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НАШ ЛЮСТРАДЗЁН 

ЭКСКУРСІІ Ў МУЗЕЙ 

Музей кнігі і друку наведаў генеральны 

дырэктар запраектаванага ў Мѐрах 

металапракатнага завода Пѐтр Шымуковіч. У 

мінулым месяцы яму вельмі спадабаўся 

этнаграфічны музей. Зараз яго зацікавіла 

экспазіцыя музея кнігі і друку. Кіраўнік 

музейнага аб’яднання Вітаўт Ермалѐнак 

азнаѐміў госця са зместам асноўных раздзелаў 

музея, звярнуў увагу на адметнасці кожнай з 

экспазіцый. 

ЭКСКУРСІЯ ДЛЯ СУПРАЦОЎНІКАЎ 

ЛІТАРАТУРНАГА МУЗЕЯ 

У снежні нашы музеі наведалі дырэктар 

Дзмітрый Яцкевіч і супрацоўнікі Установы 

культуры “Нацыянальны літаратурны музей”, а 

таксама яго філіялаў: літаратурнага музея імя 

М.Багдановіча, літаратурнага музея імя П.Броўкі 

і інш. Кіраўнік музейнага аб’яднання Вітаўт 

Ермалѐнак правѐў для гасцей экскурсію па двух 

музеях. Перш за ўсѐ супрацоўнікі пабачылі 

музей кнігі і друку. Кіраўнік музея звярнуў 

увагу на разнастайнась і багацце экспазіцыі 

музея, паказаў найбольш цікавыя асобныя 

выданні, пачынаючы ад старадрукаў да сучаснай 

літаратуры Мѐршчыны. Краязнаўца распавѐў і 

пра асаблівасці пошукаў кніжнай спадчыны на 

тэрыторыі краю. Затым госці наведалі 

гістарычны музей, дзе азнаѐміліся з 

адметнасцямі экспанатаў, якія з’яўляюцца 

сапраўднымі рарытэтамі не толькі Мѐршчыны, 

але і ўсѐй Беларусі. На развітанне Вітаўт 

Ермалѐнак са сваѐй асабістай калекцыі 

падараваў у Літаратурны музей збор твораў 

польскага пісьменніка Генрыха Сянкевіча. 

ЭКСКУРСІІ НА ВЫСТАВУ  

Па-ранейшаму працягваюцца экскурсіі на 

выставу, прысвечаную Герою Савецкага Саюза 

віцэ-адміралу Ягору Томку, якая размешчана ў 

гістарычным музеі. У снежні яе наведалі вучні 

9-А класа з класным кіраўніком Пугаўка Аленай 

Анатолеўнай, 5-а класа з класным кіраўніком 

Кашкурам Уладзіславам Часлававічам. Экскурсіі 

для іх праводзіла захавальніца фондаў Марыя 

Ермалѐнак. 

ЭКСКУРСІІ ДЛЯ ЛАГЕРА АДПАЧЫНКУ  

Падчас зімовых канікулаў згодна з 

планам працы школьнага лагеру адпачынку на 
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працягу некалькі дзѐн гістарычны музей і музей 

кнігі і друку наведалі вучні малодшых класаў. 

Кіраўнік музеяў Вітаўт Ермалѐнак даходліва 

распавядаў дзецям аб мінулым роднага краю, 

пачынаючы з каменнага веку. Асабліва цікава 

было дзецям дакрануцца рукамі да экспанатаў-

сведкаў мінуўшчыны – апрануць кальчугу, 

патрымаць лук і даўбеньку або дакрануцца да 

каскі савецкага салдата, прабітай асколкам 

снараду. У музеі кнігі і друку вучні даведаліся 

аб паходжанні друку і пісьменнасці; асабліва 

зацікавіў іх матэрыял, на якім раней пісалі, а 

таксама такія раздзелы, як старыя падручнікі, 

філуменія, паштоўкі і інш. 

РЭСПУБЛІКАНСКІ СЕМІНАР У 

ВІЦЕБСКУ   

На пачатку снежня ў Віцебску адбыўся 

рэспубліканскі семінар кіраўнікоў музеяў 

устаноў адукацыі “Музей установы адукацыі – 

цэнтр актывізацыі пошукавай, даследчай і 

праектнай краязнаўчай дзейнасці”. У  працы 

семінара прынялі ўдзел  45 кіраўнікоў музеяў 

устаноў адукацыі з усіх абласцей краіны і горада 

Мінска. На пленарным паседжанні ўдзельнікаў 

семінара віталі дырэктар рэспубліканскага 

цэнтра экалогіі і краязнаўства Алена Ануфровіч 

і загадчык аддзела выхаваўчай работы 

ўпраўлення адукацыі Віцебскага аблвыканкама 

Валерый Кунашка. Затым з галоўным дакладам   

выступіла загадчыца аддзела краязнаўства 

Рэспубліканскага цэнтра турызма і краязнаўства 

Аляксандра Кравец. У выступленні была 

дадзена характарыстыка дзейнасці музеяў 

устаноў адукацыі Беларусі. У ліку лепшых была 

адзначана і праца музейнага аб’яднання ДзУА 

“СШ №3 імя Героя Савецкага Саюза Ягора 

Томкі” і яго кіраўніка Вітольда Ермалѐнка. 

Злабадзѐнныя праблемы дзейнасці 

школьных музеяў прагучалі ў выступленнях 

доктара гістарычных навук, прафесара з 

Белдзяржуніверсітэта культуры і мастацтваў 

Марыі Бяспалай, намесніка дырэктара 

Нацыянальнага гістарычнага музея Рэспублікі 

Беларусь Аляксандра Храмога, кандыдата 

гістарычных навук Міколы Півавара і іншых. 

Пасля абеду праца семінара працягвалася 

спачатку на базе ДзУА “Вымнянская дзіцячы 

сад-сярэдняя школа Віцебскага раѐна”, дзе 

ўдзельнікі семінара азнаѐміліся з новымі 

інтэрактыўнымі формамі працы школьнага 

музея, наведалі краязнаўчы музей гэтай школы. 

