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  АД РЭДАКЦЫІ 

Адышоў у мінулае 2018 год. Як 

заўсёды, ён быў плённы для нашай дзейнасці. 

Шмат адбылося новых падзей: экскурсій, 

канферэнцый, выстаў, адкрыццяў. Фонды 

музеяў, дзякуючы рупліўцам, дабрадзеям, 

пошукавай дзейнасці кіраўніка музейнага 

аб’яднання і яго верных паплечнікаў сяброў 

гуртка “Арганаўты мінулага”, працягваюць 

несупынна павялічвацца. “Мёрская даўніна” не 

спыніла сваю дзейнасць, а наадварот, 

колькасць яе старонак павялічваецца, 

захоўваецца яе перыядычнасць. Хутка 

пабачыць свет ужо соты нумар газеты. Няма ў 

нашай мясцовасці такіх краязнаўчых 

выданняў, каб столькі часу працягвалі сваё 

існаванне. Пры гэтым, як заўсёды, выданне 

нашай газеты па-ранейшаму друкуецца за 

сціплыя сродкі кіраўніка музейнага 

аб’яднання. 

Мы шчыра дзякуем нашым 

карэспандэнтам Фадзею Шымуковічу з Дзісны, 

Кастусю Шыталю з Параф’янава Докшыцкага 

раёна, пісьменніку Славаміру Даргелю, 

нашаму земляку паэту Сяргею Панізьніку, які 

зараз стала жыве ў Канадзе, але не парывае 

сувязь з радзімай, за дасланыя матэрыялы, якія 

зрабілі нашу газету больш цікавай для 

краязнаўцаў і аматараў гісторыі. Удзячны 

нашаму земляку доктару філалогіі Уладзіміру 

Скукоўскаму з Ольштына, які часта дасылае 

навінкі польскага друку аб нашым краі. 

Удзячны мы і Браніславе Руткоўскай з 

Кентшына, Яну Галэнбіеўскаму з Кельцаў, 

Зофіі Алейка з Грабаўніцы Стажэньскай і 

іншым польскім аматарам нашай газеты, якія 

чытаюць і падтрымліваюць выданне. 

НАШ ЛЮСТРАДЗЁН 

ЭКСКУРСІІ 

У МУЗЕЯХ – ГОСЦІ МІНСКА 

У студзені гістарычны музей і музей 

кнігі і друку наведалі літаратурны рэдактар 

дзіцячага часопіса “Вясёлка” Ляйкоўская 

Вікторыя і музыкант Юрась Несцярэнка. 

Кіраўнік музея азнаёміў гасцей з экспазіцыямі 

музеяў, найбольш адметнымі экспанатамі і 
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гісторыяй іх знаходак. Асабліва ўразіла гасцей 

з Мінска калекцыя манет і бонаў, пярсцёнак з 

жабраў шчупака, новыя музейныя знаходкі. У 

музеі кнігі і друку наведвальнікам было цікава 

пабачыць старыя рукапісныя кнігі, калекцыі 

газет ды часопісаў.  Вікторыя Ляйкоўская сама 

друкуе вершы пад псеўданімам Віка Трэнас, яе 

творы ўвайшлі ў кнігу для чытанняў па 

беларускай літаратуры для 10 класа, таму яе 

асабліва зацікавіў раздзел “Мёршчына 

літаратурная”. 

У музеях – госці з Мёршчыны 

Фермер з вёскі Лінкаўшчына Уладзімір 

Жабёнак і будучы гаспадар аграсядзібы з вёскі 

Аўласі Доўгун Максім і яго жонка Алія 

наведалі гістарычны музей і музей кнігі і 

друку. Кіраўнік музейнага аб’яднання Вітаўт 

Ермалёнак распавёў гасцям аб найбольш 

брэндавых экспанатах музеяў, якія могуць 

здзівіць і захапіць нават самых спешчаных 

наведвальнікаў. Падчас экскурсіі адбылася 

зацікаўленая размова аб сумеснай дзейнасці 

гаспадароў аграсядзібаў і музейнага 

аб’яднання па пашырэнні турыстычнага 

патэнцыялу Мёршчыны. Для гэтага кіраўнік 

музеяў даслаў Максіму Доўгану свае 

матэрыялы па турыстычных маршрутах 

Мёршчыны для стварэння адпаведнага сайту. 

ЭКСКУРСІІ ДЛЯ ШКОЛЬНІКАЎ 

У студзені ў музеі кнігі і друку пабывалі 

вучні 6-а класа на чале з класным кіраўніком 

Марынай Турзёнак. Кіраўнік музея Вітаўт 

Ермалёнак правёў экскурсію па тэме “Вытокі 

пісьма”. Дзеці азнаёміліся з асноўнымі 

матэрыяламі, якія ў мінулым ужываліся для 

пісьма: папірусам, шоўкам, глінянай таблічкай, 

васковымі дошчачкамі, берасцянымі 

граматамі, пергаментам і іншымі прадметамі, 

на якіх пісалі ў мінулым.  Здзівіла дзяцей самая 

каштоўная знаходка гэтага раздзела – прасліца 

са шведскімі рунамі. Уразіў вучняў і аповед 

кіраўніка музея аб помніках пісьменнасці ў 

нашым краі –  “барысавых камянях”. 

