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ЭНЦЫКЛАПЕДЫІ* СЯРГЕЙ ПАНІЗЬНІК НА СЕРБСКАЙ МОВЕ* 
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АЛЬМАНАХ “РАТУША” * 

 

АД РЭДАКЦЫІ 

Мінуў чарговы, сёмы год выдання 

нашай газеты. Нягледзячы на загружанасць 

паўсядзённай працай, падрыхтоўкай і 

выданнем кніг па краязнаўстве, былі 

своечасова  надрукаваны ўсе дванаццаць 

нумароў газеты. Пашырылася яе 

распаўсюджанне ў Сеціве. Дзякуючы 

сучасным сродкам інфармацыі наша газета 

чытаецца ў розных краінах свету і на розных 

кантынентах. Асабліва нас цешыць, што наша 

выданне заўважана, павялічваецца колькасць 

водгукаў пра газету. Мы ўдзячны нашым 

чытачам, карэспандэнтам – такім, як ветэран 

педагагічнай працы Фадзей Шымуковіч з 

Дзісны, краязнавец Кастусь Шыталь з 

Параф’янава Докшыцкага раёна, магістрант 

Ігар Кандратовіч, наш знакаміты зямляк 

Сяргей Панізьнік, прафесар філалогіі з 

Ольштына Уладзімір Скукоўскі, пісьменнік 

Славамір Даргель і шмат іншых. Па-

ранейшаму “Мёрская даўніна” асвятляе 

асноўныя падзеі, якія адбываюцца ў дзейнасці 

нашага музейнага аб’яднання і гуртка 

“Арганаўты мінулага”, апавядае аб новых 

цікавых знаходках і адкрыццях, значных 

экскурсіях і гасцях музеяў. Адметна, што ў 

2017 годзе нашы музеі наведалі нават госці з 

самага далёкага ад нас кантынента – 

Аўстраліі. 

Удзячны мы і рупліўцам музея, 

асабліва калекцыянеру і краязнаўцу з Латвіі 

Міколу Канстанцінавічу Паўловічу, дзякуючы 

якому фонды нашых музеяў сталі не толькі 

багацейшыя, але і цікавейшыя. Шмат знаходак 

перадаў у музеі і наш зямляк, пісьменнік 

Славамір Рыгоравіч Даргель. Удзячны яму і за 

паперу, якую ён пастаянна перадае для 

выдання нашай газеты. Па-ранейшаму 

“Мёрская даўніна” выходзіць практычна 

толькі на сціплыя сродкі кіраўніка музеяў, 

што не дазваляе рабіць яе папяровы варыянт у 

колеры, выплочваць ганарары 

карэспандэнтам. Спадзяёмся, што ў 2018 годзе 

наша газета не расчаруе сваіх чытачоў як 

зместам, так і афармленнем. 

ЮБІЛЕЙНЫЯ ДАТЫ 2018 ГОДА 

12?-1128 – княжанне ў Полацку Барыса 

Усяслававіча, з імем якога звязана гісторыя 

Барысавых камянёў, якія знаходзіліся ля 

Дзісны. 

1333, 1343, 1373, 1413 г.г.  – паходы крыжакоў 

на Дзісеншчыну і Полаччыну. 

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

гуртка “Арганаўты мінулага”                № 1 (85) 2017   
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1498 год – 520 год з першага ўспаміну пра 

вёску Новы Пагост. 

1513 год – 505 год з першага згадвання ў 

пісьмовых крыніцах пра вёскі Орцы і Басянкі. 

1533 год – 485 год таму ўзгадваюцца ў 

дакументах вёскі Катовічы, Курылавічы, 

Цвеціна. 

1563 год – 455 год назад Баркулаб Корсак 

пабудаваў  замак на востраве ў  Дзісне. 

1563 год – 455 год з першай згадкі пра вёску 

Дарожкавічы. 

1583 год – 435 год першага ўспаміну аб 

касцёле ў Дзісне. 

1588 – 430 год назад прыняты 3-ці Статут 

Вялікага Княства Літоўскага, які быў у нас 

галоўным зборнікам законаў на працягу 250 

год. 

1593 год – 425 год  таму быў пабудаваны 

касцёл у Новым Пагосце. 

1633 год – 385 год з першых пісьмовых 

звестак пра Ўваскрасенскі манастыр і царкву ў 

Дзісне. 

1633 год – 385 год з часу смерці Льва Сапегі, 

выдатнага дзеяча ВКЛ, фундатара касцёлаў у 

Новым Пагосце і Іказні. 

1633 год – 385 год з першага ўспаміну пра 

вёску Узмёны. 

1673 год – 345 год назад створаны сярэбраны 

крыж Дзісенскага праваслаўнага брацтва.  

1728 год – 290 год назад узведзены на сродкі 

Барадульскіх новыя Ўваскрасенская і 

Затрапезная цэрквы ў Дзісне. 

1773 год – 245 год таму пабудаваны ў стылі 

барока цагляны касцёл францысканаў у 

Дзісне. 

