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У  лістападзе Міжнародная дабрачыннная 

грамадская арганізацыя “Маладая Надзея” 

праводзіла ў Мѐрах гульню-квэст.Адным з аб’ектаў 

гульні сталі наш гістарычны музей і музей кнігі і 

друку. Пяць каманд з Віцебска і вобласці па чарзе 

“знаходзілі” нашы музеі і знаѐміліся з іх экспазіцыямі. 

На працягу трох гадзін у нас пабыло каля 100 чалавек 

дзяцей і дарослых. Кіраўнік музейнага аб’яднання 

Вітаўт Ермалѐнак, які праводзіў экскурсіі для 

ўдзельнікаў квэсту, азнаѐміў гасцей з найбольш цікавымі экспанатамі, якія змешчаны ў 

экспазіцыях. Наведвальнікі па-сапраўднаму былі ўражаны рарытэтамі музейнага аб’яднання, пры 

гэтым кожная група знаѐмілася з розным экспанатамі.  

 

Ш кольнікі з Новага Пагосту з’яўляюцца частымі гасцямі нашых музеяў. Там заўсѐды 

працавалі настаўнікі гісторыі, якія былі неабыякавыя да краязнаўства. Зараз, пасля 

закрыцця Перабродскай СШ, перайшла працаваць у Новапагосцкую сярэднюю школу настаўніца 

гісторыі Наталля Віктараўна Самсановіч, таксама аматар вывучэння роднага краю. Каб лепш 

пазнаць мінулае свайго раѐна, настаўніца прывезла сваіх вучняў у нашыя музеі. Для больш 

зручнага правядзення экскурсіі школьнікі былі падзелены на дзве групы, для малодшай групы 

экскурсіі праводзіла М.Г.Ермалѐнак, для старэйшай – В.А.Ермалѐнак. Госці па чарзе наведалі два 

музеі – гістарычны і музей кнігі і друку. Экскурсаводы засяродзілі ўвагу перш за ўсѐ на гісторыі 

экспанатаў, звязаных з Новым Пагостам і яго наваколлем. Як заўсѐды, на развітанне была 

праведзена віктарына, пераможцы атрымалі прызы. Настаўніца Н.В. Самсановіч пажадала 

вызначыць час стварэння клінападобнай сякеры з крэменя, знойдзенай вучнямі падчас 

сельскагаспадарчых працаў на месцы былой вѐскі Карпачова. Кіраўнік музея датаваў яе ІІ 

тысячагоддзем да н.э. 

Мё рская дау ніна, лістапад, 2016  
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П а-ранейшаму і ў лістападзе выставу ў 

гістарычным музеі, прысвечаную Герою 

Савецкага Саюза віцэ-адміралу Ягору Томку, 

працягвалі наведваць вучні нашай школы. З 

выставай азнаѐміліся школьнікі 7-б класа, 

экскурсію праводзіла Марыя Георгіеўна 

Ермалѐнак. Для вучняў 11-а класа ѐю была 

праведзена экскурсія “Новыя знаходкі музея”. 

Пабываў на выставе і 6-а з класным кіраўніком 

Гагалінскай Наталляй Леанідаўнай. Аповед для 

іх па выставе праводзіў кіраўнік музея Вітаўт 

Ермалѐнак. 

В учні нашай школы маюць магчымасць 

больш падрабязна пазнаѐміцца са зместам 

экспазіцый нашых музеяў, па якіх распрацавана больш 

за 60 экскурсій разнастайнай тэматыкі. У музеі кнігі і 

друку падрыхтавана 17 экскурсій. Вучні 10-а класа на 

чале з класным кіраўніком Яцкоўскай Святланай 

Анатолеўнай падчас чарговага наведвання музея абралі 

тэму “Літаратурная Мѐршчына”. Экскурсію правѐў кіраўнік музейнага аб’яднання Вітаўт 

Ермалѐнак. Выкарыстоўваючы матэрыялы экспазіцыі і навукова-дапаможных фондаў, ѐн распавѐў 

не толькі пра творчасць самых знакамітых песняроў Мѐршчыны – Сяргея Панізьніка і Яна Гушчы, 

але і пра творчасць менш вядомых пісьменнікаў В.Савіча-Заблоцкага, Дз.Касатага, П.Простага, 

І.Бародзіча і іншых. 

Я к вядома, у Мѐрах будуецца металапракатны 

завод. Яго генеральны дырэктар Пѐтр Мікалаевіч 

Шымуковіч пажадаў наведаць наш музей “Сялянская 

хата”. Сам госць сваѐ дзяцінства правѐў у вѐсцы 

Баркоўшчына на Дзісеншчыне, таму шматлікія 

экспанаты яму былі знаѐмыя, многімі ѐн сам 

карыстаўся, калі быў малым. Але экспазіцыя музея 

ўразіла яго сваім багаццем і цікавымі экспанатамі, пра 

якія Пѐтр Мікалаевіч нават не здагадваўся. 

 Каб зацікавіць наведвальнікаў гістарычнай 

спадчынай Дзісеншчыны, музеі чатырох раѐнаў вырашылі 

аб’яднаць свае намаганні і арганізаваць выставу пад назвай “Рарытэты 

Дзісеншчыны”. Экспазіцыя  з рарытэтаў будзе паказана па чарзе на выставах у Глыбоцкім, 

Браслаўскім, Мѐрскім раѐнных музеях на працягу некалькіх месяцаў. З мэтай адбору экспанатаў 

нашы музеі наведаў навуковы супрацоўнік Глыбоцкага гісторыка-этнаграфічнага музея Хайноўскі 

Аляксандр Віталевіч. Разам з кіраўніком музеяў  В.А.Ермалѐнкам для экспазіцыі выставы было 

адабрана дзесяць прадметаў, якія маюць пэўную гістарычную цікавасць. Вось пералік гэтых 

экспанатаў з гістарычнага музея: дрэйдл пачатку ХХ стагоддзя, які мы набылі зусім нядаўна, але яго 

гісторыя заўсѐды прываблівае наведвальнікаў. Рэдкая знаходка ў нашых мясцінах і расейскі так 

званы “барадавы знак” 1705 года, які  дазваляў насіць за пэўную плату бароды ў Расіі пры Пятры І. 

Мё рская дау ніна, лістапад, 2016  
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Медаль “Бітва на Беразіне”,   падараваная нам М.Паўловічам, таксама зацікавіць наведвальнікаў 

будучай выставы. Унікальным экспанатам, які мы перадалі на выставу, будзе кацялок для 

шампанскага ХІХ стагоддзя з маѐнтка Забалоцце, радзімы паўстанца і скульптара Генрыка 

Дмахоўскага. Для выставы мы перадалі і кішэнны гадзіннік вядомай расійскай фірмы “Павел Бурэ”. 

