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НАШ ЛЮСТРАДЗЁН 

СУСТРЭЧА З ВЫПУСКНІКАМІ 

Як заўсѐды, у лютым адбываецца 

традыцыйная сустрэча з выпускнікамі мінулых 

гадоў. Гэты год не стаў выключэннем. На 

сустрэчу са школай і настаўнікамі прыйшлі, 

перш за ўсѐ, юбілейныя выпускі нашай школы 

1987, 1992, 1997, 2002, 2007, 2012 і апошні 

выпуск 2016 года. 

Спачатку дзея адбылася ў актавай зале, дзе 

была падрыхтавана забаўляльная праграма. 

Затым адбыліся сустрэчы з класнымі кіраўнікамі 

і настаўнікамі. Дырэктару музейнага аб’яднання 

і кіраўніку археолага-краязнаўчага гуртка 

“Арганаўты мінулага” асабліва цікава было 

сустрэцца з выпускнікамі 1987, 1992, 2002 

гадоў, бо менавіта ў гэтых выпусках было шмат 

апантаных краязнаўцаў, якія памяць аб сваім 

захапленні захавалі праз усе гады. Адбылася 

зацікаўленая гутарка аб мінулым і сучасным 

жыцці былых выпускнікоў, кароткая экскурсія 

па музеі. Актыўны гуртковец 80-х гадоў ХХ 

стагоддзя, а зараз палкоўнік запасу, выкладчык 

Маскоўскага авіяцыйнага інстытута Андрэеў 

Васіль падараваў для гістарычнага музея 

расійскую купюру 2015 года вартасцю ў 100 

рублѐў, прысвечаную далучэнню Крыма да Расіі 

ў 2014 годзе. Яе цікавасць у тым , што выявы на 

ѐй размешчаны вертыкальна, банкнота мае 

светла-жоўты колер. На адным яе баку 

архітэктурны помнік Крыма 1912 года 

“Ластаўчына гняздо”, а таксама сілуэты гары 

Аю-Даг і палаца ханаў ХVI стагоддзя – 

Бахчысарая. На другім баку – помнік 

затопленым у севастопальскай бухце караблям, 

пастаўлены ў гонар 50-годдзя абароны 

Севастопаля ў Крымскай вайне 1853 – 1856 

гадоў. На купюры мы бачым і выяву карціны 

Айвазоўскага. Абаронай ад падробкі з’яўляецца 

вадзяны знак – партрэт Кацярыны ІІ, якая 

ўпершыню заваявала Крым і далучыла яго да 

Расійскай імперыі. Купюра амаль адразу стала 

калекцыйным рарытэтам.  

ЭКСКУРСІІ Ў МУЗЕЙ КНІГІ 

У лютым наведалі музей кнігі і друку вучні 

10-а класа на чале з класным кіраўніком 

Яцкоўскай Святланай Анатолеўнай. Экскурсію 

па тэме “Духоўная літаратура” правѐў кіраўнік 
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музея Вітаўт Ермалѐнак. Па гэтай тэме была 

праведзена і экскурсія для навучэнцаў 8-а класа 

(класны кіраўнік Качан Алена Анатолеўна). 

Экскурсію праводзіла захавальніца фондаў 

Марыя Ермалѐнак.  Для нанава сфармаванага ў 

гэтым навучальным годзе 10-в класа (класны 

кіраўнік Пракоф’ева Людміла Францішкаўна) 

кіраўнік музея правѐў экскурсію па тэме 

“Вытокі пісьма”, дзе распавѐў аб узнікненні 

пісьменнасці, першых прыладах працы для 

пісьма і матэрыяле, на якім пісалі раней. 

Дзесяцікласнікі азнаѐміліся і з гісторыяй 

“барысавых” камянѐў, чатыры з якіх ляжалі ў 

рэчышчы Заходняй  Дзвіны на мяжы 

Мѐршчыны. 

НАБЫТКІ КІРАЎНІКА МУЗЕЯ 

Новую калекцыю бонаў экзатычных краін 

купіў на аўкцыѐне за свае сродкі кіраўнік 

музейнага аб’яднання Вітаўт Ермалѐнак. З 

маленькай афрыканскай краіны, Сьера-Леонэ, 

якая знаходзіцца на ўзбярэжжы Атлантычнага 

акіяна, мы набылі купюру коштам  1000 леонэ. 

На яе аверсе адлюстравана выява героя 

народнага эпаса Бай-Бурэна, на рэверсе 

банкноты – спадарожнікавая антэнна. Абарончы 

вадзяны знак ўяўляе сабой галаву льва. З яшчэ 

адной афрыканскай краіны Танзаніі мы набылі 

купюру 500 танзанійскіх шылінгаў 1998 года. 

Гэта самая дробная банкнота краіны. Банкнота 

мае светла-зялѐны колер. На яе аверсе выява 

партрэта першага прэзідэнта Занзібара Амані 

Абэйды Карумы (1905 – 1972 гг.). Танзанія 

ўтварылася ў выніку аб’яднання двух калоній – 

Занзібара і Танганьікі. На зваротным баку 

купюры выява будынка Танзанійскага 

нацыянальнага ўніверсітэта ў сталіцы краіны 

Дар-эс-Саламе. 

З далѐкага ад нас архіпелага Фіджы мы 

купілі банкноту коштам два долары 2007 года. 

Купюра мае зялѐны колер.  На яе аверсе 

змешчаны партрэт англійскай каралевы 

Елізаветы ІІ, а таксама герб краіны з дэвізам 

“Бога палохайся і шануй каралеву”. На банкноце 

змешчаны таксама птушка Кака з сямейства 

папугаяў і медальѐн Махор. На рэверсе 

банкноты можна ўбачыць постаці дзяцей розных 

народаў, якія насяляюць архіпелаг Фіджы. 

