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У НУМАРЫ: ЭКСКУРСІІ* ТЫДЗЕНЬ ГІСТОРЫІ* ПАДАРУНАК З 

СЕРБІІ* “АРГАНАЎТЫ МІНУЛАГА” – РУПЛІЎЦЫ МУЗЕЯ* 

ЦІКАВЫ ФОТАЗДЫМАК* ЦІКАВАЯ СУСТРЭЧА* НАШЫ 

ВЫДАННІ* РЭЗАНАНС* 100 ГОД ЯНА ГУШЧЫ 

 
 

 

НАШ ЛЮСТРАДЗЁН 

ЭКСКУРСІІ 

У МУЗЕІ НАМЕСНІК ПРЭМ’ЕР-

МІНІСТРА 

У снежні гістарычны музей наведаў 

намеснік прэм’ер-міністра Рэспублікі 

Беларусь Васіль Жарко. Кіраўнік музея 

Вітольд Ермалёнак паказаў ганароваму госцю 

найбольш цікавыя экспанаты музея: 

фальшывы дырхем-бракцеат Х стагоддзя, 

турэцкі бубен XVII стагоддзя, старажытныя 

кітайскія і рымскія манеты, біклажку 

абаронцы Мінска ў 1941 годзе і іншыя 

экспанаты. Госць быў уражаны ад пачутага і 

ўбачанага ў музеі. 

У МУЗЕІ ВУЧНІ 

З адкрыццём выставы “Новыя заходкі” 

пачаліся экскурсіі для вучняў нашай школы з 

мэтай азнаямлення з новымі знаходкамі. 

Кіраўнік музея правёў экскурсію для 9-в 

класа (класны кіраўнік Алена Валеўка). 

Па гэтай жа тэме пабывалі ў 

гістарычным музеі школьнікі з 9-б класа 

(класны кіраўнік Таццяна Максіменка). 

Экскурсію для іх праводзіла захавальніца 

музейных фондаў Марыя Ермалёнак. 

 

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

гуртка “Арганаўты мінулага”                № 12 (84) 2017   
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ЗАНЯТКІ ГУРТКА Ў “СЯЛЯНСКАЙ 

ХАЦЕ”  

Вялікую ролю адыгрывае 

этнаграфічны музей у правядзенні заняткаў 

гуртка “Арганаўты мінулага”. У праграме 

гуртка на тэму “Этнаграфія” адведзена 16 

гадзін. Вось чаму кожны занятак мы 

праводзілі ў музеі “Сялянская хата”, дзе 

гурткоўцы маглі не толькі даведацца аб 

прыладах працы, прадметах побыту сялян у 

мінулым, але і самі паспрабаваць пакруціць 

жорны, папрасці на калаўроце, паткаць на 

кроснах і г.д.  

У МУЗЕЯХ – ЖУРНАЛІСТ  

Журналіст газеты “Шлях перамогі” з 

Вілейкі Ірына Трубач была знаёма з 

гісторыяй нашых музеяў дзякуючы інтэрнэт-

сайтам. Але, адпачываючы на Мёршчыне 

разам са сваімі дзецьмі ў санаторыі “Расінка”, 

пажадала пабачыць нашы экспазіцыі на 

ўласныя вочы. Кіраўнік музея Вітаўт 

Ермалёнак правёў экскурсію па ўсіх трох 

музеях, распавёў аб гісторыі стварэння 

музеяў і аб найбольш цікавых экспанатах. 

Асабліва захапіла гасцей гісторыя знаходак 

асобных экспанатаў, якіх так багата ў нашых 

музеях. 

У МУЗЕІ – ВЕТЭРАН ПРАЦЫ 

Выйшаўшы на пенсію, жыхар горада 

Мёры Пяткевіч Эдвард Сцяпанавіч атрымаў 

больш часу для ўдасканалення сваіх ведаў па 

гісторыі старажытных славян-арыяў ды 

іншых пытанняў старажытнай гісторыі. Ён 

наведаў наш гістарычны музей, каб 

даведацца больш падрабязна аб гісторыі 

сваёй малай радзімы – вёскі Вусаўцы і яе 

наваколля. Ветэран працы не толькі 

даведаўся цікавыя факты па гісторыі сваіх 

мясцін, але і сам уважліва прачытаў кнігу 

Вітаўта Ермалёнка “Чароўных вандровак 

пярсцёнкі” і выказаў некалькі сваіх заўваг і 

ўдакладніў некаторыя факты з гэтага 

выдання. Мы ўдзячны Эдварду Сцяпанавічу 

за цікавасць да нашай працы, а яго прапановы 

паспрабуем выкарыстаць пры падрыхтоўцы 

новага выдання. 

ТЫДЗЕНЬ ГІСТОРЫІ 

У час правядзення ў школе тыдня 

гісторыі кіраўнік музейнага аб’яднання 

настаўнік гісторыі Вітаўт Ермалёнак правёў 

са школьнікамі два мерапрыемствы. Для 

вучняў старэйшых класаў была арганізавана 

пазнавальная гістарычная гульня “Кола 

гісторыі” пад назвай “Ведай свой край”. Яе 

ўдзельнікі павінны былі вызначыць асноўныя 

гістарычныя падзеі,  асобаў, помнікі нашага 

краю. Лепшыя вынікі паказалі вучні 11-х 

класаў Валынец Дзмітрый, Лісоўскі Юрый, 

Завадская Юля, Крэнь Герман, Кляўко 

Андрэй і іншыя. Для вучняў 5-х – 7-х класаў 

кіраўнік музеяў арганізаваў гістарычны 

брэйн-рынг на тэму: “Мой любы горад 

Мёры”. Дзеці павінны былі адказаць на 

пытанні, звязаныя з гісторыяй іх роднага 

горада. Лепшымі знаўцамі сталі сябры гуртка 

“Арганаўты мінулага” Заяц Аляксей, Пілецкі 

Даніла, Арсоба Сабіна, Пупін Уладзіслаў і 

іншыя. 
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НАШЫ РУПЛІЎЦЫ 

ПАДАРУНКІ АД МІКОЛЫ ПАЎЛОВІЧА.  