Вучні 6-б класа на чале з класным 

кіраўніком Ларысай Грыгор’евай наведалі 

музей кнігі і друку па тэме “Добры дзень, 

музей!”. Вітаўт Ермалёнак азнаёміў 

удзельнікаў экскурсіі з асноўнымі раздзеламі 

музея, распавёў аб найбольш цікавых кнігах, 

падручніках, часопісах, газетах, марках і 

каляндарыках. Асаблівае захапленне выклікала 

ў дзяцей знаёмства з раздзелам “Філуменія”. 

Вучні 9-а класа наведалі гістарычны 
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музей па тэме “Наш край у першай палове ХІХ 

стагоддзя”. Дзевяцікласнікі толькі пачалі 

вывучаць гісторыю Беларусі гэтага перыяду, 

таму кіраўнік музея Вітаўт Ермалёнак распавёў 

ім аб найбольш знакамітых падзеях, якія 

адбыліся ў той час у нашай мясцовасці. Перш 

за ўсё на канкрэтных экспанатах, прысвечаных 

падзеям вайны 1812 года, нацыянальна-

вызваленчага паўстання 1830 – 1831 гг. вучні 

маглі пераканацца, што гісторыя нашага краю 

была цесна знітавана з гісторыяй усёй 

Беларусі. 

ПЕРАМОГА Ў КОНКУРСЕ 

Сябра гуртка “Арганаўты мінулага” 

вучань 9-б класа Драба Юра прыняў удзел у 

раённым конкурсе календароў. Пад 

кіраўніцтвам настаўніка гісторыі і інфарматыкі 

Антона Вітольдавіча Ермалёнка ён адшукаў не 

толькі юбілейныя даты 2019 года, але і 

знайшоў да іх малюнкі і фотаздымкі.  Усе 

сабраныя матэрыялы былі сістэматызаваны, 

зроблена кампутарная вёрстка, і атрымаўся 

цікавы насценны каляндар памятных датаў па 

нашай мясцовасці. Таму выкананая праца была 

адзначана дыпломам першай ступені. 

ЮБІЛЕЙНЫЯ ДАТЫ 2019 ГОДА 

1044 – 975год таму  пачаў княжыць у 

Полацку Усяслаў Чарадзей 

1384 – 635год таму герб “Пагоня” стаў 

дзяржаўным гербам Вялікага княства 

Літоўскага 

1504 – 515 год таму Дзісеншчына 

ўвайшла ў склад Полацкага ваяводства 

1504 – 515 год таму пабудаваны першы  

касцёл у Навалацы 

1514 – 505 год першай вядомай згадкі ў 

дакументах пра Мёры 

1514 – 505 год пабудовы царквы св. 

Параскевы ў Навалацы 

1559 – 460 год першай згадкі аб маёнтку 

Казакова 

1564 – 455 год першага ўспаміну пра 

Чурылавічы (Лявонпаль) 

1569 – 450 год Люблінскай уніі, дзе 

была створана дзяржава Рэч Паспалітая, у якой 

наш край знаходзіўся да 1793 года 

1569 22 жніўня – 450 год таму Дзісна 

атрымала Магдэбургскае права 

1579 – 440 год з часу знаходжання ў 

Дзісне караля Стэфана Баторага, які 

садзейнічаў умацаванню Дзісенскага замка 

1629 – 390 год з дня нараджэння 

Сімяона Полацкага (1629 – 1680) – паэта і 

грамадскага дзеяча, які ў сваім тэстамэнце 

згадвае Мёрскі манастыр 

1644 – 375 год назад Себасцьян Мірскі 

суддзя земскі браслаўскі заснаваў праваслаўны 

манастыр і царкву у Мёрах 

1654 – 365 год з часу захопу Дзісенскага 

замка рускімі войскамі падчас вайны 1654–

1667 гг. 

1679 год – 340 год з часу ўтварэння пры 

Ўваскрасенскай царкве праваслаўнага брацтва 

ў Дзісне  

1769  – 250 год з часу пабудовы палаца 

Лапацінскіх у Лявонпалі 

1769 – 250 год таму было зроблена 

ахвяраванне Бабары Радзівіл на будаўніцтва 

уніяцкай царквы ў Чэрасах 

1774 – 245 год з часу пабудовы 

драўлянай Троіцкай царкве ў Лявонпалі 

1794 – 225 год паўстанню Тадэвуша 

Касцюшкі, актыўны ўдзел у якім прыняла і 

шляхта з Мёршчыны.  

1839 – 180 год таму была гвалтоўна 

ліквідавана ўніяцкая царква на Беларусі і 

Мёршчыне. Выступленні супраць пераходу ў 

праваслаўную царкву уніятаў з Узмёнаў, 

Лявонпаля, Пераброддзя, Новага Пагоста і 

іншых цэркваў 

1864 – 155 год таму былі адкрыты 

народныя вучылішчы ў вёсках Галомысла і 

Махіроўка 
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1864 – 155 год ад нараджэння  Адольфа 

Чэрнага (1864 –1952), чэскага вучонага-

славіста, аўтара “Беларускіх песень з 

Дзісенскага павета Віленскай губерні”, Кракаў, 

1895 

1879 – 140 гадоў таму пабудавана 

мураваная царква ў Новым Пагосце 

1889, 22 студзеня – 130 год таму 

нарадзіўся славуты капітан марскога флоту 

Расіі і Польшчы Мамерт Станкевіч. 

