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У НУМАРЫ: ЭКСКУРСІІ * ГОРАДУ МЁРЫ 45 ГОД * НАБЫТКІ 

КІРАЎНІКА МУЗЕЯЎ * ПАКУНАК З ІЗРАІЛЯ * НАБЫТКІ 

КАНДРАТОВІЧА ІГАРА * РЭЗАНАНС * ДАПАМАЖЫЦЕ Ў ПОШУКУ * 

ГІСТОРЫЯ ГУРТКА “АРГАНАЎТЫ МІНУЛАГА” 40 –ГОД ПОШУКАЎ І 

ЗНАХОДАК* 

 

НАШ ЛЮСТРАДЗЁН 

АД РЭДАКЦЫІ 

Адышоў у мінулае 2016 год. Чарговы 

шосты год выдання нашай газеты паспяхова 

завершаны. Надрукавана за ўсе гады 72 нумары. 

Мы змаглі павялічыць аб’ѐм газеты да 12 

старонак, але па-ранейшаму матэрыялаў 

настолькі шмат, што патрабуецца павелічэнне 

колькасці старонак не менш як удвая. З-за 

недахопу месца не былі закончаны некаторыя 

матэрыялы. Частка артыкулаў ляжыць у архіве 

рэдакцыі і чакае свайго часу. У нашай газеце мы 

найперш адлюстроўваем бягучыя справы музея і 

археолага-краязнаўчага гуртка ―Арганаўты 

мінулага‖, а таксама змяшчаем інфармацыю аб 

найбольш цікавых знаходках. Дзякуючы 

дабрадзеям музея: Паўловічу Мікалаю з 

Даўгаўпілса, Дучыц Людміле з Мінска, Калнішу 

Віктару з Краславы, Скукоўскаму Ўладзіміру з 

Польшчы, студэнту Кандратовічу Ігару і іншым 

рупліўцам – нашы музеі папоўніліся больш чым 

на 700 экспанатаў. За год у музеях праведзена 

240 экскурсій, усяго музейнае аб’яднанне 

наведала звыш дзвюх тысяч чалавек. Асаблівая 

падзяка Кастусю Шыталю, Шымуковічу 

Фадзею, Даргелю Славаміру, Бубалу Антону , 

Кандратовічу Ігару за тое, што дзякуючы іх 

дапамозе, наша газета стала больш цікавай і 

разнастайнай. Спадзяюся, што і ў 2017 годзе 

выданне выданне ―Мѐрскай даўніны‖ не 

расчаруе сваіх чытачоў. 

ЮБІЛЕЙНЫЯ ДАТЫ 2017 ГОДА 

862—1155-я гадавіна першых згадак 

пра Полацкае княства, у якое ўваходзіла і 

Дзісеншчына. 

1307—710 год з уваходу Дзісеншчыны ў 

склад ВКЛ. 

1377—640 год аднаму з шматлікіх 

паходаў крыжакаў на Дзісеншчыну. 

1507—510 год з першага ўспаміну пра 

вѐску Блошнікі, зараз Калінавая. 

1517—500 год з пачатку беларускага 

кнігадрукавання. 

1507—510 год таму ўпершыню 

згадваецца вѐска Дзедзіна. 

1522—495 год першым успамінам пра 

вѐску Вугольнікі і маѐнтак Крычава. 

1542—475 год таму ў гістарычных 

дакументах названа Вята, як уладанне 

Масальскіх. 

1552—465 год таму ў дакументах 

упершыню з’яўляецца ўспамін пра вѐску 

Вялікае Завуцце. 

1552—465 гадоў першым згадкам пра 

Дзісну-двор. 

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

гуртка “Арганаўты мінулага”                № 1 (73) 2017   
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1557—460 год таму нарадзіўся славуты 

канцлер ВКЛ Леў Сапега (1557 – 1633), уладанні 

якога былі на Мѐршчыне. 

1567—450 год таму ўпершыню 

згадваецца вѐска Мілашова. 

1567—450 год з нагоды перапісу войска 

ВКЛ, у якім шмат прозвішчаў шляхты нашага 

краю і іх маѐнткаў. 

1567—450 год таму ўпершыню 

згадваецца маѐнтак Бірукі ля Новага Пагосту. 

1567—450 год першаму гербу Дзісны 

―Тры вежы на муры‖, які нададзены каралѐм 

Жыгімонтам ІІ Аўгустам. 

1612—405 год таму згадваецца маѐнтак 

Міры, як уладанне Я.Пуцяты, які пабудаваў на 

могілках капліцу. 

1632—385 год з часу існавання ў Дзісне 

цэху краўцоў. 

1662—355 год таму згадваецца маѐнтак 

Лонка (ля Дзісны). 

1712—305-я гадавіна эпідэміі чумы ў 

Дзісне падчас Паўночнай вайны. 

1742—275 год таму пабудавана сядзіба 

ў Забалоцці, на радзіме паўстанца і скульптура 

Г.Дмахоўскага. 

1812—205-я гадавіна вайны паміж 

Расіяй і Францыяй, падзеі якой адбываліся і на 

Мѐршчыне. 

1827—190 год таму ў Дзісне заснавана 

―Расійскае страхавое ад агню таварыства‖ 

1842—175 год таму Дзісеншчына 

ўвайшла ў склад Віленскага ваяводства. 

1862—155 год таму распаўсюджвалася 

на Дзісеншчыне ―Мужыцкая праўда‖ 

К.Каліноўскага. 

1872, 1882—145, 135 год таму 

адбыліся вялікія пажары ў Дзісне. 

1877—140 год таму завершана 

будаўніцтва царквы ў Цвеціне. 

1882—135 год таму заснавана ў Дзісне 

Вольнае пажарнае таварыства. 

1887—130 год з дня нараджэння Отана 

Гедэмана, краязнаўцы (1887 – 1938 гг.) 

1897—120 год таму  ўпершыню 

праводзіцца ўсеагульны перапіс насельніцтва ў 

Расійкай імперыі. 

1897—120 год таму нарадзіўся ў в. 

Орцы Станіслаў Арцімовіч, мастак-краязнаўца. 

1897—120 год таму нарадзіўся ў в. 

Падгуркі генерал-лейтэнант Іосіф Санкоўскі 

(1897 –1962 г). 

1902—115 год таму нарадзіўся паэт і 

празаік Міхась Машара (1902 – 1976 г.) 

1907—110 год з часу пабудовы касцѐла 

у Мѐрах 

1907—110 год з пачатку будаўніцтва 

металічнага маста праз раку Дзісна. 