З краіны Папуа-Новая Гвінея мы набылі 

банкноту вартасцю 20 кін 1995 года. Колер яе 

жоўта-аранжавы. На аверсе купюры мы бачым 

выявы галавы дзіка, а таксама каралѐў з ракавін 

кауры, нарукаўную павязку тоэа. На рэверсе 

адлюстраваны парламент краіны. 

ПАДАРУНКІ АД СЛАВАМІРА ДАРГЕЛЯ 

Мы заўсѐды з радасцю чакаем прыезду на 

радзіму пісьменніка Славаміра Рыгоравіча 

Даргеля, які з’яўляецца сталым дабрадзеем 

нашага музея. У чарговы раз, наведаўшы наш 

музей са сваѐй жонкай Наталляй Аркадзьеўнай 

Ганчаровай, ѐн, як заўсѐды, прывѐз для нашых 

музеяў шмат экспанатаў. Так, фонды 

нумізматыкі гістарычнага музея папоўняцца 

сучаснымі манетамі. З Ірландыі ѐн падараваў 



 
Мѐрская даўніна люты, 2017 

 3 

манету 1 еўра, на зваротным баку якой мы 

бачым выяву ірландскай арфы, якая ўпершыню 

стала сімвалам ірландскіх манет яшчэ ў 1536 

годзе. Паміж падараванымі манетамі – 50 

еўрацэнтаў 2002 года чаканкі Аўстрыі, на 

рэверсе манеты выява выставачнага павільѐна ў 

Вене, а на 10-цэнтавай манеце, якую мы таксама 

атрымалі ў калекцыю, мы бачым купал Сабора 

Святога Стэфана ў Вене. На манеце 50 

еўрацэнтаў Іспаніі 1999 года змешчаны партрэт 

знакамітага пісьменніка Мігеля дэ Сервантэса. 

На манеце 50 еўрацэнтаў Германіі 2002 года мы 

бачым Брандэнбургскую браму ў Берліне. 

Падараваў наш зямляк і некалькі турэцкіх манет 

наміналам 50 курусаў 2016 года і 10 курусаў 

2015 года, 1 крону з Нарвегіі 1979 года і 

некалькі манет Украіны. 

Для музея кнігі і друку Славамір Даргель 

прывѐз факсімільнае выданне “Закона Божага 

для сям’і і школы” 1997 года Серафіма 

Слабодскага, а таксама два зборнікі твораў 

сучасных беларускіх пісьменнікаў і паэтаў. Так, 

у кнігу ”Радзіма, адзінства, Перамога”, 

падрыхтваную Мінскім абласным аддзяленнем 

Саюза пісьменнікаў Беларусі, увайшло і 

апавяданне нашага земляка “Пабрацімы”. 

Другая кніга – “На прасторах роднай Беларусі”, 

якая пабачыла свет у выдавецтве “Беларуская 

энцыклапедыя імя П.Броўкі” у 2015 годзе,–  

таксама змяшчае твор нашага земляка  

”Шунеўка – сястра Хатыні”. Для этнаграфічнага 

музея наш руплівец перадаў знакаміты савецкі 

радыѐпрымач Рыжскага радыѐзавода “Селена В-

216.” Асаблівая падзяка нашаму дабрадзею за 

паперу, такую неабходную для выдання 

“Мѐрскай даўніны”. Акрамя таго, мы атрымалі і 

некалькі твораў пісьменніка, з якімі абавязкова 

пазнаѐмім чытачоў нашай газеты. Для жонкі 

Славаміра Даргеля Наталлі Ганчаровай кіраўнік 

музея Вітаўт Ермалѐнак правѐў у гістарычным 

музеі кароткую аглядную экскурсію, якая не 

пакінула госцю раўнадушнай.  

ПАДАРУНАК АД СЯРГЕЯ ПАНІЗЬНІКА 

Наш знакаміты зямляк часта дорыць для 

нашых музеяў экспанаты са сваѐй багатай 

калекцыі. У гэтым месяцы ѐн падараваў шмат 

разнастайных папяровых грошаў. З часоў 

Савецкага Саюза мы атрымалі ў падарунак 

некалькі самых дробных купюр вартасцю адзін 

рубель 1961 – 1991 гг., а таксама значную 

колькасць 3, 5, 10, 25-рублѐвых савецкіх 

банкнот гэтага перыяду. Але найбольшая 

колькасць падараваных грошай – папяровыя 

разліковыя білеты Рэспублікі Беларусь. Самыя 

першыя з іх –  наміналам 50 капеек з выявай 

вавѐркі –  былі надрукаваны ў 1992 годзе, таго ж 

года выпуску 1 рубель “заяц”, 3 рублі ”бабѐр”, 5 

рублѐў “воўк”, 10 рублѐў “рысь”, 25 рублѐў 

“лось”, 100 рублѐў “зубр”. На банкнотах па 200 

рублѐў – выява прывакзальнай плошчы ў 

Мінску, на банкноце 500 рублѐў паказана 

плошча Перамогі. Інфляцыя павялічвалася тады 

ў краіне хуткімі тэмпамі, таму неўзабаве была 

праведзена дэнамінацыя і надрукаваны 

банкноты вартасцю 100 рублѐў з выявай 

будынка Нацыянальнай Акадэміі навук, 5000 

рублѐў, на якіх мы можам убачыць старажытны 

цэнтр Мінску – Траецкае прадмесце. Працяг 
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інфляцыі выклікаў у 1994 годзе выпуск купюраў 

коштам 20 000 рублѐў, на аверсе якіх мы бачым 

будынак Нацыянальнага Банку Рэспублікі 

Беларусь. У 2000 годзе была праведзена 

дэнамінацыя беларускіх грошай, у падараваных 

нам банкнотах мы знаходзім купюры таго году 

коштам 1, 20, 50, 100 рублѐў. Акрамя папяровых 

грошай, Сяргей Сцяпанавіч падараваў і некалькі 

манет Латвіі вартасцю  1, 2, 20, 50 еўрацэнтаў, а 

таксама 1 цэнт з Канады 1996 года. 

