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 НАШЫ НАВІНЫ 

ЭКСКУРСІІ 

У МУЗЕІ – НАСТАЎНІКІ З 

НАВАПОЛАЦКА 

Кастрычнік быў вельмі насычаны на 

экскурсіі ў нашым музейным аб’яднанні. 

Першымі музей наведала група кіраўнікоў 

мастацкіх гурткоў з Наваполацка. Дырэктар 

музейнага аб’яднання Вітаўт Ермалёнак 

пазнаёміў гасцей з экспазіцыямі. Асаблівую 

ўвагу падчас свайго аповеду экскурсавод 

звярнуў на прадметы мастацтва, якія пакінулі 

нашы продкі.  Гэта разнастайныя 

ўпрыгожванні, пачынаючы з часоў 

першабытнага грамадства: амулеты-абярэгі, 

выява сабачкі на кераміцы, бранзалеты і 

пацеркі, пярсцёнкі розных часоў. Асабліва 

захапілі гасцей мастацкія вырабы 

этнаграфічнага музея “Сялянская хата”: 

шматлікія вышыўкі, ручнікі, вырабы народнай 

творчасці. Настаўнікі былі захоплены 

пачутым і пабачаным у музеях. 

У МУЗЕЯХ – НАСТАЎНІКІ З ПОЛАЦКА 

Пра нашы музеі большасці настаўнікаў 

вобласці добра вядома, таму яны часта і 

наведваюць наша музейнае аб’яднанне не 

толькі, каб атрымаць вопыт краязнаўчай 

дзейнасці, але і падзівіцца на шматлікія 

рарытэты музейнага аб’яднання. Для 

настаўнікаў школ з Полацка праводзіла 

экскурсіі па ўсіх трох музеях захавальніца 

фондаў Марыя Ермалёнак. У сваім аповедзе 

яна асаблівую ўвагу надавала гісторыі 

знаходак рарытэтаў, здзейсненых кіраўніком 

музея і яго вернымі паплечнікамі –  

гурткоўцамі клуба “Арганаўты мінулага”. 

Госці былі ўражаны самаадданай працай 

свайго калегі па захаванні спадчыны роднага 

краю. 

  

МЁРСКАЯ ДАЎНІНА 
   Выданне рады музеяў ДУА “Міёрская СШ №3” 

гуртка “Арганаўты мінулага”                № 10 (94) 2018   
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У МУЗЕЯХ – ІДЭОЛАГІ РАЁНА 

Падчас семінара-нарады па пытаннях 

рэалізацыі дзяржаўнай моладзевай палітыкі 

наведалі музейнае аб’яднанне нашай школы 

намеснікі кіраўнікоў калектываў па 

ідэалагічнай працы. Экскурсіі праводзілі 

кіраўнік музея Вітаўт Ермалёнак і 

захавальніца фондаў Марыя Ермалёнак. 

Удзельнікі семінара былі азнаёмлены з 

экспазіцыямі музеяў, ім быў паказаны вялікі 

патэнцыял школьных музеяў у выхаванні 

патрыятызму і любові да сваёй 

Бацькаўшчыны. Госці пазнаёміліся з 

найбольш значнымі этапамі развіцця 

Мёршчыны, пабачыўшы разнастайныя 

экспанаты па гісторыі краю. 

У МУЗЕІ – ГОСЦЯ З УШАЧАЎ 

Начальнік аддзела па арганізацыйна-

кадравай 

працы 

Ушацкага 

райвыканка

ма Вольга 

Шахноўская 

разам са 

сваёй 

калегай з 

Мёрскага 

РВК 

Наталляй 

Мішута 

наведалі 

этнаграфічн

ы музей  

“Сялянская 

хата”. 

Кіраўнік 

музея Вітаўт 

Ермалёнак распавёў гасцям аб гісторыі 

стварэння музея, найбольш цікавых прадметах 

быту нашых продкаў, асаблівую ўвагу звярнуў 

на аўтэнтычнасць рэчаў, якія змешчаны ў 

экспазіцыі. Госці з Ушачаў асабліва 

падабалася адзенне сялянскай дзяўчыны 

пачатку ХХ стагоддзя, экспазіцыя музея, 

прысвечаная пасляваеннаму перыяду. 

У МУЗЕЯХ – ВЕТЭРАНЫ З РАСОНАЎ 

Ветэранская арганізацыя з Расонскага 

раёна з сяброўскім візітам наведала наш раён. 

У праграму візіту ўваходзіла і наведванне 

музейнага аб’яднання нашай школы. 

Экскурсіі па музеях праводзілі Вітаўт і Марыя 

Ермалёнкі. Ветэраны з цікавасцю аглядалі 

экспазіцыі музеяў, пыталіся пра гісторыю 

паходжання экспанатаў. Асабліва іх уразіла 

экспазіцыя этнаграфічнага музея, бо ім, нават 

людзям сталага ўзросту, многія прадметы 

быту ўжо былі невядомыя. Так, ніхто не 

здагадаўся аб прызначэнні жлукты-бочкі, дзе 

мылі бялізну ў ХІХ стагоддзі, самаварніка, 

кісялёўкі ды іншых рэчаў з сялянскай хаткі. 

Ветэраны наведалі санаторый “Расінка”, па 

дарозе да якога Вітаўт Ермалёнак таксама 

распавядаў аб славутасцях Мёршчыны. 

У МУЗЕЯХ –  ЗЕМЛЯКІ 

Наш зямляк, ветэран працы паэт 

Мікалай Даргель, які зараз жыве ў 
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Маладзечне, разам са сваёй знаёмай Верай 

Данілюк з Мёраў наведаў наша музейнае 

аб’яднанне. Стваральнік музеяў Вітаўт 

Ермалёнак правёў для гасцей экскурсію па 

ўсіх трох музеях. Наведвальнікі нарадзіліся ў 

вёсцы Дворышча ля Волкаўшчыны, таму 

краязнаўца распавядаў перш за ўсё аб 

экспанатах, якія паходзяць з іх родных мясцін. 