1778 год – 240 год з часу смерці брэсцкага 

ваяводы, уладальніка Лявонпаля і будаўніка 

сядзібы і ўніяцкай царквы ў гэтым маёнтку 

Мікалая Тадэуша Лапацінскага (1715 – 1778). 

1793 год – 225 год з часу ўваходжання 

Дзісеншчыны ў склад Расійскай Імперыі ў 

выніку 2-га падзелу Рэчы Паспалітай. 

1793 год – 225 год люстрацыі (рэвізіі) 

Друйскага графства, у якой змешчана шмат 

інфармацыі аб нашай мясцовасці.  

1 студзеня 1798 года – 220 год назад 

зацверджаны генеральны план развіцця горада 

Дзісны. 

1858 год – 160 год з часу адкрыцця народнага 

вучылішча ў Пераброддзі. 

1863 год – 155 год з пачатку нацыянальна-

вызваленчага паўстання ў Беларусі. 

14 мая 1863 – 155 год з дня гібелі знакамітага 

паўстанца і скульптара Генрыха Дмахоўскага 

з Забалоцця. 

1873 год – 145 год таму пабудавана сядзіба 

Святаполк-Мірскіх у Каменполлі. 

1878 год – 140 год з асвячэння 

новапабудаванай мураванай царквы Св. 

Мікалая ў Новым Пагосце. 

1878 год –  па загаду графа Уварава адзін з 

“Барысавых камянёў”, які меў назву “Сулібор 

крыж”, перавезены ў Маскву. 

1883 г., 20 кастрычніка – 135 год з дня 

нараджэння Вацлава Ластоўскага (1883-1938) 

знакамітага дзеяча беларускага Адраджэння, 

дзіцячыя гады яго прайшлі ў Старым Пагосце 

1898 год – 120 год нараджэння прафесара, 

доктара медыцынскіх навук І.Бейраха з 

Дзісны. 

1898 год – 120 год з часу пабудовы віннага 

складу ў Дзісне, будынка будучай гімназіі, 

зараз бальніцы сястрынскага дагляду. 

1903 год – 115 год пабудове ў стылі мадэрн 

бальніцы ў Дзісне. 

1908 год – 110 год пабудове Свята 

Мікалаеўскай царквы ў Дзісне. 
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1918 год – 100 год з часу акупацыі Мёршчыны 

нямецкімі войскамі. 

1918 25 сакавіка – 100 год абвяшчэння 

Беларускай Народнай Рэспублікі. 

1923 год – 95 год з дня нараджэння Героя 

Сацыялістычнай працы Крышталевіч У.Ф. 

23 студзеня 1938 года – 80 год назад 

расстраляны бальшавіцкай уладай дзеяч 

нацыянальна-вызваленчага руху Вацлаў 

Ластоўскі. 

1938 год – 80 год з пачатку будаўніцтва 

касцёла  Маці Божай Шкаплернай у 

Мілашове. 

1938 год – 80 гадоў назад памёр дзеяч 

нацыянальна-вызваленчага руху Браніслаў 

Туронак (1896 – 1938) . 

1943 год – 75 год назад выйшаў першы нумар 

падпольнай газеты “Кліч партызана” . 

1943 год – 75 год назад пачалася карная 

аперацыя фашыстаў “Фрыц” супраць 

партызан. 

1943 год – 75 год утварэння Мёрскага і 

Дзісненскага падпольных райкамаў КП(б)Б. 

1948 год – 70 год з пачатку масавай 

калектывізацыі сельскай гаспадаркі 

Мёршчыны. 

1953 год, 3 мая – 65 год з дня нараджэння 

пісьменніка Франца Сіўко. 

1963 год – 55 год прысваення статуса помніка 

прыроды рэспубліканскага значэння – Чыстай 

Дуброве ля Язна. 

1968 год – 50 год назад утвораны гідралагічны 

заказніка “Ельня” . 

1973 год – заасфальтавана дарога Мёры – 

Новы Пагост. 

1978 год – 40 год завяршэння электрыфікацыі 

раёна. 

1978 год – 40 год таму пабудаваны новы  Дом 

быту ў Мёрах. 

1978 год 4 лістапада – 40 год таму прысвоена 

званне Героя Савецкага Саюза нашаму 

земляку, віцэ-адміралу Ягору Андрэевічу 

Томку. 

1978 год – 40 год назад завершана 

рэканструкцыя дарогі Мёры – Полацк. 

1998 год – 20 год таму выйшла з друку кніга 

“Памяць. Міёрскі раён” . 

ЭКСКУРСІІ 

ГОСЦІ З МАСКВЫ 

У студзені гістарычны музей і музей 

кнігі і друку наведалі палкоўнік расійскай 

арміі Аляксандр Даргель, яго жонка Таццяна 

(юрыст, дзявочае прозвішча Аўсюк) з дзецьмі. 

Іх суправаджаў часты госць нашых музеяў, 

жыхар Мёраў Эдвард Пяткевіч. Кіраўнік 

музейнага аб’яднання правёў па двух музеях 

азнаямляльныя экскурсіі, распавёў аб 

найбольш значных падзеях у гісторыі 

Мёршчыны. Для лепшага знаёмства з 

гісторыяй нашага краю госці набылі кніжкі 

кіраўніка музеяў. 