ПАДАРУНАК АД МАТЭЛЕНКА ІГАРА 

Падчас практыкі ў Бешанковіцкім раѐне 

будучы журналіст напісаў артыкул пра “чорнага 

капальніка”-калецыянера Андрэя Трубяцкога, 

які займаўся падводным даследаваннем 

рэчышча Заходняй Дзвіны, дзе знаходзіў шмат 

старажытных артэфактаў –  якараў, бязменаў, 

гір, жалезных сякер і інш.. Сярод іх трапляліся і 

археалагічныя знаходкі: каменныя сякеры, 

упрыгожванні, кераміка. Калекцыянер падараваў 

Ігару некалькі 

аскепкаў керамікі.  

Зараз малады 

журналіст прынѐс 

іх для нашага 

гістарычнага 

музея. Вызначэнне 

перададзеных нам 

фрагментаў 

глінянага посуду 

можна датаваць 

рубяжом IV – III  

тыс. да н.э. У гэты 

час Віцебскую 

вобласць насялялі плямѐны, якія археолагі 

адносяць да позняга этапу нарвенскай культуры. 

Найбольш даследаваная стаянка гэтай культуры 

– Асавец, якая знаходзіцца якраз у 

Бешанковіцкім раѐне. Для гэтай керамікі 

характэрным узорам з’яўляюцца насечкі, ямкі, 

зробленыя вострым прадметам па незастылай 

гліне. Падобныя аскепкі сябры гуртка знайшлі 

падчас разведкі на палях каля санаторыя Лѐтцы 

ў 1987 годзе. Акрамя керамікі Ігар падараваў 

муляж статуэткі ідала са стаянкі Асавец. 

 НОВЫЯ КНІГІ НАШАГА ЗЕМЛЯКА 

Чарговымі ўласнымі выданнямі парадаваў 

наш знакаміты зямляк Сяргей Сцяпанавіч 

Панізьнік. Для музея кнігі і друку ѐн падараваў 

дзве новыя кнігі. Так, выданне “Гасцінцы з 

пуцявін-гасцінцаў”, якое ѐн па-іншаму назваў 

“Вершы-вершаняты”, прызначана для дзяцей. 

Гэты зборнік змяшчае  вершы пра маленькіх і 

для маленькіх з ранейшых выданняў – “Адкуль 

вясѐлка п’е ваду”, “Жыцень”, “Мы – грамацеі”, 

“Золкая зѐлка”, “Літары ў расе”. У новым 

зборніку змешчана ўсѐ найлепшае, што было 

надрукавана нашым знакамітым паэтам. Пры 

гэтым аўтар займальна падае свае творы так, каб 

яны, напісаныя для рознага школьнага ўзросту, 

былі зразумелыя ўсім, хто будзе чытаць. Таму 

зборнік падзелены на тры раздзелы: “Чароўныя 

чаравічкі не толькі ў Веранічкі, а ва ўсіх дзетак-

шкалятак”, “Я, 

любоў, Беларусь” – 

пароль падлеткаў-

гімназістаў”, “Жылі 

волаты ля Волты, а з 

імі і юнакі – 

ліцэісты”. Першы 

раздзел разлічаны на 

самых маленькіх 

чытачоў. Нібы 

чароўны дзядуля – 

казачнік Бай, Сяргей 

Сцяпанавіч апавядае для маленькіх дзетак аб 

простых рэчах і з’явах, але ў яго вершах яны 

набываюць казачнае хараство. Кожны верш 

быццам выпраменьвае сонечнае святло і стварае 

святочны настрой. 

Дзе растуць усмешкі 

Не на полі, а на ўзмежку 

Пасадзіў вясной усмешку. 

Падрасла, закрасавала – 

І мяне расцалавала. 

Там, дзе кветнікі ля сцежкі, 

Для людзей растуць усмешкі. 
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Другі раздзел прызначаны для больш 

сталага чытача. Тут вершы пра мінулае, пра 

хараство прыроды, яны навеяны аповедамі 

старажыхароў ваколіц Лявонпаля, якіх так 

багата запісваў наш зямляк яшчэ ў 60-я гады ХХ 

стагоддзя. У раздзеле – вершаваны аповед, 

здавалася б, аб зусім простых рэчах, але як 

чароўна і таямніча апісвае іх наш паэт. Вось 

назвы некаторых яго вершаў: “Лівень”, 

“Свірэпка”, ”Мурлыка”, ”Валуны-следавікі”, 

”Сявенька” і інш. Выклікае замілаванне нават 

трапнасць саміх назваў вершаў: “Літары ў расе”, 

“Непарожні парожак”, “Кальчуга слова”, 

“Жульвічны –жэўжык”, “Вечка вечнасці” і інш. 

У творах чуюцца і заклікі любіць і шанаваць 

мову, захаваць краіну Беларусь. Аб гэтым і верш 

“Будзьма”: 

Я ад радасці світаю,                              

Кожны з вас вячысты, зычны. 