Чарговую калекцыю манет і банкнот 

падараваў для нашага гістарычнага музея 

калекцыянер з Латвіі Мікола Паўловіч. З 

папяровых грошай нас найбольш зацікавіла 

купюра вартасцю два левы з Балгарыі. 

Банкнота мае бэзавы колер, на яе аверсе 

партрэт Паісія Хілендарскага (1722 – 

1773гг.). Ён быў балгарскім асветнікам, 

адным з заснавальнікаў балгарскага 

культурнага Адраджэння, заклікаў да 

барацьбы з туркамі, за незалежнасць краіны, 

прылучаны да ліку святых. Год эмісіі 

банкноты – 2005. 

З гэтага года выпуску і ўкраінская 

купюра 1 грыўня з выявай кіеўскага князя 

Уладзіміра Вялікага, пры якім адбылося 

Хрышчэнне Русі. На адваротным баку 

змешчана выява старажытнага горада Кіева. 

З гэтай жа краіны мы атрымалі ў 

падарунак банкноту 2001 г. вартасцю дзве 

грыўні, на якой мы бачым партрэт Яраслава 

Мудрага, у час валадарання якога Кіеўская 

Русь дасягнула найбольшай магутнасці. На 

другім баку банкноты выява старажытнага 

Сафійскага сабора ў Кіеве. 

На расійскай купюры наміналам 10 

рублёў 1997 года мы бачым помнікі горада 

Краснаярска: мост, старую капліцу, а на 

другім баку – знакамітую 

гідраэлектрастанцыю. 

Як заўсёды, апрача папяровых грошай, 

наш дабрадзей з Даўгаўпілса падараваў 

вялікую колькасць разнастайных манет, 

большасць якіх ён набыў ад сваіх сяброў-

калекцыянераў. Частка з іх знойдзена была 

шукальнікамі ў зямлі. Гэта датычыць 

нямецкіх пфенігаў апошняй вайны і савецкіх 

манет да рэформы 1961 года, таму яны 

дрэннай захаванасці, пацямнелыя ад часу. 

Наміналы манет СССР самыя ранастайныя: 5, 

10, 15, 20  – 1946 – 1955 гадоў эмісіі. 

Падобныя наміналы і савецкіх манет пасля 

рэформы 1961 года, але іх захаванасць значна 

лепшая. Самая цікавая з іх – юбілейныя 15 

капеек 1967 года з выявай помніка Мухінай 

“Рабочы і калгасніца”. 

Але найбольшая колькасць падораных 

нам манет – гэта сучасныя расійская манеты 

розных гадоў і наміналаў ад 5 капеек і аднаго 

рубля 1997 года да 10 капеек 2007 года. 

Ёсць таксама і вялікая колькасць 

разнастайных сучасных украінскіх манет: 1, 

2, 5, 10, 25 капеек ад 1992 да 2008 года. 

З Эстоніі ў нас з’явіліся манеты да 

ўваходу гэтай краіны ў еўразону вартасцю 10, 

20, 50 цэнтаў эмісіі 1992 – 2003 гадоў. 

З суседніх прыбалтыйскіх краін мы 

атрымалі ў нашу калекцыю 1 цэнт і 1 літ з 

Літвы 1992, 1999 гг., адзін сантым Латвіі 

2008 года. 

З замежных манет найбольшая 

колькасць трапіла з Вялікабрытаніі. 

Найстарэйшая з іх – 0,5 пенса з партрэтам 

англійскага караля Георга V эмісіі 1931 года. 

На зваротным баку манеты – выява багіні ў 

шлеме з трызубцам у руцэ, як сімвал 

уладарання Англіі на моры. З аднапенсавых 

манет з выявай каралевы Елізаветы ІІ, што 

трапілі да нас, найбольш цікавая чаканкі 2010 

года. З пяці двухпенсавых манет з партрэтам 

англійскай каралевы найбольш цікавая 

выпуску 2009 года, а з манет вартасцю 5 

пенсаў найбольш каштоўная 2010 года. З 

Балгарыі ў нас, дзякуючы Міколу Паўловічу, 

з’явіліся манеты наміналамі 10, 20, 50 
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стоцінак 1999 года. З ЗША да нас трапілі 

манеты з партрэтамі прэзідэнтаў ЗША 1998, 

2005 гг. вартасцю адзін і пяць цэнтаў. 

Павялічылася ў нашай музейнай калекцыі і 

кольксць венгерскіх манет – форынтаў. 

Самыя старыя  сярод іх – манеты  

сацыялістычнай Венгрыі: вартасцю 2 

форынты з латуні 1976 года і 1 форынт 1986 

года з алюмінію; а вось білонавыя манеты 

наміналам 2, 5, 10 форынтаў адносяцца да 

чаканкі ўжо ХХІ стагоддзя. Папоўнілі нашы 

навукова-дапаможныя музейныя фонды 

таксама польскія грошы розных наміналаў, 

нямецкія пфенігі часоў сацыялізму. З 

Ізраілятрапіла ў музей манета наміналам  10 

агарот з выявай сямісвечніка-міноры, з 

Турцыі – манета вартасцю 50 курус з 

партрэтам прэзідэнта Кемаля Атацюрка 2009 

года. На егіпецкай манеце, якая паступіла ў 

фонды музея ад калекцыянера з Даўгаўпілса, 

–  партрэт царыцы Хатшэпсут, адзінай 

жанчыны-фараона за ўсю старажытную 

гісторыю Егіпта. З Рэспублікі Славенія, якая 

атрымала незалежнасць у 1991 годзе, Мікола 

Паўловіч падараваў нам манеты вартасцю 5 

крон 1991 года і 2 кроны 2003 г. Прыгожая 

манета трапіла да нас і з Нарвегіі. Яе намінал 

– 20 крон чаканкі 1994 года. На аверсе 

нарвежскай манеты –  партрэт караля 

Гаральда, на зваротным баку – відарыс 

фрагмента лодкі вікінгаў. На гэты раз, 

дзякуючы дабрадзею, да нас трапілі таксама 

манеты 5 эскуда 1990 года з Партугаліі, 10 

пені 1992 года з Фінляндыі, 10 бані 2009 года 

з Румыніі, 1 тэнге 2005 года з Казахстана. 