1909 – завяршэнне будаўніцтва 

металічнага моста праз раку Дзісну, які 

захаваўся да нашага часу. 

1909 – 110год ад нараджэння паэта 

Паўла Сушко. 

1914 – 105 год  ад пачатку Першай 

сусветнай вайны. 

1914 – 105 год ад нараджэння Дзмітрыя 

Мечыслава Касатага (1914 –1993), паэта з 

Дзісны 

1914 – 105 год ад нараджэння Чэслава 

Сіповіча, біскупа і беларускага дзеяча, 

стваральніка музея і бібліятэкі імя Ф.Скарыны 

ў Лондане. 

1 студзеня 1919 года – 100 гадоў з дня 

утварэння Сацыялістычнай Савецкай 

Рэспублікі Беларусі (пазней БССР) 

1 студзеня 1919 года – 100 гадоў з  дня 

заснавання Беларускай гімназіі ў Вільні, дзе 

вучылася шмат ураджэнцаў з Дзісеншчыны. 

1919 – 100 год ад падзей 

антыбальшавіцкага паўстання на Дзісеншчыне. 

1924 – 95 год з дня нараджэння Пятра 

Кандрашова, Героя Сацыялістычнай Працы.  

1929 – 90 год нараджэння  Юрыя 

Туронка гісторыка і грамадскага дзеяча. 

1929 – 90 год ад нараджэння журналіста 

і пісьменніка Аляксея Кавалевіча (памёр у 

2014 г.) 

1934 – завяршэнне будаўніцтва чыгункі 

Друя – Варапаева. 

1934 – 85-годдзе з часу напісання кніг 

Атонам Гедэманам “Дзісна і Друя – 

Магдэбургскія гарады”, “Даўнія пушчы і 

воды” 

1939 – 80-год ад пачатку Другой 

сусветнай вайны 

1939, 17 верасня –80-годдзе 

ўваходжання Мёршчыны ў склад  БССР і 

СССР. 

1939 – 80 год таму пабудаваны касцёл у 

імя Маці Божай Шкаплернай  у Ідолце  

1939 26 лістапада – 80 год з часу 

геройскай гібелі капітана Мамерта Станкевіча  

1944 – красавік 75-годдзе смерці 

святара-пісьменніка Пётры Простага (І.Бобіча ) 

1944, ліпень – 75-годдзе вызвалення 

Мёршчыны ад нямецка-фашысцкіх захопнікаў 

1949 – утварэнне 2-й Мёрскай МТС 

(машынна-трактарнай станцыі) ў маёнтку 

Мёры (Клётаў Двор) 

1949, 16 ліпеня – 70 год з дня 

нараджэння вучонага-філолага Мікалая 

Крыўко 

1959 – 60 год таму на брацкіх магілах 

воінаў Чырвонай Арміі ў Дзісне і Мёрах 

устаноўлены новыя помнікі 

1964 – 55 год таму нашым земляком 

Генадзем Цітовічам быў створаны Дзяржаўны 

хор, які зараз носіць яго імя 

1964 – 55 год з часу пабудовы Мёрскага 

мясакамбіната 

1989, 15 лютага – 30 год з дня вываду 

савецкіх войскаў з Афганістана 

1994 – 25-год з часу стварэння 

гісторыка-этнаграфічнага музея ў Мёрах 

1999 – 20-год музею Радзімазнаўства 

Сяргея Панізьніка ў Лявонпалі. 

2009, 19 студзеня – 10 год з дня 

адкрыцця музея кнігі і друку СШ №3  
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ЗБОРНІК “РАТУША” № 4 

Наш зямляк пісьменнік Франц Сіўко 

перадаў у наш музей чарговы чацвёрты выпуск 

літаратурнага альманаха “Ратуша”, які быў 

надрукаваны ў 2018 годзе ў мінскім 

выдавецтве “Кнігазбор”. Ініцыятар выдання – 

Віцебскае абласное аддзяленне ГА “Саюз 

беларускіх пісьменнікаў”. Асноўны яго змест 

складаюць творы паэтаў і пісьменнікаў 

Віцебшчыны. Усяго на 240 старонках 

змешчаны творы 50 аўтараў. Наклад альманаха 

200 асобнікаў. Размешчаны творы па асобных 

разделах: “Паэзія”, “Проза”, “Пераклады”, 

“Літаратуразнаўства”, “Дзецям”, “Гумар”. 

Паміж іншых твораў у альманаху надрукавана 

апавяданне Франца Сіўко “Выправа”, нізка 

вершаў Антона Бубалы, артыкул краязнаўца 

Вітаўта Ермалёнка “Сядзіба ў Міжрэччы”. 

НОВЫ ДАВЕДНІК 

Установа адукацыі “Рэспубліканскі 

цэнтр экалогіі і краязнаўства” Міністэрства 

адукацыі Рэспублікі Беларусь надрукавала 

даведнік “Музеі ўстаноў адукацыі Рэспублікі 

Беларусь.” Пабачыла свет выданне ў 

выдавецтве “Пачатковая школа” у Мінску ў 

2019 годзе. Пададзеныя ў даведніку звесткі 

даюць цэласнае ўяўленне аб развіцці музеяў 

устаноў адукацыі ўсёй краіны. Усяго на 

Беларусі дзейнічае 1453 музеі разнастайнай 

накіраванасці. На старонцы 40 змешчана 

інфармацыя аб музеях Мёрскага раёна, якія 

дзейнічаюць у Дзісненскай, Новапагосцкай, 

Туркоўскай, Узмёнскай, Сіцькоўскай школах. 