У МУЗЕЯХ – ЖУРНАЛІСТЫ 

У студзені гістарычны музей наведалі 

нашы даўнія знаёмыя – знакаміты беларускі 

фатограф і журналіст Сяргей Плыткевіч і яго 

жонка, таксама журналіст, Наталля 

Плыткевіч. На гэты раз яны прапанавалі 
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кіраўніку музея Вітаўту Ермалёнку 

паўдзельнічаць у новым інтэрнэт-праекце па 

прапагандзе турысцкіх маршрутаў і 

гістарычных аб’ектаў Мёрскага раёна. 

Краязнавец перадаў гасцям для гэтай мэты 

электронны варыянт кнігі “Вандровак 

чароўных пярсцёнкі” і абяцаў даслаць іншыя 

краязнаўчыя матэрыялы па Мёршчыне. У 

сваю чаргу госці падаравалі даведнік 

“Миорский район”, адным з аўтараў якога 

з’яўляецца Вітаўт Ермалёнак, і шыкоўны 

“Семейный фотоальбом Восточного 

партнёрства”, дзе ёсць і працы Сяргея 

Плыткевіча. Журналісты азнаёміліся з 

экспазіцыямі двух музеяў, дзе Вітаўт 

Ермалёнак пазнаёміў іх з брэндавымі 

экспанатамі. 

ГОСЦІ З МІНСКА 

Нашы музеі наведалі былы вучань 

нашай школы Вішнеўскі Міхаіл і ветэран 

МУС Леанід Сідарэйка, які захапляецца 

велатурызмам і шмат падарожнічае па 

Беларусі на ровары. Вось чаму, наведаўшы 

Мёры па асабістых справах, Леанід завітаў у 

нашы музеі. Краязнавец Вітаўт Ермалёнак 

правёў для гасцей экскурсіі па гістарычным 

музеі і музеі кнігі і друку. Асаблівую ўвагу ён 

звярнуў на новыя, толькі што набытыя 

экспанаты. Таму не толькі для Леаніда , але і 

для былога нашага вучня Міхаіла, было цікава 

даведацца аб рарытэтах, якія толькі што 

трапілі ў наш музей. З задавальненнем госці 

набылі і кніжкі Вітаўта Ермалёнка. 

ЭКСКУРСІІ ДЛЯ ВУЧНЯЎ ШКОЛЫ 

Для хлопцаў 10-х – 11-х класаў, якія 

вывучаюць прадмет “Дапрызыўная 

падрыхтоўка”, былі праведзены экскурсіі ў 

гістарычны музей на тэму “Воінская слава 

нашага краю”. Кіраўнік музея Вітаўт 

Ермалёнак азнаёміў старшакласнікаў з 

асноўнымі падзеямі ваеннай гісторыі нашага 

краю, а таксама засяродзіў увагу на прыкладах 

мужнасці і гераізму нашых продкаў ад часоў 

Полацкага княства да часоў Другой сусветнай 

вайны. Падчас экскурсіі настаўнік распавёў аб 

знакамітых бітвах і войнах, у якіх удзельнічалі 
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нашы землякі, іх адвазе ў абароне роднага 

краю. 

ЭКСКУРСІІ НА ВЫСТАВУ 

Створаная нядаўна часовая экспазіцыя 

“Новыя знаходкі” карыстаецца вялікай 

цікавасцю, перш за ўсё паміж вучняў нашай 

школы. Так, школьнікі з 11 класа са згоды 

класнага кіраўніка Святланы Яцкоўскай 

пабылі ў музеі, дзе яго кіраўнік Вітаўт 

Ермалёнак распавёў пра новыя знаходкі. 

Асабліва вучняў зацікавіла гісторыя біклажкі 

абаронцы Мінска, шматлікія старадрукаваныя 

кнігі і папяровыя грошы замежных краін. 

Наведалі выставу і вучні 5-а класа на чале з 

класным кіраўніком. У адрозненне ад 

старшакласнікаў, увагу малодшых школьнікаў 

кіраўнік музея звярнуў на рэчы, якія не 

зразумелыя, але цікавыя для сучасных дзяцей: 

шчыпцы для цукру, старая кафля, 

незвычайныя бутэлькі, бязмен, старадаўнія 

шалі і інш. 

ЭКСКУРСІЯ ДЛЯ ГУРТКА 

У студзені малодшая група гуртка 

“Арганаўты мінулага” займалася вывучэннем 

тэмы “Баністыка”. Падчас заняткаў гурткоўцы 

вывучалі гісторыю папяровых грошай ад 

часоў іх узнікнення да сучасных банкнотаў. 

Асаблівая ўвага надавалася тым грашовым 

знакам, якія мелі абарачэнне ў нашай 

мясцовасці. Заключным заняткам вывучэння 

гэтай тэмы стала экскурсія па раздзеле музея, 

прысвечаным папяровым грашам. Тут 

гурткоўцы пабачылі грошы Расійскай імперыі, 

Польшчы, Германіі, Савецкага Саюза і 

шматлікіх замежных краін. Пасля завяршэння 

экскурсіі кіраўнік гуртка правёў віктарыну. 