Самая старая з падораных гэтым разам манет 

–  10 грошаў 1925 года з Аўстрыі, а самая 

экзатычная – алюмініевая манета з 

французскай калоніі Экватарыяльная Афрыка 

1948 года вартасцю 1 франк. З’явіліся ў нас, 

дзякуючы рупліўцу, і арабскія манеты – два 

афгані 1981 года з Афганістана і манеты 

Рэспублікі Малі На гэты раз мы таксама 

атрымалі ў падарунак некалькі жэтонаў для 

гульняў, жэтон для сувязі з Польшчы, 

Германіі, Нарвегіі, Аўстрыі. У гістарычны 

музей Мікола Паўловіч перадаў і невялічкі 

медальён у гонар каралевы Велікабрытаніі 

Елізаветы ІІ 50-х гадоў ХХ стагоддзя, а 

таксама некалькі юбілейных медалёў СССР 

ветэранам Вялікай Айчыннай вайны. 

ПАДАРУНАК З СЕРБІІ 

Чарговы падарунак у нумізматычны 

раздзел музея падаравала Ермалёнак Ліліяна, 

якая зараз жыве ў Белградзе. На гэты раз яна 

перадала банкноту Сербіі вартасцю  20 

дынараў 2011 года. Купюра зялёнага колеру, 

на яе аверсе і рэверсе мы бачым партрэт 

Петра ІІ Негошы (1813 – 1851). Ён быў 

дзяржаўным дзеячам, мітрапалітам і 

рэфарматарам Чарнагорыі. 

У нашу калекцыю паступілі і сербскія 

манеты наміналамі 1 дынар 2011, 2016 гадоў 

чаканкі. На іх рэверсе – будынак 

Нацыянальнага банку Сербіі, а на аверсе – 

герб Сербіі. З Рэспублікі Македонія наша 

дабрадзейка падаравала манету наміналам 1 

дэнар 2014 года, на аверсе якой выява льва. З 

Харватыі Ліліяна прывезла ў наш музей 

манету 10 ліп 2011 года. 

Акрамя манет рэспублік былой 

Югославіі мы атрымалі ў падарунак некалькі 

манет  з Латвіі наміналам 50 еўрацэнтаў 2014 

года, таго ж года і манета з Аўстрыі вартасцю 

10 еўрацэнтаў, Германіі коштам 2 еўра і 20 

еўрацэнтаў 2002 года. З Расіі да нас трапіла 

манета коштам 10 рублёў з выявай 

паўвострава Крым і помніка архітэктуры 

“Ластаўчына гняздо”, якая была выпушчана ў 

гонар далучэння Крымскага паўвострава да 

Расіі ў 2014 годзе. 

“АРГАНАЎТЫ МІНУЛАГА” – 

РУПЛІЎЦЫ МУЗЕЯ 
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Адзінец Вячаслаў зараз працуе 

выкладчыкам музычнай школы ў Мёрах, а ў 

канцы 80-х гадоў мінулага стагоддзя яшчэ з 

пятага класа актыўна займаўся ў нашым 

гуртку, праводзіў пошуковую дзейнасць, 

удзельнічаў у раскопках грунтовага 

могільніка ў Казлоўцах. Да гэтай пары ён не 

парывае з намі сувязь. Вось і нядаўна, 

завітаўшы ў музей, Вячаслаў перадаў нам 

свае знаходкі – нямецкую банкноту вартасцю 

50 рэйхсмарак 1936 года, а таксама 

папяровыя грошы Расійскай імперыі: 500 

рублёў 1910 года, 10 рублёў 1914 года, 5 руб. 

1909 года і 1 рубель 1915 года. Для раздзела 

музея “Наш край у гады ІІ сусветнай вайны” 

ён падараваў арыгінал здымка свайго дзеда, 

удзельніка апошняй вайны, Лагуна Віктара 

(Вінцэнта) Сцяпанавіча, яго трафейную 

нямецкую лыжку, якую той прынёс з фронта. 

На жаль, у кнізе “Памяць” Шаркаўшчынскага 

раёна ён не значыцца ў спісах удзельнікаў 

вайны. З задавальненнем былы гуртковец 

набыў новую кнігу Вітаўта Ермалёнка аб 

саракагадовай дзейнасці гуртка “Арганаўты”, 

дзе змешчаны згадкі і здымкі і пра яго 

дзейнасць. 

Мацук Аніта, вучаніца 6-а класа, 

наведвае наш гурток першы год. Узяўшы на 

ўзбраенне дэвіз гурткоўцаў “Шукаць і 

знаходзіць, знайсці і захаваць”, яна адшукала 

некалькі манет. Гэта 10 пфенігаў 1981 года 

ўжо неіснуючай краіны ГДР, 50 пенсаў 2006 

года Вялікабрытаніі, 2 цэнты Літвы 1991 

года. Але найбольшую колькасць манет, якія 

перадала нам Аніта, –  з былой краіны СССР. 

Гэта 3, 5, 10, 15, 20 капеек 1961 – 1989 гадоў. 

Скавародка Уладзімір, вучань 

восьмага класа, актыўна наведваў гурток 

яшчэ ў 5 – 6 класах, але да гэтага часу не 

парывае з намі сувязі, працягвае шукаць для 

музея экспанаты. На гэты раз ён адшукаў 

старыя беларускія папяровыя грошы 90-х 

гадоў ХХ стагоддзя, шмат манет савецкай 

краіны, Польшчы, Германіі, Літвы, Швецыі, 

Расіі і іншых краін. 