З музея кнігі і друку для выставы былі ўзяты часопіс “Крывіч”, выдаўцом якога быў знакаміты 

нараджэнец  Дзісеншчыны Вацлаў Ластоўскі, а таксама арыгінальны сцэнарый фільма “Знахар” 30-

х гадоў ХХ стагоддзя  выдатнага пісьменніка Даленгі -Мастовіча, які таксама паходзіў з нашага 

краю. З музея адукацыі мы перадалі на выставу “Палітычную карту Еўропы “ Ромера 1928 года. Ёй 

карыстаўся, працуючы ў паўшэхнай школе ў вѐсцы Старыя Крукі, выдатны дзеяч нацыянальна-

вызваленчага руху Флор Манцэвіч. Карту цудам выратавалі мясцовыя жыхары з падпаленай  

партызанамі  школы. З этнаграфічнага музея “Сялянская хата” былі перададзены на выставу самая 

арыгінальная рэч для зняцця сурокаў вясковага шаптуна з Чэрасаў і сапраўдны рарытэт – бязмен, 

зроблены ў канцы ХІХ стагоддзя з каменнай сякеры бронзавага веку. Спадзяюся, наведвальнікі 

выставы “Дзісенскія рарытэты” па-сапраўднаму зацікавяцца экспанатамі нашага музея. 

Падчас  восеньскіх 

канікулаў у музеі шчыравалі  

старэйшыя гурткоўцы –  вучні 9-б 

класа Федарэц Аляксей і Грэцкі 

Мікіта. На працягу чатырох дзѐн па 

заданні кіраўніка музейнага 

аб’яднаня яны займаліся 

рэстаўрацыяй старых кніжак і 

часопісаў. А  выданняў, якім 

неабходна  аднаўленне, у музеі кнігі 

і друку шмат, бо кніга не камень, за 

дзесяткі,  а то і сотні год існавання большасць з  іх у неналежных умовах на гарышчы або ў 

вільготных памяшканнях , была значна пашкоджана.Хлопцы рупліва ачышчалі ад бруду пажоўклыя 

старонкі, распрамлялі іх, падклейвалі парваныя або пашкоджаныя шашалем. Шмат якім кнігам былі 

зроблены пераплѐты, падклеены вокладкі. 

24 лістапада гэтага года ў Віцебску адбылася Другая 

Міжнародная  навукова-практычная канферэнцыя 

“Віцебскі край”, прысвечаная 385 -годдзю  выйсця ў свет 

“Буквара” Спірыдона Собаля. Арганізатарамі канферэнцыі з’яўляліся ДУ ”Віцебская абласная 

бібліятэка імя У.І.Леніна”, ДУ ”Віцебскі дзяржуніверсітэт імя П.М.Машэрава, ДУ ”Віцебскі 

абласны краязнаўчы музей”. Для ўдзелу ў канферэнцыі было заяўлена 67 дакладаў не толькі з 

розных гарадоў Беларусі, але і іншых краін. Падчас урачыстага адкрыцця канферэнцыі яе 

ўдзельнікаў віталі дырэктар Віцебскай абласной бібліятэкі Таццяна Адамян, кандыдат гістарычных 

навук,галоўны спецыяліст галоўнага ўпраўлення ідэалагічнай работы, культуры і па справах 

моладзі Віцебскага аблвыканкама Дзяніс Юрчак, кандыдат гістарычных навук, дацэнт,  загадчык 

кафедры гісторыі Беларусі ВДУ імя П.М.Машэрава Анатоль Дулаў, намеснік дырэктара па 

навуковай працы Віцебскага абласнога краязнаўчага музея Валерый Шышанаў і інш. Потым 

адбылося пленарнае паседжанне, на якім былі заслуханы чатыры даклады: Аляксандра Доўнара,  

кандыдата гістарычных навук, загадчыка  аддзела крыніцазнаўства Інстытута гісторыі  НАН 

Беларусі, на тэму ”Два спісы  Кнігі прывілеяў Віцебска з Бібліятэкі Акадэміі навук Літвы; Анатоля 

Дулава –”Пытанне пра дату заснавання Віцебска ў гісторыяграфіі другой пал.18 – пач.21 ст.”, 

Дзяніса Юрчака –  ”Аднаўленне разбураных культавых пабудоў Віцебска: гісторыя і перспектывы”, 

бібліятэкара бібліятэкі Свята-Багаяўленскага Куцеінскага мужчынскага манастыра Галіны Юркевіч 

Мё рская дау ніна, лістапад, 2016  
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–  “Куцеінская лаўра – духоўна-асветніцкі цэнтр у 17 стагоддзі”. Пасля адбылася праца па чатырох 

секцыях: ”Гістарычнае краязнаўства”, ”Літаратурнае краязнаўства і мастацкая культура”, 

”Культурна-асветніцкія ўстановы ў сістэме сучаснага краязнаўства”, ”Рэлігійнае жыццѐ: гісторыя і 

сучаснасць”. Падчас  канферэнцыі адбылася прэзентацыя чарговай кнігі гісторыка-краязнаўцы 

Мікалая Васільевіча Півавара ”Гістарычнае краязнаўства Беларусі ў 1961 – 1991 гг.”  

У канферэнцыі прыняў удзел кіраўнік 

музейнага аб’яднання  ДУА ”Мѐрская СШ №3 

імя Героя Савецкага Саюза Я.А.Томкі Вітаўт 

Ермалѐнак. Тэма яго выступлення на 

канферэнцыі была “Старыя беларускія выданні 

ў музеі кнігі і друку”, у якой ѐн распавѐў аб 

рэдкіх і цікавых выданнях на беларускай мове: 

кнігах,  часопісах, газетах і календарах. У хуткім 

часе матэрыялы дакладаў будуць надрукаваны 

асобным зборнікам. Падчас канферэнцыі 

адбыліся цікавыя сустрэчы мѐрскага краязнаўцы 

з калегамі Віцебшчыны. Так, кіраўнік музея “Гісторыя Заронаўскага краю“ Людміла Нікіціна 

падаравала для музея кнігі і друку сваю чарговую кнігу –”Мой любы край, маѐ Заронава”, а з 

былым дырэктарам музея Марка Шагала ў Віцебску, Людмілай Хмяльніцкай,  адбылася размова аб 

неабходнасці  працягу выдання часопіса “Віцебскі сшытак”. 