Пры сустрэчы вас вітаю –                      

Мацярык наш гістарычны 

Шчырую сям’ю сяброў!                             

Не спаткае цішыню. 

Слухай, змена маладая:                        

Скажам “Будзьма”, каб Радзіма 

Мова родная – святая, –                            

Мела залаты запас. 

Пагаворым пра любоў.                         

Ёсць у Бацькаўшчыны дзіва: 

Богам дадзена Айчына.                        

Дзіва – гэта кожны з вас. 

Адвярнуцца немагчыма 

Ад прадоннага агню. 

У трэцім раздзеле зборніка яшчэ больш 

успамінаў пра родныя мясціны, побыт продкаў, 

ізноў вяртанне да лягендаў, казак і паданняў: 

“Іван Сонцаварот”, “Продкаў дар – каляндар”, 

“Між Дзісной і Друяй Цмок вандруе”, “Спяваем 

бабуліны песні”, “Зычанні Жыценя”, 

“Русалчына возера” ды інш. Ёсць у гэтым 

раздзеле і верш, прысвечаны нашаму музею 

“Сялянская хата”, які называецца “На хутары 

продкаў”. Асабліва кранаюць ілюстрацыі кнігі, 

яны выкананы не прафесійнымі мастакамі, але 

ўнучкамі паэта Янай Янішчыц ды Міланняй 

Панізнік. 

   СЛАВОМИР ДАРГЕЛЬ “ГОРОД С 

ДОБРОЙ ДУШОЙ”  

Вся моя жизнь, начиная с раннего детства, 

непосредственно связана с городом Миоры. 

Небольшой чистый городок разместился на 

берегах озѐр. Таких городков множество в 

республике. Но Миоры – особенный город. 

Ещѐ в раннем детстве я слышал, как 

родители с воодушевлением говорили: «Мы 

едем в Миоры». На лице была радость от 

ожидаемой встречи с городком. А по приезде из 

города их лица светились радостью и 

блаженством. Соседи спрашивали: «Ну как там, 

в Миорах»? Ответ был однозначным: «В 

Миорах всѐ хорошо, расцветают Миоры». 

Мне вспоминается разговор родителей о 

Миорах. Отец говорил, что Миоры – это 

своеобразный город. В город едешь с 

волнением, с радостью. Приехав в Миоры, 

набираешься душевной энергии. Город 

наполняет тебя светом, даѐт бодрость и силу, 

воодушевляет. В Миорах как бы очищаешь свою 

душу. Миоры сами открывают для приезжего 

свою душу, дарят людям любовь, доброту и 

здоровье. В Миорах человек как бы очищается 

от всякой скверны. Человек становится чище, 

добрее и здоровее. Человек становится душевно 

богаче. Миоры – это город с открытой и доброй 

душой. Туда хочется постоянно приезжать. 

В этих словах я, совсем ещѐ ребѐнок, ничего 

не понимал. Я знал, что душа есть у человека. Я 

спросил отца, как это город может иметь душу? 

Там одни дома, деревья и дороги. 

– Ты ещѐ маленький, сынок. Всего можешь 

и не понять. В городе живут люди, очень 

хорошие люди. Теплоту своих рук и души они 

отдают городу. Город накапливает доброту, 

душевную теплоту и отдаѐт людям обратно. Эта 

душевная теплота и есть добрая душа города. 

Признаться честно, мне в тот момент было 

почти ничего не понятно. Прошло немного 

времени, я повзрослел. При поездке в Миоры у 
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меня на душе и в сердце был радостный трепет и 

волнение. Свободу и радость души я ощущал, 

находясь в городе. Я возвращался домой, и моя 

душа пела и радовалась от встречи с городом 

Миоры. Вечерами я смотрел в сторону Миор. На 

небе над Миорами было светлое зарево от 

электрических лампочек. Город светился в ночи. 

Став взрослым, я уехал из родных мест, но 

свои родные Миоры никогда не забываю. 

Уезжая из Миор, я всегда чувствую в душе 

печаль разлуки. Но сколько радости и счастья в 

душе, когда я еду в Миоры!  

Под перестук вагонных колѐс я 

всматриваюсь в окно вагона и с волнением жду 

встречи с Миорами. За окном показывается 

озеро, а вдалеке за ним – красный костѐл. 

Солнце восходит, над озером сизая дымка 

тумана. В этой дымке величаво смотрится 

костѐл. Такое впечатление, что костѐл парит над 

озером.  

Небывалый восторг и радость ощущается в 

это время на сердце. Поезд замедляет ход, и вот 

он – вокзал. Выйдя из вагона, чувствую, что 

меня окутала какая-то добрая и тѐплая энергия. 

Чувствую прилив сил, душевное волнение и 

радость. Радость от встречи с городом. И город 

радуется встрече со мной, дарит свою энергию и 

теплоту своей доброй души. Город, как сына, 

принимает меня в свои объятия. 

В этом году моим Миорам исполняется 500 

лет. Возраст солидный. Много чего пришлось 

испытать на протяжении столетий моему 

городу. Он выстоял. Прославил себя в истории. 

Прославили мой город и его жители, уроженцы 

города и района. 

У городов свой отсчѐт времени. С каждым 

прожитым годом они не стареют, а наоборот, 

молодеют. Мои Миоры молоды как никогда. 

Живут в нѐм счастливые и добрые люди, с 

доброй душой и чистым сердцем.  

Город Миоры по-прежнему дарит людям 

доброту своей души. 