Потым удзельнікі семінара пераехалі ў вѐску 

Заронава, дзе наведалі народны гісторыка-

этнаграфічны музей “Гісторыя Заронаўскага 

краю”.  Кіраўнічка музея Людміла Нікіціна 

разам са сваімі дзецьмі-экскурсаводамі правяла 

азнаямляльную экскурсію па яго асноўных 

раздзелах. Асабліва ўразіў гасцей зусім нядаўна 

адчынены музей, прысвечаны нячысцікам з 

беларускай міфалогіі. У захапляльных формах 

былі прадстаўлены Баба-Яга, вадзянік, балотнік, 

дамавік, лазьнік і іншыя істоты беларускіх 

паданняў. Для народнага музея ў Заронаве 

краязнаўца з Мѐраў Вітольд Ермалѐнак 

падараваў са сваѐй асабістай калекцыі некалькі 

кніг і часопісаў ХІХ – пачатку ХХ стагоддзяў. 

Падчас другога дня кіраўнікі музеяў 

азнаѐміліся з працай ДзУА ”Яслі-сад №111 

г.Віцебска”. Усіх зацікавіў вопыт выхавальніц 

гэтага садка па накірунку праектнай дзейнасці 

музейнага комплекса “Горад дзяцінства”. Потым 

праца семінара працягвалася на базе УА 

“Віцебскі дзяржаўны ўніверсітэт імя 

П.М.Машэрва”. Для ўдзельнікаў семінара былі 

арганізаваны прэзентацыі дзейнасці музея 

гісторыі ўніверсітэта, літаратурнага, 

біялагічнага музеяў, мемарыяльнага музея-

пакою, прысвечанага жыццю і дзейнасці 
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П.М.Машэрава. Напрыканцы адбыўся круглы 

стол, дзе кіраўнікі музеяў абмяняліся вопытам 

работы. Ад гісторыка-краязнаўца Міколы 

Півавара Вітольд Ермалѐнак атрымаў у 

падарунак яго апошнюю кнігу “Гістарычнае 

краязнаўства Беларусі ў 1961 – 1991 гг.”, а 

краязнавец з Лепельшчыны Валерый Тухта 

падараваў для Мѐрскага краязнаўца першы 

выпуск краязнаўчага альманаху “Лепельшчына”. 

КАЛЯДНАЯ ВЕЧАРЫНА  

У Мінску ў Літаратурным музеі Максіма 

Багдановіча перад самым Новым Годам 

адбылася Калядная вечарына, якую праводзіла 

Adukacyja.info. На яе былі запрошаны ўдзельнікі 

праектаў, якія праводзіліся на працягу года. 

Падчас вечарыны адбылося абмеркаванне 

вынікаў года, праводзіліся гульні і віктарыны. 

Супрацоўнікі музея М.Багдановіча паказалі 

пастаноўку сапраўднай беларускай Батлейкі, а 

павіншаваць прысутных прыйшлі 

калядоўшчыкі.  Затым перад гасцямі выступіў 

бард Аляксей Жбанаў. Разам з гасцямі, якія яму 

падпявалі, ѐн выканаў песні,  складзеныя 

філаматамі і філарэтамі. У 2017 годзе якраз 

спаўняецца дзвесці год з часу паўстання гэтых 

патрыятычных арганізацый. У вечарыне прыняў 

удзел краязнавец Вітаўт Ермалѐнак. 

ДАПАМОГА ПРАЕКТУ  

Сяргей Лескець – гісторык, фатограф, 

журналіст-фрылансер – для ажыцяўлення 

праекта і напісання кнігі пад назвай “Шэпат” 

збірае па ўсѐй Беларусі матэрыялы, 

прысвечаныя народным замовам ад хваробаў і 

сурока. Дзякуючы сацыяльным сеткам, ѐн 

даведаўся аб цікавых рэчах мясцовых шаптуноў 

для зняцця сурокаў, якія знаходзяцца ў 

этнаграфічным музеі СШ№ 3. Таму ѐн амаль 

адразу неадкладна прыехаў у Мѐры, каб больш 

падрабязна пазнаѐміцца з матэрыяламі. Сяргею 

тут пашчасціла і ў тым, што ѐн змог зрабіць 

відэазапіс размовы з маці кіраўніка музея 

Барбарай Ермалѐнак, якая нарадзілася ў вѐсцы 

Жэймяны на Браслаўшчыне ў 1925 годзе.  Яе 

бацька, Адам Крумін (1860 – 1945 г.н.) перадаў 

ѐй корань у выглядзе кола і паказаў, як “знімаць 

вока”з жывѐлы або чалавека. Гэты корань яму 

перадаў ягоны бацька. Ермалѐнак Барбара 

паказала, як адбываецца дзеянне з “крывуляй”, а 

таксама распавяла аб іншых спосабах лекавання 

людзей ад спалоху (“пуду”), з дапамогай 

вугольчыкаў і вады, а таксама шляхам 

“вылівання яйка”. Даследчык быў удзячны за 

аказаную яму дапамогу. 

ДАПАМОГА ДЫПЛОМНІЦЫ  

Былая вучаніца нашай школы, а зараз 

супрацоўніца Мѐрскага гісторыка-

этнаграфічнага музея Таццяна Шамѐнак абрала 

тэмай сваѐй дыпломнай працы “Сацыяльна-

эканамічнае развіццѐ Дзісны ў 16 – 18 

стагоддзях”. Краязнавец Вітаўт Ермалѐнак 

дапамог ѐй у вызначэнні асноўных пытанняў 

працы, пошуку літаратуры. Акрамя выдання 

Эўгеніюша Забэлы “Дзісна – бастыѐн з-над 

Дзвіны”, найбольш падрабязная праца па гэтай 

тэме – манаграфія выдатнага даследчыка 

Падзвіння Антона Гедэмана “Дзісна і Друя 

магдэбургскія гарады”, надрукаваная ў Вільні ў 

1933 годзе. Але яна напісана на польскай мове і 

налічвае больш 300 старонак. Вось чаму па 
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просьбе дыпломніцы пераклаў гэтае выданне на 

беларускую мову Вітаўт Ермалѐнак.  