Чарговыя 

набыткі для раздзела “Баністыка” 

гістарычнага музея  былі зроблены на 

сродкі кіраўніка музея Кандратовічам 

Ігарам. На гэты раз на аукцыѐне былі 

куплены грошы далѐкіх ад нас 

“экзатычных” краін.  Адна з навін  –  1 

долар краіны Багамскія астравы 2008 года. 

На аверсе купюры зялѐнага колеру мы 

бачым партрэт Ліндэна О.Пінолінга, на зваротным баку дзяржаўны аркестр Багамаў. З краіны-

вострава Барбадос мы набылі купюру вартасцю ў 2 долары 2013 года. Банкнота мае сіні колер. На 

аверсе купюры выява Джона Бовела, навукоўца, стваральніка перадавой тэхналогіі вырошчвання 

цукровага трыснягу. На зваротным баку мы бачым знакаміты вятрак Марціна Льіюса. Акрамя таго ў 

антыкварнай краме “Рарытэт” горада Віцебска намі быў куплены паўгрош Вялікага княства 

Літоўскага 1509 года, папяровая купюра ў 10 лір 1943 года з Італіі. Сябра гуртка “Арганаўты 

мінулага”, а зараз загадчык антыкварнай крамы Сухамера Алег падараваў для нашага музея 

банкноту  вартасцю адна крона 1942 года Чэхіі і Маравіі, якія ў той час былі пад пратэктаратам 

Германіі. Ад ”чорнага капальніка” мы набылі пяць пломбаў 18 – 20 стагоддзяў. Найбольш цікавая з 

іх – Віленскай краѐвай рады 20-х гадоў ХХ стагоддзя. Каб павялічыць калекцыю пярсцѐнкаў у 

гістарычным музеі, мы купілі пярсцѐнкі 18 – 20 стагоддзяў. З іх тры медных заручальных, а таксама 

чатыры з вочкамі, у якіх былі ўстаўлены каменьчыкі або каляровае шкло. Яшчэ адзін пярсцѐнак з 

бронзы, магчыма 18 стагоддзя, меў узор у выглядзе пячаткі. Намі было набыта і алавянае распяцце з 

галгофай – праца народнага майстра 17 стагоддзя. У музей кнігі і друку мы набылі мастацкую кнігу 

на польскай мове вядомага пісьменніка-фантаста Жуля Верна “Скарбы вулкана”, надрукаваную ў 

Варшаве ў 1928 годзе. Каштоўнасць яе ў тым, што на ѐй змешчана пячатка  паўшэхнай школы ў 

Опсе. 

Мё рская дау ніна, лістапад, 2016  
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Чарговы  

пакунак на гэты раз з 

паштоўкамі для музея кнігі і друку 

падаравалі нам калекцыянер   Мікола 

Паўловіч і старшыня беларускага 

культурна-асветніцкага таварыства 

“Ўздым” з Даўгаўпілса Людміла 

Сінякова. Сучасныя паштоўкі замежных 

краін выдатнай якасці дазволяць нам 

зрабіць экспазіцыю  музея больш 

разнастайнай і прыцягальнай для 

наведвальнікаў. Асабліва вялікая 

колькасць  падараваных нам паштовак 

паходзіць з Германіі, агульны лік іх 300 

штук. Канечне, большая частка іх 

прысвечана вялікім гарадам Германіі: 

Берліну, Дрэздэну, Мюнхену, Брэмену, 

Гамбургу. Але вялікая колькасць паштовак прысвечана і меншым гарадам краіны – Гѐрліцу, 

Вормсу, Магдэбургу, Неймену і іншым, якія таксама здзіўляюць нас сваѐй веліччу і прыгажосцю 

архітэктурных, гістарычных і прыродных помнікаў. На другім месцы па колькасці новых паштовак 

– з Бельгіі і Галандыі  колькасцю па 20 штук. Але нас здзіўляе і вялікая колькасць паштовак з 

розных частак свету  і  розных краін. Так,  з  Лацінскай Амерыкі  мы атрымалі паштоўкі з дзяржаў 

Балівія, Парагвай, Панама, акрамя таго і з іх паўночнай суседкі ЗША, а таксама з Канады. Вялікая 

колькасць  паштовак краін Заходняй Еўропы: Швейцарыі, Іспаніі, Чэхіі, Грэцыі, Фінляндыі, 

Венгрыі, Італіі, Францыі, Польшчы, Аўстрыі, Албаніі, Ірландыі, Вялікабрытаніі, Балгары і нават з 

вострава  Крыт. Трапілі да нас у музей і па некалькі паштовак з так званых “карлікавых” краін 

Еўропы – Андоры, Манака, Люксембурга. Папоўнілася наша калекцыя і паштоўкамі  афррыканскіх 

краін: Уганды, Руанды, Малі, Паўднѐва-Афрыканскай Рэспублікі, а таксама з Сейшэльскіх астравоў. 

З краін Азіі нам  былі падараваны паштоўкі з Турцыі, В’етнаму, Інданэзіі, Шры Ланкі, Кампучыі, 

Тайланда, Йемена, Лаосу, Паўднѐвай  Карэі. Падараваны нам былі і паштоўкі  з самага далѐкага 

кантыненту – Аўстраліі. Частка паштовак  трапіла да нас з былых савецкіх рэспублік, якія пасля 

распаду СССР сталі самастойнымі краінамі: з Расіі, Украіны, Арменіі, Грузіі, Латвіі, Літвы. Акрамя 

таго, рупліўцы з Даўгаўпілса  падаравалі цэлыя наборы паштовак наступнай тэматыкі: “Карціны 

Цэнтральнага музея У.І.Леніна”, ”Днепрапятроўск”, ”Алма-ата”, ”Крым”, ”Еўпаторыя”, ”Нікіцкі 

батананічны сад”, ”Бахчысарай”, ”Назарэт”, ”Казахстан”. 