Тут мы знаходзім звесткі і аб музеях нашай 

школы. Па колькасці экспанатаў асноўнага і 

дапаможнага фонду яны займаюць першае 

месца ў краіне. Наогул, у Беларусі толькі 

некалькі школ, дзе дзейнічаюць чатыры музеі. 

МАЛАВЯДОМЫ ПАРТРЭТ СЛАВУТАГА 

ЗЕМЛЯКА 

Генрык Дмахоўскі – выбітны скульптар 

і ўдзельнік паўстанняў – пражыў кароткае па 

сённяшнім часе жыццё. Але яго самаахвярная 

дзейнасць засталася яскравым прыкладам 

служэнню Айчыне, за свабоду якой ён і аддаў 

сваё жыццё. З таго часу, калі фатаграфія яшчэ 

толькі нараджалася, засталося мала партрэтаў 

нават выдатных асобаў. Звычайна друкаваўся 

вядомы здымак нашага земляка ў 

саракагадовым узросце.  Партрэт, які мы тут 

змяшчаем, зроблены ў 1860 годзе, калі 

паўстанцу і скульптару было ўжо 50 год. Але 

выглядае ён значна старэй. Цяжкія 

выпрабаванні, якія выпалі на яго долю: смерць 

любімай жонкі і дзяцей, эміграцыя – налажылі 

свой адбітак на твар нашага героя, заўчасна яго 

састарылі. 

ЦІКАВЫ ФОТАЗДЫМАК 

У міжваенны час пры Дзісенскай 

Уваскрасенскай царкве існаваў выдатны 

дзіцячы хор. Фотаздымак 1933 года гэтага 

хора, зробленага прафесійным дзісенскім 

фатографам, знайшоў “арганаўт” Капусцёнак 
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Мацвей у архіве свайго дзеда. У цэнтры з 

надпісам на картоне “Царкоўны хор”, сядзіць 

трынаццацігадовы хлопчык Мікалай Рунда. У 

будучым усё сваё жыццё ён прысвяціў 

служэнню Богу. Ужо ў 90-я гады ХХ 

стагоддзя, вярнуўшыся на радзіму, ён стаў 

арганізатарам пабудовы праваслаўных храмаў 

у Мёрах і Пестунах, дзе і выконваў сваё 

душпастарскае служэнне да самай смерці.    

ПАМЯЦЬ АБ ЗЕМЛЯКУ 

Наш зямляк Матэленак Сцяпан геройскі 

загінуў у Італіі ў 1944 годзе, дзе ваяваў у 

складзе Арміі генерала Уладзіслава Андэрса. 

Польскі ўрад не забывае тых, хто загінуў, 

змагаючыся супраць фашызму. Пасмяротна С. 

Матэленак быў узнагароджаны кавалерскім 

Крыжам Адраджэння Польшчы. Ва ўрачыстай 

абстаноўцы ў Палацы Прэзідэнта ў Варшаве 

ўзнагароду атрымаў праўнук Сцяпана 

Матэленак Дзмітрый. Узнагароду ўручыў ад 

імя Прэзідэнта Рэчы Паспалітай сакратар 

канцылярыі прэзідэнта Анджэй Дэра. Армія 

Андэрса ўваходзіла ў склад узброенных сіл 

Вялікабрытаніі, таму Матэленак Дзмітрый 

атрымаў яшчэ адну ўзнагароду прадзеда, на 

гэты раз у Мінску, з рук пасла Вялікабрытаніі. 

Дзіма зараз вучыцца на эканамічным 

факультэце ўніверсітэта ў Польшчы. Для 

нашага музея ён набыў і падараваў адзнакі 

Арміі Андэрса і пятай стралковай дывізіі 

“Зубры” –  воінскіх злучэнняў, у якіх ваяваў 
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яго прадзед. 

ПАЛЯВАННЕ Ў КАМЕНПОЛЛІ  

Роўна 90 год таму ў студзені пан Віслаў 

Мірскі запрасіў гасцей з Варшавы на 

паляванне на ваўкоў. Паміж паляўнічымі была 

і жанчына Ганна Сакалоўская. Ёй пашчасціла 

самой упаляваць драпежнага звера. Дама была 

настолькі ўражана гэтай падзеяй, што сама 

напісала верш. Яе верш і здымак з забітым ёю 

ваўком быў надрукаваны ў газеце “Польскі 

паляўнічы”. Як заўсёды, і гэты матэрыял 

адшукаў краязнавец Кастусь Шыталь. Мы 

зрабілі парадковы пераклад з польскай мовы, а 

паэтка Алена Басікірская выканала яго 

літаратурную апрацоўку.  

На ваўкоў 

Прыстанак згубіўся ў снежных 

абшарах… 

Бег санак слізгаўся пры музыцы снегу 

— 

Дарога была нам знаёмая ў твары… 

Лес белы, задумлівы… з санкамі ў бегу. 

Шэрань і ціш. Сніцца байка мне белая: 

З елак нароблена велічных гротаў… 

Шэпча каманда. Як духі, шарэнгамі 

Ідзём у сняжок, а ў скроні б’е молатам. 