Лакотка Аксана, вучаніца 8-а класа, – 

удзельніца гуртка з малодшых класаў. Аліна 

прынесла ў музей папяровую банкноту 

Тайланда вартасцю  20 бат 1990 года. На  

аверсе манеты – партрэт кіраўніка дзяржавы 

– караля Рамы ІХ (1927 – 2016), які быў 

манархам гэтай краіны ў 1946 – 2016 гг. На 

зваротным баку купюры – партрэт у поўны 

рост яго папярэдніка Рамы VIII, які быў 

каралём Тайланда ў 1925 – 1946 гг. 

ЦІКАВЫ ФОТАЗДЫМАК 

Дзякуючы настаўніцы з 

Дварнасельскай школы Закрэўскай Жанны да 

нас у музей трапіў фотаздымак княгіні 

Ядзвігі Святаполк-Мірскай, уладальніцы 

маёнтка Загор’е. Здымак быў зроблены ў 

фотаатэлье С.Флёйры ў Вільні. На зваротным 

Адзінец В., арганаўт 1984 года з 

арганаўтамі 2017 года 

Лагун Віктар (Вінцэнты) справа. 
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баку здымка – надпіс на польскай мове “На 

памяць любаму Яну Ясіновічу ад шчыра 

зычлівай і прыязнай Ядзвігі Святаполк-

Мірскай” 19 сакавіка 1915 года Загор’е. 

ЦІКАВАЯ СУСТРЭЧА 

Аляксандра Дварэцкая – наша 

актыўная гурткоўка падчас вучобы ў школе, і 

зараз падтрымлівае сувязь з намі. Нядаўна ў 

Германіі адбылася яе сустрэча са знакамітым 

беларусам Барысам Кітом. Жыццё гэтага 

чалавека вартае, каб пра яго ведала больш 

беларусаў. Таму друкуем у нашай газеце 

аповед Аляксандры аб знакамітым 

суайчынніку. 

“У Франкфурт я прыехала на 

Міжнародную кніжную выставу. Гэта другі 

раз, калі я апынулася ў горадзе на Майне. 

Добра памятаю момант, калі, будучы ў 

Франкфурце ўпершыню, раптам у гарадскім 

аўтобусе зразумела, што знаходжуся ў адным 

горадзе са славутым беларусам Барысам 

Кітом. На той момант я не мела магчымасці 

патрапіць да яго на сустрэчу, але цяпер мне 

пашанціла: у складзе невялікай дэлегацыі 

беларускіх выдаўцоў мы наведалі Барыса 

Кіта ў хоспісе, дзе ён жыве апошнія гады. 

Барысу Кіту – 107 год. Ён афіцыйна 

прызнаны гарадскімі ўладамі самым старым 

жыхаром Франкфурта-на-Майне. У Барыса 

Кіта светлы розум, вельмі прыгожая ўсмешка 

і прыгожая беларуская мова, праўда, чуе і 

бачыць ён вельмі дрэнна. На жаль, пасля 

пералому шыйкі сцягна перасоўваецца толькі 

на інвалідным вазку. Ён быў вельмі рады 

нашаму візіту, магчымасці паразмаўляць і 

проста пасядзець побач з землякамі. Разам 

мы паелі смачнага марозіва ў мясцовым 

кафетэрыі і паразмаўлялі. Барыс Кіт крыху 

распавёў пра сваё юнацтва на Наваградчыне, 

а таксама пра тое, як займаўся даследваннямі 

вадкага вадароду для палёта чалавека на 

Месяц. Сказаў, што пачуваецца добра, але 

вымушаны піць таблеткі, каб заснуць. У сваю 

чаргу мы распавялі яму навіны з Беларусі. На 

развітанне мы моцна абняліся са славутым 

беларусам. Я шчаслівая, што зараз ведаю 

Барыса Кіта асабіста.  

Барыс Кіт – беларускі грамадскі дзеяч, 

педагог, матэматык, фізік, канструктар 

амерыканскай ракетнай тэхнікі. Нарадзіўся 6 

красавіка 1910 года ў Санкт-Пецярбурзе. 

Пасля кастрычніцкага перавароту сям’я 

пераехала да родзічаў у вёску Агароднікі, 

цяпер Карэліцкі раён. Барыс Кіт скончыў 

народную школу ў Карэлічах, Навагрудскую 

беларускую гімназію, фізіка-матэматычны 

факультэт Віленскага ўніверсітэта. Выкладаў 

матэматыку і быў дырэктарам Віленскай 

беларускай гімназіі, пазней Наваградскай 

гімназіі, школьным інспектарам у 

Баранавіцкай вобласці, арганізоўваў 

пачатковыя і сярэднія беларускія школы. За 

беларускую дзейнасць зведаў пераслед 

уладаў Польшчы, СССР, фашысцкай 

Германіі. У 1944 годзе Барыса Кіта 
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арыштавала гестапа. Ад расстрэлу яго 

выратавалі былыя вучні. У канцы вайны 

выехаў у Германію, вывучаў медыцыну ў 

Мюнхенскім універсітэце, адначасова 

выкладаў матэматыку ў мясцовых гімназіях. 

38-гадовым эміграваў у ЗША. Працаваў у 

розных кампаніях, удзельнічаў у 

амерыканскіх праектах падрыхтоўкі да 

палётаў у космас, даследаваў касмічныя 

праграмы СССР, займаўся грамадскай 

дзейнасцю. Прафесар, доктар філасофіі ў 

галіне матэматыкі, акадэмік Міжнароднай 

акадэміі астранаўтыкі, шмат якіх іншых 

міжнародных і нацыянальных акадэмій і 

ўстаноў. У сцяну Капітолія замураваная 

«капсула часу» з яго імем. У 1972 годзе 

Барыс Кіт пераехаў у Германію, месцам 

свайго сталага жыхарства выбраў горад 

Франкфурт-на-Майне. У 1990-я гг. Барыс Кіт 

наведваў Беларусь. Барыс Кіт –  бацька двух 

сыноў: Уладзімір памёр 8 год таму, працаваў 

у кіраўніцтве амерыканскага касмічнага 

агенцтва НАСА, другі сын, Віктар – хірург у 

Балтыморы. 