Аб крымінальнай справе на Мѐршчыне, якая 

здарылася ў 1926 годзе ў  Новым Пагосце, 

нам даслаў артыкул з газеты “Кур’ер Віленьскі” краязнаўца Кастусь Шыталь.  “Спрытны аптэкар” – 

пад такой назвай надрукаваны матэрыял аб падзеях 90-гадовай даўніны ў Новым Пагосце. Справу 

даследавання  праводзіў следчы з Лужкоў, кантроль ажыццяўляў пракурор з Глыбокага, якое ў той 

час было адміністрацыйным цэнтрам Дзісенскага павета. Было апытана 30 сведкаў, якія паказалі, 

што аптэкар Кац з Новага Пагосту даваў свайму крэдытору Залману Голдзіну  з гэтага ж мястэчка 

для лячэння нейкі парашок, які насамрэч аказаўся сумессю стрыхніну і цыяністага калію. За 

лячэнне ѐн браў грошы, каб потым аддаць Голдзіну сваю вялікую грашовую пазыку ад  яго ў суме 

1530 рублѐў золатам і пяць пудоў шчаціны, якая была дадзена аптэкару на захаванне. Ад такіх 

“лекаў” Залману рабілася ўсѐ горш і горш, а таму і колькасць грошай, якія ѐн працягваў аддаваць за 

такое “лячэнне”, адпаведна вырастала. Калі  аб гэтым стала вядома Голдзіну, ѐн вырашыў 

звярнуцца ў суд і падаць скаргу  віленскаму ваяводу Рачкевічу, які павінен быў у гэты час прыехаць 

у Браслаў. Каб гэтага не дапусціць, Кац і яго сябра, камендант з Паставаў (яны разам ваявалі ў 

войску Булак-Балаховіча) за кілішкам распрацавалі наступны план: быццам Голдзін – бандыт, які 
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рыхтуе змову забіць ваяводу. Для гэтага яны падрыхтавалі чатырох ілжывых сведкаў. Але аб гэтым  

даведаўся сам Голдзін і пехатою пайшоў у Браслаў, каб паспець асабіста ўручыць скаргу. Тым 

часам паліцэйскія ў Пагосце, не знайшоўшы “банды”, пачалі званіць у Ёды і Пераброддзе аб 

затрыманні “злачынца”  Голдзіна. Але не паспелі, скаргу ѐн паспеў уручыць. Ды толькі вярнуўшыся 

назад, ѐн быў арыштаваны і закаваны ў кайданкі. Камендант з Паставаў, ратуючы свой мундзір, 

зноў з дапамогай тых самых сведкаў сфабрыкаваў Голдзіну новую справу, быццам ѐн за грошы 

праводзіць праз мяжу людзей  з Расіі і забяспечвае іх фальшывымі пашпартамі. Закутага ў кайданкі 

Голдзіна накіроўваюць у Дзісну да  следчага, але той, ведаючы сутнасць справы, загадаў адразу без 

допыта вызваліць Голдзіна з-пад варты.  

Пераклаў з польскай мовы і падрыхтаваў для друку В.Ермалёнак. 

Савецкая ўлада, якая толькі пачынала 

замацоўвацца і караніцца ў Заходняй 

Беларусі, звяртала значную ўвагу на раѐны, 

што месціліся блізка да новай мяжы, усталяванай увосень 1939 г., у тым ліку і на наш Мѐрскі раѐн. 

У сувязі з мерапрыемствамі па прывядзенні ў належны стан інфраструктуры раѐнных цэнтраў 

складалася адмысловая дакументацыя.  

Да такога тыпу дакументаў адносіцца дакладная запіска сакратара ЦК КП(б)Б П.К. 

Панамарэнкі І.В. Сталіну і старшыні СНК В.М. Молатаву “Аб добраўпарадкаванні раѐнных цэнтраў 

заходніх абласцей Беларускай ССР” (Мінск, ліпень 1940 г.).  

У дадзенай запісцы прыгаданы і наш горад: “…раѐнны цэнтр Міѐры Віцебскай вобласці 

размяшчаецца ў сяле, якое налічвае ўсяго 153 прыватныя дамы; прычым частка дамоў пасля пажара, 

што адбыўся ў сяле Міѐры ў 1937 г., яшчэ да гэтай пары не адноўленая. Раѐнны выканаўчы камітэт з 

усімі яго аддзеламі туліцца ў трухлявым памяшканні плошчай не болей за 100 кв.м. Цалкам 

адсутнічае памяшканне для размяшчэння народнага суда, рэдакцыі раѐннай газеты, раѐннага 

спажывецкага саюза і іншых арганізацый. Прысланыя працаўнікі не маюць кватэр. У сяле Міѐры і ў 

бліжэйшых населеных пунктах няма лазні. Адсутнічаюць культурна-асветніцкія ўстановы. У 

раѐнным цэнтры маюцца два шахтавыя калодзежы, што не забяспечваюць вадой 

насельніцтва” [мова арыгінала дакумента – руская, *, дакумент №86, с. 179]. 

З наступных згадак даведваемся аб тым, што наш горад улетку 1940 г. яшчэ не быў 

падрыхтаваны для выканання функцый паўнавартаснага цэнтра раѐна. Асноўнае будаўніцтва было 

яшчэ наперадзе. З наступных дакументаў мы даведваемся, што быў пабудававаны раѐнны дом 

сацкультуры, пашыралася сетка крамаў Белкапсаюза. Трапляюцца і іншыя паведамленні, але яны 

задужа кароткія, падаюцца ў выглядзе пераліку (будаўніцтва раѐннага дому сацкультуры, 

пашырэнне сеткі Белкаапсаюза ў раѐне, згадка аб павелічэнні колькасці ложкаў у лякарні да 438, аб 

павелічэнні ѐмістасці тэлефоннай станцыі Мѐр ад 60 да 100 нумароў). 

.*“Ты з Заходняй, я з Усходняй нашай Беларусі…”. Верасень 1939 г. – 1956 г.: дакументы і 

матэрыялы. У 2 кн. Кн. 1. Верасень 1939 г. – 1941 г. / склад.: У.І. Адамушка [і інш.]. – Мінск: 

Беларус. навука , 2009. – 340 с.: іл. 

Ігар Кандратовіч 

 Напачатку  яна 

азнаѐмілася з экспазіцыяй і інтэр’ерам хаты. Ёй было цікава разглядаць шматлікія рэчы, якімі яна 

карысталася на працягу  амаль усяго свайго жыцця ў вѐсцы, а зараз гэтыя рэчы сталі экспанатамі 

музея і моладзь ужо не ведае іх прызначэння. Праўда, былі прадметы, якія і Галіна Антонаўна ўжо 

не магла распазнаць, бо ўжываліся яны яшчэ ў ХІХ стагоддзі. Прызначэнне некаторых  прадметаў 

наша наведвальніца дапамагла нам  удакладніць. Напрыклад, прылада рымара для вырабу хамутоў. 