Позірк даследуе дрэў розных зацені, 

Жаданне малюе надзею сумніўную… 

Адкуль жа воўк прыйдзе? Адкуль ён 

пакажацца? 

Сам-насам з заснежанай пушчай 

глыбіннаю. 

Сэрца чыё затрапеча ў нястрымнасці?  

Хітрасць чыя возьме верх у абставінах? 

Хто мае больш і развагі, і  пільнасці? 

І да каго сам Пан Бог лепш паставіцца? 

Думкі даследуюць існасць бязмежную, 

Дух перамен, кліч  крыві не схіцаецца… 

Шолах і трэск! Гэта знак 

непазбежнасці? 

Не! Гэта снег з вершалін, шэльма, 

валіцца. 

Гукі трубы, галасы ледзьве чутныя, 

Вусны дрыжаць найсвяцейшымі 

словамі: 

“Губерт святы —ты ж дарадца 

магутнейшы, 

Дык улагодзь найшчаслівымі ловамі”. 

Кіпень у голаў да скронь удараецца, 

Стрэл ды другі чую з правай узбочыны. 

Вецер ад кулі свісціць-павяваецца, 

Сэрца затахкала хваляй прарочаю. 

Ногі ўпіліся ў зямлю, як здранцвелыя, 

Стаю нерухома, чакаю напружана. 

Вуха рытм ловіць, а сэрца самлела. 

Тупат чуваць. Звер тут блізка 

раз’юшаны. 
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Шэрая постаць паўз зелень лагчыны 

Крочыць і дыхае пашчай раскрытаю. 

Цэлю! Страляю! І грозны ваўчына 

Снег спавівае крывёю разлітаю.  

Крыкнуць ад радасці? Воўк 

пераможаны!  

Сэрца напоўнена шчасцем праз меру. 

Стрэльба з рукі выпадае зняможанай, 

Спраўляю хвіліну маўчання па зверу. 

Ганна Сакалоўская.  Каменполле. 

15.01.1939 г. 

НОВЫЯ ЗНАХОДКІ ДЛЯ МУЗЕЯЎ  

ПАКУНАК АД МІКОЛЫ ПАЎЛОВІЧА 

Чарговы падарунак з Даўгаўпілса ад 

нашага сталага дабрадзея музеяў Міколы 

Паўловіча перадаў нас таўнік гісторыі з 

Краславы Віктар Калніш. На гэты раз дасланыя 

экспанаты папоўняць фонды музея “Адукацыя 

Мёршчыны”. Цікавы экспанат – набор 

чорнабелых дыяпазытываў для навучання 

фізіцы ў 10 класе па тэме “Электрычнасць”. 

Усяго 41 шкляная пласцінка з выявамі, бо ў 

тыя часы яшчэ не выкарыстоўваліся 

фотаплёнкі для дыяпраектараў. Выраблена 

гэтая нагляднасць была на заводзе №7 у 

Маскве ў 1952 годзе. З гэтага ж часу мы 

атрымалі ад рупліўца з Даўгаўпілса і 

нагляднасць па астраноміі, але ўжо не ў 

выглядзе шкляных дыяпазітываў, а друкаваных 

чорна-белых фатаграфій памерамі са школьны 

сшытак. Надрукаваны яны былі на 

ленінградскім заводзе вучэбнага абсталявання. 

Найстарэйшая з падараваных нам кніг на 

рускай мове пабачыла свет у Дзяржаўным 

музычным выдавецтве ў Маскве ў 1936 годзе. 

Гэта выданне “Новый самоучитель для 

балалайки по нотной и цифровой системам” 

аўтара А.Ілюхіна. З метадычных кніг Мікола 

перадаў нам выданне для настаўнікаў 
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пачатковых класаў аўтара М.П.Кананыкіна 

“Методика обучения грамоте”. У ім змешчаны 

разнастайныя методыкі навучання дзяцей 

пісьменнасці, у тым ліку метад Мантэсоры, 

Жакота, амерыканскі, рускі і іншыя. Кніга 

была надрукавана ў Ленінградзе ў 1937 годзе. 

Хоць і не такая старая, але займальная – кніга 

для дзяцей пад назвай “Круглый год”, 

надрукаваная ў 1961 годзе. У ёй змешчаны 

творы пісьменнікаў на кожную пару года. 

Выданне прызначана для малодшых 

школьнікаў, але нясе ў сябе яскрава выражаны 

ідэалагічны накірунак. 

ПАДАРУНАК АД ІВАНА КАЛКОЎСКАГА 

Іван Пятровіч Калкоўскі, вядомы ў 

Мёрах калекцыянер, збірае разнастайныя 

прадметы: манеты, папяровыя грошы, 

філуменію, філатэлію, каляндарыкі і інш. Ён 

часта наведвае нашы музеі, цікавіцца апошнімі 

знаходкамі. У чарговы раз, завітаўшы да нас, 

ён сам падараваў для нашага гістарычнага 

музея вялікую калекцыю манет часоў СССР. 