40 ГОД ПОШУКАЎ І ЗНАХОДАК (працяг)  

Год 2001 

У Язне гурткоўцаў гасцінна сустрэў і 

апекаваўся імі дырэктар школы І.М. Шыкула. На 

наступны дзень да пошукаў “арганаўтаў” 

далучыўся былы сябра Саюза Беларускіх 

Патрыѐтаў Аляксандр Іванавіч Юршэвіч, які 

нарадзіўся ў гэтых мясцінах і на ўсѐ жыццѐ 

захаваў любоў да тутэйшай гісторыі. Адбылося 

знаѐмства з цікавымі экспанатамі –  

старадрукамі, дакументамі, этнаграфічнымі 

рэчамі, якія сабраў краязнаўчы гурток 

Язненскай СШ. Гурткоўцы наведалі помнік 

прыроды – валун, з якім легенды звязваюць 

імѐны князя Ўсяслава Чарадзея, караля Стэфана 

Баторыя, царыцы Кацярыны, імператара 

Напалеона. Навукоўцы ж, да меркавання якіх 

далучыліся і “арганаўты”, лічаць гэты камень 

былым месцам пакланення язычнікаў да 

прыняцця мясцовым насельніцтвам 

хрысціянства. 

Цікавай была сустрэча з былым 

настаўнікам гісторыі, ветэранам вайны і працы 

А.У. Губертам. Ён распавѐў шмат цікавага аб 

раскопках Язненскага гарадзішча ў 1950-я гг., аб 

знаходках на гары ля вѐскі Гараўцы. 

К.С. Юршэвіч паведаміла пра мясціны, 

якія ўзгадваў мастак В. Жаўняровіч. Яе расповед 

дапоўніў А.В. Валынец. Пра даўніх уладальнікаў 

Язна Корсакаў апавядала Г.А. Вайцяховіч. 

Многа карыснага гурткоўцы даведаліся з 

размовы з настаўніцай гісторыі І.М. Стома 

(Шчарбіцкай). 

Удакладніць пачутае і прачытанае 

дапамог звыклы пошук на мясцовасці, у выніку 

якога звесткі Жаўняровіча аб курганах ва 

ўрочышчы Баравіны не пацвердзіліся. 

Гурткоўцамі было знойдзенае месца, дзе, па 

“Арганаўты” на камяні ў Язне 
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апісанні Жаўняровіча, знаходзіўся явар.  Там 

былі акопы Першай сусветнай вайны, пры 

капанні якіх салдаты знаходзілі ўпрыгожванні з 

бронзы, золата і срэбра. У гэтым месцы 

“арганаўты” знайшлі шмат керамікі і кафлі XVІ 

– XVІІ стст. Пэўна, тут знаходзілася 

старажытнае Язна ў Х – ХІІІ стст., а ў XVІ – 

XVІІ стст. – умацаваная сядзіба. На заходнім 

беразе возера Малое Язна былі выяўленыя 

рэшткі керамікі днепра-дзвінскай культуры і 

клінападобная сякера таго ж часу. Падчас 

вандроўкі пацвердзілася існаванне курганнай 

групы Х – ХІІІ стст. ва ўрочышчы Бор-Паляна, 

якое мясцовыя жыхары называюць 

“французскімі магіламі”. Арганаўты сталі 

першаадкрывальнікамі гарадзішча ля вѐскі 

Гараўцы. Падарожжа было насычанае 

адкрыццямі і знаходкамі: для музея гурткоўцы 

знайшлі больш за 200 экспанатаў [80]. 

Да “арганаўтаў” на госці прыехала 

кандыдат філасофскіх навук Санкт-

Пецярбургскага ўніверсітэта “арганаўтка” 80-х 

гадоў Наталля Палякова (Худзякова).  Газета 

“Краязнаўца Паазер’я” №1 за 2001 год была 

поўнасцю прысвечана кіраўніку гуртка 

“Арганаўты мінулага” Вітаўту Ермалѐнку і яго 

дзейнасці. У рэспубліканскай газеце для дзяцей 

“Раніца” за 2001 год быў надрукаваны артыкул 

Антона Ермалѐнка  “Новыя скарбы 

“арганаўтаў”. Як заўжды летам падчас канікулаў 

“арганаўты “шчыравалі ў музеі. Асабліва ў 

гэтым вызначыліся Валѐнак Надзя і Кліменцева 

Кацярына. 

Год 2002.  

Археолага-краязнаўчы гурток 

“Арганаўты мінулага” заўжды рады новым 

сябрам, што шчыра і ахвотна наведваюць 

заняткі. Сярод іх – Марына Дзямід, Алена 

Басікірская, Аляксандр Маляўка, Аляксей 

Кукуць ды іншыя. 

“Арганаўты” з гарлівасцю і запалам 

прэзентуюць свой гурток у Доме дзіцячай 

творчасці. Яны паведамілі прысутным пра 

апошнія раскопкі, цікавыя знаходкі, а таксама 

правялі захапляльную віктарыну. Наведвае 

музей святар-капуцын Алег Шэнда, сябар гуртка 

з 1990 года. У свой час ѐн быў у нас актыўным 

экскурсаводам. 

Як заўсѐды, сябры гуртка ладзілі 

захапляльныя краязнаўчыя вандроўкі, падчас 

якіх даследавалі разнастайныя мясціны роднай 

зямлі. Па-ранейшаму ідзе вывучэнне маѐнтка 

Дубашынскі Двор. 