Лепшыя веды па тэме паказалі сябры гуртка 

Лаўрыновіч Саша, Талочка Ягор ды іншыя. 

ВОДГУКІ 

У нашай газеты шмат чытачоў. Адным 

з самых актыўных з’яўляецца няўрымслівы 

ветэран педагагічнай працы Фадзей 

Лаўрэнцьевіч Шымуковіч. Дзякуючы яго 

артыкулам наша газета выходзіць больш 

цікавай і змястоўнай. Зараз мы змяшчаем яго 

ліст-водгук на выданне “Мёрскай даўніны”. 

Ліст друкуецца на мове арыгінала. 

«Уважаемый Витольд Антонович! 

Очень благодарен Вам за то, что Вы даёте 

зелёный свет моим статьям. Такое Ваше 

отношение к моему творчеству я расцениваю 

как качество и социальную оценку моему 

творческому труду. Это в свою очередь 

питает меня положительной энергией и 

стимулирует на сотрудничество с Вами. 

Спасибо Вам. 

С другой стороны, чем больше работаю с 

Вашим изданием, тем больше убеждаюсь в 

том, что «Мёрская даўніна» несёт на своих 

страницах материал не только 

информационного характера, но это ещё и 

информация, которая помогает человеку, 

особенно молодому человеку, в формировании 

его позитивного внутреннего мира. Это 

последнее обстоятельство и накладывает на 

меня обязательство как учителя и идеолога к 

сотрудничеству. Я не только получаю 

моральное удовлетворение, но и чувствую 
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себя сопричастным к воспитанию молодого 

поколения в духе христианской морали.  

Витольд Антонович! После 

продолжительного анализа материалов 

«Мёрской даўніны» у меня появилась идея, 

что такое издание должно стать 

достоянием каждой школы района, хотя бы 

потому, что вспоминая прошлое, мы 

проверяем истинность того, что делаем 

сегодня. Попробуйте поставить вопрос перед 

райисполкомом, чтобы Ваше издание в какой- 

то степени получило финансовую поддержу. 

Я только за и буду способствовать, чем могу. 

В ближайшее время свою точку зрения по 

этому вопросу изложу в районной газете. 

С уважением Фадей Шимукович” 

Шаноўны Вітольд Антонавіч, 

прапаную Вам яшчэ адзін свой верш, які быў 

напісаны з нагоды вялікай урачыстасці – 110-

годдзя пабудовы мураванага Мёрскага 

касцёла, нашай найстарэйшай і найвелічнай 

гарадской святыні, якая захавалася праз усе 

выпрабаванні часу магутным апірышчам 

Веры. 

Адзінаццаць дзясяткаў гадоў 

Мёрскаму касцёлу 

Як думка Бога, у цвердзі мураванай 
стаіць касцёл. 
Да неба яго вежы цягнуцца ў малітве, 
кружляе там анёлаў хор. 
Стаіць надзейна, непарушна, 
нашчадкам ёсць старых часоў, 
мастом між небам і зямлёю, 
наўмест драўлянаму прыйшоў. 
Касцёлу болей за стагоддзе, 
сто дзесяць ужо яму гадоў, 
гісторыі пажоўклыя старонкі 
абудзяць Памяць Веры між радкоў. 

 

З павагай і пажаданнямі ўсяго 

найлепшага, Кандратовіч Ігар 
 

ВІНШАВАННЕ АД СЯРГЕЯ ПАНІЗЬНІКА 

Шаноўны Вітаўт! 20.ХІІ. 2017 г., 

прачытаўшы ў Сеціве пра выхад Твайго тома 

"Паляўнічыя за таямніцамі", напісаў: 

Вітольд Антонавіч -- Крыніца 

і Паляўнічы Таямніцаў! 

Усёдазнайка-Закалёнак -- 

князь горды Вітаўт 

Ермалёнак! 

РУПЛІЎЦЫ МУЗЕЯ 

ПАКУНАК АД ЛЮДМІЛЫ ДУЧЫЦ 

Даўні дабрадзей нашых музеяў, 

вучоны-археолаг Людміла Уладзіміраўна 

Дучыц не аднойчы перадавала экспанаты для 

нашых музеяў. Вось і зараз, дзякуючы яе 

падарунку, папоўняцца фонды музея кнігі і 

друку раздзела “Паштоўкі”. На гэты раз 

археолаг з Мінска перадала нам разнастайныя 

паштоўкі з калекцыі свайго дзеда, знакамітага 

мастака Мікалая Васільевіча Дучыца. Таму 

пераважаюць, перш за ўсё, экзэмпляры 

мастацкай тэматыкі. 