“ЗАЛАТЫ ПЯРСЦЁНАК МЁРШЧЫНЫ” 

Намеснік дырэктара Установы культуры 

“Мѐрскі раѐнны Дом культуры” Васіль Мядзюха 

вырашыў зняць відэафільм пад назвай “Залаты 

пярсцѐнак Мѐршчыны”. За кансультацыяй ѐн 

звярнуўся да краязнаўца Вітаўта Ермалѐнка, які 

распрацаваў шэраг турыстычных маршрутаў-

пярсцѐнкаў. В.Ермалѐнак распавѐў аб гісторыі 

асноўных гістарычных помнікаў, якія будуць 

уключаны ў відэафільм, назваў асноўныя 

помнікі прыроды. Не былі пазбаўлены ўвагі і 

знакамітыя асобы Мѐршчыны і гістарычныя 

мясціны, звязаныя з гэтымі асобамі. У хуткім 

часе зняты відэафільм быў размешчаны ў 

інтэрнэце і выклікаў вялікую колькасць 

праглядаў. 

ПАКУНАК АД МІКОЛЫ ПАЎЛОВІЧА  

Чарговы пакунак атрымалі мы ад 

калекцыянера з Латвіі Міколы Паўловіча. На 

гэты раз ѐн падараваў нам шмат старых кніг. 

Найбольшая іх колькасць папоўніць раздзел 

музея кнігі і друку “Духоўная літаратура”. 

Сярод іх – малітоўнік для вернікаў на польскай 

мове “Шлях да Бога”, надрукаваны ў буйнейшай 

тыпаграфіі горада Чэнстахова ў 1927 годзе. 

Гэтага ж часу выданне з горада Чэнстахова 

“Збор набажэнстваў і песень “Вітай Марыя”. У 

гэтым жа горадзе таксама быў надрукаваны на 

польскай мове малітоўнік кішэннага памеру 

“Анѐл-вартаўнік”. Выданне пабачыла свет у 

1949 годзе. Мы атрымалі ў падарунак збор 

песень і малітваў на польскай мове пад назвай 

“Вітай Марыя”, выдадзены ў тым самым годзе, 

але друкаваны ў Варшаве. “Ля паножжа алтара” 

– пад такой назвай пабачыў свет у Вільні 

зборнік малітваў і песень перад самай Другой 

сусветнай вайной у 1939 годзе. Пры каталіцкіх 

храмах заўсѐды знаходзіліся так званыя 

“Таварыствы жывога ружанца”, мэтай іх сяброў 

была несупынная па чарзе малітва на ружанцы. 

Сяброўскі білет гэтага таварыства з 1930 года на 

польскай мове і падараваў нам краязнавец з 

Даўгаўпілса. 

Акрамя выданняў на польскай мове мы 

атрымалі ў падарунак і некалькі выданняў на 

латыскай мове. Адзін малітоўнік кішэннага 

фармату для католікаў быў выдадзены на 

латыскай мове ў 20-х гадах ХХ стагоддзя. 

Асабліва нас зацікавіла выданне 1865 года для 

пратэстантаў на старой латыскай мове, дзе 

змешчаны тлумачэнні біблейскіх тэкстаў і 

пытанні да іх. Гэтае выданне надрукавана яшчэ 

гатычным шрыфтам. Зборнік малітваў для 

каталіцкіх вернікаў “Святая крыніца”, які мы 

таксама атрымалі ў музей, быў надрукаваны ў 

канцы ХІХ стагоддзя на літоўскай мове. 

Міколам Паўловічам было падаравана нам шмат 

выданняў разнастайных твораў мастацкай 

літаратуры. З іх мы назавѐм кнігу папулярнага ў 

пачатку ХХ стагоддзя рускага пісьменніка 

Дзмітрыя Меражкоўскага пад назвай “Смерць 

багоў”.  Творы гэтага аўтара пасля 

Кастрычніцкай рэвалюцыі ў СССР былі 

забаронены і не выдаваліся да часоў 

перабудовы. Падараваны нам твор быў першым 

з трылогіі “Хрыстос і антыхрыст”, якая 

пабачыла свет у поўным зборы твораў гэтага 

аўтара ў 1911 годзе ў Маскве, у друкарні 

таварыства М.О.Вольф. Яшчэ адно выданне, 

таксама па гісторыі рэлігіі, атрыманае намі ад 

краязнаўца з Даўгаўпілса,– гэта кніга вядомага 

французскага пісьменніка Эрнэста Рэнана з яго 

чатырохтомнага збора твораў “Гісторыя першых 

вякоў хрысціянства”. Нам быў падараваны 

чацвѐрты том пад назвай “Антыхрыст”, 

надрукаваны ў Санкт-Пецярбургу ў друкарні 

М.Глаголева. Пераклад з французскай быў 

выкананы М.А.Энгельгардтам. 

З навукова-папулярных кніжак гэтага 

часу мы атрымалі выданне на рускай мове 

С.Л.Маслава “Земства і яго эканамічная 

дзейнасць”. Кніга пабачыла свет у 1914 годзе ў 

знакамітай маскоўскай тыпаграфіі таварыства 

І.А.Сыціна. З кніг па філасофіі папоўніла нашы 

зборы кніга выбраных твораў вядомага 

старажытнагрэчаскага філосафа Дэмакрыта. 

Выданне пабачыла свет у дзяржаўным 

выдавецтве сацыяльна-эканамічнай літаратуры ў 
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Маскве ў 1935 годзе. Рэдагаваў кнігу і зрабіў для 

яе каментары вучоны-філосаф Г.К.Бамель. 