Але асабліва  зацікавілі Галіну Антонаўну кросны, бо ў мінулым яна была добрая ткачыха, таму і  

зараз яна нам паказала майстар-клас. Села за кросны і пачала іх наладжваць, правільна 
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Чарговая наша сустрэча з Галінай 

Антонаўнай  Бабышка адбылася ў музеі 

“Сялянская хата”.  
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ўстанаўліваць панажы, бѐрды, ніты і інш. Хутка ўсѐ было 

наладжана, і ў умелых руках жанчыны замільгаў чаўнок, да 

дывановай дарожкі пачалі дабаўляцца новыя радкі.  

Напрыканцы сустрэчы Гэлена Антонаўна яшчэ раз  

узгадала некаторыя моманты з нашай размовы, пра якія яна 

запамятавала сказаць пры мінулай сустрэчы. Зараз яна 

назвала майстра, які ў пачатку 30-х гадоў мінулага 

стагоддзя будаваў школу ў Застарынцах, якую ў вайну 

спалілі партызаны. Гэта быў  добры цясляр з Ворцаў 

Браніслаў Аляшкевіч. Пабудова школы была скончана ў 

1932 годзе. Пры Польшчы настаўнікам у ѐй быў афіцэр 

запасу Найдзіч, які там працаваў  разам з жонкай. У 1939 

годзе яго забралі на вайну, назад ѐн не вярнуўся. У вайну  

настаўнікам быў Вітольд Хмялеўскі. У гэтыя часы ў яе 

хадзілі вучыцца дзеці з вѐсак Сілава, Варанькі, 

Александрова, з Ворцаў, Вільнова, Чарняўцаў, 

Застарынцаў. За школай адразу быў пабудаваны касцѐл у  

імя Святой Тэрэзы. Арганізаваў будоўлю ксѐндз 

Завістоўскі, майстрам быў таксама Браніслаў Аляшкевіч. 

Пасля вайны касцѐл быў зачынены і разабраны. З яго 

пабудавалі клуб у вѐсцы Чэрасы. Браніслаў Аляшкевіч у 

1946 годзе выехаў у Польшчу, у яго доме пасля вайны была 

школа, потым жыла дырэктар Александроўскага дзіцячага 

дома Ганна Манцэвіч. Брат Аляшкевіча Канстанцін таксама 

быў добрым майстрам-цесляром. Менавіта ѐн разам з 

бацькам  Ганны (ці Галіны?) рабіў лаўкі і спавядальні для 

Мѐрскага касцѐла. Бацька Галіны Бабышка – Малецкі 

Антон –  уваходзіў у склад касцельнага камітэта, збіраў подпісы ў 1954 годзе і ездзіў  у Маскву, каб 

дазволілі адчыніць касцѐл. Пазней у Ворцах былі зроблены вялікія рыштаванні, якія прывезлі і 

паставілі ў касцеле, каб можна было яго ачысціць пасля таго, як будынак вярнулі вернікам. Бо ўвесь 

час, калі ѐн быў зачынены, там ссыпалі зерне, усяродку нават заязджалі машыны. Пасля вайны ў 

Ворцах з’явіўся свой рымар 

(рымар – той, хто шые і рамантуе 

конскую  збрую). Гэта быў 

Савуць Кароль Іванавіч, які 

раней жыў каля Мѐраў, у вѐсцы 

Русачкі, але калі згарэла хата, 

перабраўся жыць у Ворцы. 

Гэлена Антонаўна так  

зацікавілася экспазіцыяй 

этнаграфічнага музея, што 

неўзабаве наведала яго яшчэ раз. 

Падчас чарговага візіту ў музеі 

яна падаравала для экспазіцыі 

некалькі рэчаў, зробленых сваімі 

рукамі.Так для жалезнага ложку 

ў пакоі 50-х гадоў яна падаравала так званы “падзорнік” –  кавалак белай тканіны, абшыты 

карункамі, які прывязваўся пад дыван, бачны былі толькі карункі, якія і ўпрыгожвалі ложак. Для 

гэтага ложка яна прынесла і ўласна выраблены з рознакаляровых ласкутоў тканіны дыванок. На 

сцяну гэтага пакою мы змесцім так званую газетніцу – вышыванку, у якую гаспадары клалі газэты. 

У пакоі ХІХ стагоддзя Галіна Антонаўна наладзіла матавіла, разматаўшы на ім клубкі сваіх нітак. А 

на развітанне яна загадала нам загадку: ” Маці –  таўстуха, дачка – краснуха, сын – ветрагон, куды 

вецер, туды і ѐн”. Адгадка: печ, полымя і дым. Шчырае за гэта дзякуй нашай руплівіцы. 

Мё рская дау ніна, лістапад, 2016  
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 У газеце “Зорька” друкуецца артыкул аб гуртку “Арганаўты 

мінулага”. Аўтаркай прыгаданыя наступныя гурткоўцы: Аляксандр Бялевіч, 

Пѐтр Гарноўскі, Віктар Недзведзь, Юрый Латыш, Аляксандр Сівіцкі, Ганна Томка і іншыя. За 

дзевяць гадоў працы гуртка 150 яго выхаванцаў атрымалі магчымасць з гонарам называць сябе 

“арганаўтамі”. Зноў жа сталася пацверджанай тэза пра неіснаванне былых “арганаўтаў”, бо былым 

гурткоўцам Васілѐм Шульгой, які на той час навучаўся ў Калінінградскім ваенным вучылішчы,  

была адкрытая стаянка першабытнага чалавека, якой 6 тысяч гадоў. Свае знаходкі каменных 

прылад працы ѐн перадаў у наш музей. [21]. Адбылася паспяховая разведка ў вѐсцы Барсучына, 

сярод яе ўдзельнікаў былі “арганаўты” І.Пінчук, А.Фѐдараў, В.Лагун, А.Ляхаў, Крывушонак Марыя 

і іншыя. 

У газеце “Піянер Беларусі” выйшаў 

матэрыял, што распавядаў аб занятку 

гуртка і дасягненнях яго выхаванцаў. На 

занятку вызначэннем рэчаў займаліся 

Аляксандр Рухлоў, Васіль Андрэеў, 

Пѐтр Гарноўскі, Віталь Блазноў і іншыя. 

Адзначалася якаснае выкананне 

заданняў Інстытута гісторыі АН БССР з 

боку “арганаўтаў”, а таксама складанне 

імі пад кіраўніцтвам В.А. Ермалѐнка 

падрабязнай карты, на якой адзначаныя 

шматлікія археалагічна цікавыя мясціны 

Мѐршчыны. 