Фонды нашага музея папоўніліся юбілейнымі 

манетамі вартасцю ў 1 рубель 1965, 1975 гг., 

прысвечаныя 20- і 30-годдзю Перамогі ў 

Вялікай Айчыннай вайне, 50- і 60-годдзю 

Вялікай Кастрычніцкай рэвалюцыі 1966, 1977 

гг., 100-годдзю з дня нараджэння У.І.Леніна 

1970 года. Акрамя юбілейных рублёў Іван 

Пятровіч перадаў для музея рублі ў гонар 

алімпіяды ў Маскве 1980 года, у гонар ХІІ 

сусветнага фестывалю моладзі ў Маскве 1985 

года. Калекцыянер з Мёраў падараваў нам і 

юбілейныя манеты, чаканеныя ў гонар 50-

годдзя Кастрычніцкай рэвалюцыі вартасцю 10, 

15, 20 і 50 капеек. Атрымалі мы і некалькі 

савецкіх манет да рэформы 1961 года. 

Найстарэйшыя з іх: 1 капейка 1939 года, 2 кап. 

1952 года, 3 кап. 1950 г., 5 кап. 1955 г., 10 кап. 

1957 г., 20 кап. 1936 г. Руплівец музея перадаў 

нам і вялікую колькасць манет СССР пасля 

рэформы 1961 года. У часы перабудовы і да 

распаду савецкай краіны была вялікая 

інфляцыя, таму пераважаюць 1, 2, 3, 5-ці 

капеечныя манеты 1985 – 1991 гадоў. Больш 

шырокі дыяпазон чаканкі манет вартасцю 10, 

15, 20 і 50 капеек. Яны ахопліваюць увесь 

перыяд ад рэформы 1961 года да 1991 года, 

калі завяршыў сваё існаванне Савецкі Саюз. 

Сярод манет 1991 года асабліва шмат 15-ці 

капеечных. 

Акрамя савецкіх манет мы атрымалі ў 

музейныя фонды і некалькі манет сучаснай 

Расіі. Манеты 1, 5,10, 20, 50 рублёў 1992 – 1993 

гг. сведчаць аб вялікай інфляцыі ў тыя часы ў 

суседняй краіне. Акрамя манет Расіі і СССР 

нам падаравалі манеты розных краін свету. 

Больш за ўсё – з даваеннай Польшчы: 20, 50 

грошаў 1923 года і 1 злоты 1929 года, а 

таксама 10, 50 і 1 злоты Польскай Народнай 

Рэспублікі. З замежных краін руплівец нашага 

музея падараваў 50 курус Турцыі 2009 года, 1 

куну з Харваціі 1995 года, 5 тэнге з Казахстана. 

Нам падаравалі і 4 папяровыя купюры 

Рэспублікі Беларусь вартасцю 50 рублёў 2000 

года. Але хоць яны пабачылі свет у адным 

годзе, але розніца між імі ў тым, што на дзвюх 

з іх надпіс “пяцьдзясят” а на другіх 

“пяцьдзесят”, што сведчыць аб выпуску 

банкнот з новымі арфаграфічнымі правіламі. 

Шчыры дзякуй Івану Пятровічу за падарунак 

нашаму музею. 
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ПАДАРУНАК З МІНСКА  

Напрыканцы снежня ў Музеі ёлачных 

цацак (ГЗЦ “Галерэя Мінск”) адбылося вялікае 

культурна-асветніцкае свята. Яго 

кульмінацыяй стала прэзентацыя макета-

рэканструкцыі царквы Святога Іаана 

Багаслова, якая знаходзіцца ў вёсцы 

Галомысла нашага раёна. Прадстаўлены макет 

выкананы ў рамках акцыі, прысвечанай Году 

малой радзімы. Выканаўца такой складанай 

працы – выпускніца мінскай гімназіі №5 імя 

П.В.Масленнікава Паліна Каржуева, яе 

кіраўнік – выкладчыца вышэйшай катэгорыі, 

выдатнік адукацыі Рэспублікі Беларусь 

Таццяна Вайтэнка. У гімназіі ўжо з 2005 года 

дзейнічае гімназічны праект “Нам засталася 

спадчына”, дзякуючы якому гімназісты 

выконваюць праекты макетаў-рэканструкцый 

разбураных або занядбаных помнікаў 

архітэктуры. Выраб макета царквы ў 

Галомысле быў не выпадковы. Ідэю падказаў 

дырэктар гімназіі №75 Васіль Ананька, бо 

Галомысла – яго родная вёска. Там прайшло 

яго дзяцінства. Ён яшчэ памятае, як праходзілі 

ў царкве святы, як на іх збіраліся шматлікія 

вернікі з навакольных вёсак. Ад вялікай 

калісьці вёскі, дзе былі дзве галоўныя вуліцы, 

засталося некалькі хатаў. Царква, застаўшыся 

без сваіх прыхаджанаў, стаіць закінутай, да яе 

цяжка нават падыйсці: вакол зараснікі крапівы, 

баршчэўніка ды хмызняку. Царква Іаана 

Багаслова, адзін з найстарэйшых помнікаў 

драўлянага дойлідства на Мёршчыне, па 

некаторых звестках пабудавана ў 1840 годзе. 

Трохзрубны храм складаецца з двухяруснай 

чацверыковай званіцы, прамавугольнай 

малітоўнай залы, пяціграннай апсіды. 

Двухсхільны дах і шацёр званіцы завершаны 

невялікімі купаламі. Гарызантальна 

ашаляваныя сцены – з прамавугольнымі 

вокнамі з простымі ліштвамі. Зараз унутры 

храма смецце і разбурэнне. Паліна Каржуева 

не толькі дакладна выканала макет царквы, але 

і скрупулёзна зрабіла макеты навакольных 

дамоў і рэчкі, краявіду, які быў сто год таму. 