Зараз з’яўляецца рэдкім і першае выданне 

Вялікай Савецкай Энцыклапедыі. У зборы 

нашага музея ад рупліўца з Латвіі ўвайшоў 51-ы 

том гэтай энцыклапедыі, надрукаваны ў 1945 

годзе. Шмат старых выданняў на латыскай мове 

падараваў і на гэты раз краязнаўца з 

Даўгаўпілса. Асабліва цікавыя падручнікі па 

латыскай гісторыі першых год незалежнасці 

Латвіі. Першае выданне падручніка па гісторыі 

Латвіі было надрукавана ў 1926 годзе і 

ахоплівала гісторыю гэтай краіны ад 

старажытнасці да канца 18-га стагоддзя. Больш 

грунтоўнае выданне, якое папоўніць раздзел 

“Старыя падручнікі”,– гэта падручнік па 

гісторыі Латвіі на латыскай мове для гімназій. 

Яго аўтар, Франц Залітыс, ахоплівае гісторыю 

латыскага народа ад старажытнасці да 1935 

года. Падручнік пабачыў свет у 1936 годзе. 

Здзіўляе яго багатае аздабленне шматлікімі 

ілюстрацыямі. Чытанкі для самых маленькіх 

латыскіх школьнікаў аказаліся без вокладак, але 

мы па зместу вызначылі, што яны былі 

надрукаваны ў сярэдзіне 30-х гадоў ХХ 

стагоддзя. Пра тое, што кніжка была інтэнсіўна 

карыстаная вучнямі,  сведчаць яе старонкі. 

Паступіла ў наш музей і кніга на украінскай 

мове пад назвай “Забаўныя былі”. 

Укладальнікамі яе былі Ігар Арцямчук і Рыгор 

Грыгор’еў. Выданне пабачыла свет у Кіеве, 

паўстагоддзя назад. У кнізе сабраны цікавыя 

прыклады з жыцця знакамітых асобаў ад 

старажытнасці да сярэдзіны ХХ стагоддзя. Кніга 

мае зручны  кішэнны фармат. 

Мы атрымалі ў падарунак і вялікую 

колькасць разнастайных часопісаў. Найбольш 

грунтоўныя з іх выходзілі ў Расійскай імперыі. 

Так, з 1902 года мы зараз маем часопіс на рускай 

мове “Вестник Европы”. Гэты часопіс асвятляў 

пытанні гісторыі, палітыкі, літаратуры. 

Падараваны нам шосты том утрымлівае амаль 

тысячу старонак. Цікавым з’яўляецца 

публіцыстычны твор Ф.Мартэнса 

“Амерыканскія ўражанні”, у якім ѐн прадбачыў 

вялікую будучыню ЗША. Зацікавяць чытача і 

нататкі “І.С.Тургенеў у Францыі” Н.Гуцьяра, 

“Рускі Кітай” А.Хвастова, “На залатых 

прыісках” Н.С.Кларка, “Дробныя промыслы ў 

Англіі”, “Народныя школы ў Швецыі” 

К.Грэнгагена, “Федэрацыя жаночых клубаў у 

Амерыцы” П.Цвярской, “Вераванні і забабоны 

кітайцаў" В.Корсакава і інш. У часопісе 

змешчана і шмат перакладзенай на рускую мову 

замежнай мастацкай прозы. З гэтага ж года 

перадаў нам руплівец з Латвіі і часопіс “Русская 

мысль” № 4. У ім змешчаны творы вядомых 

тады рускіх пісьменнікаў В.Святлова, 

А.Новікава, В.Лысагорскай, якія зараз нікому 

невядомы. У часопісе шмат перакладаў з 

англійскай, шведскай моў, а таксама твораў 

сацыяльна-палітычнай тэматыкі. Акрамя таго, 

дзякуючы Міколу Паўловічу, з’явіліся і новыя, 

якіх у нас у музеі не было, часопісы на латыскай 

мове: “Vairāk Gaismas 1939”,  ”Darzkopības un 

biškopības žurnāls“ №10, 1939. 

ПАДАРУНАК АД УЛАДЗІМІРА 

СКУКОЎСКАГА  

У чарговы раз мы атрымалі падарунак з 

Ольштына ад нашага земляка, доктара філалогіі 

Ўладзіміра Скукоўскага. На гэты раз ѐн даслаў 

кнігу на польскай мове “Крэсовыя палякі 

капланы-браты благаслаўлѐны ксѐндз Мечыслаў 

і ксѐндз Станіслаў Багаткевічы”. Надрукавана 

яна была ў Кентшыне-Ольштыне ў 2007 г. У 

кнізе сабраны матэрыялы аб жыцці і дзейнасці 

ксяндза-мучаніка Мечыслава Багаткевіча, які 
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нарадзіўся ў 1904 годзе ля Парф’янова. Падчас 

вайны ѐн праводзіў душпастарскую дзейнасць у 

Пеліканах на Браслаўшчыне, потым у Дрысе, 

дзе і быў арыштаваны фашыстамі і 4 сакавіка 

1942 года расстраляны ў Барку ля Глыбокага 

разам з іншымі ксяндзамі –  Станіславам 

Пырткам і Уладзіславам Мацкавякам.  У 1999 

годзе яны былі беатыфікаваныя Папам Янам 

Паўлам ІІ. Брат Мечыслава Станіслаў (1906 – 

2004 г.) таксама стаў ксяндзом, прайшоў 

сталінскія лагеры, пазней праводзіў 

душпастарскую дзейнасць у Польшчы. У кнізе 

сабраны дакументы аб яго жыцці, а таксама і 

вершы, якія ѐн пісаў. Для нас цікава, што ў 

гэтым выданні змешчаны вытрымкі з успамінаў 

ксяндза-мучаніка з Ідолты Баляслава Грамсы, а 

таксама ліст успамінаў святара з Лявонпаля 

Лявона Лаўцэвіча. 