Найбольш старыя з іх – паштоўкі 20-х 

гадоў ХХ стагоддзя. Паміж імі – нямецкая з 

віншавальным надпісам, а таксама з выявай 

скульптуры Ёзафа Торака “Леда са змяёй”, 

якая знаходзілася ў нямецкім Доме мастацтваў 

у Мюнхене. З гэтага ж музея ад Людмілы 

Дучыц да нас трапілі і паштоўкі з 

рэпрадукцыямі карцін Х.Шутца, Эдварда 

Харысона, А.Кюрмайера, Ф.Баерлайнера, 

жывапісных твораў скульптара і мастака ХVІ 

стагоддзя Альбрэхта Дзюрэра. 

Але асноўная колькасць паштовак – 

гэта рэпрадукцыі карцін з Траццякоўскай 

галерэі ў Маскве. Самая старая – рэпрадукцыя 

карціны В.Сярова 20-х гадоў ХХ стагоддзя. 

Але большая частка паштовак адносіцца да 

50-х гадоў ХХ ст. Гэта рэпрадукцыі карцін 
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рускіх мастакоў В.Сакалова, М.Грыцая, 

І.Крымава, С.Скапцова, С.Бондара, 

П.Канчалоўскага, К.Каровіна, Е.Чапцова, 

А.Малюціна. і іншых. З Траццякоўскай 

галерэі з’явіліся ў нас, дзякуючы нашай 

руплівіцы, паштоўкі карцін замежных 

мастакоў П.Сезана, Э.Манэ, К.Пісаро, 

Л.Свемпа, К.Манэ. 

Цікавая падборка і паштовак кітайскіх 

мастакоў ХХ стагоддзя Лян Хуан Чжоў, Лі Сі. 

Дэ, Чжоў Чан Гу. Мы атрымалі ў падарунак і 

паштоўкі з ленінградскіх мастацкіх музеяў з 

выявамі карцін П.Сакалова, Ж.Л.Дэмарна, 

Класа Берхема, Поля Сезана. Акрамя 

паштовак-рэпрадукцый, дзякуючы Людміле 

Ўладзіміраўне у нас з’явіліся паштоўкі-

фотаздымкі гарадоў Тырнава, Калінінграда, 

Мерсенбурга, Капрыўшытца. А самая старая з 

іх – краявід з назвай “Волга ля Чэбаксараў” – 

адносіцца да 20-х гадоў ХХ стагоддзя. 

Атрымалі мы ў калекцыю і віншавальныя 

паштоўкі са святамі Вялікага Кастрычніка, 

Дня Перамогі, Першамая, Вялікадня і Божага 

Нараджэння. Для музея “Сялянская хата” 40-

50-х гадоў ХХ стагоддзя спадарыня Дучыц 

падаравала шалік свайго бацькі і раменьчык 

сваёй бабулі.  

НАБЫТКІ КІРАЎНІКА МУЗЕЯЎ 

У музейныя фонды кіраўнік музеяў 

набыў за ўласныя сродкі нагрудны знак 

“Ветэран афганскай вайны”, створаны ў 

сярэдзіне 90-х гадоў ХХ стагоддзя. Нагрудны 

знак уручаўся воінам, якія ваявалі ў 

Афганістане. Знак уяўляе сабою георгіеўскі 

крыж з мячамі – сімвал воінскай мужнасці і 

стойкасці. У цэнтры яго змешчана карта 

Афганістана, на якой назвы гарадоў Герат, 

Кабул, Кандагар. 

З Дзісны мы набылі бронзавую гірку 

для вагаў ХІХ стагоддзя. Цікавы нацельны 

абразок часоў сярэднявечча пад назвай 

“Мікіта Бесагон” знойдзены быў таксама на 

Мёршчыне. Яго памеры 23 мм х 33мм, 

выраблены з медзі ў выглядзе аркі. У гісторыі 

праваслаўнай царквы вядомы два святых з 

такім імем – святы мучанік Мікіта Бесагон і 

святы вялікамучанік Мікіта Гоцкі. У 

народным разуменні гэта адзін і той жа святы, 

бо і свята іх у адзін дзень – 15 верасня. Але 

гэта не так. Паводле апакрыфічных кніг (гэта 

значыць не зацверджаных царкоўнымі 

саборамі) Мікіта Бесагон жыў у IV стагоддзі ў 

Канстанцінопалі, быў сынам імператара 

Максіміліяна. Пад уплывам хрысціян ён 

прыняў хрысціянскую веру і стаў пераконваць 

бацьку адрачыся ад паганскіх багоў і стаць 

хрысціянінам. Па загаду бацькі сын быў 

катаваны і кінуты ў вязніцу, дзе да яго з’явіўся 

бес у анёльскім абліччы і стаў спакушаць, каб 

Мікіта пачаў зноў пакланяцца паганскім 

багам. Тады святы стаў біць яго кайданамі, і 

бес прызнаўся, што быў пасланы спакушаць 

Мікіту самім Сатаной. Выйшаўшы цудоўным 

чынам з вязніцы, святы мучанік Мікіта 

павярнуў у хрысціянства 18 тысяч 400 

язычнікаў. На абразах ён паказаны, як трымае 

беса з крыламі анёла і б’е яго ланцугамі 

кайданоў, або палкай ці бізуном і г.д. Асабліва  

абразок быў распаўсюджаны ў нашым краі ў 

XV – XVI стст., калі яшчэ былі моцныя 

ўплывы паганства. Паводле народных 

павер’яў святы мучанік Мікіта Бесагон 

засцерагае ад спакусы д’ябла, дапамагае ў 

вучобе, вылечвае хваробы, выганяе бесаў. 