Гэта манеты Сігізмунда ІІІ, вазы са скарба 

XVI стагоддзя, ваза ХІХ стагоддзя, прылады 

працы з каменнага веку. У музеі кнігі і друку 

Вітаўт Ермалёнак пазнаёміў гасцей са 

знакамітымі асобамі, якія нарадзіліся на 

пагосцскай зямлі.  Мікалай Даргель падараваў 

для раздзела “Літаратурная Мёршчына” тры 

зборнікі ўласных вершаў, у сваю чаргу Вітаўт 

Ермалёнак на ўспамін аб роднай старонцы 

падараваў паэту свае ўласныя кніжкі пра 

Мёршчыну. Як заўсёды наведвальнікаў 

захапіла экспазіцыя этнаграфічнага музея 

“Сялянская хата”. 

ЭКСКУРСІЯ НА ВЫСТАВУ 

ВУЧНІ 5-б класа нашай школы на чале 

з класным кіраўніком пабывалі на выставе 

“Новыя знаходкі”, якая дзейнічае ў 

гістарычным музеі. Кіраўнік і стваральнік 

музея Вітаўт Ермалёнак азнаёміў вучняў з 

самымі цікавымі знаходкамі за апошні год: 

калекцыяй бонаў разнастайных дзяржаў, 

біклажкай з надпісам удзельніка абароны 

Мінска, старадаўнімі кнігамі на польскай, 

лацінскай, нарвежскай, шведскай і іншых 

мовах. Зацікавілі вучняў і разнастайныя 

прадметы хатняга ўжытку ХІХ – ХХ стст. 

ЭКСКУРСІЯ ДЛЯ 4-А КЛАСА 

Захавальніца музейных фондаў Марыя 

Ермалёнак правяла экскурсію для вучняў 4-а 

класа нашай школы па тэме “У сялянскай хаце 

ХІХ ст.”. Дзецям было цікава пабачыць 

сельскагаспадарчы інвентар, асабліва машыны 

– малатарню і веялку. Кожны з вучняў 

імкнуўся даведацца пра назву ды прызначэнне 

той або іншай рэчы. Асабліва цікаўнымі і 

найбольш дапытлівымі былі Гагалінскі 

Аляксандр і Крук Мацвей. 

ЭКСКУРСІЯ ДЛЯ 5-А КЛАСА 

Вучні 5-а класа на чале з класным 

кіраўніком Вольгай Скавародка таксама 

пажадалі больш падрабязна пазнаёміцца з 

этнаграфічным музеем. Кіраўнік і арганізатар 

будаўніцтва “Сялянскай хаты” Вітаўт 

Ермалёнак правёў экскурсію па тэме 

“Панадворак”. Нягледзячы на тое, што 

некаторыя дзеці, або іх бабулі, яшчэ жывуць у 

вясковых хатах, многія рэчы яны не маглі 

вызначыць, або сказаць іх назву па- 

беларуску. Нават такі просты прадмет як 

тачыла выклікаў у вучняў здзіўленне і выявіў 

няведанне яго прызначэння. Незразумелымі 

былі для дзяцей і нарыхтоўка для драўлянага 

кола фурманкі, сячкарня, рэзгіны ды шмат 

іншага. 

ЭКСКУРСІЯ ДЛЯ ДЗЯЦЕЙ З ЛАГЕРА 

На канікулах у нашай школе працаваў 

лагер адпачынку для вучняў пачатковых 

класаў. Экскурсавод Марыя Ермалёнак 

правяла экскурсію па першых раздзелах музея 
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кнігі і друку. Дзеці з цікавасцю слухалі пра 

тое, якія ў мінулым былі прылады і матэрыял 

для пісьма, як ствараліся рукапісныя кнігі, 

падзівіліся на старадрукі, якія захаваліся да 

нашых дзён. Асабліва ўразіў дзяцей аповед 

пра малога хлопчыка Яна Лучыновіча, які пры 

Польшчы меў такую любоў да беларускага 

слова, што перапісваў кніжку на беларускай 

мове пры святле месяца. 

ЭКСКУРСІЯ ДЛЯ МАЛЕНЬКІХ 

Этнаграфічны музей “Сялянская хата” 

наведалі дзеткі з дзіцячага сада № 3 г. Мёры. 

Гаспадар музея Вітаўт Ермалёнак правёў для 

іх экскурсію па ўсіх раздзелах.  Маленькія, але 

вельмі цікаўныя дзеці пазнаёміліся з 

панадворкам, інтэр’ерам хат ХІХ стагоддзя, 

20-х – 30-х, 40-х – 60-х гадоў ХХ стагоддзя. 

Канешне, прызначэнне большасці рэчаў было 

ім невядома, але іх дапытлівасці не было 

межаў. Нягледзячы на абмежаванасць часу, 

дзеці доўга не жадалі пакідаць утульную 

старую хату. 

ЭКСКУРСІЯ ПА “СЯРЭБРАНЫМ 

ПЯРСЦЁНКУ”  

Ветэраны-пенсіянеры з Мёрскага 

райвыканкама арганізавалі паездку па 

маршруце “Сярэбраны пярсцёнак 

Мёршчыны”. У экскурсаводы быў запрошаны 

стваральнік праекта гэтага маршрута Вітаўт 

Ермалёнак. Як заўсёды, краязнаўца 

распавядаў па дарозе аб славутых шляхецкіх 

сядзібах, якія размешчаны па нітцы маршрута: 

Каменполле, Пераброддзе, Забалоцце, 

Дзедзіна, Крычава, Мілашова, Ідолта. Былі і 

адхіленні ад маршрута: экскурсанты завіталі 

па дарозе ў санаторый “Расінка”, які 

размешчаны на прыгожым беразе возера 

Абстэрна, наведалі новы, пабудаваны на 

грошы, фінансаваныя Польшчай, мабільны 

кемпінг “Мерея”, падобных якому ва ўсёй 

Беларусі толькі чатыры. Гэта стаянка для 

аўтатурыстаў, дзе будуць усе неабходныя 

зручнасці: электрычнасць, Інтэрнэт, душ, 

прыбіральня і інш. Тлумачэнні па кемпінгу 

даваў старшыня Перабродскага сельсавета 

Віктар Дзеравянчык. Абедалі ўдзельнікі 

экскурсіі ў Забалоцці, на радзіме паўстанца і 

скульптара Генрыха Дмахоўскага, дзе 

гаспадыня сельскага клуба Людміла Белая 

паказала гасцям сабраныя этнаграфічныя 

рэчы, пачаставала арыгінальным печывам 

старавераў –  ”сканцамі”. 