ПАДАРУНАК АД ЗОФІІ ОЛЕЙКА  

Дачка дырэктара Лявонпальскай 

паўшэхнай школы міжваеннага перыяду 

Францішка Міханьскага Зофія Олейка, якая 

зараз жыве ў Грабаўніцы Стажэньскай, па-

ранейшаму цікавіцца радзімай свайго 

дзяцінства, таму ахвотна чытае і нашу газету, 

дасылае для нас цікавыя дакументы свайго 

бацькі.  У чарговым пакунку мы атрымалі 

зборнік вершаў яе брата Казіміра Міханьчыка 

“Асабістыя пейзажы”. Выданне ўпрыгожана 

выдатнымі фотаздымкамі прыроды, выкананымі 

яго сынам Марсінам Міханьчыкам. Казімір 

Міханьчык (1946 – 1996 гг.), як і бацькі, 

атрымаў адукацыю настаўніка. Быў выдатным 

выхаваўцам моладзі, дзеячом харцарскага руху, 

аматарам правядзення турысцкіх экскурсій у 

Падкарпацце. Вось чаму большасць вершаў 

Казіміра прысвечаны прыгажосці прыроды і 

гістарычным помнікам родных мясцін. Зборнік 

пабачыў свет дзякуючы фінансавай падтрымцы 

павятовага староства ва Ўжазове. 

НАБЫТКІ КІРАЎНІКА МУЗЕЯ  

У чарговы раз кіраўнік музейнага 

аб’яднання Вітаўт Ермалѐнак, прагледзеўшы 

зборныя лоты, выкупіў для музея вялікую 

калекцыю манет разнастайных краін –  99 

экзэмпляраў. Нягледзячы на вялікую калекцыю 

замежных краін, у набытым лоце ѐсць дзясяткі 

манет, наміналаў якіх у нас яшчэ не было. 

Асабліва шмат экспанатаў набылі мы з 

еўрапейскіх краін. У нас з’явіліся таксама 

манеты з Грэцыі вартасцю 1 і 2 драхмы з выявай 

балгарскага цара Паўла 1958, 1954 гадоў; з 

вострава Кіпр мы набылі 29 цэнтаў 1991 года з 

выявай на аверсе  старажытнагрэчаскага 

філосафа Зянона, заснавальніка школы стоікаў. 

Некалькі новых манет з’явілася ў нас з краіны 

Ізраіль. Іх наміналы 10, 5, 1 шэкель і 1 агарот. З 

Іспаніі мы маем 10 песет 1980 года з выявай 

караля Хуана Карласа І. З Швецыі ѐсць манета 

вартасцю ў 5 ора 1940 года, з Даніі – два орэ 

1941 года, з Бельгіі – манета 5 франкаў з 

партрэтам караля Альберта ІІ, а таксама 50 

франкаў з гэтай краіны. З Францыі мы набылі 

манеты вартасцю 2 франкі 1979 года,10 франкаў 

1991 года. Цяпер у нас ѐсць 1 бані Румыніі, 500 

лей гэтай дзяржавы 1991 года. Набылі мы 5 

дзінараў былой краіны Югаславіі, 20 цэнтаў з 

Італіі 1941 года з партрэтам караля Віктара ІІІ 

Эммануіла,1 песету Іспаніі 1946 года, 2 шылінгі 

з Ірландыі 1996 года, 50 бані з Рэспублікі 



 
Мёрская даўніна снежань, 2016 

 7 

Малдова, 1 эскуда з Партугаліі.  З Інданезіі мы 

набылі манеты вартасцю ў 50 рупій 1971 года з 

выявай паўліна на рэверсе,100 рупій 1995 года, 

500 рупій гэтай краіны 2013 года. У нашу 

калекцыю трапілі і 25 цэнтаў з Філіпінаў. З 2013 

года выпуска мы набылі манету з афрыканскай 

краіны Кенія коштам 1 шылінг, на яе аверсе – 

выява Джома Кеніята, які быў першым 

прэзідэнтам  гэтай дзяржавы ў 1864 – 1978 гг. 

Зараз у нас можна ўбачыць 1 турэцкую ліру 

1968 года, 2 турэцкія ліры 1968 года,1 агарот, 1 і 

5 шэкеляў Ізраіля,1 цэнт ЗША 2011 года. З 

вострава Тайвань мы набылі манету коштам 1 

юань 1997 года. На аверсе манеты выява 

партрэта палкаводца і кіраўніка Гаміньдана Чан 

Кай Шы.  

РЭСТАЎРАЦЫЯ КАЛОНЫ Ў ЛЯВОНПАЛІ 

Як мы ўжо пісалі, у 2017 годзе плануецца 

рэстаўрацыя калоны, прысвечанай Канстытуцыі 

3 мая 1791 года. Помнік стаіць паблізу рэчкі 

Каменкі  ў наваколлі Лявонпаля. Першая 

рэстаўрацыя калоны адбылася 80 год таму, у 

1936 годзе. Згадку аб гэтым знайшоў і ахвотна 

даслаў нам краязнавец Кастусь Шыталь з 

Параф’янава. Вось што апавядае аб гэтай падзеі 

карэспандэнт у ваяводскай газеце ад 19 верасня 

1936 года. “За амаль паўтары стагоддзі а 

устанаўлення калоны час значна яе пашкодзіў. 

Ад яе першапачатковага выгляду амаль нічога 

не засталося. На версе яе нават зрабілі гняздо 

буслы. Вось чаму на грамадскіх пачатках быў 

створаны камітэт па рэстаўрацыі помніка. Ён 

звярнуўся да вядомага віленскага скульптара 

Пятра Германовіча з просьбай аб рэстаўрацыі 

калоны.  Германовіч ахвотна згадзіўся. Праца 

працягвалася да 16 верасня 1936 года. 