Актыўнымі ўдзельнікамі вандровак 

з’яўляліся гурткоўцы Антон Ермалѐнак, Сяргей 

Юршэвіч, Аляксандр Шатурын ды іншыя. Імі 

былі знойдзеныя фрагменты керамічнага посуду 

і кафлі XVI – XVII стст. Асаблівую цікавасць 

сярод здабыткаў “арганаўтаў” уяўлялі манета 

Кацярыны ІІ наміналам 5 капеек, якіх было 

адбіта вельмі мала, а таксама прасліца з волава 

ХІІІ – XІV стст., бо нават пры вялікіх раскопках 

знаходзяць пераважна шыферныя ці гліняныя Х 

– ХІІІ стст. Найбольш значнай падзеяй гэтага 

лета быў краязнаўчы паход па даследаванні 

вѐсак Лінкаўшчына і Навалака. 

Малодшая група гуртка, 2002 г. 

Прэзентацыя гуртка, 2002 г. 

Разведка ў Дубашынскі двор 
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У вѐсцы Лінкаўшчына гурткоўцы Саша 

Гарноўскі, Леанід Кукуць і Антон Ермалѐнак 

выявілі малую драўляную ступку, лапату для 

выпечкі бульбянікаў і іншыя этнаграфічныя 

рэчы. Вясковыя агароды таксама далі нямала 

знаходак. Вѐска Лінкаўшчына таксама 

парадавала цікавай сустрэчай з ветэранам 

Вялікай Айчыннай вайны В.Р. Зуевым, які 

паказаў юным краязнаўцам старую кузню і 

падараваў гліняны збан пачатку ХХ ст. 

Абследавалася месца былога фальварка 

Бяліцкай, засценка Клѐта і засценка 

Скрабоўскага пад назвай Балда, якія ляжаць 

побач з возерам Важа. Тут “арганаўты” 

натрапілі на аскепкі керамікі XVI – ХХ стст., 

брускі, расейскія манеты 1859 г. Рэшткі ляпной 

керамікі пацвердзілі існаванне ў гэтых мясцінах 

3 тыс. гадоў таму сталых паселішчаў. 

На шляху да былога маѐнтка Навалака 

гурткоўцам дапамог здатны “археолаг” і 

скарбашукальнік – крот, які выкапаў незвычайна 

чорную зямлю, што бывае толькі на 

гарадзішчах. Гурткоўцы старанна перабралі 

рукамі кожны камячок зямлі, у якіх выявілі 

аскепкі ляпной керамікі днепра-дзвінскай 

культуры. Пры больш уважлівым аглядзе 

мясцовасці ўдалося заўважыць сляды валоў 

гарадзішча позняга этапу днепра-дзвінскай 

культуры ІІ – ІІI стст. н.э. 

“Арганаўтаў” гасцінна сустрэлі ў 

Навалацы яе сучасныя гаспадары – Ларыса і 

Зянон Маркевічы, якія распавялі пра цікавую 

знаходку на сваім бульбяным полі – кавалак 

каменнай сякеры. Нават знешні выгляд участка 

пацвярджаў меркаванне аб існаванні і тут 

паселішча першабытнага чалавека. 

Гурткоўцы даследавалі руіны калісьці 

слыннай званніцы ў Навалацы. Імі была 

выяўленая цэгла рознага часу вырабу, розных 

тыпаў, з рознымі знакамі. Самая старая – так 

званая “пальчатка” –  адносілася да XVI ст., 

астатняя – XVIІІ – ХІХ стст., што сведчыла аб 

неаднаразовай перабудове капліцы з 

выкарыстаннем старога матэрыялу. Апошні раз 

яе рэканструкцыя праводзілася ў канцы ХІХ ст., 

пра што кажа “разынкавая” муроўка на 

падмурку. 

“Арганаўты” адшукалі надмагіллі 

ўніяцкіх святароў XVIІІ – ХІХ стст. 

Пад кіраўніцтвам старасты гуртка Антона 

Ермалѐнка пошук у наваколлях Навалакі вялі 

Алена Басікірская, Марыя Дзямід, Андрэй 

Швед, Аляксандр Гарноўскі ды іншыя. Пэўны 

час быў прысвечаны і вывучэнню былой вѐскі 

Ківернікі, якая перастала існаваць з 1950-х гг. 

На яе месцы гурткоўцы знайшлі фрагменты 

керамікі XVI ст., а таксама некалькі крамянѐвых 

скрабкоў ІІІ тыс. да н.э.  

 У рэспубліканскім конкурсе для 

школьнікаў “Гісторыя з паштовай скрыні” 

старастам гуртка “Арганаўты мінулага” 

Антонам Ермалѐнкам быў здабыты дыплом ІІ-й 

ступені за працу “Газеты – крыніцы 

краязнаўства” [81-83]. 

 Старанна шчыравалі гурткоўцы ў справе 

ўладкавання дапаможных музейных фондаў. 

Улікам экспанатаў і іх рэстаўрацыяй займаліся 

Антон Масленік, Павел Зінкевіч, Аляксандр 

Падабыцька. Новыя знаходкі прыносяць Д. 

Іваноў, А. Падабыцька, С. Мацкевіч, У. 

Пяткевіч, Вішнеўскія Наталля і Юля,  Бабіч 

Вера. Актыўна пачынае прымаць удзел у 

дзейнасці гуртка другое пакаленне – дзеці 

“арганаўтаў” 70-х – 80-х гадоў ХХ ст.: Касевіч 

Уладзімір, сын Касевіча Сяргея, і Янушкевіч 

Аляксандр, сын Янушкевіча Міхаіла. Аб 

дзейнасці гуртка пачынае пастаянна змяшчаць 

артыкулы газета краязнаўцаў Браслаўшчыны 

“Павет”. У рэспубліканскай газеце для 

“Арганаўты” у Лінкаўшчыне, 2003 г. 