ДАПАМОГА Ў СТВАРЭННІ 

ЭКАЛАГІЧНАГА МАРШРУТА 

З мэтай стварэння новага экалагічнага 

маршрута па Мёршчыне да краязнаўца 

Вітаўта Ермалёнка звярнуліся мінчанкі Марыя 

Кіпель ды Наталля Блажэвіч. Кіраўнік музеяў 

пазнаёміў гасцей з экспазіцыямі музеяў, 

распавёў аб багацці турыстычнага патэнцыялу 

Мёршчыны, падараваў сваю кнігу з 

распрацаванымі маршрутамі. Адбылася 

паездка і на знакамітае балота Ельня. Госці 

былі ўражаны хараством Ельні ды задаволены 

смачнымі стравамі, згатаванымі ў печы музея 

“Сялянская хата” Вітаўтам Ермалёнкам. 
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ВЫСТАВА ДА ЮБІЛЕЮ КАМСАМОЛА 

Да святкавання 100-годдзя ўтварэння 

Усесаюзнага Ленінскага Камуністычнага 

Саюза Моладзі раённы гісторыка-

этнаграфічны музей ладзіў тэматычную 

выставу ў раённым Доме культуры. Для 

пашырэння экспазіцыі былі атрыманы 

экспанаты і з музея адукацыі СШ №3 г. Мёры. 

У фондах гэтага музея найбольш цікавым 

экспанатам па тэме з’яўляецца сцяг 

камсамольскай арганізацыі школы, шматлікія 

фотаздымкі, дакументы, альбомы, значкі, якія 

апавядаюць аб дзейнасці камсамольцаў 

вучняў і настаўнікаў школы. 

УДЗЕЛ ВА ЎРАЧЫСТАСЦІ 

У Мёрскім Тэрытарыяльным цэнтры 

сацыяльнага абслугоўвання насельніцтва 

адбыўся ўрачысты сход, прысвечаны Дню 

пажылых людзей. На яго былі запрошаны 

актывісты раённай ветэранскай арганізацыі, 

якая уключае ў сябе 44 пярвічак на 

прадпрыемствах. Старшыня раённай 

арганізацыі Часлаў Кашкур зрабіў кароткую 

справаздачу аб дзейнасці арганізацыі за год. 

Вядучыя мерапрыемства Святлана Рынкевіч і 

Юлія Дарожка вялі рэй і зрабілі ўсё, каб 

праграма ўрачыстасці была цікавай і 

захапляльнай. Прысутных павіншавалі 

намеснік начальніка адзела ідэалагічнай 

работы, культуры і па справах моладзі 

райвыканкама Аксана Ашурка, начальнік 

упраўлення па працы, занятасці і сацыяльнай 

абароне райвыканкама Вячаслаў Бялько, 

старшыня прафсаюзнай арганізацыі 

Аляксандр Барэйка. Кіраўнік ТЦСАН Алена 

Шамёнак распавяла аб дзейнасці і планах 

цэнтра, якім могуць скарыстацца пажылыя 

людзі. Вітольд Ермалёнак падзяліўся з 

прысутнымі ўражаннямі аб сваім падарожжы 

ў Егіпет, а таксама, чаму не давялося яму 

трапіць з гэтай краіны ў Ізраіль. Людміла Заяц 

распавяла аб сваёй паездцы па святых месцах 

Расіі, у прыватнасці на востраў Валаам. На 

ўрачыстасці гучалі музыка і спевы вучняў і 

настаўнікаў школы мастацтваў, саміх 

ветэранаў. Асабліва парадавала прысутных 

сваімі спевамі Тамара Якімёнак, ветэран 

раённай сцэны. 

 

СУСТРЭЧА З ПАЭТАМ-ЗЕМЛЯКОМ 

Вітаўт Ермалёнак з’явіўся 

арганізатарам сустрэчы паэта Мікаля 

Мікалаевіча Даргеля з вучнямі сярэдняй 

школы №3 г. Мёры. Наш зямляк нарадзіўся 14 

студзеня 1941 года ў вёсцы Дворышча, якая 

знаходзіцца ў Новапагосцскім сельсавеце. 

Зараз там засталася толькі адна хата. Вучыўся 

ў Волкаўшчынскай школе. Пасля заканчэння ў 

1959 годзе Мінскага архітэктурна-будаўнічага 

тэхнікума ўсё сваё жыццё звязаў з прафесіяй 

будаўніка, прайшоўшы шлях ад звычайнага 

рабочага да кіраўніка. У 1974 годзе скончыў 

Беларускі політэхнічны інстытут. Падчас 

службы ў войску наш зямляк будаваў 

разнастайныя аб’екты ў Сібіры, потым 

актыўна займаўся будаўніцтвам на Лідчыне, 

Маладзеччыне, а пасля Чарнобыльскай аварыі 

будаваў жыллё для перасяленцаў з 

забруджаных радыяцыяй тэрыторый. Ужо 

выйшаўшы на пенсію, Мікалай Мікалаевіч 

стаў арганізатарам і будаўніком велічнага 

Свята-Успенскага сабору ў Маладзечне. 