 У  гуртку займалася 30 вучняў 5 – 7-х класаў. На гэты час па розных мясцінах раскідала 

былых “арганаўтаў”: Людміла Кукуць навучалася на гістфаку БДУ імя У.І. Леніна, Сяргей Касевіч – 

у Гарадоцкім тэхнікуме механізацыі сельскай гаспадаркі, Зоя Канапелька працавала ў раѐннай 

ашчаднай касе, аднак яны працягвалі трымаць сувязь з новым пакаленнем гурткоўцаў. Так, Касевіч 

Сяргей падчас працы на бульбяных палетках на месцах баѐў 1944 года знайшоў шмат ваенных 

рэліквій, якія перадаў для будучага  музея.  Пра дзейнасць гуртка дае кароткую інфармацыю 

“БЕЛТА”. 

Падчас уборкі бульбы ля вѐскі Пад’ельцы вучань 8 “в” класа Мѐрскай СШ №3 Дзіма  

Граковіч знайшоў добра адшліфаваную клінападобную сякеру ІІ тыс. да н.э. На гэты яго поспех 

значна паўплываў яго ўдзел у стварэнні музея, што паспрыяла знаѐмству хлопца са старажытнымі 

каменнымі прыладамі працы [22 – 24, 26]. У гэтым годзе быў праведзены веласіпедны краязнаўчы 

паход па маршруту Мѐры – Новы Пагост – Аўласі – Більдзюгі – Рудабісць – Ёды – Замошша – 

Ахрэмаўцы – Іказнь – Пераброддзе – Мѐры. Працягласць маршрута 105 кіламетраў. Падчас паходу, 

у якім удзельнічала старэйшая група гуртка, адбылася сустрэча з камандзірам брыгады 

“Кастрычнік” Ф.К.Юрчанкам, былі вывучаны архітэктурныя і археалагічныя помнікі па шляху 

пахода. На месцы спаленай фашыстамі вѐскі Рэпаўшчына ў Браслаўскім раѐне былі знойдзены 

цікавыя артэфакты. Найбольш актыўныя ўдзельнікі паходу: Томка Аня, Крот Жана, Лапкоўскі Алег, 

Шыманскі, Сянюк, Стома, Маляўка і інш. 

Віцебская тэлестудыя “Вясѐлка” здымае аб “арганаўтах” тэлеперадачу, вядучым якой быў 

Вячаслаў Пруднікаў. У здымках тэлеперадачы ўдзельнічалі В.А. Ермалѐнак, Н. Худзякова, А. 

Сівіцкі, С. Адзінец, В. Смерцева, У. Равецкі і Ю. Сяргун [36]. 

 Адбыліся раскопкі ля в. Махіроўка, дзе знаходзіцца цікавы гістарычны 

помнік – курганны могільнік Х – ХІІ стст., часткова пашкоджаны распрацоўкамі 

пясчанага кар’еру. На тую пару захавалася некаторая частка насыпаў розных 

памераў. Ізноў у раскопках вучоным АН Беларусі Л.У.Дучыц і В.І.Шадыру  аказвалі дапамогу 

сябры гуртка “Арганаўты мінулага”. 

Мё рская дау ніна, лістапад, 2016  

 1985 ГОД 

 1986 ГОД 

Удзельнікі велапаходу 1985 году 
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Слава Адзінец і Саша Вайсковіч займаліся разбіўкай 

месца раскопак на сектары. Ігар Валынец, Віктар 

Панізнік, Сяргей Шэнда, Грыгор’еў Уладзімір і іншыя рабілі расчыстку пахавання. Была знойдзена 

бронзавая пранізка Х – ХІІІ стст., а таксама ляпны гліняны гаршчок [25]. 

Адчыніў свае дзверы для наведвальнікаў гістарычны музей, створаны ў СШ №3 праз 

нястомную, упартую і апантаную працу В.А. Ермалѐнка і яго выхаванцаў-“арганаўтаў”. 

Экскурсаводчай справай у музеі займаліся Аляксеева Таня, Славіна Вольга, Юрый Барок, 

Уладзімір Грыгор’еў, Аляксандр Наркевіч, Юрый Латыш, Сяргей Шэнда і Валерый Скавародка. 

Гурткоўцы мелі таксама жаданне праводзіць экскурсіі ў раѐнным краязнаўчым музеі, каб ѐн не 

стаяў доўга зачыненым і прымаў болей людзей. Тым болей, што туды былі раней перададзеныя 400 

экспанатаў, сабраных на Мѐршчыне “арганаўтамі”, ужо ж пра іх хлопцы дакладна здолелі б цікава і 

змястоўна распавесці [27]. 

Пра карысць заняткаў у гуртку і сваю зацікаўленасць пошукам старажытнасці распавяла на 

старонцы раѐннай газеты вучаніца 9 класа Мѐрскай СШ, “арганаўтка” Н. Худзякова [28]. 

 Праводзілася віктарына “Любі і ведай свой край”, пытанні па ѐй былі змешчаныя ў адным з 

нумароў газеты “Сцяг працы”. Найбольшую актыўнасць праявілі вучні Мѐрскай СШ №3, а сярод іх 

і сябры гуртка “Арганаўты мінулага”. Першае месца заняў вучань 9 “б” Юра Латыш, другое месца – 

вучань 9 “а” Уладзімір Равецкі, трэцяе – вучань 5 “б” Вячаслаў Адзінец [32]. 

 У радыѐстудыю “Рамантыкі” ў якасці суразмоўцаў запрошаныя наступныя гурткоўцы: А. 

Вайсковіч, Ю. Латыш, В. Андрэеў, У. Равецкі і Худзякова Наталля. Перадачу вяла няштатны 

карэспандэнт Алена Масла [37]. 

 Год багаты на вандроўкі і разведкі: гурткоўцы вядуць пошук ля 

вѐсак Томкі і Клѐтаў Двор, разведваюць мясцовасць каля вѐсак 

Кацілава, Томкі, Гарані, Шчоўна, Крычава, Дзедзіна ды Загор’е. 

“Арганаўтамі” былі знойдзеныя манеты, кафля і кераміка, а жыхары Крычава У.П. і Ю.С. Мікель 

падаравалі для школьнага музея вырабы даўніх часоў. 

У час разведкі ў вѐскі Дзедзіна і Кацілава юныя 

шукальнікі выявілі прылады працы эпохі неаліту 

(V – ІІІ тыс. да н.э.). Вучні запісалі ўспаміны і 

зрабілі фотаздымкі ветэранаў баѐў Ф.Д. Варонькі 

з вѐскі Шчоўна, К.Ю. Гарбачонка і А.Г. Ясінскага 

з Крычава, І.С. Бобіча з Дзедзіна. Марыя 

Фѐдараўна Сушко з Клѐтавага Двара распавяла аб 

сваім бацьку Ф.А. Сцепулѐнку, які быў 

удзельнікам грамадзянскай вайны [29].Актыўны 

ўдзел у разведках прымаюць Пінчук Ігар, 

Емельянаў Ігар, Паплаўскі Іван, Багданаў Андрэй, 

Дудалеў Мікалай, Гарноўскі Пѐтр і інш.  

