моцеўкі. На месцы былой вѐскі 

Каткаўшчына былі знойдзены шматлікія 

артэфакты. Найбольш пашчасціла Маразу 

Віктару, які знайшоў расійскія манеты 18-га 

стагоддзя. Ля вуліцы Верхнядзвінскай райцэнтра 

кіраўнік гуртка В.А.Ермалѐнак знайшоў скарб 

манет ІІ-й Рэчы Паспалітай 1921 – 1939 гг., які 

цалкам потым трапіў у створаны праз два гады 

музей сярэдняй школы №3 [39]. (працяг будзе) 

В.Ермалёнак, І.Кандратовіч. 

 