Паэтычнай творчасцю актыўна стаў займацца, 

калі пайшоў на заслужаны адпачынак. За 15 

год М. Даргель надрукаваў пяць зборнікаў 

паэзіі: «Тебе поклон, мой дом родимый» 2001 

г., «Грустинка в тишине» 2004 г., «О, Русь ты 

Белая моя» 2006 г., «Душы стамлёныя 

парывы» 2010 г., «Но мы пока ещё гусары» 

2016 г. Галоўная тэма яго творчасці – Радзіма, 

прыгажосць роднай зямлі, прыцягальнасць 

роднага дому. У вершах нашага земляка шмат 

разважанняў аб сутнасці жыцця, 

узаемаадносінах паміж людзьмі, каханні. 

Падчас сустрэчы са школьнікамі наш паэт-

зямляк агучыў тэматыку сваёй творчасці, 

коратка распавёў аб асноўных падзеях свайго 

жыцця. Чытаючы вершы, распавядаючы пра 

сябе, ён не надакучліва вучыў сучасную 

моладзь любіць сваю Бацькаўшчыну, расці 

прыстойнымі людзьмі, бо менавіта сумленне, 

гонар, духоўнасць, сапраўднае каханне 
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павінны быць неўміручымі. Толькі пры 

захаванні такіх якасцяў захаваецца нашае 

грамадства. Але з вуснаў Мікалая Даргеля 

гучалі не толькі сур’ёзныя тэмы, агучыў ён і 

свае гумарыстычныя вершы, якія таксама 

прыйшліся даспадобы вучням. Сустрэча 

атрымалася і захапляльнай і запамінальнай 

для школьнікаў. 

КАНФЕРЭНЦЫЯ Ў ВІЦЕБСКУ 

У кастрычніку ў Віцебскім 

дзяржуніверсітэце імя П.М.Машэрава 

адбылася Міжнародная навукова-практычная 

канферэнцыя на тэму «Первая мировая война 

и становление Версальско-Вашингтонской 

системы международных отношений». 

Канферэнцыя была прысвечана 100-годдзю 

заканчэння Вялікай вайны 1914 – 1918 гг. 

Навукоўцамі з Беларусі, Расіі, Украіны, Латвіі 

было даслана 46 дакладаў. З прывітальнымі 

словамі да ўдзельнікаў канферэнцыі выступілі 

доктар гістарычных навук, прафесар, дэкан 

гістарычнага факультэта ВДУ імя 

П.М.Машэрава Космач Веньямін Аркадзевіч, 

галоўны навуковы супрацоўнік Інстытута 

Еўропы РАН, доктар гістарычных навук, 

прафесар Сіндзееў Аляксей Аляксандравіч, 

журналіст, сапраўдны сябра Рускага 

геаграфічнага таварыства Собалеў Міхаіл 

Пятровіч, сакратар канферэнцыі, кандыдат 

гістарычных навук, дацэнт Мікалаева Ірына 

Уладзіміраўна. На плянарным пасяджэнні 

прачыталі даклады вядучыя навукоўцы па 

тэме Першай сусветнай вайны з Беларусі і 

Расіі. Затым адбылася праца па секцыях, 

падчас якіх былі зачытаны даклады, якія 

асвятлялі самыя праблемныя пытанні, 

даваліся новыя погляды і ацэнкі падзей таго 

часу. У працы канферэнцыі прыняў удзел і 

выступіў з дакладам выкладчык гісторыі і 

кіраўнік музейнага аб'яднання СШ №3 г.Мёры 

Вітольд Ермалёнак. Ён прэзэнтаваў тэму 

«Артэфакты Першай сусветнай вайны ў 

фондах і экспазіцыі гістарычнага музея СШ № 

3 г. Мёры». У сваім дакладзе краязнаўца з 

Мёраў адзначыў вялікую ролю ваенных 

рэліквій для аб'ектыўнай ацэнкі падзей 

Першай сусветнай вайны. Да пачатку 

канферэнцыі быў надрукаваны зборнік яе 

дакладаў. У электронным выглядзе яны 

будуць змешчаны на інтэрнэт-сайтах. 

ДАСЛЕДАВАННЕ ВАЛУНА 

Гір'яцкі вялікі камень быў вядомы і 

даследаваны здавалася б вельмі даўно. Звесткі 

аб ім можна знайсці і ў Інтэрнэце. Вага валуна 

пададзена ва ўсіх крыніцах каля 25 тонаў, 

вышыня 1,45 м, шырыня 3,5 м, даўжыня 3, 65 

м, абвод вакол каменя складаў 10,2 м. Але 

распрацоўка кар'ера ў наваколлі Гір'ятаў 

змяніла нашы ўяўленні аб гэтым валуне. 

Экскаватары выбралі пясок вакол каменя, і ён 

адразу вырас у памерах. З мэтай удакладнення 

новых параметраў Гір'яцкага валуна на месца 

кар'ера выехалі краязнаўцы Вітаўт Ермалёнак 

і Леанід Матэленак. Былі праведзены 

неабходныя замеры, пасля якіх мы зрабілі 

наступныя вывады. Даўжыня каменя складае 

зараз 9, 2 метры, вышыня 4 метры, шырыня 5 

метраў. Абвод валуна склаў 27 метраў. Вага 

яго павінна быць не менш чым 260 тон. Такім 

чынам, на сённяшні дзень гэта адзін з 

найбуйнейшых валуноў не толькі на 
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Мёршчыне, але і ва ўсёй Беларусі. Ледавік яго 

прынёс да нас 18 – 20 тысяч год назад з 

сучаснага Выбарга Ленінградскай вобласці. 

Складаецца ён з ружова-шэрага граніту тыпу 

рапаківі. Валун размешчаны ўсяго каля 5 км 

ад Мёраў, таму ён можа стаць выдатным 

турыстычным аб'ектам для гасцей 

Мёршчыны. 