Памеры працы 80 см на 80 см. Зараз выканаўца 

праекта вучыцца на архітэктурным факультэце 

БНТУ, і ёсць надзея, што яна і зоймецца 

рэстаўрацыяй гэтага помніка. Макет уручаны і 

прывезены ў наш музей дырэктарам Міёрскага 

раённага цэнтра дзяцей і моладзі Мітрафанавай 

Валянцінай Анкудзінаўнай. 

НАБЫТКІ КІРАЎНІКА МУЗЕЯЎ  

Вітаўт Ермалёнак на свае сродкі 

выкупіў у жыхара вёскі Масеўцы некалькі 

экспанатаў для музея. Так, для раздзела 

гістарычнага музея набыта жалезная каробка 

1942 года “Вызваленне Мёраў”. У ёй 

захоўваліся стужкі ад нямецкага кулямёта МГ-

34. Ваенная рэліквія сведчыць, што і праз 75 

год пасля баёў у нашай мясцовасці можна 

яшчэ адшукаць экспанаты часоў вайны. 

Менавіта ля Масеўцаў праходзіў рубеж 

абароны фашыстаў, і тут на масеўскім полі 

загінула найбольш савецкіх салдат, якія 

вызвалялі наш райцэнтр. Для раздзела 

“Духоўная літаратура” музея кнігі і друку 

кіраўнік музея купіў кнігу на польскай мове 

Адама Абданка “Святы Францішак з Асызу. 

Жыццё. Цуды. Легенды.” Надрукавана яна 

была ў Кракаве ў 1927 годзе. У фонды музея 

сп. Вітаўтам быў набыты цікавы здымак 

стогадовай даўніны двух невядомых жанчын. 

У музейныя зборы мы набылі і медаль 

абласной арганізацыі савецкага фонду міра “За 

актыўную працу”. 
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ПАДАРУНКІ “АРГАНАЎТАЎ”  

Ермалёнак Юлія, “арганаўтка” 90-х 

гадоў ХХ стагоддзя, якая зараз жыве ў 

Лондане, перадала для музея кнігі і друку 

старыя выданні на англійскай мове. Гэта кніга 

вядомага англійскага пісьменніка Даніеля 

Дэфо (1660 – 1731гг.) “Рабінзон Круза”, 

першае выданне якога пабачыла свет у 1719 

годзе. Апавядае кніга пра англійскага марака, 

які апынуўся на ненаселеным востраве і здолеў 

выжыць. Надрукавана яна была для зручнасці 

чытання ў кішэнным фармаце вядомым 

англійскім выдавецтвам Томаса Нельсана ў 

1927 годзе. Выдавецтва мела свае друкарні ў 

Лондане, Эдынбургу, Нью-Ёрку,Таронта, 

Парыжы. Гэтага года наша “арганаўтка” 

падаравала нам і кнігу знакамітага англійскага 

паэта-рамантыка, улюбёнага аўтара каралевы 

Вікторыі Альфрэда Тэнісона (1828 – 1892) пад 

назвай “Выбраныя паэмы”. У яе ўвайшлі 

найбольш знакамітыя творы гэтага аўтара. 

Акрамя кніг наша дабрадзейка перадала 

італьянскую паштоўку 50-х гадоў ХХ 

стагоддзя, якая была даслана з Італіі ў Англію. 

На ёй выява фрэскі Джота “Цуд у Кане 

Галілейскай”. 

   Баран Уладзіслаў наведвае гурток 

першы год, але ўжо не аднойчы знаходзіў для 

музея манеты. Апошнім разам ён перадаў для 

гістарычнага музея некалькі манет сучасных 

азіяцкіх краін. Гэта кітайскі юань 2017 года, 1 

бат з Тайланда. З Вялікабрытаніі Уладзік 

падараваў дзве манеты з партрэтам каралевы 

Елізаветы ІІ вартасцю 1 пенс 2002, і 1 пенс 

2004 года. З Чэшскай рэспублікі мы маем зараз 

манету коштам 10 чэшскіх крон 1994 года. 

МЕМОRIA  

ПАМЯЦІ ЮРЫЯ ТУРОНКА  

2 студзеня 2019 года на вечны спачын 

адыйшоў ад нас выбітны даследчык гісторыі 

Беларусі і нашага краю Юры Туронак. 

Нарадзіўся будучы гісторык і грамадскі дзеяч 

27 красавіка 1929г. у Вільні. Увесь род 

Туронкаў паходзіць з Браслаўскага павета, 

менавіта з наваколляў Новага Пагосту. Яго 

бацька Браніслаў Туронак нарадзіўся на 

Мёршчыне ў вёсцы Пестуны ля Новага 

Пагосту, падчас вучобы на лекара ў Віленскім 

універсітэце актыўна прымаў удзел у 

беларускім нацыянальна-вызваленчым руху, а 

атрымаўшы дыплом, пачаў працаваць 

доктарам у мястэчку Дукшты. У 1938 годзе 

Юры застаўся без бацькі, які памёр, 

прастудзіўшыся, калі аказваў дапамогу 

хвораму. У маі 1942 г. Юры скончыў 

Дукштанскую пачатковую школу. У верасні 

1942 г. спрабаваў паступіць у праектаваную 

літоўскую гімназію ў Відзах, але з-за 

недастатковасці кандыдатаў гімназія не 

адкрылася. Пасля чаго Юры без уступных 

экзаменаў паступіў у Першую Віленскую 

гімназію, дзе на працягу месяца настаўнікі 

правяралі падрыхтаванасць Юрыя Туронка да 

заняткаў. У выніку, 27 кастрычніка 1942 г., ён 

атрымаў статус вучня гімназіі. Але ў верасні 
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1945 г., не скончыўшы гімназію, сумесна з 