1912—105-я гадавіна выдання газеты 

―Беларус‖, якую рэдагаваў наш зямляк Пѐтра 

Просты. 

1917—100 год утварэння партыі 

Беларускай Хрысціянскай Дэмакратыі, 

актыўнымі ўдзельнікамі якой былі прадстаўнікі 

Мѐршчыны. 

1917—чэрвень, 100 год І сялянскага 

з’езду Віленскай губерні. 

1917—100 год стварэння валаснога 

рэвалюцыйнага камітэта ў Мѐрах. 

1917—100 год з дня смерці Ігната 

Буйніцкага – нашага земляка, заснавальніка 

беларускага тэатра. 

1917—100-я ўгодкі нараджэння 

пісьменніка Яна Гушчы. 

1922—95 год таму наш край уваходзіць 

у Віленскае ваяводства. 

1927—90-я ўгодкі разгрома гурткоў 

Беларускай Сялянска-Рабочай Грамады, якія 

актыўна дзейнічалі і на Мѐршчыне. 
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1937—80 год з часу нараджэння паэта і 

пісьменніка Пятра Сушко (1937 – 1997 г.). 

1942—75 год з дня нараджэння паэта, 

пісьменніка, краязнаўцы Сяргея Панізьніка. 

1942—75 год з дня расстрэлу яўрэйскага 

насельніцтва Мѐраў і Дзісны. 

1942—75 год з дня нараджэння мастака 

Вячаслава Шамшура. 

1942—75 год таму пачаўся партызанскі 

рух на Мѐршчыне з прыбыццѐм групы партызан, 

якія пазней сталі брыгадай ―Кастрычнік‖. 

1947—70 год з дня разгрому органамі 

НДБ БССР маладзѐвай арганізацыі Саюза 

беларускіх патрыѐтаў. 

1947—70 год таму адкрыты першы 

дзіцячы садок у Мѐрах. 

1947—70 год з дня стварэння Мѐрскай 

раѐннай бібліятэкі. 

1957—60 год таму райцэнтр Мѐры 

атрымаў статус гарадскога пасѐлка. 

1962—55 год таму пабудаваны Мѐрскі 

раѐнны Дом Культуры. 

1967—50 год таму ўпершыню адчынена 

ў Мѐрах музычная школа. 

1972—45 год таму наш райцэнтр 

атрымаў статус горада. 

1982—35–я гадавіна смерці 

Я.Малецкага—дзеяча беларускага нацыянальна-

вызваленчага руху. 

1986—30 год стварэння Міѐрскай 

раѐннай ветэранскай арганізацыі. 

1992—25 год з пачатку будаўніцтва 

бальнічнага комплексу ў Мѐрах. 

ЭКСКУРСІІ 

У МУЗЕЯХ –  РЭЖЫСЁР З МІНСКА 

У студзені гістарычны музей і музей кнігі 

і друку наведаў рэжысѐр і акцѐр з Мінска 

Аляксей Туровіч. Яго цікавіла гісторыя 

старажытных рэчаў і гісторыя іх пошуку. 

Знаѐмства з экспазіцыямі выклікала ў сп. 

Туровіча 

сапраўднае 

здзіўленне.  

Такой вялікай 

колькасці 

экспанатаў ѐн 

не бачыў нават 

у вялікіх 

гістарычных 

музеях. На 

працягу 

некалькіх 

гадзін кіраўнік 

музейнага 

аб’яднання 

праводзіў для 

госця і яго 

спадарожнікаў 

экскурсію, 

знаѐмячы іх з 

гісторыяй Мѐршчыны. 

НАВЕДАННЕ ВЫСТАВЫ  

Па-ранейшаму працягваецца знаѐмства 

вучняў школы з жыццѐм і дзейнасцю віцэ-

адмірала, Героя Савецкага Саюза Томкі Ягора 

Андрэевіча. У студзені наведвальнікамі выставы 

сталі вучні 10-б класа на чале з класным 

кіраўніком Анецька Наталляй Генадзеўнай. 

Кіраўнік музея Вітаўт  Ермалѐнак распавѐў на 

аснове змешчаных на выставе экспанатаў не 

толькі аб геройскіх учынках знакамітага 

земляка, але і аб яго высокіх маральных якасцях. 

Выставу ў студзені наведалі і вучні 7-а класа на 

чале з класным кіраўніком Ярмаковіч Наталляй 

Міхайлаўнай. Экскурсію для іх праводзіла 

Марыя Ермалѐнак. 
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ГОРАДУ МЁРЫ 45 ГОД.  

У студзені нашаму райцэнтру споўнілася 

45 год з часу прысваення яму статуса горада. У 

раѐне гэтай падзеі быў прысвечаны шэраг 

мерапрыемстваў. Так, у цэнтральнай раѐннай 

бібліятэцы было арганізавана паседжанне, у якім 

прынялі ўдзел жыхары Мѐраў, неабыякавыя да 

гісторыі горада, з якім звязалі сваѐ жыццѐ. Тэма 

сустрэчы была названа ―Горад мой, што сэрцу 

дарагі‖. Імпрэзу распачала старшыня раѐннага 

Савета дэпутатаў Марыя Баніфатава, якая 

падкрэсліла, што горад ствараецца і развіваецца, 

дзякуючы руплівасці яго жыхароў. Краязнаўца 

Вітаўт Ермалѐнак распавѐў аб гісторыі 

ўзнікнення і развіцця райцэнтра, ператварэння 

яго з мястэчка ў горад. Мікалай Каранкевіч, лѐс 

якога звязаны з Мѐрамі з 1962 года і які 

працаваў на мясакамбінаце, загадчыкам аддзела 

культуры райвыканкама, дырэктарам 

ільнозавода, узгадаў яркія моманты гісторыі 

горада, напрыклад, святкаванне 350-годдзя 

Мѐраў. Алена Кавалѐнак, якая працавала ў 

Мѐрах з 1975 года, спачатку намеснікам 

старшыні райвыканкама, потым сакратаром 

райкома партыі, шмат узгадала аб развіцці 

горада ў 70 – 80-я гады  ХХ стагодззя, калі 

назіраўся хуткі росквіт нашага горада. Аб сваѐй 

дзейнасці на карысць горада і апавядала падчас 

сустрэчы Алена Аляксандраўна. Намеснік 

рэдактара раѐннай газеты Леанід Матэленак 

дапоўніў яе аповед канкрэтнымі лічбамі і 

фактамі пра развіццѐ Мѐраў у тыя часы. З 

настальгіяй успаміналі аб мінулым нашага 

горада Ала Смерцева, Ала Колесава. Ім 

запомніліся каткі зімою на возеры, летам танцы 

на паўвостраве пад духавы аркестр, чысціня 

райцэнтра. Яны прапанавалі ўсталяваць 

памятныя дошкі на будынках, дзе былі раней 

раѐнныя ўстановы. Удзельнікі клуба ―Бажэна‖ 

Марыя Федуковіч, Рэгіна Аланцьева падзяліліся 

сваімі ўражаннямі аб жыцці горада ў мінулым. 