Скульптар на версе калоны размесціў легіѐннага 

арла велічынѐй больш як метр. На капітэлі 

калоны ѐн размясціў выяву чатырох дзіцячых 

галовак – як сімвал жыццяздольнасці Рэчы 

Паспалітай. У хуткім часе адбудзецца ўрачыстае 

асвячэнне рэстаўраванай калоны. Падчас свайго 

побыту ў Лявонпалі Пятро Германовіч зрабіў 

яшчэ выяву бюста маршалка Юзэфа 

Пілсудскага.  Гэтая праца выклікала вялікую 

цікавасць мясцовых уладаў, вайскоўцаў Корпусу 

ахроны Пагранічча і жыхароў мястэчка. Было 

вырашана ўстанавіць у Лявонпалі помнік 

аднаўляльніку польскай дзяржавы. Гміна 

выдзеліла для гэтага плошчу. Скульптар Пятро 

Германовіч адмовіўся ад ганарара і згадзіўся 

падараваць свой твор дарма. У хуткім часе на 

плошчы быў пабудаваны пастамент і 

Калона ў Лявонпалі да рэстаўрацыі, 1928 г. 

Помнік Юзэфу Ю. Пілсудскаму, 1938 г. 
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ўстаноўлены бюст Пілсудскага. Мясцовы люд 

адразу атачыў яго сваѐй апекай.” 

Пераклаў з польскай мовы і падрыхтаваў 

для друку Вітаўт Ермалёнак 

ГІСТОРЫЯ ГУРТКА “АРГАНАЎТЫ 

МІНУЛАГА”. 40 ГОД ПОШУКУ І 

ЗНАХОДАК  

Год 1989-ы 

Праводзяцца разведкі ў вѐсках Дзегцяры і 

Лізаўшчына, ад якой засталося толькі чыстае 

поле. У вандроўцы ўдзельнічалі Гнядзько Юра, 

Паплаўскі  Іван, Абалевіч Уладзік, Крук Сяргей і 

і іншыя. Сябрамі гуртка “Арганаўты мінулага” 

была знойдзеная  старадаўняя двухручная піла, 

наканечнік дзіды 14 ст. і іншыя  цікавыя рэчы. 

У Браславе адчыніўся гісторыка-

краязнаўчы музей, немалую колькасць 

экспанатаў для якога сабралі сябры гуртка 

“арганаўты мінулага”. 

На навукова-практычнай канферэнцыі ў 

Браславе, якая потым стала перыядычнай і 

атрымала назву “Браслаўскія чытанні”, 

выступаў В.А. Ермалѐнак з наступным 

дакладам: “Арганізацыя пошукавай дзейнасці 

археалагічна-краязнаўчага гуртка “Арганаўты 

мінулага”. 

Гурткоўцы ўдзельнічалі ў працягу 

раскопак грунтовага могільніка ля вѐскі 

Казлоўцы, здзейснілі разведку ля возера Важа. 

“Арганаўты” з уважлівасцю і зацікаўленасцю 

вывучылі сабраныя ў пошуках матэрыялы. 

Музей і “арганаўтаў” наведаў кампазітар 

А. Чыркун. Ён даў дзейнасці гурткоўцаў 

высокую адзнаку, шчыра пажадаў удачы і 

напісаў артыкул пра іх у газету “Пионерская 

правда”. 

Археолагі АН БССР Л.У.Дучыц, 

Г.Семянчук працягваюць вывучаць крывіцкі 

грунтовы могільнік ля вѐскі Казлоўцы.  Ізноў з 

запалам і актыўнасцю ім дапамагалі сябры 

гуртка “Арганаўты мінулага”. Найбольш 

старанна працавалі Грэцкі Уладзімір, Крук 

Сяргей, Ермалѐнак Юля, Байнаровіч Наталля, 

Яроменак Таня і іншыя. Былі ўскрытыя два 

пахаванні Х ст. па абраду трупаспалення і 

вывучаныя тры культавыя ямы, у адной з якіх 

захавалася ахвярапрынашэнне каня. На той час 

археалагічны помнік у Казлоўцах з’яўляўся 

адзіным у сваім родзе на ўсю Беларусь. 

Падобныя могільнікі былі вядомыя навукоўцам 

ва Ўсходняй Латвіі і на Наўгародчыне. 

Гурткоўцы не толькі вялі раскопкі, але і 

запісвалі ўспаміны старажыхароў, збіралі для 

музея этнаграфічныя рэчы. 

Год 1990-ы 

Гурток прыняў чынны ўдзел у абласной 

канферэнцыі і ў ІІІ рэспубліканскім злѐце юных 

краязнаўцаў, на якім “арганаўтка” Юлія 

Раскопкі ў Казлоўцах 

Удзельнікі раскопак у Казлоўцах 
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Ермалѐнак заняла 1-е месца і атрымала ў якасці 

ўзнагароды пуцѐўку ў лагер “Артэк”. Падчас 

побыту ў лагеры Ю. Ермалѐнак была 

ўзнагароджана дыпломам “За вывучэнне 

гісторыі і культуры роднага краю” ад музея-

сядзібы Л.М. Талстога “Ясная паляна”, 

адрасаваным археолага-краязнаўчаму гуртку 

“Арганаўты мінулага”, а таксама граматай ад 

Усерасійскага таварыства аховы помнікаў 

гісторыі і культуры за асабісты актыўны ўдзел у 

працы секцыі прадстаўнікоў Саветаў дзіцячых 

установаў культуры.Гурткоўцамі ладзіцца 

разведка ў вѐскі Загор’е, Каменка ды Стэфанова, 

па якой зроблена фотасправаздача. Актыўны 

ўдзел у 

разведках 

прымалі 

Бірукоў 

Аляксандр, 

Крук Сяргей, 

Казюронак 

Аляксандр, 

Гнядзько Юра, 

Счастны 

Генадзь, 

Ермалѐнак 

Юля і інш.  

“Аргана

ўт” Леанід 

Шпаранкоў 

прымаў удзел у 

экспедыцыі Віцебскага пошукавага цэнтра ля 

возера Лосвіда Віцебскага раѐна. Пры 

наступленні ўзімку 1943 г. на беразе гэтага 

возера загінула 8 тысяч савецкіх салдат і 

афіцэраў, парэшткі якіх і ставіў на мэце 

адшукаць і перапахаваць Віцебскі пошукавы 

цэнтр. Былі знойдзеныя і перапахаваныя астанкі 

272 воінаў. Трапіліся пошукавікам і асабістыя 

рэчы жаўнераў, па якіх сталася магчымым 

выявіць некаторыя імѐны палеглых у баях. Лѐня 

Шпаранкоў вызначыўся наступнымі знаходкамі: 

рамянямі, сцізорыкам, медальѐнам і 

гвардзейскім значком, іншымі рэчамі тых часоў . 