Пры Пятры І, калі Сінодам была праведзена 

рэвізія святых праваслаўнай царквы, святы 

мучанік Мікіта Бесагон не ўвайшоў у рэестр 

прызнаных царквой святых, але культ Мікіты 

Бесагона ў народзе захаваўся. 
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ПАДАРУНКІ АД МІКОЛЫ ПАЎЛОВІЧА 

У чарговы раз наш пастаянны 

дабрадзей музея Мікола Паўловіч з 

Даўгаўпілса перадаў у музей кнігі і друку 

шмат сваіх знаходак. Так, для раздзела 

“Календары” ён адшукаў шмат каляндарыкаў 

разнастайнай тэматыкі канца ХХ – пачатку 

ХХІ стагоддзяў. У календарах пераважаюць 

тэмы рэкламы латыскіх прадпрыемстваў і 

тавараў. Для нас найбольш цікавыя 

каляндарыкі беларукай суполкі –  клуба 

“Крывічы” –  у Забайкаллі. У калекцыю трапіў 

і каляндарык-магніт 2007 года. 

Акрамя маленькіх Мікола Паўловіч 

падараваў і некалькі вялікіх насценных 

перакідных календароў 2014-2015 года з 

рэкламай шклозавода  “Нёман”, Віцебскага 

камунгаса і таварыства ”Мая Балтыя”. Мы 

атрымалі ў музейныя сховішчы і некалькі 

тэлефонных і банкаўскіх картак Латвіі ХХ – 

ХХІ  стагоддзяў. 

У раздзел “Паштоўкі” калекцыянер 

падараваў савецкія віншавальныя паштоўкі 

другой паловы ХХ стагоддзя, прысвечаныя 

савецкім святам: “Слава Вялікаму 

Кастрычніку”, “Са святам 8 сакавіка”, “З 

Першамаем”, “З Новым Годам” і іншыя. 

Найстарэйшая з іх адносіцца да 1956 года. 

Перадаў ён і некалькі паштовак з відамі 

гарадоў. У раздел “Філатэлія” наш руплівец 

падараваў некалькі цікавых сучасных 

канвертаў з маркамі. 

Для раздзела “Рэклама” мы атрымалі 

некалькі цікавых рэкламак. Самая старая з іх – 

1915 года –  рэкламуе тавары крамы 

царкоўных рэчаў Івана Журына. З савецкіх 

рэкламак заслугоўвае ўвагі рэклама 1956 года 

знакамітага кінафільма “Весна на Заречной 

улице”, а таксама рэклама падпіскі на часопіс 

“Тэхніка кіно і тэлебачання”, на зваротным 

баку якой змешчаны каляндарык 1965 года. 

Цікавы і запрашальны білет 1957 года на 

кінафестываль “В.И.Ленин – великий вождь 

революционного пролетариата” ў кінатэатр 

“Победа” горада Растова-на-Доне. У фонды 

музея наш руплівец перадаў і Ганаровую 

грамату браслаўчанкі Камар Надзеі, якой яна 

была ўзнагароджана ў сувязі з 75-годдзем 

банкаўскай сістэмы Рэспублікі Беларусь. 

Рэдкімі зараз сталі і разнастайныя пасведчанні 

часоў СССР. Мікола Паўловіч ведае пра гэта, і 

таму ў нашы фонды паступілі ад яго 

пасведчанне 1976 года аб праверцы ведаў па 

тэхніцы бяспекі дарожнага майстра Камара М. 

Ф., а таксама членскі білет 1975 года 

Беларускага таварыства выратавання на вадзе. 

ПАКУНАК АД ІГАРА КАНДРАТОВІЧА 

У чарговы раз магістрант БДУ 

Кандратовіч Ігар перадаў свае новыя знаходкі. 

На гэты раз ён знайшоў у макулатуры 

некалькі цікавых кніжак. Найбольш старая з іх 

–  праца Ф. Энгельса “К истории древних 

германцев”, якая пабачыла свет восемдзесят 

год таму ў партыйным выдавецтве ЦК ВКП(б) 

у Маскве. Выданне раней знаходзілася ў 

бібліятэцы філфака БДУ. З гэтай бібліятэкі 

была здадзена на макулатуру і кніга К. Маркса 

і Ф. Энгельса “Альянс социалистической 
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демократии и международное товарищество 