Часлаў Кашкур, Настасся Лукоўская таксама 

распавялі аб сваіх уражаннях пра жыццѐ горада 

ў 70 – 80-я гады ХХ стагоддзя. Ваенны камісар 

Сяргей Жабѐнак распавѐў аб сваѐй дзейнасці па 

папулярызацыі нашага горада ў сацыяльных 

сетках. Ён з маленства захапіўся 

фатаграфаваннем, і таму сваю багатую фотатэку 

ѐн адлічбаваў і размясціў у інтэрнэце. Мѐрскія 

паэты Юля Вітко, Анатоль Ракіцкі, Святлана 

Захарэвіч прадэкламавалі свае вершы аб родным 

горадзе. Акрамя душэўнай размовы пра родны 

горад удзельнікі сустрэчы пазнаѐміліся з 

фотавыставай, прысвечанай краявідам Мѐраў, і 

відэафільмам, прысвечаным святкаванню ў 1983 

годзе 350-годдзя першай згадкі аб Мѐрах. 

“МЁРЫ – МОЙ ГОРАД”  

Пад такой назвай праходзіла ў 

цэнтральнай раѐннай біблітэцы інтэлектуальная 

гульня, прысвечаная юбілею райцэнтра. У ѐй 

спаборнічалі дзве каманды з гарадскіх 

прадпрыемстваў і ўстаноў горада. Распрацавала 

пытанні і праводзіла інтэлектуальны турнір 

настаўніца гісторыі Мѐрскай СШ №3 Наталля 

Будзько. Па выніках гульні абедзве каманды 

набралі аднолькавую колькасць балаў. Лепшымі 

знаўцамі гісторыі Мѐраў былі вызначаны 

настаўнік гісторыі Антон Ермалѐнак і 

супрацоўнік вузла электрасувязі Аляксандр 

Латышкевіч. 

КЛАСНЫЯ ГАДЗІНЫ ДА ЮБІЛЕЮ 

ГОРАДА  

45-годдзю горада Мѐры ў СШ № 3 імя 

Героя Савецкага Саюза Ягора Томкі былі 

праведзены класныя гадзіны. Большасць 

класных кіраўнікоў выкарысталі пытанні 

прэзентацыі, распрацаваныя кіраўніком 

музейнага аб’яднання Вітаўтам Ермалѐнкам. У 

падрыхтаванай ім прэзентацыі вучні маглі 

даведацца, як змяніўся наш райцэнтр за сваю 

гісторыю. Дзеці пазнаѐміліся з гісторыяй вуліц 

горада і помнікаў нашага райцэнтра, шмат 

пазналі  пра яго сучаснасць і мінуўшчыну. 
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УДЗЕЛ У ВЫСТАВЕ  

У раѐнным гісторыка-этнаграфічным 

музеі была арганізавана выстава, прысвечаная 

юбілею горада. Наш музей аказаў дапамогу ў яе 

арганізацыі. З фондаў гістарычнага музея для 

экспазіцыі выставы былі перададзены старыя 

альбомы з фотаздымкамі выгляду Мѐраў у 50-я 

70-я гады ХХ стагоддзя. Грунтоўны альбом па 

гісторыі аднаго з горадаўтваральных 

прадпрыемстваў Мѐраў – малаказавода. Акрамя 

таго былі перададзены для выставы партрэты 

перадавікоў вытворчасці таго часу, сцяг 

пераможцаў сацыялістычнага спаборніцтва 

льнозавода, разнастайныя атрыбуты той эпохі. 

ЮБІЛЕЙ ВЕТЭРАНСКАЙ АРГАНІЗАЦЫІ 

РАЁНА  

Міѐрская раѐнная ветэранская 

арганізацыя ўтварылася 29 студзеня 1986 года. 

Гэтаму юбілею было прысвечана пасяджэнне ў 

выглядзе ―круглага стала‖ ў раѐннай бібліятэцы. 

Сучасны старшыня арганізацыі Ч.С. Кашкур 

распавѐў аб дзейнасці сваіх папярэднікаў, якія 

ўзначальвалі ветэранскую арганізацыю: 

ветэрана вайны М.І.Латышава (1986 – 1993), 

афіцэра запасу У.С.Бяспальчанкі (1993 – 2011). 

Затым сваімі ўспамінамі і разважаннямі 

падзяліліся ветэраны працы А.І.Барэйка, 

Л.А.Матэленак, А.А.Кавалѐнак, А.П.Смерцева, 

ветэран афганскай вайны В.М.Стома, ваенком 

С.І.Жабѐнак. Кіраўнік музейнага аб’яднання 

В.А. Ермалѐнак распавѐў аб зборы інфармацыі і 

зберажэнні запісаў і дакументаў ветэранаў. 

Супрацоўнік раѐннага музея В.В.Пупіна свой 

выступ прысвяціла першаму кіраўніку 

ветэранскай арганізацыі М.І.Латышаву. Пра 

новыя формы работы з ветэранамі гаварыла 

дырэктар тэрытарыяльнага цэнтру сацыяльнага 

абслугоўвання насельніцтва А.В.Шамѐнак. 

Вынікі размовы падагульніла намеснік старшыні 

райвыканкама Т.А.Стальмачонак. 

ПАКУНАК З ІЗРАІЛЯ  

Як мы пісалі ў папярэдніх нумарах нашай 

газеты, нашы Мѐры наведаў гісторык з Ізраіля 

Леанід Смілавіцкі з мэтай азнаѐміцца з 

яўрэйскай спадчынай нашага горада. Па выніках 

экспедыцыі ѐн падрыхтаваў шэраг публікацый. 

Зараз для нашага музея гісторык даслаў 

некаторыя выданні. На рускай мове была 

даслана газета-штотыднѐвік ―Мост‖ за 27 

кастрычніка мінулага года. У ѐй змешчаны 

пачатак артыкула Леаніда Смілавіцкага 

―Экспедиция по следам еврейских кладбищ 

Беларуси 2016 г.‖ У ім аўтар апавядае аб сваім 

знаѐмстве з гісторыяй яўрэяў у Мѐрах, аб якой 

ѐн даведаўся дзякуючы краязнаўцу Вітаўту 

Ермалѐнку, а таксама з гісторыяй захаваных 

артэфактаў яўрэйскай культуры, якія 

знаходзяцца ў музеях СШ № 3. Акрамя газеты 

мы атрымалі іншыя выданні на англійскай мове, 

у тым ліку часопіс ―Беларускі агляд‖ за 2016 

год. 