Сябрамі гуртка “Арганаўты мінулага” 

былі праведзеныя раскопкі на месцы 

старажытнага паганскага капішча ў вѐсцы 

Волкаўшчына пад кіраўніцтвам вучонага-

археолага Эдварда Зайкоўскага.  

Група “арганаўтаў” на чале з В.А. 

Ермалѐнкам удзельнічала ў рэспубліканскім 

эколага-краязнаўчым летніку “Вытокі” пры 

піянерскім лагеры ЦК ЛКСМБ “Зубраня”. 

Паездка была атрыманая ў якасці ўзнагароды за 

шырокую пошукавую дзейнасць па збіранні 

спадчыны продкаў. 

У групу ўваходзілі наступныя гурткоўцы: 

Сяргей Крук, Мікалай Лаўрыновіч, Андрэй 

Шэлест, Вячаслаў Барок, Мікалай Масяѐнак, 

Мікалай Пазняк, Андрэй Талочка, Уладзімір 

Жабѐнак, Іван Шыдлоўскі і Аляксандр Тронькін 

– вучні 8 – 11 класаў Мѐрскай СШ №3. 

Атрад “Арганаўты” разам з іншымі 

турысцкімі аб’яднаннямі ўдзельнічаў у паходзе 

на воз. Нарач да вѐскі Наносы. Ідучы 

зададзеным маршрутам, гурткоўцы не 

забываліся аб сваім дэвізе, таму шукалі і, 

вядома, знаходзілі. 

М. Масяѐнку пашчасціла знайсці ля 

нямецкага дзота першай сусветнай вайны 

кавалак незвычайнага абарончага 

прыстасавання. С. Крук выявіў апрацаваны 

крэмень эпохі неаліту. І. Шыдлоўскім, М. 

Пазняком, У. Жабѐнкам і А. Талочкам былі 

Л. Шпарынкоў (злева) 

Раскопкі ля Волкаўшчыны 
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знойдзеныя фрагменты керамічнага посуду, якія 

засведчылі не менш як 300-гадовае існаванне 

вѐскі Наносы.  

Нягледзячы на напружаны распарадак 

дня, гурткоўцы здолелі знайсці час на разведку ў 

вѐску Пронькі. 

Галоўнай падзеяй з’явіўся 

чатырохдзѐнны паход па Нарачанскім краі ў 

раѐн Блакітных азѐраў. Кіраўніцтвам летніка не 

была распрацаваная краязнаўчая праграма 

маршруту, з прычыны чаго атрад “Арганаўты” 

запатрабаваў для сябе дазволу на аўтаномны 

пошук, які і быў атрыманы. 

За чатыры дні гурткоўцы прайшлі пешшу 

60 км да азѐраў Балдук, Болцык, Акунѐк і 

Глухое, пераадольваючы прыродныя 

перашкоды: праліўны дождж, бурлівую рэчку 

Страчу ды балоты. 

“Арганаўты” сталі першаадкрывальнікамі 

паселішчаў часоў неаліту і Полацкага княства, а 

таксама курганнага могільніка ІХ – ХІІ стст. ля 

возера Балдук. 

У лагер былі прынесеныя шматлікія 

крамянѐвыя адшчэпы і разнастайныя ўзоры 

керамікі, знойдзеныя В. Барком, А. Тронькіным, 

М. Лаўрыновічам, А. Шэлестам. Асаблівую 

цікавасць выклікала знаходка кавалка каменнага 

нажа з адтулінай у ручцы ІІІ тыс. да н.э., які 

знайшоў В.А. Ермалѐнак. Акамянелы малюск-

белемніт, узрост якога сягае 40 млн. гадоў, 

выявіў А. Талочка. 

Гурткоўцы сабралі значны этнаграфічны 

матэрыял. Хлопцы займелі цікавыя сустрэчы з 

вышывальшчыцай С.М. Малькевіч, якая 

падаравала ім тры свае вырабы, з ткачыхай М.В. 

Тэрас, пабачылі вырабы каваля В.І. Раманчыка. 

Былі сфатаграфаваныя і даследаваныя адрыны, 

удакладнѐная гісторыя вѐсак Грумбіненты, 

Яцыны, Бакеты, Хвалевічы, Альшэва. Апошняя 

з іх парадавала юных краязнаўцаў знаходкай 

цікавай чарапіцы з надпісам, які засведчыў 

існаванне тут завода па яе вырабу. Гурткоўцы 

пачулі шмат легендаў і паданняў ад 

старажыхароў краю, сустрэліся з удзельнікамі 

Другой і Вялікай Айчыннай войнаў Б.І. 

Станчыкам і Ф.Б. Малькевічам.  

Нягледзячы на значную стомленасць праз 

шчыраванне ў пошуку, “арганаўты” ўзялі сярод 

15 каманд-удзельніц ганаровае І месца па 

тэхніцы пешага турызму ў турыстычнай 

эстафеце, а таксама ІІІ месца ў згаданай 

эстафеце. 

Разведка “арганаўтаў” на Нарачы 
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Год 1991-ы 

В.А. Ермалѐнак выступаў з дакладам “З 

вопыту работы краязнаўчага гуртка “Арганаўты 

мінулага” на першых “Сапуноўскіх чытаннях” у 

г. Віцебску. 

 “Арганаўты” зладзілі разведку ў вѐску 

Наўгароды. Дзякуючы руплівасці юных 

краязнаўцаў Андрэя Федуковіча, Віктара 

Шупілы, Сяргея Крука і іншых былі знойдзеныя 

кавалкі керамікі ХІ – ХІІ стст., што засведчыла 

старажытнасць паселішча і магчымасць яго 

заснавання палоннымі з Ноўгарада ў 1066 годзе. 