рабочих”, якая пабачыла свет у 1941 годзе ў 

Палітычным выдавецтве ЦК ВКП(б). З гэтага 

ж года ад Ігара да нас патрапіў зборнік 

артыкулаў У. І. Леніна пад назвай “В.И. Ленин 

о Парижской Коммуне”. Яшчэ дзве кнігі 

палітычнай тэматыкі, якія трапілі да нас ад 

рупліўца з Мінску, былі надрукаваны ў 1948 

годзе. Гэта працы У. І. Леніна і І. В .Сталіна 

пад назвай “О социалистическом государстве 

и советской демократии”, а таксама другое 

выданне гэтага года –  зборнік артыкулаў 

вядомых гісторыкаў таго часу пад назвай “Сто 

лет Манифеста Коммунистической партии”. З 

мастацкіх кніг Ігар перадаў кнігу вядомага 

класіка французскай літаратуры Анорэ дэ 

Бальзака “Евгения Гранде”, надрукаваную  ў 

латыскім дзяржаўным выдавецтве ў горадзе 

Рыга ў 1950 годзе. Нестарая кніга, але затое 

вялікая  памерамі,–  навуковае выданне на 

румынскай мове “Лінгвістычны атлас 

румынскай мовы Трансільваніі”. Яна 

пабачыла свет у 1992 годзе ў Бухарэсце, 

выдавецтва “Акадэмкніга”. Памеры фаліянта –   

39 см х 52 см. Акрамя таго, для раздзела 

“Рэклама” музея кнігі і друку Кандратовіч Ігар 

перадаў шмат рэкламных праспектаў вядомай 

гадзіннікавай фірмы “Тиссо”. 

ЗГАДКА Ў ЭНЦЫКЛАПЕДЫІ 

У бібліятэку школы паступіў 

двухтомнік “Белорусская педагогическая 

энциклопедия”. У яе першым томе ў артыкуле 

“Музей учреждений образования” паміж 1500 

школьных музеяў у ліку некалькіх лепшых 

музеяў краіны згадваецца і гістарычны музей 

СШ №3 і яго кіраўнік В.А.Ермалёнак. У 

энцыклапедыі адзначана, што музей 

з’яўляецца прыкладам цікавай і плённай 

працы па вывучэнні роднага краю, культурна-

асветніцкім цэнтрам, месцам правядзення 

канферэнцый, выстаў, сустрэч з землякамі 

замежжа і г.д. 

СЯРГЕЙ ПАНІЗЬНІК НА СЕРБСКАЙ 

МОВЕ 

Пераклады 

твораў нашага 

земляка вядомы на 

розных мовах. 

Зараз, дзякуючы 

маладой сербскай 

даследчыцы 

беларускай 

літаратуры 

перакладчыцы 

Даяне Лазарэвіч, 

некалькі яго 

вершаў і кароткая 

біяграфія былі 
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надрукаваны ў сербскім літаратурным 

часопісе “Сучасная паэзія” за кастрычнік – 

лістапад 2017г. Усяго наш зямляк 

падрыхтаваў для перакладу на сербскую мову 

дваццаць сваіх твораў. У часопісе былі 

надрукаваны тры з іх: “Неспакой”, “Корак”, 

”Ізвой”. Пажадаем нашаму паэту новых 

здзяйсненняў у літаратурным сусвеце. 

ВУЧОНЫ-ТАПОГРАФ З ВЁСКІ 

БЕЛЕЎЦЫ 

Падчас наведвання нашага музея 

палкоўнік-тапограф з Масквы Аляксандр 

Даргель паабяцаў даслаць біяграфію свайго 

бацькі, які нарадзіўся на Мёршчыне і стаў 

ваенным вучоным –тапографам. Сваё слова ён 

датрымаў. Друкуем біяграфію яго бацькі на 

рускай мове згодна дасланага арыгіналу. 

“ДAPГЕЛЬ Виталий Августинович (р. 

1942). Топограф. Кандидат технических наук. 

Доцент. Почётный геодезист. Полковник. 

Родился 2 августа 1942 года в деревне 

Белевцы Миорского района Витебской 

области. Трудовую деятельность начал с 16 

лет. После окончания средней школы и 

технического училища в г. Друя работал 

машинистом экскаватора. Окончил 

Ленинградское Краснознаменное военно-

топографическое училище по специальности 

«Военный топограф» с занесением на доску 

Почета (1965). 

В 1965 году направлен для 

прохождения службы в Группу советских 

войск в Германии — 68-й топогеодезический 

ордена Красной Звезды отряд. Проходил 

службу топографом 2-го, 1-го разряда, 

старшим топографом-командиром расчёта. 

Выполнял работы по обновлению 

топографических карт, сгущению 

специальных геодезических сетей, 

инженерной съёмке военных аэродромов и 

других специальных объектов, различные 

оперативные задания по топогеодезическому 

обеспечению группы войск в ходе учений. За 

проявленную инициативу при выполнении 

заданий награждён ценным подарком 

Главнокомандующим ГСВГ Маршалом 

Советского Союза Кошевым П.К. 

Окончил с отличием Военно-

инженерную академию им. В.В. Куйбышева с 

квалификацией инженер-геодезист по 

специальности «Фототопография» (1974). С 

1974 по 1976 — начальник отделения 3-го 

отдельного конструкторского бюро Военно-

топографического управления Генерального 

штаба. Принимал участие в разработке новых 

средств для подвижных фотограмметрических 

и картографических комплексов, их 

войсковых испытаниях и внедрении в 

производство. 