НАБЫТКІ КІРАЎНІКА МУЗЕЯЎ  

У студзені кіраўнік музейнага аб’яднання 

за ўласныя сродкі набыў чарговыя экспанаты. 

Найбольш рэдкая з набытых рэчаў – чыгунная 

ступа. Знойдзена яна была ў аднаго вяскоўца з 

вѐскі Александрына, якому дасталася па 

спадчыне ад бацькі, а выкарыстоўваў ѐн яе як 

кавадла, перавярнуўшы дагары. Ступу можна 

датаваць ХІХ стагоддзем, таму зразумела, што 

яе набыць магла толькі багатая шляхта, а не 

сяляне. Хутчэй за ўсѐ ступа  трапіла ў 

Александрыну з маѐнтка Міжрэчча, які 



 
Мёрская даўніна студзень, 2017 

 6 

 

 

з’яўляўся бліжэйшай да вѐскі багатай сядзібай. 

Валодалі маѐнткам Мірскія і Аскеркі. Але гэта 

толькі наша першапачатковае меркаванне. 

Памеры ступы: вышыня 38 см, шырыня 

вярхушкі 36 см, донца – 30см, вага 30 кг. У 

жыхара Мѐраў Мацука Багуслава мы набылі 

грамату рымскага папы Пія ХІ, якая датуецца 

1931 годам. Благаслаўленне ад Папы атрымала 

каталічка Вялічка Феліцыя. 

НАБЫТКІ КАНДРАТОВІЧА ІГАРА  

У чарговы раз наш руплівец набыў на 

аўкцыѐне два здымкі часоў Першай сусветнай 

вайны. Яны былі змешчаны ў альбоме салдата 

чыгуначных войскаў расійскай імператарскай 

арміі Міхаіла Байдоўскага. Ігар набыў два 

здымкі. На іх змешчаны  відарысы розных 

ракурсаў чыгуначнага моста праз раку Заходні 

Буг. Мы ведаем, што гэта чыгунка адносілася да 

лініі Палескіх чыгунак. Яна праходзіла праз 

забалочаныя месцы з вялікай колькасцю рэк, 

таму на ѐй было пабудавана 235 чыгуначных 

мастоў. Сфатаграфаваны на нашых здымках 

мост адносіцца да іх ліку і знаходзіўся хутчэй за 

ўсѐ непадалѐку ад Брэста. Здымак зроблены ў 

1915 годзе да часу акупацыі гэтых мясцін 

германскай арміяй. 

РЭЗАНАНС  

На нашу згадку аб дапамозе дыпломніцы 

Таццяне Шамѐнак, змешчанай у мінулым 

нумары, знакаміты зямляк Сяргей Панізьнік 

адгукнуўся наступным лістом. 

«Вітаўт, дзякую за новы нумар цікавага 

выдання. У Цябе згадваецца Таццяна Шамѐнак. 

Перадай спадарыні, калі ласка, што бабулька, 

якая прымала мяне на свет, звалася Альжбетай 

Фролаўнай Панізьнік, у дзявоцтве Шамѐнак. Яе 

бацька Фрол Шамѐнак быў нямым: захварэў у 

акопах пад Дзвінскам падчас Першай сусветнай, 

пахаваны ва Ўзмѐнах. Мама Альжбеты – 

Сцепаніда, пражыла 90 гадоў, помніла прыгон, 

заставалася ўніяткай. Браты Альжбеты – Сімон 

Фролавіч, 1917 г.н.(?); брат Арсей (Арсеній) 

Шамѐнак за польскім часам хацеў трапіць у рай, 

перайшоў Дзвіну і дзясяткі гадоў адбываў 

пакаранне ў Інце, адкуль з жонкай трапіў на 

Ўкраіну. Прыпамінаецца і Тарас Шамѐнак. Так 

вось, з майго радаводу Мітрафан Панізьнік узяў 

у жонкі Альжбету Фролаўну, 1888 г.н. Жыла 

маладзіца недзе наўпроць Барсукоў. Калі ехаць з 

Даўгінава ў Слабаду, то злева ад дарогі праз 

ручай яшчэ мне помніцца вялізны сад былой 

сядзібы... У Брыжылюбках, злева ад дарогі на 

Слабаду, жыла сястра Альжбеты Ампілюша. У 

Сімона быў сын Віктар. Маѐй мамы Ганны 

Панізьнік брат Сяргей Сялюн ваяваў у 

партызанах разам з Віктарам Шамѐнкам. Падчас 

разведкі яны трапілі ў засаду, на той мѐрскай 

зямлі Віктара застрэлілі. 

А Мітрафан народжаны ад Гелены 

(Магдалены) з Кіева і Зьмітрака Панізьніка 

(майго дзеда).  
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Радкі з летапісу былога Віленскага 

ваяводства. Сяргей Панізьнік. Фота бабулі 

Альжбеты С. Панізьніка 1970-я гг.» 

ДАПАМАЖЫЦЕ Ў ПОШУКУ  

Да нас у рэдакцыю часта прыходзяць 

лісты з далѐкага і блізкага замежжа з просьбай 

аб дапамозе. У студзені па электроннай пошце 

мы атрымалі чарговы такі ліст з Новасібірска 

Расійскай Федэрацыі. Падаем яго змест і 

запрашаем да пошуку. 

«Меня зовут Светлана Алексеевна Бизан, 

в девичестве Григорьева, 1975г.р., уроженка 

Новосибирской области Краснозерского р-на, 

село Веселовское, живу в г. Новосибирске, муж, 

дочь, сын, работа. Отец умер в 2009 году. Я 

успела при жизни его найти информацию по его 

отцу, они ведь вычеркнули его из памяти в 1938, 

а я уже в детстве интересовалась своими 

предками, так как росла со своей бабушкой по 

маме (там история для поиска тоже, 

переселенцы из-под Полтавы в 1800 каком-то 

году в Сибирь, но к сожалению, фамилия, с 

которой моя прабабушка, будучи ребенком, 

приехала, потеряна, родители еѐ в дороге 

умерли, и еѐ взяли к себе родственники); и вот 

моя бабушка (1899г.р.) жила с нами. Каждый 

день мне рассказывала свои рассказы, а я 

спрашивала у отца про его родню, он говорил, 

мало помнит об отце, был маленьким, когда на 

чѐрном ―воронке‖ отца увезли, а мама его сразу 

вышла замуж (еѐ предупредили, если хочет 

остаться в покое). Отец мой говорил, что его 

отец был белорусом, служил в Войске 

Польском, потом они жили в Москве, отец 

Евстигней якобы работал в охране, потом 

начались аресты, и семья уехала в Алтайский 

край к родственникам по линии моей бабушки. 