ПАДАРУНКІ “АРГАНАЎТАЎ”  

Сухамера Алег, “арганаўт” з 80-х гадоў 

ХХ стагоддзя, зараз з’яўляецца ўладальнікам 

крамы антыкварыяту “Рарытэт” у Віцебску. 

Пры кожнай нагодзе ён не забывае перадаць у 

нашы музеі свае падарункі. Нядаўна ў 

гістарычны музей ён падараваў баявую 

жалезную рагаціну, якая была на ўзбраенні ў 

ратнікаў Маскоўскай Русі сярэдзіны 17-га 

стагоддзя. Выкарыстоўвалася яна ў 

Маскоўскім войску да пачатку 18-га 

стагоддзя. Яе памеры наступныя: даўжыня 

ляза 36 см, найбольшая шырыня 3,5 см. 

Даўжыня цэўкі 15 см, шырыня гарды 7 см. 

Акрамя таго антыквар з Віцебска перадаў 

скураны патранташ для салдат Савецкай 

Арміі, якія служылі ў Германскай 

Дэмакратычнай Рэспубліцы. Патранташ 

датуецца 1979 годам. Праз 11 год гэтай 

дзяржавы ўжо не стала. 

Захарэвіч Дзіма, актыўны гуртковец у 

2006 – 2013 гадах, і зараз не губляе сувязі з 

нашым музейным аб’яднаннем. У кастрычніку 

праз сваю сястру Святлану, вучаніцу 5-га 

класа, ён перадаў для музея свае чарговыя 

знаходкі. У гістарычны музей ён падараваў 

адшчэп крэмня і тры нуклеусы, якія знайшоў 

на Гродзеншчыне. 

 У музей кнігі і друку ён перадаў 

малітоўнік на польскай мове, надрукаваны ў 

30-я гады ХХ стагоддзя. Яго сястра Света 

таксама пачала, як і калісьці яе брат, актыўна 

наведваць заняткі гуртка “Арганаўты 

мінулага”. 

Лаўрыновіч Саша актыўна займаецца ў 

гуртку ўжо другі год. Адразу ён пачаў рупліва 

збіраць экспанаты для музея. Летнія канікулы 

таксама правёў недарэмна. У старой хаце 

знайшоў жалезную каробку ад гарбаты. На яе 

вечку напісана “Чай. Братья К. и С. Поповы”. 

Гэтая чайная кампанія існавала ў 

Расійскайімперыі з 1842 года. У 1892 г. на 

выставе ў Парыжы яна атрымала залаты 

медаль.  Гарбата гэтай кампаніі пастаўлялася 

каралям і імператарам Румыніі, Грэцыі, 

Бельгіі, Аўстрыі, Швецыі, персідскаму шаху, а 

ў 1898 годзе трапіла на стол рускаму 

імператару. Таму на скрынцы з’явілася выява 

герба Расійскай імперыі. Значыць, наша 

скрынка ад гарбаты адносіцца да канца ХІХ – 

пачатку ХХ стагоддзя. Яшчэ Саша адшукаў 

жалезны партсігар з выявай помніка Пятру І у 
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Пецярбургу. Партабак быў зроблены ў СССР 

у 50-я гады ХХ стагоддзя. Да гэтага ж 

перыяду адносіцца бутэлечка ад знакамітых у 

тыя часы духоў “Красная Москва”, жаночы 

наручны гадзіннік Пензенскага гадзіннікавага 

завода маркі ”Звезда”. Гуртковец падараваў 

нам для гістарычнага музея і два каталіцкіх 

алюмініевых медалікі 30-х гадоў ХХ 

стагоддзя. На адным з іх выява Святой сям’і і 

надпіс аб дабраславенстве ад яе. На другім 

медаліку – выява Езуса Міласэрнага і Маці 

Божай Шкаплернай. 

Шчука Віка, вучаніца пятага класа, 

пачала займацца ў нашым гуртку сёлета, але 

ўжо дзякуючы свайму дзядулю знайшла для 

фондаў гістарычнага музея некалькі 

банкнотаў часоў СССР вартасцю 1 і 3 рублі, а 

таксама першыя грошы незалежнай Літвы 

1991 года наміналам 1 талонас. На ім – выява 

галінкі з ягадамі журавінамі і на другім баку – 

з двума яшчаркамі. Знайшла Віка і купюру 

вартасцю 2 грыўны Украіны 1995 года. На 

аверсе яе мы бачым выяву кіеўскага князя 

Уладзіміра Вялікага, на зваротным баку –  

руіны старажытнага грэчаскага горада-алоніі 

Херсанес. 

Капусцёнак Мацвей таксама пачаў 

наведваць гурток сёлета і адразу пачаў 

знаходзіць экспанаты для музея. У мінулым 

нумары мы пісалі аб знаходках манет, зараз ён 

адшукаў стары фотаздымак свайго прадзядулі 

Арцёмія Каліноўскага, які загінуў у 1941 

годзе. Прынёс у музей ён і манеты СССР 60-х 

– 80-х гадоў ХХ стагоддзя. Асабліва вялікай 

была колькасць самых маленькіх манет 

вартасцю 1 капейка. З замежных краін ён 

падараваў манеты Бельгіі 50 санцімас 1955 

года, 10 цэнтаў 1975 года з Нідэрландаў, 10 

пара 1990 года з не існуючай зараз краіны 

Югаславіі, 20 сэнці з Эстоніі 1992 года. 

Баран Уладзік таксама займаецца ў 

гуртку першы год. Нягледзячы на тое, што ён 

сам калекцыянуе манеты, ён падараваў для 

нашага гістарычнага музея манеты, якія былі ў 

яго падвойныя. Гэта 1 лат Латвіі 2007 года, 1 і 

2 літы, 10 цэнтаў з Літвы 2008 года, 2 злотых 

Польшчы 2015 года, 25 копійок з Украіны. 
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Асабліва цікавай была падараваная нам 

манета вартасцю 10 крон з Рэспублікі Чэхія 

2009 года. На яе аверсе мы бачым выяву 

сабора святога Віта ў Празе. 