Гурток “Арганаўты мінулага” зноў вядзе раскопкі выпадкова выяўленых, раней невядомых навуцы 

курганоў па заданні АН БССР. 

Мё рская дау ніна, лістапад, 2016  

 1987 ГОД 

Раскопкі кургана ў Махіроўцы 

Удзельнікі разведкі з М. Ф. Сушко 
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У вѐсцы Казлоўцы пры распрацоўцы кар’ера для будаўніцтва дарогі пагрузчык разам з 

пяском грузіў у кузавы машын чалавечыя косткі. Два знойдзеныя керамічныя гаршчэчкі былі 

раструшчаныя або некуды зніклі. Неабыякавы да даўніны краю калгаснік П.М. Ціхановіч, які 

першы заўважыў і сабраў бранзалеты, пацеркі і пярсцѐнкі, перадаў іх свайму сваяку, настаўніку 

музыкі з Мѐраў С.Д. Забэлу, які, у сваю чаргу, перадаў іх на вывучэнне ў музей СШ №3. Выявілася, 

што знаходкі адносяцца да Х – ХІІІ стст. 

Па абследаванні будучага месца раскопак “арганаўты” вызначылі, што каля 30 пахаванняў 

было ўжо знішчана. Асаблівасць астатніх касцякоў, якія захаваліся, палягала ў тым, што яны, у 

адрозненне ад іншых, былі пакладзеныя не ў насыпу кургана, а ў ямах глыбінѐй ад 60 см да 1,3 м. 

Былі знойдзеныя два пласцінчатыя і адзін драцяны бранзалеты, прыналежныя да крывічоў. 

Выяўленне бронзавага бранзалета, канцы якога ўпрыгожвалі галовы вужоў, сведчыла аб 

цесных сувязях нашых продкаў з суседнімі балцкімі плямѐнамі. Гурткоўцы займелі радасць і ад 

знаходкі арабскіх манет – дзірхамаў Саманідаў, што датуюцца ІХ ст. Мясцовыя жыхары 

выкарыстоўвалі іх у якасці ўпрыгожвання-падвескі. Цікавымі былі таксама пярсцѐнак і пацеркі. 

Рэшткі попелу і вуголля ў пахавальных ямах сведчаць аб захаванні нават у ХІІІ ст. 

вогнепаклонніцтва ў крывічоў. 

Многія пахавальныя ямы былі пустыя. Вучоныя мяркуюць, што яны служылі рытуальным 

мэтам, з’яўляліся сімвалічным пахаваннем нябожчыка, які загінуў на чужыне [30]. 

Сябры археолага-краязнаўчага гуртка “Арганаўты” паказалі сваѐ ўменне шукаць і знаходзіць 

нават падчас абласнога турыстычнага злѐту, што адбываўся 15 – 19 чэрвеня ля Віцебска. Вучні, якія 

займаліся першы год у гуртку, займелі гонар прадстаўляць Мѐрскі раѐн. Інструктар па турызму, 

завуч Волкаўшчынскай васьмігодкі Г.Я. Хахель навучыў гурткоўцаў прыѐмам турысцкай тэхнікі.  

“Арганаўты мінулага” занялі ІІІ месца па слайдфільмах, сѐмае – па плакаце, 12-е – па 

турысцкай эстафеце, 14-е – на кантрольна-турысцкім маршруце сярод 25 каманд. 

Юныя “арганаўты” вызначыліся сярод усіх тым, што, нягледзячы на напружаную барацьбу ў 

выкананні турысцкіх заданняў, ім удалося адкрыць ля возера Шэвіна, дзе праходзіў абласны 

турзлѐт, тры помнікі археалогіі. Былі знойдзеныя сотні крамянѐвых пласцінак, якія служылі 

прыладамі працы ў эпоху неаліту (V – ІІІ тыс. да н.э.). Найбольш цікавыя з іх – каменны нож і 

наверша стралы. Юныя шукальнікі выявілі прылады працы бронзавага веку (ІІІ – ІІ тыс. да н.э.), а 

таксама дзве клінападобныя сякеры і  кераміку жалезнага веку–усѐ гэта знаходзілася проста на 

паверхні зямлі. 

Мё рская дау ніна, лістапад, 2016  
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За краязнаўчы пошук на ўрачыстай лінейцы злѐту каманда Мѐрскага раѐна была 

ўзнагароджана падарункам і тортам. Намеснік загадчыка аблАНА А.Я. Вавільчанкаў і арганізатар 

спаборніцтва Б.Л. Зарх шчыра падзякавалі мѐрскім гурткоўцам [31].  

“Арганаўты мінулага” зацікавіліся падзеямі вайны 1812 г. у нашым краі, з прычыны чаго 

ўзяліся за вывучэнне мемуарнай літаратуры і дакументаў. 

Па сабранай інфармацыі была складзеная карта-схема баявых дзеянняў на тэрыторыі 

Мѐрскага раѐна. На ѐй нанесеныя шляхі руху рускіх і французскіх армій, Дрыскі ўмацаваны лагер, 

месцы баѐў ля вѐсак Шалціны, Наўгароды, Ніўнікі і горада Дзісны. Падчас пошукавай працы на 

мясцовасці ўдалося ўдакладніць месцы баѐў і знайсці экспанаты для музея. 

Па знаходках рэштак зброі і амуніцыі юныя краязнаўцы выявілі месца знакамітага бою 

генерала Я.П. Кульнѐва з французамі ля Друі, у якім рускімі войскамі была здабытая адна з першых 

значных перамог. Месца сутычкі рускіх і французаў было абследавана “арганаўтамі” таксама і ля 

вѐскі Ніўнікі, дзе мясцовымі жыхарамі ранейшым часам ужо была знойдзеная французская шпага. 

Гурткоўцам жа падчас пошуку ўдалося знайсці ручку шаблі. 

Меліяратары разбурылі рэдуты Дрыскага ўмацаванага лагера, на месцы якіх пашчасціла 

знайсці толькі гарматныя ядры [33]. 

Па рэспубліканскім радыѐ ў перадачы “Рамантыкі” прагучала размова з “арганаўткай” Н. 