Я, конечно, не верила, думала вот сочиняет. А 

будучи взрослой, решила попробовать узнать, 

пошла в ФСБ (так тогда разыскивали 

репрессированных), написала заявление, но 

кроме имени и фамилии и года рождения деда 

ничего не знала. И вообще, я думала, что отец 

всѐ выдумал; а ведь нет, мне стали приходить 

ответы, куда мне обратится дальше, потом 

дальше, и всю информацию я собрала, спасибо 

работникам архивов (а архивов было больше 20-

ти), откликнулись и выслали копии документов 

о дедушке и из Магадана, и в Беларуси нашли 

информацию о возможных моих родных. Но всѐ 

равно много неясного, хочется отдать дань 

своему дедушке, ни в чѐм не виноватому, что 

тогда было такое время, хочу, чтобы его 

помнили, он этого заслужил. 

Помогите, если сможете, любой 

информацией, история давняя, но пока я еѐ не 

узнаю, покоя мне не будет, занимаюсь 15 лет. 

Ищу родственников своего деда Григорьева 

Евстигнея Агафоновича 1905г.р., уроженец д. 

Смолевцы Миорского р-на Виленской губернии, 

брак его родителей Григорьева Агафона 

Малафеевича и Григорьевой Ирины 

Филипьевны зарегистрирован в Кублищенской 

старообрядческой церкви Миорского р-на 

13.02.1890г. за №12, возможно, это родители 

моего деда, это мне прислали из Миорского 

архива ЗАГС. Мой дед, как написано в его деле, 

так как он был репрессирован в 1938г. по ст. 58 - 

всем пунктам как враг народа - белорус, 

уроженец д. Смолевцы, Миорского р-на, 

Виленской губернии, из крестьян, работал с 

отцом у помещика, в 1927г. был призван в 

Войско Польское, но не разделял взглядов 

фашистского режима Пилсудского, нелегально 

перешѐл границу на сторону СССР в 1928 году. 

Как он очутился в Алтайском крае с женой, 

которая из Воронежа, и маленьким сыном (моим 

отцом), 1932г.р. , отец не знал своего места 

рождения (к сожалению нет в живых отца). Дед 

пишет в анкете заключѐнного (как мне написали 

из архива) образование 4 класса, член ВКП (б) с 

1930г., сослан в Магадан на 10 лет и там погиб 

на работах в лагере в 1947г. Сейчас 

рассекретили дела репрессированных до 

1935года. Можно свободно в архиве их 

посмотреть, а после 1935г. (а мой дед 

репрессирован в 1938) только с доказательством 

родства, а я ну никак его не докажу, деда нет 70 

лет, когда его забрали, бабушка вышла за 

другого замуж, и всѐ, что связано с дедом 

Григорьевым, просто уничтожила, тогда было 

страшное время, с бабушкой мы, к сожалению, 

не общались, отец был маленьким и смутно что-

то помнил, даже место рождения своѐ не знал, 

всѐ было стѐрто из памяти навсегда, чтобы не 

попасть под опалу, вот и родственники из 

Беларуси наверно о моѐм деде все стѐрли из 

памяти, чтобы не пострадать, он ведь 

нелегально перешѐл границу на сторону СССР 

из Войска Польского, дезертир получается, 

ужасное время, был человек, а как будто его и 

не было. 

Вот такая у меня история, но ведь у него 

остались наверняка родственники в Беларуси, 
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почему не искали его никогда, наверняка, страх. 

Помогите любой информацией в моей 

запутанной истории. На сайте ―Жди меня‖ моя 

заявка 15 лет, но без ответа пока, продолжаю 

поиски сама. Спасибо.» 

 ГІСТОРЫЯ ГУРТКА “АРГАНАЎТЫ 

МІНУЛАГА”: 40 ГОД ПОШУКАЎ І 

ЗНАХОДАК (ПРАЦЯГ)  

Год 1995-ы  

―Арганаўты‖ працягваюць пошук: Яўген 

Міхневіч знайшоў у вѐсцы Пераброддзе 

рукамый, якому 200 гадоў, Генадзь Драба 

прынѐс польскамоўную кнігу ―Усеагульная 

гісторыя‖ ХІХ ст. Таксама Яўген Міхневіч разам 

з Алесем Протасам знайшлі ў вѐсцы 

Слаўшчызна рускі процівагаз 1916 года у 

добрым стане, шмат этнаграфічных рэчаў, 

археалагічных матэрыялаў – керамікі, кафлі, 

каменных прылад працы.  

Аддзел нумізматыкі актыўна папаўнялі 

Сяргей Анецька, Аляксандр Масла, Юрый 

Барысоўскі ды Таццяна Сінкевіч.  

Вучань 6-га класа Аляксандр Шынкевіч 

знайшоў у вѐсцы Чэрасы каменнае цясло І тыс. 

да н.э. і лыжку ХVIII ст. 

Цікавыя дакументы і карту маѐнтка 

Краснае, што ля в. Юндзялова, перадаў Валерый 

Богуш, Аня  Шуверава падаравала музею кнігу 

А.С. Пушкіна 1891 г. выдання. Некалькі 

старадаўніх кніг перадала Валя Шокель, у тым 

ліку і першы том твораў вядомага польскага 

пісьменніка І. Крашэўскага 1876 г.  

Былыя вучні школы, сябры гуртка 

―Арганаўты мінулага‖ Уладзімір Замастоцкі і 

Іван Паплаўскі перадалі для музея манеты і 

рэшткі зброі Другой сусветнай вайны. Аб 

дзейнасці гуртка распавядае абласная газета 

―Наша слова‖, рэспубліканская ―Туризм и 

отдых‖[56-57]. 

Год 1996-ы  

Музей Мѐрскай СШ №3, створаны праз 

клопат і намаганні В.А. Ермалѐнка і вучняў, 

заслугоўвае званне народнага, якое яму надало 

сваім рашэннем упраўленне культуры 

аблвыканкама. 