Знаходка ў адрыне 

Вучаніца 8-а класа Аніська Валерыя 

разам з маці наводзілі парадак у адрыне дома 

№ 45 у вёсцы Дворышча. Паміж рознага 

смецця яны заўважылі цікавыя граматы і 

вырашылі перадаць іх у гістарычны музей 

нашай школы. Мы прачыталі надпісы на іх, і 

вось што нам стала вядома. Узнагароджаны 

граматамі быў Чарняўскі Іосіф, які ваяваў у 

складзе 1-й Арміі Войска Польскага, быў 

артылерыстам 44-й гаўбічнай батарэі. Першая 

грамата-падзяка была выказана нашаму 

земляку Вярхоўным Галоўнакамандуючым, 

Маршалам І. Сталіным за прарыў Паморскага 

Валу нямецкай абароны ў складзе Войска 

Польскага сумесна з войскамі 1-га 

Беларускага фронта. Загад № 288 быў 

падпісаны 4 сакавіка 1945 года. Другая 

падзяка была выказана Іосіфу Чарняўскаму 30 

сакавіка1945 года загадам Вярхоўнага 

Галоўнакамандуючага  № 304 за ліквідацыю 

нямецкай абароны ў раёне горада Шчэціна. З 

кнігі “Памяць” Мёрскага раёна мы ведаем, 

што Іосіф Чарняўскі быў 1918 года 

нараджэння, жывым вярнуўся з вайны і жыў у 

горадзе Мёры. 

Падарунак ад Рынкевіча Аляксандра 

Супрацоўнік Мёрскага раённага 

гісторыка-этнаграфічнага музея Рынкевіч 

Аляксандр не аднойчы перадаваў для нашага 

музейнага аб’яднання свае знаходкі. Апошнім 

разам ён падараваў для музея кнігі і друку 

вялікую калекцыю кішэнных каляндарыкаў 

21-га стагоддзя. Асабліва вялікая колькасць 

асобнікаў была з рэкламай Белдзяржстраха 

2011 – 2017 гадоў. Шмат каляндарыкаў мы 

атрымалі ў падарунак са знакам задыяка 

“Скарпіён”. У фонды музея будуць змешчаны 

і каляндарыкі з помнікамі архітэктуры 

Беларусі, рэкламай касметыкі, аўтамабіляў, 

прадукцыі розных прадпрыемстваў ды інш. 

Для раздзела “Паштоўкі” Аляксандр перадаў 

набор мініяцюрных фотаздымкаў у 

металічным футурале з выявамі 

архітэктурных і гістарычных помнікаў горада 

Уфы, сталіцы Башкірскай АССР 1980 года. 

Знаходкі Крука Мацвея 

Вучань 4-а класа, пабываўшы ў музеі, 

сам заахвоціўся шукаць экспанаты. Для музея 

кнігі і друку ён знайшоў старыя выданні 

раённай газеты. Найбольш даўняе выданне – 

за 23 верасня 1961 года.  У той час раёнка 

называлася “Зара камунізма”. Рэдактарам яе 

тады быў А.Ф.Агурцоў. У адрозненне ад 

сённяшняй раённай газеты “Міёрскія навіны” 

газета ў тыя часы мела добра акрэслены 

ідэалагічны накірунак.Там шмат друкавалася 

артыкулаў, звязаных з поспехамі ў 

будаўніцтве камунізму і сацыялізму ў СССР і 

за мяжой. Асабліва цікавы артыкул А. 

Тамашэвіча з Узмёнаў – ”Сямнаццаць год 

нявольнікам”, у якім ён апісвае сваё жыццё за 

мяжой і падкрэслівае, як добра жыць пры 

сацыялізме. 
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   Мацвей перадаў для музея і газету 

”Сцяг працы”. Менавіта пад такой наша газета 

выходзіла ад канца 60-х гадоў ХХ ст. да 

пачатку ХХІ стагоддзя. Газеты захоўваліся ў 

вёсцы Томкі, дзе жылі яго дзядуля і бабуля. 

Гэтыя нумары былі захаваны, бо ў газетах 

змяшчаліся матэрыялы, звязаныя з сям’ёй 

Томкаў. Так, у 1961 годзе на першай старонцы 

газеты пад рубрыкай “Лепшы будаўнік” быў 

змешчаны фотаздымак Томкі Часлава, які 

працаваў каменшчыкам у райспажыўсаюзе. 

Яго рукамі ўзводзіліся сцены райунівермага, 

сталовай у саўгасе “Мёрскі”, складскіх 

памяшканняў. У “Сцягу працы” 1978 года мы 

знаходзім артыкул пра яго сына, дзядулю 

Мацвея Анатоля Вячаслававіча Томку. У 

войску ён з’яўляўся выдатнікам баявой і 

палітычнай падрыхтоўкі. 

Набыткі кіраўніка музеяў 

Як заўсёды, новыя экспанаты для 

музеяў набываў за свае ўласныя сродкі 

кіраўнік музейнага аб’яднання Вітаўт 

Ермалёнак. Так, для раздзела “Філуменія” 

музея кнігі і друку ён купіў альбом з 

наклеенымі этыкеткамі ад запалак 1959 года. 

Іх агульная колькасць складае паўтысячы 

этыкетак запалкавых фабрык СССР і БССР. 

Разнастайная іх тэматыка. Для нас цікавымі 

з’яўляюцца этыкеткі з помнікамі Масквы, 

выпушчанымі спецыяльна для Маскоўскага 

фестывалю моладзі і студэнтаў 1957 года, 

таму надрукаванымі на англійскай мове. На 

набытых намі этыкетках змешчана шмат 

выяваў герояў савецкіх мультфільмаў і казак 

таго ж часу, рэкламы мастацкіх кніг В.Гюго, 

М. Шаўчэнкі, А.Куляшова, М. Танка, П. 