НАШЫ ВЫДАННІ 

 “Паляўнічыя за таямніцамі” Вітаўта 

Ермалёнка 

Гады адлюстраваліся ў старонках, альбо 

“арганаўтам” 40! 

Кожны, хто шукае сваё, – знойдзе! 

Маладая душа не дае старыцца целу: 

душа – Вітольд (Вітаўт) Антонавіч 

Ермалёнак і яго выхаванцы, цела – гурток, 

яго структура і дзейнасць. Зусім нядаўна 

археолага-краязнаўчы гурток “Арганаўты 

мінулага”, створаны Вітольдам Антонавічам, 

адзначыў сваё саракагоддзе, пагадзіцеся, 

лічба немалая, як для чалавека, а як для 

школьнага гуртка – тым болей. Ці столькі 

жывуць школьныя гурткі? Рэдка калі, але 

жывуць – маем ці не адзіны, аднак яскравы 

доказ таму ў “арганаўтах”, якія ёсць не для 

прыліку “на паперы”, не дзеля атрымання 

заробку за правядзенне заняткаў яго 

кіраўніка, а на дзейснай справе – у плённай 

працы на карысць спасціжэння мінуўшчыны 

свайго краю. Спасціжэнне ж тое карэніцца ў 

разнастайных формах: тэарэтычных занятках, 

працы па ўліку музейных фондаў, 

рэстаўрацыі экспанатаў, пошуковай і 

навукова-даследчай дзейнасці, конкурсах, 

краязнаўчых паходах і разведках – усяго і не 

пералічыш. Вучні, што стаюць сябрамі 

гуртка, маюць найкаштоўную магчымасць 

паглыбіцца ў віхурыстую плыню стагоддзяў, 

жыць імі, адкрываць таямніцы, адчуваць, як 

б’ецца сэрца роднай зямлі. “Арганаўт” – гэта 

не на час, “арганаўт” – гэта назаўжды, як 

асаблівы стан стаўлення да гісторыі, лад 

мыслення, дзе паяднаныя любоў да спадчыны 

продкаў, а таксама да прыроды нашых 

маляўнічых мясцін.  

Час, падзеі, не зафіксаваныя на 

паперы, ператвараюцца ў здань, незаўважна 

расчыняюцца ў паветры таму, што памяць 

чалавечая ўсяго ўтрымаць не здатная, дый не 

павінная з натуральных прычын, вызначаных 

прыродай. Гады жыцця гуртка “Арганаўты 

мінулага” ў паветры не растрэсліся, бо 

знайшлі адлюстраванне на старонках новага 

выдання, аб’ядналіся пад вокладкай 
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навукова-папулярнай кнігі-зборніка 

“Паляўнічыя за таямніцамі: аб дзейнасці 

археолага-краязнаўчага гуртка “Арганаўты 

мінулага”. Яе аўтарам з’яўляецца 

заснавальнік і кіраўнік “арганаўтаў” 

Ермалёнак Вітольд Антонавіч, лепей за якога, 

бясспрэчна, ніхто не абазнаны ў гэтым 

пытанні. 

Кніга толькі-толькі надрукаваная, 

водарыць свежай паперай і фарбай. Выйшла 

яна ў мінскім выдавецтве “Капітал Прынт” 

асноўным накладам 500 экзэмпляраў. Кожны 

з іх мае ў сабе 318 старонак, узбагачаных 

ілюстрацыямі: болей за паўтары сотні 

каляровых і болей за паўсотні чорна-белых. 

Вокладка зборніка – мяккая, аформленая ў 

абрысы прыроднага, такога блізкага для нас, 

азёрнага краявіду, з перавагай блакітнага, 

сіняга, белага і сакавіта-зялёнага колераў. На 

першай старонцы па-над азёрным краявідам 

пануе шэраг абраных выяў з гісторыі гуртка 

“Арганаўты мінулага”: яго герб і сведкі 

дзейнасці – фотаздымкі. На адваротным баку, 

побач з люстрам вады, на ветрыку шапоча 

лісцем, радуе і супакойвае вока гонка-гнуткая 

бярозка. 

Тэкст зборніка пачынаецца з адраса 

падзякі за дапамогу ў падрыхтоўцы гэтага 

выдання, што сведчыць пра шчырасць, 

высокую годнасць і культуру аўтара. Далей 

змешчаная прадмова “У пошуках памяці”, 

складзеная выбітным і знаным як у нашай 

вобласці, так і ў вогуле – у Беларусі, 

краязнаўцам і навукоўцам-гісторыкам 

Піваварам Мікалаем Васільевічам. Спадар 

Півавар трапна адзначае факт стварэння 

спадаром Ермалёнкам адметнай “мёрскай 

школы краязнаўства”. Прадмову працягвае 

іскрыста-метафарычны верш-прысвячэнне 

нашага слыннага земляка Сяргея Сцяпанавіча 

Панізьніка “Ліпень Вітаўта Ермалёнка”, 

творы якога сустрэнем яшчэ не аднойчы на 

старонках гэтага выдання.  