―Арганаўты‖ Ігар Барэйка, Дзіма Сушко, 

Ігар Пахірка, Мароз Алег, Сысоеў Дзяніс ды 

іншыя на чале з В.А. Ермалѐнкам праводзяць 

разведку ў вѐску Дубашынскі Двор, дзе 

даследуюць месца былой сядзібы, знаходзяць 

новыя артэфакты. 

У дзейнасці рэспубліканскай краязнаўчай 

экспедыцыі ―Наш край‖ прыняў удзел вучань 11 

―а‖ класа, сябра гуртка ―Арганаўты мінулага‖ 

Віктар Шупіла.  Па напрамку экспедыцыі 

―Археалогія і этнаграфія‖ ѐн распавѐў аб 

плѐннай дзейнасці гуртка па вывучэнні і пошуку 

помнікаў нашага краю ў бягучым годзе, 

прадэманстраваў найбольш цікавыя знаходкі 

гурткоўцаў, многія з каторых з’яўляюцца 

адзінымі падобнымі ў Беларусі. Журы 

адзінадушна прызнала выступленне мѐрскага 

вучня-краязнаўцы лепшым. Першае месца 

заняла таксама выстава знойдзеных 

―арганаўтамі‖ экспанатаў. Нашага гурткоўца 

ўзнагародзілі граматай, каштоўным падарункам 

і паездкай на рэспубліканскую канферэнцыю. 
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Народны музей Мѐрскай СШ № 3 рабіў 

часовую выставу ―Баністыка‖ са сваіх запасных 

фондаў у гісторыка-краязнаўчым музеі г. 

Браслава па прапанове апошняга. На выставе 

былі прадстаўленыя папяровыя грашовыя знакі і 

боны ХІХ – ХХ стст. Найбольшую цікавасць і 

разнастайнасць уяўлялі грошы часоў 

грамадзянскай вайны і Савецкай Расіі. Акрамя іх 

выстаўляліся таксама боны іншых краін свету. 

Напрыклад, купюра Венгрыі 1946 г. вартасцю ў 

1 млрд. пэнгаў, 50 млн. польскіх марак 1923 г., 

экзатычныя грошы афрыканскіх і азіяцкіх краін. 

―Арганаўты мінулага― прынялі ўдзел пад 

кіраўніцтвам археолага А.С.Егарэйчанкі ў 

раскопках гарадзішча ля вѐскі Зазоны на 

Браслаўшчыне. Артыкул В.А. Ермалѐнка аб 

дзейнасці гуртка быў змешчаны ў № 8 часопіса 

―Наш край‖. 

В.А. Ермалѐнак разам са старшынѐй 

культурна-асветніцкага цэнтра імя Я.Драздовіча 

Міхасѐм Райчонкам стаўся ініцыятарам і 

арганізатарам правядзення міжнароднай 

канферэнцыі ―Дзісенскія чытанні‖, на якой 

сабраліся ў Мѐры навукоўцы і краязнаўцы, 

гісторыкі-аматары з Беларусі, Польшчы і Расіі, 

што маюць цікавасць да сваѐй радзімы. У 

канферэнцыі акрамя кіраўніка таксама прынялі 

ўдзел і выступілі з дакладамі былыя сябры 

гуртка Каралѐў Валера, Лапкоўскі Алег.[58-62]. 

Год 1997-ы  

Сябры археолага-краязнаўчага гуртка 

―Арганаўты мінулага‖ з заўсѐдным творчым 

запалам удзельнічаюць у тэарытычных занятках 

па археалогіі, этнаграфіі, баністыцы, 

фалерыстыцы, геральдыцы, нумізматыцы і 

іншых спецыяльных дапаможных гістарычных 

дысцыплінах.  Праводзіцца вывучэнне і 

сістэматызацыя музейных фондаў, знаѐмства з 

матэрыяламі разведак на мясцовасці. Актыўныя 

ўдзельнікі гуртка – Пяткевіч Аляксандр, Пухто 

Света, Хачыкян Люся, Матэленак Уладзімір. 

Малодшая група гуртка здзейсніла пешую 

вандроўку па маршруту Мѐры – Гір’яты – 

Александрова – Орцы – Багудзенькі – Чурылава 

– Павяцце – Мѐры. Актыўна збіралі экспанаты 

для музея і праводзілі пошукавую работу 

Урбановіч Сяргей, Протас Саша, Іваноў Іван, 

Кірылава Наталля, Пахірка Ігар, Бордак Юра і 

іншыя. 

Год 1998-ы  

На рэспубліканскім семінары-

практыкуме кіраўнікоў музеяў навучальна-

выхаваўчых устаноў ―Музеі як фактар 

выхаваўчай работы сярод навучэнцаў‖ у г. 

Віцебску выступаў з дакладам ―Пошукавая 

дзейнасць школьнага музея. Удзел навучэнцаў у 

захаванні помнікаў гісторыі і культуры роднага 

краю‖ Вітаўт Ермалѐнак, кіраўнік археолага-

краязнаўчага гуртка ―Арганаўты мінулага‖. 

―Арганаўт‖ Яўген Пазнякоў пад 

навуковым кіраўніцтвам В.А. Ермалѐнка прымае 

ўдзел у рэспубліканскім конкурсе на лепшую 

навукова-даследчую працу навучэнцаў у г. 

Мінску, дзе выступае ў секцыі гісторыі Беларусі 

і краязнаўства з дакладам ―Панскія сядзібы на 

Міѐршчыне – у XVII – XIX стагоддзях‖. За сваю 

працу, якая была прызнаная лепшай, наш 

гуртковец атрымаў дыплом лаўрэата за подпісам 

намесніка міністра адукацыі Дыляна. Маючы 

мастацкі талент, гуртковец Пазнякоў намаляваў 

сядзібы Лявонпаля, Дзедзіна, па старых 

фотаздымках аднавіў выявы пабудоў Забалоцця, 

Крычава ды Міжрэчча [63-65].У гэтым годзе 

старэйшая група ўдзельнічае ў веласіпедным 

краязнаўчым паходзе па маршруце Мѐры – 

Пераброддзе – Забалоцце – Дзедзіна – Мілашова 

– Загор’е – Мѐры, падчас якога праведзена 

значная пошукавая дзейнасць і знойдзена шмат 

экспанатў. У будучым гэты маршрут атрымае 

назву ―Сярэбраны пярсцѐнак Мѐршчыны‖. 