Худзяковай [38]. 

У “Віцебскім рабочым” друкуецца эсэ, якое змяшчае расповед пра 

музей і “арганаўтаў” і некаторыя звязаныя з імі цікавосткі, напрыклад, 

аб  даследчай дзейнасці па высвятленні прыналежнасці да пэўнай асобы карты рэвалюцыйнага 

Петраграда, знойдзенай у парушанай пры зносе хаце. Было вызначана, што  карта належала Міхаілу 

Сцяпанавічу Грэцкаму, які камандаваў атрадам нарвенскіх рабочых у рэвалюцыйных падзеях.  

Згаданы аўтарам эсэ і 

Сяргей Закрэўскі, былы 

“арганаўт”, які гераічна загінуў у 

Афганістане, выконваючы свой 

вайсковы абавязак. Акрамя яго, 

там служылі яшчэ сем былых 

гурткоўцаў, якім Бог даў 

вярнуцца жывымі [6, 34]. 

Карэспандэнт “Сельскай 

газеты” дзівіўся багаццю 

знаходак гуртка “Арганаўты 

мінулага”, якіх хапіла для таго, 

каб арганізаваць у Міѐрскай СШ 

№3 свой гісторыка-археалагічны 

музей і адкрыць экспазіцыю раѐннага  гісторыка-этнаграфічнага музея. Заўважана, што гэта, хіба, 

адзіны ў рэспубліцы прыклад, калі школьны гурток дапамог стварыць сапраўдны, паўнавартасна 

аформлены па ўсіх патрабаваннях раѐнны музей.  

Мё рская дау ніна, лістапад, 2016  

 1988 ГОД 

Малодшая група гуртка, 1988 год 
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Мёрская даўніна” Выданне Рады музеяў УА “Міёрская ДАСШ №3” 

 гуртка “Арганаўты мінулага” ДУДА “Міёрскі раёны Цэнтр дзяцей і моладзі” 

Над нумарам працавалі: Ермалёнак В А., Ермалёнак А.В, Варона Д. А.,  

Кандратовіч І., Бубала А. Ф.  

Наклад100 асобнікаў, выдаецца на ахвяраванні.  

e-mail ermaljonak@gmail.com, сайт музея http://ermalenok-museums.esy.es/museums.esy.es/ 

Былыя гурткоўцы В. Мароз, В. Лапкоўскі, Н. Худзякова ўжо паступілі вучыцца на 

гістарычныя факультэты ВНУ [35]. 

Выйшла з Віцебскай друкарні імя Камінтэрна невялікая, але цікавая кніжачка-буклет аб 

гуртку пад назвай “Аргонавты прошлого”. Наклад яе склаў 500 асобнікаў, друк – чорна-белы, 

меліся ў ѐй і фотаздымкі. У выданні апісаны вопыт дзейнасці археолага-краязнаўчага гуртка 

“Арганаўты мінулага”, паказана яго роля ў пазакласнай працы па гісторыі. 

Што да вопыту дзейнасці, то нельга не прысвяціць яму некаторай увагі, а асабліва – 

правядзенню разведак у пошуках новых археалагічных аб’ектаў. 

Першае, што маюць зрабіць вучні,–апытаць мясцовае насельніцтва, запісаць легенды, паданні аб 

дадзенай мясцовасці, назвы балотаў, рэк, урочышчаў, пагоркаў і г.д. Робіцца гэта з мэтай адбору 

рацыянальнага зерня, зняцця наслаенняў з легендаў, каб знайсці гістарычна дакладныя факты.  

Галоўным прыѐмам адкрыцця археалагічных помнікаў названы шчыльны агляд мясцовасці. 

Пры гэтым вучні павінны добра ведаць прыкметы размяшчэння помнікаў археалогіі. У месцах, дзе 

выпадкова былі знойдзеныя якія-кольвек прадметы археалогіі, вучні праводзяць дэталѐвую 

разведку. Гурткоўцы (20–30 чал.) становяцца ланцужком і праглядаюць усю мясцовасць.  

Акрамя таго, кожны ўдзельнік разведкі вѐў палявы дзѐннік, у якім меў запісы па знаходках і 

пошуках, рабіў чарцяжы і схемы, замалѐўкі, запісваў кароткую гісторыю сведчанняў пра помнік. З 

кніжачкі-буклета маем магчымасць дазнацца таксама і аб тым, што кіраўнік гуртка Ермалѐнак В.А. і 

“арганаўты” аказвалі дапамогу ў стварэнні Браслаўскага краязнаўчага музея, музея Слабодскай СШ 

Браслаўскага раѐна, Дзісенскай СШ, Узмѐнскай і Завуццеўскай васьмігадовых школ, прымалі 

актыўны ўдзел у працы раѐннай арганізацыі таварыства аховы помнікаў гісторыі і культуры. 

 Працягваліся раскопкі значна разбураных кар’ерам старадаўніх грунтавых могілак ля вѐскі 

Казлоўцы. Удзел у раскопках прымалі “арганаўты” Слава Адзінец, Аляксандр Заяц, Аляксандр 

Малец, Уладзімір Жабѐнак і іншыя. 

Гурткоўцамі былі знойдзеныя пацеркі з сіняга шкла, косткі і бронзы, гліняны гаршчок, 

срэбныя бразготкі, бронзавы бранзалет, пярсцѐнак. 

 Упершыню ў нашым раѐне знайшлі адразу 6 скроневых драцяных кольцаў. Асабліва 

гістарычна каштоўнай выявілася шыйная грыўня з жалеза, бо дагэтуль іх на тэрыторыі Беларусі не 

знаходзілі. Такія грыўні ў старажытнасці насілі жанчыны са Скандынавіі. Бранзалет і скроневыя 

кольцы сведчылі аб тым, што пахаванні належалі племені крывічоў. Акрамя раскопак, у ваколіцах 

вѐскі  Казлоўцы “арганаўты” таксама займаліся зборам этнаграфічнага матэрыялу для музея. 

Асабліва шчыравалі Ігар Пінчук і Пѐтр Гарноўскі: імі была выяўлены фрагмент талеркі з волава 17 

ст., гліняныя грузілы. 

Цікавыя вырабы Дзісенскіх майстроў-ганчароў і манету падаравала для музея жыхарка вѐскі 

Шніткі С.М. Качан. 

 На гэты год праз навучанне ў археолага-краязнаўчым гуртку “Арганаўты мінулага” за ўвесь 

час прайшло ўжо 220 вучняў [6, 40]. 

В.Ермалёнак, І.Кандратовіч (працяг будзе) 
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