Па-ранейшаму “арганаўты” вядуць актыўную 

працу ў музеі па рэстаўрацыі і класіфікацыі 

экспанатаў, замалѐўваюць, запісваюць і 

ўдакладняюць іх гісторыю. Актыўна праводзяць 

экскурсіі ў школьным музеі Ермалѐнак Юля, 

Аўрунцэвіч Света, Мельнікава Алена. 

 

Год 1992 

Гурток удзельнічаў у конкурсе “Мой 

родны кут”, які праходзіў у Віцебску паміж 

прадстаўнікамі 11 школ вобласці і гурткоў пры 

Цэнтры дзіцячага турызму, краязнаўства і 

экскурсій. Каманда “Арганаўты мінулага” 

складам у пяць чалавек праз выдатныя адказы на 

пытанні з гісторыі, этнаграфіі і фальклору 

Віцебшчыны здолела заняць першае пераможнае 

месца сярод усіх удзельнікаў. У складзе 

ўдзельнікаў былі Юля Ермалѐнак, Алена 

Мельнікава, Света Аўрунцэвіч, Іван Паплаўскі, 

Уладзік Грэцкі . 

“Арганаўты” зрабілі разведку на роварах 

у вѐскі Орцы і Александрова, дзе сустрэліся з 

мінуўшчынай роднага краю, знайшлі дакументы 

і этнаграфічныя рэчы ў закінутай хаце 

Судніцкага, азнаѐміліся з творчасцю мясцовых  

мастакоў В.Волкава, І.Арцімовіча. Выдатна 

адпачылі на беразе Орцаўскага возера. 

Гурткоўцы Л. Шчасны, В. Рачыцкі, У. Туронак, 

А. Рынкевіч і іншыя  вядуць заўзятую працу ў 

музейных фондах. 

“Арганаўтам” В. Шупілам было 

знойдзена старадаўняе драўлянае распяцце, 

гуртковец Ілля Цімафеяў адшукаў цікавую кнігу 

ХІХ ст. “Часоўнік” на стараславянскай мове. 

 

Год 1993-і 

Сябры гуртка “Арганаўты мінулага” 

працуюць над класіфікацыяй экспанатаў, 

наведваюць заняткі гуртка, дзе рыхтуюцца да 

пошукавай дзейнасці.  Да іх на госці прыходзяць 

ветэраны гуртка, якія ўжо даўно скончылі 

школу. Напрыклад, у музей завітаў Уладзімір 

Равецкі, які перадаў для музея калекцыю манет 

ХVІІ – ХХ стагоддзяў. 

Вучань 10 “А” класа, сябра гуртка 

Аляксандр Гайбовіч прынѐс у музей Мѐрскай 

СШ №3 пярсцѐнак, на якім быў выбіты год 

“1884”. Пярсцѐнак той, што належаў пану 

Мірскаму, быў знойдзены рыбаком у жабрах 

шчупака, якога злавіў рабочы станцыі 

Пошук арганаўтаў на полі 

Праца ў музеі 

Разведка ў в. Орцы 
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тэхабслугоўвання Анатоль Альхімовіч у возеры 

Дворышча . Шчупак праплаваў з гэтым 

пярсцѐнка 109 год. 

 

Год 1994-ы 

Гуртковец, вучань 7-а класа Мѐрскай СШ 

№3 Павел Іваноў знайшоў на сваім агародзе 

кавалак каменнай сякеры, якой каля чатырох 

тысяч гадоў, што ізноў пацвердзіла даўняе 

засяленне райцэнтра людзьмі. 

Зробленая разведка ў вѐску Стэфанова і 

на месца былой вѐскі Жвіранка Дварнасельскага 

сельсавета. На месцы былой вѐскі Жвіранка 

“арганаўты” выявілі рэшткі керамікі XVI ст., 

кафлю канца ХІХ – пач. ХХ стст. Да рук юных 

краязнаўцаў трапіў і маланкаадвод пачатку ХХ 

ст. Адшуканыя былі сляды Першай сусветнай 

вайны, шыльда з прозвішчам уладальніцы 

маѐнтка Стэфанова Ганны Шаўман і іншае. 

Цікавай была гутарка з ветэранам арміі Андэрса 

спадаром Уладзімірам Міклушонкам.У гэтым жа 

годзе праведзена разведка да вѐсак Дворнае 

Сяло, Мацюкі (Беларуская), Чэрасы (Селішча). 

На месцы каралеўскага могільніка знойдзена 

кераміка XVI – XVIII  стагоддзяў, чалавечыя 

косткі і рэшткі мураванага з цэглы надгробка. 

На месцы былога хутара Вішнеўскага знойдзены 

вуголле, попел, фрагменты чалавечых костак, 

што засведчыла існаванне тут у мінулым 

курганнага могільніка Х – ХІІІ стагоддзяў. У 

пошуках прымалі актыўны ўдзел Іваноў Павел, 

Рачыцкі Віктар, Федуковіч Андрэй, Клец Віктар, 

Кукуць Аляксей. Плѐнным быў і паход у 

Навалаку. Гурткоўцы вывучалі месца былых 

вѐсак Ківернікі, Балда, Важа, Навалака. 

Знойдзена шмат экспанатаў: манеты, кераміка Х 

– ХІХ стагоддзяў, грузілы, прадметы побыту. 

Найбольш каштоўная знаходка зроблена самым 

малодшым гурткоўцам – сямігадовым 

Ермалѐнкам Антонам. Знойдзены ім крамнѐвы 

разец вучоныя адносяць да фінальнага палеаліту 

– 12 тыс. год да н.э. Такая знаходка з’яўляецца 

адзінкавай на Віцебшчыне. Акрамя сталых 

гурткоўцаў прымалі ўдзел у пошуку навічкі 

Бордак Юра, Скавародка Уладзімір, Швец 

Аляксандр і іншыя. 

                                                                                   

В.Ермалёнак, І.Кандратовіч  (працяг у 

наступным нумары) 

Разведка ля капліцы ў в. Стэфанова 