С 1976 по 2013 гг. — на 

преподавательской работе в Военно-

инженерной академии, в последующем, после 

её расформирования (2006), в Общевойсковой 

академии ВС РФ – старший преподаватель, 

доцент. За 37 лет преподавательской работы 

подготовил десятки 

высококвалифицированных офицерских 

кадров для Вооруженных Сил СССР, РФ, РБ, 

ряда армий зарубежных государств. Был 

руководителем военно-научных, дипломных и 

диссертационных работ ряда выпускников 

академии, впоследствии ставших 

командирами и начальниками воинских 

частей, отделов, организаций и других 

органов управления топографических служб 

Вооруженных Сил Российской Федерации, 

Республики Беларусь, стран СНГ, 
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Карта вёскі Белеўцы 50-х гадоў 20 ст., складзеная нашым земляком. 
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Роскартографии, Белгеодезии и других 

ведомств, занимающихся топогеодезической 

деятельностью. Автор и соавтор более 70 

научных и учебно-методических трудов, в том 

числе учебника, монографии, отчётов по НИР, 

учебных пособий, научных статей, 

опубликованных в печати в нашей стране и за 

рубежом. 

Награждён орденом «За службу Родине 

в ВС» 3-й степени, правительственными, 

ведомственными и общественными 

наградами”. 

Прапануем увазе чытачоў газеты план 

вёскі Белеўцы, састаўлены нашым земляком –

тапографам. 

НОВЫЯ КНІГІ  

Дзякуючы вучонаму гісторыку з 

Беластока Кшыштафу Ёдчыку мы атрымалі 

копіі старонак кніг, якія нядаўна пабачылі 

свет у Польшчы і маюць дачыненне да нашага 

краю. Так, выйшла з друку на польскай мове 

кніга даўняга даследчыка Віленшчыны 

Гжэгажа Рэнкоўскага пад назвай “Крэсовы 

рэзідэнцыі Віленскага ваяводства.” Гэта 

далейшы працяг яго першага выдання “Смак 

крэсаў” Варшава, 2000 год, якае было напісана 

ў форме падарожжа па Віленшчыне з 

паглыбленнем у гісторыю. Апошняе выданне 

прысвечана толькі даўнім сядзібам шляхты. 

Чытачу з Мёршчыны будзе цікава даведацца 

аб гісторыі сядзібаў у Дзедзіне, Каменполлі, 

Забалоцці, Лявонпалі. З рэзідэнцый шляхты, 

якія не былі змешчаны ў першым выданні, тут 

мы знаходзім кароткае апісанне маёнтка 

Медунецкіх у Горках. У новай кнізе 

даследчыка з Польшчы мы знойдзем і цікавыя 

фотаздымкі, якіх не было ў папярэднім 

выданні. 

Пабачыла свет і чарговая кніга ксяндза 

– даследчыка касцёлаў і святароў нашага краю 

–  Тадэуша Краэля “Мартыралогія дыяцэзіі 

Віленскай”. У ёй змешчаны і звесткі пра 

святароў Мёрскай зямлі, якія пацярпелі ад 

рэпрэсій пры сацыялізме і фашызме. Вось іх 

прозвішчы: ксёндз Юзэф Інгелевіч, які быў 

святаром касцёла ў Новым Пагосце ў 1937 – 

1949 гг., быў арыштаваны і шэсць год прабыў 

у сталінскіх лагерах. Ян Пяркоўскі – ксёндз 

адміністратар з 1932 года парафіі ў Баболеве 

ля Дрыгучаў – зведаў фашысцкія турмы. 

Францішак Куксевіч быў святаром Мёрскага 

касцёла ў 1937 – 1941 гадах, арыштаваны і 

расстраляны чэкістамі падчас канвою на ўсход 

з турмы ў Беразвеччы 26 чэрвеня 1941 года. 

Ян Жук нарадзіўся ў вёсцы Мацюкі, служыў 

ксяндзом у Новым Пагосце, арыштаваны 

бальшавікамі ў 1940 годзе, 16 год правёў у 

сталінскіх лагерах, пасля вызвалення 

праводзіў душпастарскую дзейнасць у 

Польшчы. 

АЛЬМАНАХ “РАТУША”  

Падчас побыту на Мёршчыне з 

прэзентацыяй 

сваёй новай 

кнігі 

“Плябейскія 

гульні” наш 

зямляк Франц 

Сіўко 

падараваў для 

музея кнігі і 

друку 

літаратурны 

альманах 

“Ратуша”. Гэта 

выданне было 

заснавана ў 

2014 годзе. 

Нумар тры, які 

мы атрымалі ад нашага земляка, пабачыў свет 

у 2017 годзе. У альманаху змешчаны проза і 

паэзія паэтаў з Віцебшчыны. У гэтым выпуску 

надрукаваны і драматычны ўрывак з новай 

аповесці Франца Сіўко пад назвай “Віхура”.  