Пестрака ды іншых. Ёсць між этыкеткамі і 

малюнкі танцаў і касцюмаў пятнаццаці 

савецкіх рэспублік, серыя марак, прысвечаных 

Белавежскай пушчы і яе лясным жыхарам, 

архітэктурным помнікам Мінска, а таксама 

шмат этыкетак з рэкламай ды засцерагальнымі 

лозунгамі. Вялікая серыя этыкетак 

прысвечана партрэтам рускіх вучоных, 

прапагандзе рашэнняў 22 –га з’езда КПСС 

1961 года, на якім была прынята праграма 

будаўніцтва камунізму ў СССР на 20 год. 

Дзякуючы руплівасці кіраўніка музеяў у 

аддзеле “Нумізматыка” з’явіліся чарговыя 

манеты. Вось пералік некаторых з іх. На 

рэверсе славацкай манеты вартасцю 20 

еўрацэнтаў мы бачым выяву знакамітага 

помніка архітэктуры гэтай краіны –  

Браціслаўскага града. Ён узнік на месцы замка 

ХІ стагоддзя. Быў час, калі ў яго 

каранацыйнай вежы каранаваліся аўстрыйскія 

манархі. Але ў 1811 годзе замак вельмі 

пацярпеў ад пажару і быў адноўлены толькі ў 

1953 – 1968 гг. На грэчаскай манеце коштам 

50 еўрацэнтаў з надпісам 50 лепта змешчаны 

партрэт знакамітага палітычнага дзеяча 

Грэцыі Элефтарыаса Венезаласа (1864 – 1936 

гг.), нацыянальнага героя гэтай краіны. З 1910 

года і па 1932 год ён неаднойчы станавіўся 

прэм’ер-міністрам Грэцыі, пры ім былі 
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пашыраны межы гэтай краіны. Зараз у яго 

гонар названы аэрапорт у Афінах. У фонды 

музея паступілі манеты Германіі 10 і 20 

еўрацэнтаў, Вялікабрытаніі вартасцю 20 і 10 

пенсаў, а таксама адзін фунт 2017 года. 

Набылі мы і манету 1 мексіканскі долар 2016 

года з Мексікі.  

Для музея кнігі і друку Вітаўт 

Ермалёнак адшукаў два часопісы. Самы стары 

мае назву “Литература в школе” №1 і быў 

надрукаваны ў тыпаграфіі наркамасветы 

РСФСР у Маскве ў 1939 годзе. Асноўныя 

матэрыялы нумара прысвечаны вывучэнню 

творчасці Тараса Шаўчэнкі на ўроках 

літаратуры ў школе. Акрамя таго, у нумары 

надрукаваны метадычныя матэрыялы па 

творчасці М.Шолахава, Д. Г. Байрана, М. 

Некрасава і інш. Другі часопіс, які мы 

адшукалі, таксама быў прызначаны для 

настаўнікаў рускай мовы і літаратуры. Ён 

выходзіў пад назвай ”Русский язык в школе», 

быў надрукаваны ў Маскве ў вучэбна-

педагагічным выдавецтве ў 1955 годзе. У ім 

змешчаны не толькі метадычныя распрацоўкі 

па выкладанні рускай мовы ў школе, але і 

выхаванні ў духу вернасці ідэям У.Леніна, І. 

Сталіна, КПСС. 

ЮБІЛЕІ 

ЯЗЭП ДРАЗДОВІЧ – 130 год з дня 

нараджэння 

Беларускі Леанарда да Вінчы – 

менавіта так вобразна называюць нашага 

славутага земляка, лёс якога быў цесна 

знітаваны і з нашым краем. Нарадзіўся Язэп 

Драздовіч 13 кастрычніка 1888 года ў 

засценку Пунькі Дзісенскага павета. Бацькі 

яго былі дробнымі арандатарамі і часта мянялі 

месца жыхарства. Маці ведала шмат  

беларускіх песень, легендаў і паданняў, што і 

аказала ўплыў на фарміраванне яго 

светапогляду. Бачачы добрыя здольнасці  

хлопчыка, яго аддалі вучыцца ў Дзісенскае 

гарадское вучылішча, якое ён паспяхова 

заканчвае ў 1906 г. Вучоба ў Віленскай 

рысавальнай школе з 1906 па 1910 год 

садзейнічала станаўленню не толькі маладога 

мастака-графіка, але і свядомага беларуса. У 

Вільні ў пачатку 20-га стагоддзя віравала кола 

беларускай інтэлігенцыі,  і Язэп Драздовіч 

становіцца ўдзельнікам мерапрыемстваў, якія 

ладзіліся ў гэтым коле. У гэты час ён 

упрыгожвае сваімі малюнкамі разнастайныя  

беларускія выданні, якія ў той час выходзілі ў 

Вільні. Прызваны ў 1910 годзе ў расійскае 

войска фельчарам, ён вымушаны быў аддаць 

сем год свайго маладога жыцця службе 

“бацюшку-цару”. Падчас  Першай сусветнай 

вайны Я.Драздовіч некаторы час служыў у 

Дзісне. Вярнуўшыся на радзіму, ён у 1917 – 

1921 гг. стаў актыўным арганізатарам  

культурна-асветніцкага  жыцця ў нашым краі, 

ствараў беларускія таварыствы, кааператывы, 

пачатковыя беларускія школы. Падчас побыту 

ў Мінску працаваў настаўнікам, ілюстратарам, 

дэкаратарам, займаўся археалагічнымі 

даследаваннямі Заслаў’я і Нямігі. У 20-я гады 

Я. Драздовіч працуе настаўнікам на 

Дзісеншчыне і адначасова – над слоўнікам 

беларускай мовы для Акадэміі навук. Для 

Беларускага музея ў Вільні Я.Драздовіч 

адпраўляецца ў этнаграфічныя экспедыцыі на 

Піншчыну, дзе стварае шэраг замалёвак 

этнаграфічных строяў, збірае фальклор і 

перадае для музея  шмат альбомаў сваіх 

графічных працаў. Працуючы настаўнікам у 

беларускіх гімназіях, ён стварае мастацкія 

майстэрні для вучняў і арганізуе выставы. 