Асноўная частка кнігі пачынаецца з 

уводзінаў і песні-гімна гуртка “Арганаўты 

мінулага”, створанай і апрацаванай 

кіраўніком і сябрамі гуртка, а таксама 

таленавітым паэтам-земляком Браніславам 

Маразом. Далей ідзе паслядоўны летапіс 

дзейнасці “арганаўтаў” па гадах: ад 1976 па 

2016 гады. Адсюль маем магчымасць 

даведацца аб раскопках, паходах, разведках, 

конкурсах, канферэнцыях, экскурсіях, 

краязнаўчых маршрутах, пошуках і 

знаходках, ды многім іншым, датычным 

жыцця гуртка. Вышэй ужо адзначалася 

насычанасць кнігі вялікай колькасцю выяў-

ілюстрацый у колеры і ў чорна-белым. Тут 

вызначальным ёсць не імкненне да ўтварэння 

заўважнай яскравасці, а менавіта сама 

сутнасць летапіса “Арганаўтаў мінулага” – 

гэта, так бы мовіць, жывы арганізм, рух якога 

– у асобах, канкрэтных людзях, сябрах, 

дзейнасць якіх і ўтварала яго. У ілюстрацыях 

захаваная дарагая памяць аб пакаленнях 

вучняў-“арганаўтаў”. Цудоўна, што зараз мы 

маем магчымасць не толькі прачытаць пра іх, 

але і, пагартаўшы старонкі, пабачыць іх дзе 

вясёлыя, а дзе і сур’ёзныя ў задуме твары. 

Звярнуцца да сівых пачаткаў – 1970-х гг. і 

найсвежай сучаснасці – гадоў ужо 21-га 

стагоддзя. Адзначыць справы бягучага 

моманту – экскурсіі, выставы, конкурсы, 

семінары, заняткі, форумы і іншае. Ручная 

“машына часу” – гэта, сапраўды, цудоўна і 

цікава. У наступных здабытках добра 

прасочваюцца асноўныя вехі, з якімі 

дзейнасць сяброў гуртка мае прамую сувязь: 

першы ўдзел у раскопках у 1977 г., стварэнне 

гістарычнага музея ў Мёрскай СШ №3 у 1986 

г., распрацоўка маршрутаў “Сярэбраны 

пярсцёнак Мёршчыны” і “Бронзавы 

пярсцёнак Мёршчыны” ў 2005 і 2006 гг. 

суадносна, распрацоўка краязнаўчага 

велапахода “Малы залаты пярсцёнак 

Мёршчыны” ў 2007 г., стварэнне і адкрыццё 

на базе Мёрскай СШ №3 музея кнігі і друку ў 

2009 г., пачатак выдання газеты “Мёрская 

даўніна” ў 2011 г., стварэнне веламаршрута 

“Пярсцёнак вайны 1812 г. Паўночны 

напрамак” у 2012 г., распрацоўка 

краязнаўчага веласіпеднага пахода 

“Браслаўска-Друйскі пярсцёнак” у 2014 г., 

адкрыццё пры Мёрскай СШ №3 

этнаграфічнага музея “Сялянская хата” ў 

2015 г., распрацоўка велапахода “Дрысенска-

Дзісенскі пярсцёнак вайны 1941 – 1945 гг.” у 

2016 г. Вехі ж гэтыя пераплеценыя значнай 

колькасцю больш дробных падзей: пошукаў- 

разведак, паходаў і вандровак. 
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Насамрэч, выдатна, што музеі, якія 

з’яўляюцца базай для працы гуртка 

“Арганаўты мінулага”, атрымоўваюць 

дапамогу ад шчырых патрыётаў малой 

радзімы, дарагой і любай сэрцу. Гэтыя людзі 

дораць выдатныя экспанаты, а таксама 

аказваюць вельмі патрэбную падтрымку 

іншага кшталту. Гісторыя гуртка знітаваная з 

рупліўцамі, таму файна, што ў кнізе іх асобы 

таксама надзеленыя належнай справядлівай 

увагай. 

Да забяспечанасці зборніка ўзнёсла-

паэтычным кампанентам, адцінкамі жывасці і 

імпэту, спрычыніўся, акрамя ўжо названых 

вышэй творцаў, таксама і выбітны паэт, 

грунтоўна абазнаны ў гісторыі і геаграфіі 

мясцовасці, бадзёры целам і душой, 

бясспрэчна, першы краязнаўца 

Верхнядзвінскага краю Антон Францавіч 

Бубала.  

Асноўная частка кнігі завяршаецца 

аптымістычнай развагай-падсумаваннем 

аўтара, якое атрымала назву “Замест эпілога”. 

Адзначаецца тое, што зборнік – 

адлюстраванне бегу 40 год гісторыі гуртка 

“Арганаўты мінулага”, ён – своеасаблівая 

даніна і дзённік памяці, але не помнік, бо 

гурток жыве і цяпер. Новае пакаленне 

гурткоўцаў натхняецца прыкладам 

папярэднікаў – і дасягае сваіх непаўторных 

поспехаў у шчырай працы на карысць 

землякоў і краю, гісторыю якога працягвае 

пісаць уласнаю рукою. 

Грунтоўнасць працы аўтара 

пацвярджаецца шырокім колам прыцягнутай 

літаратуры, якой вылучана 228 спасылак. 

Гэта артыкулы з газет раённага, абласнога і 

рэспубліканскага ўзроўняў, матэрыялы 

навукова-краязнаўчых і навукова-

практычных канферэнцый, зборнікі 

матэрыялаў і конкурсных прац, тэксты 

радыёперадач і іншае. Асобна выдзелены спіс 

асноўнай выкарыстанай літаратуры, у які 

ўваходзяць працы беларускіх даследчыкаў-

навукоўцаў, тамы гісторыі гуртка “Арганаўты 

мінулага” і кніга “Памяць” нашага раёна. 

Напрыканцы зборніка аўтарам 

змешчаныя метадычныя матэрыялы, якія 

абавязкова прыцягнуць увагу настаўнікаў і 

краязнаўцаў, бо могуць быць скарыстаныя імі 

для арганізацыі дзейнасці ўласных археолага-

краязнаўчых гурткоў, як ужо неаднаразова 

апрабаваныя і вывераныя на практыцы 

падчас працы гуртка “Арганаўты мінулага”. 

Прадстаўлены структураваны план 

правядзення занятка, які складаецца з уступу, 

асноўнай часткі, увасобленай у пяці 

тэматычных пунктах, і замацавання ведаў. 