Вішнеўская Юля і Наталля, Бабіч Вера , 2003 г. 
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падлеткаў “Переходный возраст” быў 

надрукаваны артыкул Алены Масла “Партрэт на 

фоне радаводу” пра старасту гуртка Антона 

Ермалѐнка. 

 

Год 2003 

На выніковай канферэнцыі ІІІ этапа 

экспедыцыі “Наш край” па накірунку 

“Летапісанне родных мясцін”, што адбывалася ў 

Віцебску, лепшай была прызнаная пошукавая 

дзейнасць гуртка “Арганаўты мінулага”, які 

прадстаўлялі Антон Ермалѐнак і Яўген 

Чарвінскі. Хлопцамі было атрымана і 

накіраванне на рэспубліканскую канферэнцыю ў 

лагер “Зубраня”. 

Кіраўнік гуртка “Арганаўты мінулага” 

В.А. Ермалѐнак прыняў удзел у чарговай, 

чацвертай, навукова-практычнай канферэнцыі ў 

г. Браславе. Там прысутнічалі краязнаўцы з 

Беларусі, Расіі, Латвіі і Польшчы. 

Таксама В.А. Ермалѐнак вызначыўся 

сваім змястоўным выступам “Роля і месца 

класнага кіраўніка ў арганізацыі краязнаўчай 

работы ў школе” на V-х рэспубліканскіх 

краязнаўчых чытаннях педагагічных работнікаў, 

якія мелі наступную тэматыку: “Роля і месца 

школьнага краязнаўства ў сучасным 

грамадстве”. Даклад раскрываў вопыт працы 

гуртка “Арганаўты мінулага”. 

“Арганаўты” зрабілі прыцягальную 

прэзентацыю гуртка ў сваѐй школе. Праз яе 

адбылося больш блізкае знаѐмства навучэнцаў з 

працай і знаходкамі юных краязнаўцаў. Усім 

прысутным была падаравана газета “Павет”, 

многія атрымалі прызы, прыняўшы актыўны 

ўдзел у віктарыне. 

Гуртковец Яўген Чарвінскі прыняў удзел 

у рэспубліканскай турысцка-краязнаўчай змене 

ІІІ этапа Ўсебеларускай турысцка-краязнаўчай 

экспедыцыі навучэнцаў “Наш край” у лагеры 

“Зубраня”, дзе распавѐў аб дзейнасці гуртка 

“Арганаўты мінулага” за апошнія чатыры гады, 

за што быў узнагароджаны граматай. Акрамя 

таго, ім быў здабыты дыплом ІІІ-й ступені за 

трэцяе месца ў вайскова-спартовай эстафеце, а 

таксама – дыплом за актыўны ўдзел у праграме 

“Холдынг-праект”. 

Кіраўнік “арганаўтаў” В.А. Ермалѐнак 

пераканаўча перамог у раѐнным аглядзе-

конкурсе прафесійнага майстэрства “Кіраўнік 

гуртка-2003”.  

[84-89]. 

Чарговы раз гурток ладзіць разведку ў в. 

Дубашынскі Двор, дзе даўней знаходзіўся 

маѐнтак Мѐры. Па дарозе “арганаўткай” Марыяй 

Мітрафанавай была знойдзеная акамянеласць, 

якой каля 20 млн. гадоў. Гурткоўцы зацікавіліся 

каменем на вул. Ізварына, які нагадваў ім 

нарыхтоўку для вырабу жорнаў, або прыладу, 

каб гнуць абады на колах для вазоў, альбо 

прадмет язычніцкага культу. 

У Дубашынскім Двары за некалькі гадзін 

пошуку юныя краязнаўцы сабралі больш за 

сотню прадметаў даўніны. Асабліва цікавымі 

былі знаходкі Паўла Зінкевіча, Дзяніса Іванова і 

Антона Масленіка. Выдатна шукалі Уладзімір 

Касевіч, Ганна Баговіч (яе маці Крывушонак 

Марына актыўна займалася ў гуртку ў 1983 – 

1987 гг.) ды Аляксандр Янушкевіч. Відаць, 

цікавасць да гэтай справы ў іх спадчынная, бо ў 

свой час іх бацькі з’яўляліся актыўнымі сябрамі 

гуртка “Арганаўты мінулага”. 

Найбольш значнымі знаходкамі 

з’яўляліся крамянѐвы разец V тыс. да н.э., кафля 

з зялѐнай палівай ХVІІ – ХVІІІ стст. з літарамі і 

гербам. Упершыню тут быў знойдзены шкляны 

посуд ХV – ХVІІ стст., гузік з манаграмай ХVІІІ 

ст., квадратнае глінянае грузіла. 

Старастам гуртка А. Ермалѐнкам і 

кіраўніком В.Ермалѐнкам была здзейснена 

разведка ў Браслаўскім раѐне на месцы рэштак 

гарадзішча Татарская гара, абследаваны камень 

з таямнічымі знакамі ля в. Шавуры, праведзены 

пошук ля вѐскі Жэймяны, дзе знойдзены 

Ермалёнак А., Чэрвінскі Я. у Віцебску 
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крамянѐвыя прылады, ля вѐскі Хралы, дзе яны 

адшукалі кераміку XV – XIX стст. “Арганаўты” 

таксама прымалі ўдзел разам з вучонымі 

археолагамі ў раскопках на гарадзішчах 

Маскавічы і Рацюнкі Браслаўскага раѐна. 

Гурткоўцы зрабілі захапляльныя 

вандроўкі ў вѐскі Мілашова і Друю. У Друі 

краязнаўцы заклалі шурф, сфатаграфаваліся ля 

“барысава” камяня. 