Завершана стварэнне гімна гуртка. 
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Год 1999-ы  

―Арганаўты‖ Ігар Пахірка, Вольга 

Скавародка, Аляксандр Протас і Аляксандр 

Вішнеўскі атрымалі 2-ю ўзнагароду ў конкурсе 

―Блізкая гісторыя. Паўсядзѐннае жыццѐ ў 

Беларусі: 1945-1965‖ за працу ―Мы змагаліся за 

Беларусь…‖ Гурткоўцы ў сваім даследаванні 

апавялі пра Аляксандра Юршэвіча, аднаго з 

галоўных стваральнікаў маладзѐвай аргнізацыі 

Саюза Беларускіх Патрыѐтаў пасля Другой 

сусветнай вайны. Конкурс быў арганізаваны 

Архівам Найноўшай Гісторыі (пры Беларускім 

Гуманітарным Фондзе ―Наша Ніва‖) пры ўдзеле 

Таварыства Беларускай Мовы імя Францішка 

Скарыны, пры дапамозе Цэнтру KARTA 

(Варшава), пры падтрымцы Фундацыі Стэфана 

Баторага. Журы складалася з наступнага складу: 

У. Арлоў, В. Арэшка, І. Бабкоў, А. Дзярновіч, В. 

Скалабан, Н. Стужынская, А. Трусаў і М. 

Чарняўскі. 

Юныя краязнаўцы на чале з Вітаўтам 

Ермалѐнкам ладзяць краязнаўчы паход на Мѐры 

(Дубашынскі Двор), Стары Пагост і Забор’е. 

Гурткоўцы наведалі нямала цікавых сваѐй 

гістарычнасцю мясцін, а галоўнае – адкрылі 

гарадзішча днепра-дзвінскай культуры ля в. 

Забор’е, вызначылі месца, дзе стаяла карчма, у 

якой прайшлі дзіцячыя гады нашага славутага 

земляка Вацлава Ластоўскага ў Старым Пагосце. 

Запісалі легенды і паданні, а таксама ўдакладнілі 

гісторыю роду Канаплянскіх. Актыўны ўдзел у 

паходзе прымалі Паўлоўскі Антон, Пахірка Ігар, 

Скавародка Вольга, Іваноў Іван, Вішнеўскі 

Саша, малодшы гуртковец Антон Ермалѐнак і 

старэйшы гуртковец Протас Саша. За 

распрацоўку маршруту гэтага паходу гурток 

―Арганаўты мінулага‖ ўзнагароджаны граматай 

рэспубліканскага цэнтра дзіцяча-юнацкага 

турызму і экскурсій Міністэрства адукацыі 

Рэспублікі Беларусь за актыўны ўдзел ва 

Ўсебеларускай турысцка-краязнаўчай 

экспедыцыі ―Наш край‖ і перамогу ў 

рэспубліканскім конкурсе на лепшы краязнаўчы 

маршрут [66-67, 78]. Удзельніцы гуртка 

Байнаровіч Алена і Швяцова Галіна прынялі 

ўдзел у сумесным беларуска-украінскім 

конкурсе ―Чалавек.Час.Помнік‖. Іх праца ―Якія 

помнікі патрэбны грамадству сѐння?‖ была 

адзначана як лепшая і надрукавана ў зборніку 

(78). Летам гэтыя дзяўчаты актыўна працавалі ў 

навукова-дапаможных фондах музея, дзе 

праводзілі ўлік і класіфікацыю экспанатаў. 

Пачынае працу ў гістарычным музеі новая група 

экскурсаводаў у складзе Ермалѐнка Антона, 

Курузы Анатоля, Грэцкага Алега. 

 Міленіум, год 2000-ы 

Гурток ладзіў прэзентацыю сваѐй 

дзейнасці ў Мѐрскім РДК, што спрыяла 

зацікаўленню яго справамі ў шырокай 

аўдыторыі. 

―Арганаўты‖ здзейснілі паход у 

старадаўняе мястэчка Лявонпаль, слыннае сваѐй 

багатай і захапляльнай мінуўшчынай. Там імі 

былі адкрытыя курганы Х – ХІІІ стст., знойдзена 

шмат экспанатаў. Актыўна шчыравалі ў пошуку 

Ермалѐнак Антон, Пахірка Ігар, Іваноў Іван і 

інш. 

В.А. Ермалѐнак асабіста і сябры гуртка 

―Арганаўты мінулага‖ аказалі значную дапамогу 

раѐннаму арганізацыйнаму камітэту пры 

падрыхтоўцы да святкавання 1000-годдзя 

мястэчка Лявонпаль. Прадстаўленыя імі 

матэрыялы па гісторыі населенага пункта, 
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асабісты актыўны ўдзел і правядзенне экскурсій 

па гістарычных мясцінах Лявонпаля, а таксама 

кансультацыі значна паспрыялі супрацоўнікам 

раѐннага Дома культуры ў правядзенні свята. 

Такая актыўная праца ―арганаўтаў‖ і іх кіраўніка 

была ацэненая праз падзяку Мѐрскага раѐннага 

Савета дэпутатаў. 

Упраўленне адукацыі Віцебскага 

аблвыканкама і абласное Аб’яднанне па 

арганізацыі пазашкольнай працы ўзнагародзіла 

граматай сяброў археолага-краязнаўчага гуртка 

―Арганаўты мінулага‖ за перамогу ў абласным 

этапе рэспубліканскага завочнага конкурсу 

творчых прац ―Гісторыя славутых родаў 

Беларусі‖. Сярод 40 прадстаўленых на конкурс 

даследаванняў праца ―арганаўтаў‖ пад назвай 

―Радавод Лапацінскіх на Міѐршчыне‖ была 

названа лепшай і надрукавана ў асобным 

зборніку [67-70, 78]. Актыўна прымаюць удзел у 

музейнай працы Куруза Анатоль, Грэцкі Алег, 

Ермалѐнак Антон, Мільяновіч Юра, Кірылава 

Наталля, Пяткевіч Марына і інш. У абласной 

газеце ―Народная слова ― змешчаны артыкул 

Г.Шпакоўскай ―Гістарычная спадчына сілкуе 

патрыятызм‖ аб дзейнасці гуртка і яго кіраўніка. 

Кіраўніку гуртка В.А.Ермалѐнку за плѐнную 

шматгадовую працу па пошуку і захаванню 

гістарычнай спадчыны была ўручана прэмія 

Прэзідэнта Рэспублікі Беларусь ―За Духоўнае 

Адраджэнне‖. 