Для падтрымання актыўнасці і ўвагі вучняў 

выкарыстоўваюцца элементы гульні і 

пытанні на ўсталяванне зваротнай сувязі, з 

мэтай кантролю засваення матэрыяла, 

унясення своечасовых удакладненняў і 

карэкцый. Месціцца тут і адукацыйная 

праграма аб’яднання па інтарэсах турысцка-

краязнаўчага профілю “Арганаўты мінулага”. 

Усё распрацавана дакладна: маецца 

тлумачальная запіска, вызначаныя мэты і 

задачы, вылічаны вучэбна-тэматычны план, 

вызначаны змест праграмы і формы працы, 

прыведзены спіс літаратуры для 

выкарыстання педагогамі і навучэнцамі. 

Прапанаваная таксама і праграма заняткаў 

для старэйшай групы археолага-краязнаўчага 

гуртка “Арганаўты мінулага” пад назвай 

“Мой любы край – Мёршчына”. Структура 

гэтаксама цалкам вытрыманая: тлумачальная 

запіска, мэта заняткаў і задачы па яе 

дасягненні, тэматычнае планаванне, якое 

налічвае 34 – 35 тэм, у залежнасці ад абранага 

падыходу, змест праграмы, а таксама 31 

пункт крыніц і літаратуры. Апошнія 

прадстаўленыя навуковымі і навукова-

папулярнымі выданнямі на рускай, 

беларускай і польскай мовах. 

У выданні змешчаны і кароткія 

біяграфічныя звесткі аб аўтары.  

Не прамініце звярнуцца да кнігі 

“Паляўнічыя за таямніцамі”: многія 

“арганаўты” пабачаць там сябе, людзі, 

неабыякавыя да мінуўшчыны роднага краю, – 

папоўняць сваю скарбонку ведаў пра 

спадчыну продкаў і справы сучаснікаў па яе 

пошуку, папулярызацыі, захаванні і перадачы 

нашчадкам. Настаўнікі і краязнаўцы 

знойдуць для сябе карысныя метадычныя 

падказкі ў галіне патрыятычнага выхавання 

моладзі ў складзе гуртковай арганізацыі, на 

падставе прапанаваных матэрыялаў. Для 
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ўстаноў, што займаюцца турыстычнай 

дзейнасцю, – гэта таксама неацэнная крыніца 

інфармацыі, бо іншай падобнай кнігі, якая б 

утрымлівала ў сабе такое дакладнае апісанне 

вялікіх турыстычных маршрутаў і мноства 

больш дробных вандровак па нашым раёне, 

яшчэ не выдавалася. Дэвіз “арганаўтаў”: 

“Шукаць і знаходзіць – знайсці і захаваць!” 

падкажа Вам шлях па старонках кнігі, і 

кожны, хто шукае сваё, – знойдзе! 

Маем шчыра падзякаваць шаноўнаму 

Вітольду Антонавічу Ермалёнку за яго 

адданую працу, клопат і намаганні па зборы і 

зберажэнні старонак жывой памяці 

дзейнаснай хады гуртка “Арганаўты 

мінулага”. Зычым моцнага здароўя, 

ускрыленага натхнення і новых кніг, на якія 

чакаем з задавальненнем! 

Ігар Кандратовіч – “арганаўт” з 2006 

года 

РЭЗАНАНС 

Сяргей Сцяпанавіч Панізьнік зараз 

шмат часу жыве ў дачкі ў Канадзе, але ў час 

інтэрнэту далёкая адлегласць не перашкода. 

Далятае і туды наша газэтка, якую наш 

знакаміты паэт уважліва чытае і заўсёды 

знаходзіць магчымасць штосьці ўдакладніць, 

або дабавіць. Друкуем зараз некалькі радкоў 

яго ліста. 

   “Дзякую, Вітаўт, за навіны. Мая 

партызанская сям’я (мамы брат Сяргей 

Сялюн там быў) згадвала, што сялянаў 

знішчалі карнікі-літоўцы, якія па балоце ішлі 

на лыжах. Бабулька Ганэта дыхала праз 

чарацінку, заглыбіўшыся пад бераг. Засталася 

прымаўка: “Загарэліся Гулякі ззаду, спераду, 

з бакоў”. Былі Гулякі? Хутар? 

Адной Панізьнічысе дапамог у Мёрах знайсці 

сапраўдную дату нараджэння. З Аўстраліі яна 

мне пісала з такога адрасу: 

Mrs.Janina Giryn Mayfield 2304 

12 Bareneu Str 

Australia N.S. W 

Гірын – па мужу. Яніна – з Чурылава. Жыла і 

ў Бабышках, нянькай у Андрэя Адамовіча... 

Але напісала, што дачка не будзе мець яе 

дзявочае прозвішча, бо выходзіць замуж. 

У Аўстраліі Панізьнікі зьніклі... Прывітанне 

Мёрам і тваёй сямейцы. Ваш Сяргей.” 

ЮБІЛЕЙ 

100 год ЯНА ГУШЧЫ  

Нарадзіўся Ян Гушча ў 1917 г. у 

фальварку Загасцінне Дзісенскага павета. 

Вучыўся ў гімназіі ў Дзісне, дзе быў 

рэдактарам часопіса “Наш глос”. Дэбютаваў у 

1933 г. 

вершам 

"Горад". У 

1934 г. 

паступіў на 

юрыдычны 

факультэт 

Віленскага 

ўніверсітэта

, адначасова 

вучыўся ў 

Вышэйшай 

школе 

палітычных 

навук у 

Вільні, 

якую 

скончыў у 1939 г. У 1937 г. стаў сябрам 

Прафсаюза польскіх пісьменнікаў. На 

працягу 1935 – 1939 гг. публікаваў вершы, 

эпіграмы і рэцэнзіі ў шматлікіх польскіх 

часопісах. У 1940 г. Я.Гушча – у Казахстане. 

У 1943 г. ён уступіў у Войска Польскае, дзе 

служыў афіцэрам 3-й дывізіі пяхоты імя Р. 

Траўгута. У 1944 г. 