Летам 1927 года абышоў пехатою беларускія 

замкі і гарадзішчы Міншчыны і 

Гродзеншчыны, дзе зрабіў шэраг графічных 

замалёвак з натуры. Альбомы з малюнкамі 

былі таксама перададзены ў  Беларускі музей. 

Для Інстытута Беларускай культуры ў Мінску 

ён дасылае рукапісныя зборнікі “Народныя 

прыказкі Дзісеншчыны”, “Народныя песні, 

сабраныя на Піншчыне, Дзісеншчыне  і ў 

іншых мясцовасцях”. Шмат вывучаў Язэп 

Драздовіч археалагічных помнікаў і ў нашым 

краі. Ён напісаў працу “Дзісенская 

дагістарычная старына”, выказаў цікавую 

гіпотэзу аб існаванні загадкавых Дудутак 
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непадалёку ад Язна. Пасля закрыцця 

беларускіх гімназій таленавіты педагог і 

мастак застаўся без сталай працы, яго 

зацікавіла касмічная тэма. Ён пачынае сніць 

фантастычныя сны аб жыцці на планетах і 

спадарожніках. Так, упершыню  на Беларусі 

з’яўляецца касмічная тэма, як у жывапісе, так 

і ў літаратуры. Драздовічам напісаны 

навукова-папулярныя брашуры “Жыццё на 

месяцы”, “Нябесныя бегі”, “Гармонія планет 

сонечнай сістэмы”. А пазней, у 30-я гады, ён 

напісаў яшчэ тры аповесці на гістарычныя 

тэмы. Адначасова ён стварае шэраг карцін 

касмічнай тэматыкі: “Жыццё на Марсе”, 

“Жыццё на Сатурне”, “Трывеж” і інш. 

Страціўшы пастаянную працу,  ён зарабляў на 

кавалак хлеба, вандруючы з вёскі ў  вёску па 

ўсёй Дзісеншчыне, дзе ствараў для простых 

сялянскіх хатаў маляўнічыя дываны. У гэты 

час ён не аднойчы быў і на Мёршчыне, 

вывучаў старажытнасці ля Старога і Новага 

Пагосту, захапляўся краявідамі возера 

Краснае. Тут ён  знайшоў каменную сякеру і 

даўбеньку. Язэп Драздовіч быў добра знаёмы і 

з дэпутатам польскага сейма Пятром Мятлой і 

яго братам Ігнатам Мятлой. Вось чаму яшчэ ў 

70-я гады 20-га ст. можна было бачыць 

карціны мастака “Царква ў Глыбокім”, “Замак 

у Беразвеччы”. Дзякуючы свайму сябру Янку 

Пачопку і брату, ён мог знайсці прытулак і 

харчаванне. У гэты час ён стварае для музея ў 

Вільні барэльефы з дрэва паэта  Міхася 

Машары і Янкі Пачопкі. Не змяніліся 

адносіны да Язэпа Драздовіча і пасля 1939 

года. Яму не давяралі, і толькі ягонае 

“дзівацтва” дапамагло пазбегнуць рэпрэсій. 

Пасля вайны ён вёў свой звычайны лад жыцця 

– маляваў дываны, карціны вяскоўцам, 

працягваў пісаць творы на касмічныя тэмы. 

Цяжкае жыццё наклала адбітак на здароў’е 

мастака. Пагоршыўся зрок, але нават пад 

канец жыцця яго дываны  ззялі сваёй 

прывабнасцю. Прыкладам таму дыван, які 

знаходзіцца ў нашым музеі, напісаны ў 1951 

годзе. Аб апошніх днях жыцця мастака нам 

апавядала Мароз  Марыя, якая працавала ў 

Мёрскай бальніцы. Драздовіч прыйшоў, каб 

яго паклалі лячыць, ён меў вельмі дрэнны 

выгляд. Але калі пра гэта даведаўся 

галоўурач, ён раззлаваўся на медсястру і 

выгнаў на вуліцу хворага мастака, матывуючы 

тым, што ў яго туберкулёз. Памёр Язэп 

Драздовіч, як і пражыў сваё жыццё, па дарозе 

ля Новага Пагоста. Яго творчасць была забыта 

на цэлых 25 год. Толькі з 1978 года 

пачынаецца хваля цікавасці  да яго творчасці. 

Але да гэтай пары творчасць Язэпа Драздовіча 

так і не атрымала годнай дзяржаўнай увагі, 

застаўшыся на рэгіянальным узроўні. 

Сяргей Панізьнік. У бязьмежжа Вітаўта 

Ермалёнка 

Я на сьвяце Млынароў. 

Вітаўт-князь – каля Марціна… 

Раптам – скок! – з каньёна ў роў: 

між каралаў ён  –  карціна! 

І прызнаў Тутанхамон: 

– Шэйхам будзеш між арабаў, 

а ў Чырвоным моры крабаў 

хай шукае фараон. 

Шарм-Эль-Шэйх – для Мёраў – шарм. 

Зь ім узвёў ты піраміды. 

А памежны той жандарм 

з візаў хай зьбірае гніды… 

Родны ў Вітаўта прастор! 

І Марцін табе зайздросьціць: 

– Ермалёнак-францірор 

кліча Ізраіль у госьці! 

---------------------------------------- 

            Пярэдадзень Марціна: 

            25.Х. – сьвята млынароў 

“Мёрская даўніна” Выданне Рады музеяў УА “Міёрская ДАСШ №3” 
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