Год 2001-ы  

Гурткоўцы актыўна ўдзельнічаюць у 

эстафеце памяці ―Свет у ХХІ стагоддзе‖, у 

межах якой адбывалася віктарына ―Знакамітыя 

людзі краю‖, пытанні якой былі надрукаваныя ў 

раѐннай газеце ―Сцяг працы‖, – ды паказваюць у 

ѐй найлепшыя веды. За гэта юныя краязнаўцы 

атрымалі дыплом за подпісамі загадчыка 

аддзела адукацыі, загадчыцы аддзелам па 

справах моладзі Мѐрскага раѐна і першага 

сакратара РК Грамадскага аб’яднання 

―Беларускі патрыятычны саюз моладзі‖. 

Археолага-краязнаўчы гурток 

―Арганаўты мінулага‖ быў узнагароджаны 

граматай Міѐрскага раѐннага Дома дзіцячай 

творчасці за поспехі ў развіцці творчых 

здольнасцяў. 

Гурток ладзіць чарговую вандроўку ў в. 

Дубашынскі Двор, дзе вядзе пошук ужо не 

першы год, але гэта не перашкаджае выяўленню 

новых артэфактаў, якія сведчаць аб 

старадаўнасці нашага краю. Гэта пацвердзілі 

―арганаўты‖: Антону Ермалѐнку пашчасціла 

натрапіць на крамянѐвы разец, Валянціне 

Вальмус – на крамянѐвы адшчэп, якім было па 

пяць тысячаў гадоў. Шмат было сабрана 

кавалкаў керамічнага посуду XV – XX стст. 

Асабліва ўдачлівымі на знаходкі былі Марына 

Кірылава і Кацярына Масяѐнак. Віталь Бурак і 

Юрый Богуш займелі ўдачу ў выяўленні кафлі з 

рознымі ўзорамі. Знойдзеныя матэрыялы 

сведчылі аб існаванні тут стаянкі старажытнага 

чалавека, а таксама, у значна пазнейшы час, 

панскай сядзібы. Сустрэліся юным шукальнікам 

і аскепкі посуду, завезенага з краін Еўропы. 

Асаблівую цікавасць сярод іх выклікалі 

фрагменты шкляных бутэлек. На ўскрайку поля 

Аляксандрам Маляўкам быў закладзены шурф, 

які паказаў, што культурны пласт тут дасягае 

амаль метра. Кіраўнік гуртка знайшоў файную 

галандскую гліняную люльку з узорамі, якой не 

меней за 250 гадоў. 

Стараста гуртка ―Арганаўты мінулага‖ 

Антон Ермалѐнак перамог ва усебеларускім 

даследчым конкурсе школьнікаў ―Мой радавод: 

Лѐс сям’і ў ХХ ст.‖, які ладзіўся Грамадскім 
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аб’яднаннем ―Дыярыуш‖, Архівам Найноўшай 

гісторыі пры ўдзеле рэспубліканскага ТБМ імя 

Ф. Скарыны і Таварыства Беларускай Школы, а 

таксама пры дапамозе Цэнтра ―KARTA‖ 

(Варшава) і пры падтрымцы фонду імя Стэфана 

Баторыя і фонду Кѐрбера. Праца старасты 

гуртка ―Гераічныя і трагічныя старонкі майго 

радаводу‖ атрымала дыплом І ступені. Таксама 

сярод пераможцаў згаданага конкурса была і 

праца ―арганаўткі‖ Юліі Сіповіч за даследаванне 

―Лѐс Сіповічаў у ХХ ст.‖. Гуртковец Антон 

Ермалѐнак атрымаў дыплом І ступені ў секцыі 

―Летапісанне родных мясцін‖ занальнага злѐту 

юных краязнаўцаў паўночнага захаду 

Віцебшчыны, удзельнікаў экспедыцыі ―Наш 

край‖ за даклад ―Вынікі археалагічных 

даследаванняў гуртка ―Арганаўты мінулага‖. 

У Мѐрах падчас закладання новага 

падмурка на месцы старой пабудовы, што 

месцілася на беразе возера, быў выпадкова 

адкрыты старадаўні могільнік. Гэта, вядома, 

вельмі зацікавіла ―арганаўтаў‖. Ямы з 

пахаваннямі поўніліся культурным слоем, што 

паказвала на існаванне ў гэтым месцы 

паселішча. Пры аглядзе мясцовасці была 

выяўленая міскападобная ляпная кераміка XIV – 

XV стст. Адсутнасць, акрамя керамікі, якіх-

кольвек рэчаў, у тым ліку труны ля пахаванняў, 

сведчыла аб тым, што яны, магчыма, належалі 

яшчэ язычнікам. Наяўнасць непадалѐк вялікага 

валуна пацвердзіла гэтую гіпотэзу: падобныя 

камяні заўсѐды служылі месцам пакланення 

язычнікаў. Паселішча, якое было на гэтым 

месцы, адносілася да позняга сярэднявечча (XIV 

– XV cтст.), аб чым гаворыць аналіз усіх 

наяўных дадзеных [71-77, 79]. 

―Арганаўтамі‖ быў здзейснены вялікі 

краязнаўчы паход па маршруце: Мѐры – Дзісна 

– Язна – Мѐры.  Праверка ўспамінаў аб 

старажытнасцях в. Язна мастака В. Жаўняровіча 

з’яўлялася галоўнай мэтай падарожжа на 

Язненшчыну.  

У Дзісне гурткоўцы наведалі музей 

школы-інтэрната, у якім іх асабліва ўразіла 

прыдарожная скульптура святога  Якуба XVIII 

ст. Са 

старажытнас-

цямі Дзісны 

краязнаўцаў 

пазнаѐміла 

старажыхарка 

горада 

Елізавета 

Пятроўна 

Мятла. 

―Арганаўты‖ 

вывучылі 

рэшткі 

Верхняга 

замка, збіралі 

так званы 

пад’ѐмны 

матэрыял – 

аскепкі 

керамікі, 

кафлі, манеты 

і іншыя 

старажытнасці, якімі ўсеяны вуліцы і агароды 

Дзісны. Завучам Дзісенскай СШ Пятром 

Уладзіміравічам Баговічам для гурткоўцаў была 

праведзена шасцігадзінная экскурсія па вуліцах 

горада, а таксама падараваны старадаўні 

падсвечнік і шкляная мухалоўка. Цікавая 

інфармацыя і падарункі для музея былі 

атрыманыя ад С.Ф. Шыман, У.П. Зайца, Н.П. 

Лушчык і іншых.  

Апошняя знаходка ў Дзісне парадавала 

―арганаўтаў‖. На бруку, непадалѐку ад 

аўтобуснага прыпынку, зямля падаравала 

старасту гуртка Антону Ермалѐнку расійскую 

медную манету – дзянгу 1732 года.  

(Працяг у наступным нумары) 