працаваў у Саюзе 

польскіх патрыётаў 

у Маскве, рэдакцыі 

двухтыднёвіка 

“Nowe Widnokregi". 

У ліпені 1944 г. 

пераехаў у 

Польшчу, спачатку 

ў Люблін, а ў канцы 

1945 г. перасяліўся 

ў Лодзь і стаў 

сябрам Саюза 

польскіх 

пісьменнікаў. 
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У 1955 – 1957 гг. – сябра рэдакцыйнай 

калегіі двухтыднёвіка "Кrоnіка". У 1950 – 

1980 гг. Я.Гушча публікаваў паэтычныя 

творы, прозу і 

пераклады, 

галоўным чынам з 

беларускай мовы. 

У 1970 – 1971 гг. – 

галоўны рэдактар 

лодзінскага 

квартальніка 

"'Оsnowa". 

Вершаваныя творы 

паэта 

апублікаваны ў 

зборніках "Балада 

аб падарожных", 

"Штодзённасць 

кахання", "Выбраныя вершы'", 

"Сентыментальнае падарожжа", "Размовы і 

заклёны", “Гады сярод гадоў". 3борнік 

вершаў "Стары павільён" у 1969 г. атрымаў 

узнагароду за найлепшую паэтычную кнігу 

25-годдзя.  

Ян 

Гушча – аўтар 

аповесцяў 

"Мястэчка над 

Альшанкай'", 

"Пярсцёнак з 

кайданоў" 

(апошняя ў 

плебісцыце 

Радыё 

"Свабодная Еўропа" была прызнана 

найлепшай кніжкай 1974 г., выдадзенай у 

Польшчы), шматлікіх апавяданняў. 3 яго 

эсэістыкі вылучаюцца "Успаміны не заўсёды 

журботныя", якія тычацца літаратурнага 

жыцця Вільні ў міжваенны перыяд, зборнік 

успамінаў і рэпартажаў "Здарэнні і 

прызнанні", а 

таксама 

"Урыўкі, 

эпізоды, 

нарысы" з 

нарысам "Паэт 

Белай Русі" 

пра Ф. 

Багушэвіча. 

Сатырычныя 

творы Я. 

Гушчы 

ўвайшлі ў 

зборнікі "Ані 

так, ані сяк", 

"Дажынкі ў 

Адамове", "Аб 

людзях з людзьмі", “Розныя нашыя справы", 

"Ноч перад агульным сходам", "Зачараваны 

банкнот", "Жарты, сатыры, эпіграмы". Ён 

пераклаў з беларускай мовы апавяданні 20 

аўтараў, выдадзеныя пад назвай "Мае 

мядзведзі і іншыя беларускія апавяданні" 

(1975), выбраныя апавяданні У. Караткевіча 

пад агульнай назвай "Блакіт і золата дня" 

(1976). 

В.Ермалёнак. 

Выявы 

Яна Гушчы 

Мой 

суайчыннік, у пальшчызне знаны, 

З душой быў збеларушчанай да дна: 

Струменілася там Dzisna і Дзісна, 

Шугала Lódź узнёсла-апантана. 

    Гранёны келіх церпкага віна 

    Зрасходаваны – кроплямі – на раны. 

Складае крылы Век Перапалоху. 

Выгнанцы, паязджане, вам – куцця! 

Успомніце з гасціннага жыцця 

І тое Загасцінне на разлогу, 

Дзе на гарышчы чулае дзіця 

Мацеем Бурачком здалося Богу. 

У чорных рамках – вобразы-выявы. 

У светлых рамках Яна – Каляда, 

Дзвіны непераводная вада 

І краявіды: згусны і бялявы, 

           Дзе шлях з гасціны – збочыста-кулявы, 

Шлях да ojczyzny – годная хада! 

1997 

Сяргей Панізьнік 
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Ян Гушча 

   Мястэчка маладосці 

Вежы касцёла, царквы цыбулька, 

рыплівыя тратуары. 

Дзённай нудоты імглісты булькат. 

Пад вечар – брэнкі гітары. 

Брэнкі гітары і срэбны дзынкат 

хваляў дзвюх рэк пад поўняй! 

(Пішу пра гітару, а я не музыка: 

крытыкі мне напомняць). 

Прыпамінаюцца гмах гімназійны,  

блізкіх лясоў выкрутасы. 

Зноўку накручваюцца слязіны: 

дзе мае “dobre czasy”? 

Дачка святара, чарнявая Лідка, 

была як прыгожы ранак. 

На злосць студэнтам нашая світа 

ля красуні мела прыстанак. 

Згадваю: ў рэйку білі трывогу, 

каровы зрываліся з рыкам. 

Пажарнікі дадалі спалоху 

скрыпамі, дымам, крыкам. 

Толькі радзей, чым званы, бубнела 

для торбачніка залатоўка; 

не ў кожным доме тады звінела 

засавачкі галоўка. 

Здаў на магістра маркотны Дорман, 

сын цесляра-габрэя. 

Жыць без пасады – бядота, сорам: 

брытва ў бядзе вастрэе… 

Там, у цені цвінтарных ліпаў, 

мне дарагія магілы. 

Успомню мястэчка і ад усхліпаў 

зноў ападаюць крылы. 

Сціплыя “kwiaty polskіe” 

шлю я ў мае прадвесні. 

Пэўна ж, згадаю двурэчча плёскат 

і беларускія песні. 

Як тут забудзеш гуллівае вецце, 

пупышкі, набраклыя сонцам; 

куст уявіў: прытуліўся да клеці 

ён з вераб”ём-дазорцам. 

Там ад мястэчка дарога ўецца,  

а ў нас – пад аблокі трубы; 

процьма людзей у трамвай наб’ецца: 

клянуць яны горад згубы. 

                   г. Лодзь. 

З польскай пераклаў Сяргей Панізьнік 

паводле падрадкоўнікаў ад Алы Пятроўны 

Майсяёнак (Дзісна). 

 