маці, бабуляй, братамі Андрэем і Міхасём, 

хлопец пераехаў на Беласточчыну. У Варшаве 

ён скончыў Галоўную школу планавання і 

статыстыкі (1952). У 1950 – 55 гг. працаваў у 

Імпартна-экспартным прадпрыемстве хімічных 

вырабаў, у 1956 – 94 – у Польскай 

знешнегандлёвай палаце, даследаваў 

кан’юнктуру міжнароднага хімічнага рынку, 

працаваў у Еўрапейскай эканамічнай камісіі ў 

Жэневе. Паралельна браў актыўны ўдзел у 

беларускім руху ў Польшчы. Адзін з 

арганізатараў і старшыня праўлення (1956 – 

66) Варшаўскага аддзела Беларускага 

грамадска-культурнага таварыства (БГКТ). У 

1970 – 75 гг. Ю. Туронак – старшыня 

Навуковага 

гуртка БГКТ. 

Ад пачатку 

1960-х наш 

зямляк 

захапіўся 

гістарычнымі 

даследаваннямі. 

У 1986 годзе ў 

Варшаве ён 

абараніў 

доктарскую 

дысертацыю «Беларусь пад нямецкай 

акупацыяй». Гэтая кніга, у якой быў адрозны 

ад паноўнага савецкага погляд на вайну, 

атрымала шырокі рэзананс у гісторыкаў. Юры 

Туронак таксама аўтар такіх кніг, як 

«Беларускае школьніцтва на Беласточчыне» 

(1976), «Беларуская кніга ў Другой Рэчы 

Паспалітай» (2000), «Беларуская кніга пад 

нямецкім кантролем» (2002), «Вацлаў 

Іваноўскі і адраджэнне Беларусі» (1992, 2007). 

На пенсіі зімы ён праводзіў у Варшаве, а лета  

–  на Падляшшы. Сачыў за беларускім 

жыццём, з унукамі размаўляў толькі па-

беларуску [2]. Пахаваны пад бела-чырвоным 

сцягам на Праваслаўных могілках у Варшаве. 

У цэнтры навуковых зацікаўленняў Ю. 

Туронка – палітычная і культурная гісторыя 

Беларусі першай паловы XX ст. Ён вывучаў 

нацыянальны рух пачатку ХХ ст., беларуска-

польскія дачыненні ў ХХ ст., гісторыю рыма-

каталіцкай царквы ў Беларусі. Свайго роду 

стрыжнёвай постаццю гэтага перыяду, вакол 

якой так ці інакш абарачаюцца многія 

даследаваныя аўтарам сюжэты, выступае адзін 

з пачынальнікаў беларускага нацыянальнага 

руху, кнігавыдавец, навуковец і педагог 

Вацлаў Іваноўскі (1880 – 1943)]. Паводле 

сведчання самога даследчыка, вывучэннем 

гэтага дзеяча ён заняўся з сярэдзіны 1970-х 

гадоў. На працягу наступнага дзесяцігоддзя ў 

польскім друку з’явіліся некалькі прысвечаных 

яму артыкулаў, якія ўрэшце склаліся ў 

асобную манаграфію «Вацлаў Іваноўскі і 

адраджэнне Беларусі», што ўпершыню выйшла 

па-польску ў Варшаве ў 1992 годзе, а затым 

была перакладзена на беларускую мову. У 

2006 годзе яго ранейшыя працы былі 

надрукаваны асобным зборнікам, які пабачыў 

свет у Вільні ў 2006 годзе пад агульнай назвай 

«Мадэрная гісторыя Беларусі». Важкі том 

утрымлівае амаль 900 старонак. 

Юры Туронак не аднойчы наведваў 

радзіму сваіх продкаў – Браслаўшчыну. Свае 

генеалагічныя даследаванні ён надрукаваў у 

брашуры “Памяці Браніслава Туронка”. 

Прымаў удзел у міжнароднай навукова-

практычнай канферэнцыі ў Браславе 

“Браслаўскія чытанні”, дзе выступіў з 

дакладам аб гісторыі Друйскіх марыянаў у 20-я 

– 30-я гады ХХ стагоддзя. Мы не аднойчы мелі 

сустрэчы з даследчыкам беларускай гісторыі – 

як на Беларусі, так і ў Варшаве. Пры сустрэчах 

і ў прыватным ліставанні атрымалі шмат 

карысных парадаў па арганізацыі музеяў і 

краязнаўчай дзейнасці. Памяць пра выдатнага 

гісторыка і беларуса застанецца назаўжды ў 

памяці людзей, якія яго ведалі, а яго 

даследаванні будуць трывалым падмуркам 

развіцця сапраўднай беларускай гістарычнай 

навукі.  
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