Але найбольш значнай падзеяй гэтага 

лета быў краязнаўчы паход у вѐску Казакова. 

“Арганаўты” размясцілі лагер на беразе 

Багачоўскага возера, пасля чаго яны 

накіраваліся на мясцовае ўзвышша пад назвай 

Цвінтар. Праз уважлівы агляд пагорка старэйшы 

гуртковец Антон Ермалѐнак выявіў рэшткі 

валоў, на падставе чаго выказаў меркаванне аб 

магчымай наяўнасці тут гарадзішча. Краязнаўцы 

ўзяліся за пошук, каб праверыць гэтую гіпотэзу. 

Імі былі знойдзеныя фрагменты штрыхаванай 

керамікі, што пацвердзіла вышэйзгаданую 

думку. Зачыстка вала паказала наяўнасць 

культурнага пласта на гарадзішчы глыбінѐй каля 

50 см. Па аналізе атрыманых матэрыялаў помнік 

археалогіі быў аднесены да позняга этапу 

культуры штрыхаванай керамікі – І – ІІІ стст. 

н.э. 

Гурткоўцы знайшлі месца сядзібы 

апошніх уладальнікаў маѐнтка Казакова – 

Багачовых, якое і цяпер носіць назву Багач. 

“Арганаўты” адшукалі месца, дзе знаходзілася 

папярэдняя сядзіба Мірскіх ХVІ – ХІХ стст. 

Цікавая інфармацыя аб вѐсцы Казакова была 

атрымана праз размову з краязнаўцам А.Ф. 

Тычко; багатымі на факты сталі ўспаміны В.А. 

Найды, В. А. Рубаніка і Е. Ф. Смірновай. 

Жыхарка вѐскі Целяшы Я. Ф. Сарокіна 

дапамагла гурткоўцам адшукаць валун, на якім, 

паводле лягенды, абедаў Напалеон. Да 

правядзення меліярацыі гэты камень ляжаў пры 

дарозе, збудаванай расейскімі ваеннымі да 

Дрысенскага ўмацаванага лагера. 

Пры дапамозе Я. Ф. Сарокінай і 

настаўніка інфарматыкі Ахрэмаўскай СШ С. А. 

Гайдзеля “арганаўты” дабраліся да рэштак 

панскай сядзібы ў Панчанах. Яна была 

збудаваная на месцы былой сядзібы Мірскіх у 

ХІХ ст. Там прайшлі дзіцячыя гады 

пачынальніка беларускай літаратуры ХІХ ст. 

Вайніслава Савіча-Заблоцкага. Гурткоўцамі былі 

выяўленыя кавалкі керамікі і кафлі таго часу. 

“Арганаўтамі” было знойдзенае яшчэ адно 

гарадзішча дзякуючы сустрэчы з С. Ю. 

Рубанікам, які паведаміў, што яго бацька пры 

Польшчы валодаў Чорнай гарой, дзе вельмі 

радзіла жыта. Калі на гары чорная зямля – то 

гэта, пэўна, гарадзішча. Гурткоўцы вырашылі 

праверыць сваю здагадку і скіраваліся на 

вывучэнне згаданага пагорка. Сапраўды, за 500 

м на паўднѐвы ўсход ад Казакова ім сустрэлася 

ўмацаванае паселішча днепра-дзвінскай 

культуры V – ІІІ ст. да н.э. Юныя краязнаўцы 

абследавалі і берагі Багачоўскага возера, дзе 

выявілі старадаўні човен-аднадзярэўку. 

Кіраўнік гуртка “Арганаўты мінулага” В. 

А. Ермалѐнак прыняў актыўны ўдзел у 

рэспубліканскім семінары “Гістарычнае 

краязнаўства і патрыятычнае выхаванне 

школьнікаў”. Таксама спадар Ермалѐнак 

арганізаваў выставу, прысвечаную польскай 

культуры, у межах абласнога фестывалю 

нацыянальных культур “Нас з’яднала зямля 

Беларусі”. Яна была высока ацэненая 

грамадскасцю. Стараста гуртка Антон 

Ермалѐнак выступіў на абласной канферэнцыі 

перад краязнаўцамі Віцебшчыны. 

Таварыства беларускай мовы імя Ф. 

Скарыны правяло конкурс “Рупліўцы 

Беларушчыны”. Антон Ермалѐнак заваяваў у ім 

перамогу, за што атрымаў падпіску на газету 

“Наша слова”, а таксама кнігу У. Арлова “Краіна 

Беларусь” з дарчым подпісам аўтара. Тэмай 

даследавання старасты “арганаўтаў” былі падзеі 

вызвольнага паўстання 1863 г. у нашым краі. 

Таксама А. Ермалѐнак добра выступіў на 

абласной алімпіядзе па гісторыі, дзе заняў 5-е 

месца і займеў пуцѐўку на рэспубліканскую 

алімпіяду. 

Моладзевы клуб “Блізкая гісторыя” ГА 

“Дыярыуш” зарганізаваў у Мінску семінар-

дыскусію “Тэрарызм: гісторыя і сучаснасць”. У 

гэтым мерапрыемстве прыняла ўдзел і 

дэлегацыя гуртка “Арганаўты мінулага” ў 

наступным складзе: кіраўнік гуртка В.А. 

Ермалѐнак, Яўген Сіповіч, Антон і Юля 

Ермалѐнкі [90-96]. Аб дзейнасці гуртка 

распавяла ў сваім артыкуле ў часопісе “Качели” 

Алена Масла.(96). (Працяг будзе). 


